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ก ำหนดวันเดินทำง  
 

มีนำคม 64 

07, 14, 21, 28 

เมษำยน 64 

04, 11, 18, 25 
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Café Day Trip อ่ำงทอง EP#1 ลองมำแล้วจะหลงรัก! 
ไหว้พระที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชิคชิคคาเฟ่ริมทุ่งนา แวะร้านอร่อย จังฮู้ววว 

 

วนัอำทิตย์   กรุงเทพฯ – อ่ำงทอง - กรุงเทพฯ 
วัดป่ำโมกวรวิหำร – วัดม่วง – มะขำมคำเฟ่ – เปิดต ำนำน!! พระต ำหนักค ำหยำด – วัดขุนอนิทประมูล 

07.00 น. คณะพร้อมกนั ณ จุดนดัหมาย (จุดจอดรถ ป๊ัมน ้ามนัปตท ดินแดง-วิภาวดีรังสิต) เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับ 
07.20 น. ออกเดินทางสู่ จงัหวดัอ่างทอง โดยรถตูป้รับอากาศ พร้อม บริกำรอำหำรว่ำง และน ้ำด่ืมบนรถ  
08.30 น. เดินทางถึงจงัหวดัอ่างทอง 
 

 

 
 
 
 
 
 
วัดป่ำโมกวรวิหำร สักการะพระพุทธไสยาสน์ ท่ีงดงามท่ีสุดองคห์น่ึงของไทย มีความยาวจากพระเมาลี ถึงปลายพระบาท 
๒๒.๕๘ เมตร ตวัองคพ์ระก่ออิฐถือปูนปิดทอง สันนิษฐานวา่สร้างขึ้นในสมยัสุโขทยั มีประวติัความเป็นมาน่าอศัจรรย ์เล่าขาน
มาวา่ไดล้อยน ้ามาจม อยูห่นา้วดัราษฎรบวงสรวง แลว้ชกัลากขึ้นมาไวท่ี้ริมฝ่ังแม่น ้า ผูค้นนิยมมากราบไหวข้อพรเร่ืองสุขภาพ 
ใหแ้ขง็แรงและปราศจากโรคภยั เพราะมีต านานเล่าต่อกนัมาวา่ สมยัโบราณท่ีอหิวาตกโรคระบาดหนกั ชาวบา้นไดย้นิเสียงบอก
วิธีรักษา จึงเรียกพระนอนองคน้ี์วา่ พระนอนพูดได ้และเป็นศูนยร์วมจิตใจชาวบา้นตั้งแต่นั้น 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
แวะ "อ่ำงทอง" ไหว้พระท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก “หลวงพ่อใหญ่” ณ วัดม่วง หรือ “พระพุทธมหานวมินทร์ศากยมุนีศรีวิเศษชยัชาญ” 
พระพุทธรูปองคใ์หญ่ท่ีสุดในโลก ซ่ึงเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชยั ขนาดหนา้ตกักวา้ง 63 เมตร สูง 95 เมตร การอธิษฐานจิตขอ
พรกบัหลวงพ่อใหญ่นั้น ให้ใช้ 2 มือสัมผสัท่ีปลายน้ิวกลางขององคห์ลวงพ่อ แลว้ตั้งใจขอในส่ิงท่ีดี ท าความดีตามท่ีตั้งใจไว ้
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แลว้จะไดรั้บผลส าเร็จสมตามใจปรารถนา พระพุทธรูปองคน้ี์สร้างแลว้เสร็จเม่ือปี 2552 และมีการสร้างองคจ์ าลองประดิษฐาน
ไวด้า้นล่างเพื่อให้พุทธศาสนิกชนไดจุ้ดธูปเทียนบูชา ส่วนดา้นหน้าทางขึ้นมาสักการะองค์หลวงพ่อใหญ่ ท าเป็นบนัไดสูงมี
พญานาคเล้ือยเป็นราวบันไดตรงกลาง ด้านซ้ายและด้านขวาของบันได จุดเด่น!! นอกจำกนี้ในวัดยังมีสวนนรก สวรรค์ 
แบบจ ำลองตัวละครในวรรณคดีไทย จดัแสดงไวใ้นสวนอนัร่มร่ืน โดยมีป้ายค าสอนต่างๆ ท่ีเหมาะแก่การพาบุตรหลานมาเท่ียว
ชม เพื่อปลูกฝังใหรู้้จกัการละเวน้ความชัว่ท าแต่ความดีเป็นอยา่งยิง่ 

เท่ียง มาอ่างทอง ตอ้งมาร้านน้ี ! กะเต๋ียว นัง่แพ หนา้วดัม่วง  ก๋วยเต๋ียวน ้าตกหมู อร่อยมาก กากหมูสดใหม่ทุกวนั 
 
 
 
 
 
 
 
บ่าย “มะขำม คำเฟ่” คำเฟ่เล็กๆ ริมทุ่งนำเมืองอ่ำงทอง วิวทุ่งนาท่ีเขียวขจี ไดเ้ห็นทีไรก็รู้สึกสบายตา เหมือนไดพ้กัผ่อนความอ่อนลา้ 

