กำหนดวันเดินทำง
กุมภำพันธ์ 64

มีนำคม 64

เมษำยน 64

07, 14, 21, 28

07, 14, 21, 28

04, 11, 18, 25

Café Day Trip อ่ำงทอง EP#2
ลองมำแล้วจะหลงรัก!
นมัสการหลวงพ่ อโตพระคู่บ้านคู่เมือง หลวงปู่ สดองค์ ใหญ่ที่สุดในไทย เดินบันได
สวรรค์ พระธาตุเจดีย์ศรีโพธิ์ทอง เยือนวิถีชุมชนจักสานไม้ไผ่ของดีอ่างทอง
วันอำทิตย์ กรุงเทพฯ – อ่ำงทอง - กรุงเทพฯ
วัดคำหยำด – พระตำหนักคำหยำด – วัดไชโยวรวิหำร – กลุ่มจักสำนไม้ไผ่ – วัดจันทรังษี – วัดท่ำอิฐ
07.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย (จุดจอดรถ ปั๊มน้ ามันปตท ดินแดง-วิภาวดีรังสิต) เจ้าหน้าทีค่ อยให้การต้อนรับ
07.20 น. ออกเดินทางสู่ จังหวัดอ่างทอง โดยรถตูป้ รับอากาศ พร้อม บริกำรอำหำรว่ำง และน้ำดื่มบนรถ
08.30 น. เดินทางถึงจังหวัดอ่างทอง

พระตำหนักคำหยำด สถานที่ซ่ ึงในอดีต ถูกใช้เป็ นสถานที่ที่ ขุนหลวงหาวัด หรื อ เจ้าฟ้าอุทุมพร กรมขุนพรพินิต
สร้างขึ้นมาเพื่อจาพรรษา โดยตอนนั้นทรงผนวชที่วดั โพธิ์ทอง เลยใช้พระตาหนักนี้เป็ นสถานที่ปลีกวิเวกนั่นเอง
แม้แ ต่ พ ระบาทสมเด็ จ พระจุล จอมเกล้า เจ้า อยู่หั ว รั ช กาลที่ 5 เองก็ เ สด็ จ ป ระพาสล าน้ ามะขามเฒ่ า มายัง
โบราณสถานแห่ งนี้ เมื่อปี พ.ศ.2450 มาแล้ว กว่าร้อยปี เลย ที่สถานที่แห่ งนี้ ยงั คงเด่นเป็ นสง่าสวยงาม พระ
ตาหนักนี้ต้ งั อยู่กลางทุ่งนา เมื่อมองจากด้านนอกจะรับรู ้ได้ถึงความสวยงามและรู ้สึกถึงคุณค่าของตาหนักนี้เลย
เหมือนอยู่ในยุคอยุธยาเลยก็ว่าได้ ปัจจุบนั กรมศิลปากรได้บูรณะและขึ้นทะเบียนให้ที่นี่เป็ นโบราณสถานแล้ว

ชมวิหำรเบญจรงค์หนึ่งเดียวของจังหวัดอ่ำงทอง นมัสการพระพุทธรู ปศักดิ์สิทธิ์ พระคู่เมืองแสวงหา ณ วัดบ้าน
พราน วัดบ้านพรานแห่งนี้ มีโบราณวัตถุ และโบราณสถานที่สาคัญ คือ วิหารเบญจรงค์ ทรงเก๋ งจีน ศิลปะยุคใหม่
ของรัตนโกสินทร์ ซึ่งเดิมคือวิหารรู ปทรงเป็ นแบบอยุธยาตอนกลาง ปั จจุบนั ได้รับการบูรณะซ่อมแซมสวยงาม
ภายในวิหารประดิษฐาน “หลวงพ่ อไกรทอง” พระพุทธรู ปศิลาแลงเก่าแก่ที่ชาวบ้านเคารพและเชื่ อว่ามีค วาม
ศักดิ์สิทธิ์ สามารถปกป้องภยันตรายแก่ผูท้ ี่มาสักการะ มีประวัติที่เล่าสื บต่อกันมาว่า พ่อขุนศรี อินทราทิตย์เป็ น
ผูส้ ร้างหลวงพ่อไกรทองขึ้นที่เมืองสุ โขทัย แล้วถอดมาประกอบไว้ที่วดั บ้านพรานเพื่อให้เป็ นพระประธานของ
วัด เมื่อถึงวันดีเวลาเที่ยงคืนจะมีไฟลุกสว่างโชติช่วงเป็ นนิมิตรหมายอันดีแก่ผพู ้ บเห็น