ยิง่ไดม้านัง่ชมวิวทุ่งนาแบบใกลชิ้ด ไดเ้ดินบนสะพานไมท่ี้อยูเ่หนือทุ่งนา ก็ยิง่มีความสุขมากขึ้นไปใหญ่ ไฮไลตส์ าคญัของท่ีร้าน
ก็คือวิวทุ่งนาสวยๆ ท่ีสีสันผนัเปลี่ยนไปตามฤดูกาลการท านา ดา้นหลงัวิวทุ่งนาก็จะเป็น “หลวงพ่อใหญ่” พระพุทธรูปกลางแจง้
องคใ์หญ่สีทองอร่าม ท่ีประดิษฐานอยูภ่ายในวดัม่วง (ไม่รวมเคร่ืองด่ืมและขนมต่างๆ) 

 
 
 
 
 
 

พระต ำหนักค ำหยำด สถานท่ีซ่ึงในอดีต ถูกใชเ้ป็นสถานท่ีท่ี ขนุหลวงหาวดั หรือ เจา้ฟ้าอุทุมพร กรมขุนพรพินิต สร้างขึ้นมา
เพื่อจ าพรรษาโดยตอนนั้นทรงผนวชท่ีวดัโพธ์ิทองเลยใชพ้ระต าหนกัน้ีเป็นสถานท่ีปลีกวิเวกนัน่เอง แมแ้ต่พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 5 เองก็เสด็จประพาสล าน ้ามะขามเฒ่า มายงัโบราณสถานแห่งน้ี  เม่ือปี พ.ศ.2450 มาแลว้ กวา่
ร้อยปีเลย ท่ีสถานท่ีแห่งน้ียงัคงเด่นเป็นสง่าสวยงาม พระต าหนกัน้ีตั้งอยูก่ลางทุ่งนา เม่ือมองจากดา้นนอกจะรับรู้ไดถึ้งความ
สวยงามและรู้สึกถึงคุณค่าของต าหนกัน้ีเลย เหมือนอยูใ่นยคุอยธุยาเลยก็วา่ได ้ ปัจจุบนักรมศิลปากรไดบู้รณะและขึ้นทะเบียน
ใหท่ี้น่ีเป็นโบราณสถานแลว้  
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ชมเสน่ห์ของวัดเก่ำแก่โบรำณของเมืองอ่ำงทอง ท่ีประดิษฐำนของพระพุทธไสยำสน์ท่ีใหญ่และยำวท่ีสุดในประเทศไทย “วัด
ขุนอนิทประมูล” วดัน้ีเป็นวดัโบราณ สร้างขึ้นในสมยักรุงสุโขทยั เป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ท่ีใหญ่และ ยาวท่ีสุดใน
ประเทศไทยมีความยาวถึง ๕๐ เมตร เดิมประดิษฐานอยูใ่นวิหารแต่ถูกไฟไหมป้รักหักพงัไปเหลือแต่องคพ์ระตากแดดตากฝน
อยู่กลางแจง้มานานนบัเป็นร้อยๆ ปี องคพ์ระพุทธรูปมีลกัษณะและขนาดใกลเ้คียงกบัพระนอนจกัรสีห์ จงัหวดัสิงห์บุรี องค์
พระนอนมีพุทธลกัษณะท่ีงดงาม พระพกัตร์ยิ้มละไม สงบเยือกเยน็ น่าเล่ือมใสศรัทธายิ่งนัก นอกจากน้ีภายในบริเวณวดัขุน
อินทประมูลยงัมีซากโบราณสถานวิหารหลวงพ่อขาว ท่ีเหลือเพียงฐาน ผนังบางส่วนและองค์พระพุทธรูป และในศาลา
เอนกประสงคมี์ศาลรูปป้ันขนุอินทประมูลและโครงกระดูกมนุษยท่ี์พบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 จนท าใหว้ดัแห่งน้ีกลายเป็นสถานท่ี
ศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีนิยมมาท าบุญ กราบไหว ้ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลกนั 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าคณะเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ และแวะซ้ือของฝากก่อนกลบั 

20.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ...พร้อมความประทบัใจ 
--------------------------------------------------------------- 

รายการท่องเท่ียวและกิจกรรมอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั 

ส่ิงที่ควรน ำติดตัวไปด้วย - กลอ้งถ่ายรูป, อุปกรณ์กนัแดด, ร่ม, รองเทา้สวมใส่สบาย, ยาประจ าตวั 
 

ขอขอบคุณภาพประกอบความเข้าใจ จากแหล่งข้อมูลอ้างอิงด้านล่าง เพ่ือวัตถปุระสงค์ในการเชิญชวนคนไทยเท่ียวไทย เพ่ือช่วยกระตุ้น
เศรษฐกิจท่องเท่ียวภายในประเทศ  
มะขาม คาเฟ่   https://www.facebook.com/ร้านกาแฟ-มะขาม-คาเฟ่-1728642470783505/ 
พระต าหนกัค าหยาด  http://www.talad-tongchom.rmutt.ac.th/2017/07/20/khamyard/ 

 

ข้อแนะน ำส ำหรับกำรเดินทำง ในช่วงภำวะโควิท 19 
*สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง  
*ก่อนขึ้น-ลงรถทุกคร้ัง  ทางบริษทัจะมีมาตรการ วดัไข ้ และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอล ์ 

 
 

https://www.facebook.com/ร้านกาแฟ-มะขาม-คาเฟ่-1728642470783505/
http://www.talad-tongchom.rmutt.ac.th/2017/07/20/khamyard/
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อตัรำค่ำบริกำรนี้รวม    
1. ค่ารถตูป้รับอากาศ ตลอดการเดินทาง 
2. ค่าเขา้สถานท่ีท่องเท่ียว ตามรายการท่ีระบุ 
3. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ตามรายการท่ีระบุ 
4. ประกนัอุบติัเหตุตามกรมธรรม ์(วงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อาย ุ75-85 ความคุ้มครองเหลือ 
50% อายตุ า่กว่า 1 ปี หรือ อายเุกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวการถูกฆาตกรรมหรือถูกท าร้าย) 
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (ในกรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนการช าระเงิน หากแจง้ภายหลงัการช าระเงิน ทาง
บริษทัฯ จะไม่ออกยอ้นหลงัใหทุ้กกรณี)  

ฟรี!! บริกำรถ่ำยรูปตลอดทริป (รูปถ่ำย เจ้ำหน้ำที่จัดส่งในช่องทำงทีเ่หมำะสม) 
 
อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือรายการทวัร์ท่ีระบุ อาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีท่ีเกิดจากการเจ็บป่วย
ดว้ยโรคประจ าตวั) หรือเช่าจกัรยาน เป็นตน้ 
2. ค่ำทิปทีมงำน ท่ำนละ 100 บำท 
 
วิธีกำรจอง 
1. กรุณาแจง้รายละเอียด วนัท่ีเดินทาง ช่ือผูจ้อง พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและช่องทางติดต่อ (เบอร์มือถือ/ไลน์ไอดี/อีเมล)์ 
ส่งขอ้มูลทั้งหมดมายงัอีเมล ์หรือ ไลน์ 
2. เม่ือเจา้หนา้ท่ีไดรั้บขอ้มูลแลว้ จะติดต่อกลบั เพื่อยนืยนัการจอง พร้อมรายละเอียด 
3.ช ำระค่ำทัวร์เต็มจ ำนวน เพื่อเป็นการยนืยนัการจองจึงจะถือวา่ไดท้ าการส ารองท่ีนัง่เสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเขา้ทางธนาคารของ
บริษทัฯ ดงัรายละเอียด หากไม่ช าระตามก าหนด ขออนุญาตตดัท่ีนัง่ใหลู้กคา้ท่านอ่ืนท่ีรออยู ่ การช าระไม่ครบ ถือวา่ท่านยกเลิกการ
เดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข ทางผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกทวัร์และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินตามเง่ือนไขการยกเลิก 
 
กำรยกเลกิกำรเดินทำง  
1. ขอสงวนสิทธ์ิการยกเลิก เน่ืองจากเป็นแพคเก็จราคาพิเศษ หากเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ท่ีเป็นเหตุสุดวิสัย อาทิ สภาพอากาศ การนดั
หยดุงาน การปฏิวติั หรืออ่ืนๆ ลูกคา้สามารถปรับเปล่ียนวนัเดินทางในโปรแกรมนั้นๆได ้
2. ทางผูจ้ดัจะไม่มีการคืนเงินค่าบริการทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆ 
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หมำยเหตุ  
1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 8 ท่านขึ้นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน ดงักล่าวทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การเปล่ียนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง 
2. การเปล่ียนแปลงโปรแกรม อาจเกิดขึ้นได ้ตาม สถานการณ์ อาทิเช่น การเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ เป็นตน้  ซ่ึงบริษทัฯ และผูจ้ดั 
จะด าเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทาง ให้ดีท่ีสุด 
3. ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายท่ีเกิดกบัชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย ความตาย อุบติัเหตุต่างๆ  สูญหายใน
ทรัพยสิ์นหรืออยา่งอ่ืน การนดัหยดุงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวติั  และอ่ืนๆ ท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางออ้ม  
4. พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของผูจ้ดั
ก ากบั  
5. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากบริษทัขนส่ง  ผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกร้อง
ค่าเสียหาย ไม่วา่ในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใชจ่้ายท่ีบริษทัจ่ายไปแลว้ เป็นตน้    
6.ขอความร่วมมือในเร่ืองความประพฤติของคนเดินทาง หากผูจ้ดัเห็นวา่ผูเ้ดินทางประพฤติตนท่ีอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อผูเ้ดินทางอ่ืนๆ 
หรือทรัพยสิ์น หรือขดัขวางการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ี (ตวัแทน) หรือไม่ปฏิบติัตามค าช้ีแจงของเจา้หนา้ท่ี (ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใช้
มาตรการตามท่ีเห็นสมควรเพื่อป้องกนัไม่ใหค้วามประพฤติดงักล่าวด าเนินต่อไป ซ่ึงรวมไปถึงการยบัย ั้ง และปฏิเสธใหบ้ริการ 
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