วัดไชโยวรวิหำรหรือวัดเกษไชโย เดิมทีเป็ นวัดราษฎร์ ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุ งศรี อยุธยา แต่ไม่พบประวัติแน่ชัด
ว่าใครเป็ นผูส้ ร้าง จนเมื่อคราวที่สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี ) แห่งวัดระฆังโฆษิตาราม ได้มาสร้าง
พระพุทธรู ปองค์ใหญ่ข้ นึ ที่วดั แห่งนี้ในสมัยรัชกาลที่ 4 จึงทาให้วดั ไชโยวรวิหารกลายเป็ นที่รู้จกั และมีชื่อเสี ยง
นับจากนั้น โดย "พระมหาพุทธพิมพ์" หรื อ "หลวงพ่อโต" เป็ นพระพุทธรู ปศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวอ่างทองให้ความ
เลื่อมใสศรัทธาเป็ นอย่างมาก ประดิษฐานในวิหารวัดไชโยวรวิหาร มีพุทธลักษณะเป็ นศิลปะรัตนโกสินทร์ ปาง
สมาธิ ขัดสมาธิราบ ก่ออิฐถือปูนลงรักปิ ดทอง ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโต ต่างเป็ นที่ประจักษ์และกล่าว
ขานกันดีของชาวอ่างทองว่ากันว่า ผูท้ ี่ก่อกรรมทาชัว่ ไว้มากจะไม่สามารถเข้าไปกราบนมัสการหลวงพ่อโตได้
เนื่องจากเมื่อเข้าใกล้องค์พระ จะมองเห็นหลวงพ่อโต กาลังจะล้มลงมาทับนัน่ เอง
แวะชม!! กลุ่มจัก สำนไม้ ไผ่ บ้ ำนบำงเจ้ ำฉ่ ำ แหล่งผลิต เครื่ องจัก สานด้ว ยไม้ไผ่ ซึ่ งครั้งหนึ่ งสมเด็จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี ได้เคยเสด็จพระราชดาเนินมาเยือนและได้พระราชทานคาแนะนาให้ราษฎรปลูก
ไม้ไผ่สีสุก เพื่อเป็ นวัตถุดิบในการทาเครื่ องจักสานและเป็ นการอนุรักษ์งานฝี มือประเภทนี้ไว้ งานจักสานของ
บ้านบางเจ้าฉ่า นี้มีความละเอียดประณีตสวยงามสามารถพัฒนางานฝี มือตามความต้องการของตลาดไม่ยึดติดกับ
รู ปแบบเก่า จนสามารถส่งออกขายต่างประเทศได้ จึงได้รับการยกย่องว่าเป็ นหมู่บา้ นตัวอย่างในการพัฒนาอาชีพ

เที่ยง มาอาเภอไชโย ต้องไม่พลาดมาร้านนี้ ! ก๋วยเตี๋ยวเรื อกะทิสด (อิสระอาหารกลางวัน)
บ่าย วัดจันทรังษี สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2446 ภายในวัดมีวิหารจัตุรมุขมียอดบุษบกกลาง 5 ชั้น มีสถาปั ตยกรรมอันวิจิตร
งดงามที่บ่งบอกถึงความเจริ ญรุ่ งเรื องของพระพุทธศาสนาในจังหวัดอ่างทอง ภายในประดิษฐานรู ปหล่อหลวงพ่อ
สด วัดปากน้ า หล่อด้วยโลหะองค์ใหญ่สุดในโลก มีขนาดหน้าตักกว้าง 6 เมตร 9 นิ้ว สูง 9 เมตร 9 นิ้ว บริ เวณหน้า
วิหารมีประติมากรรมปูนปั้นรู ปช้างขนาดใหญ่ที่สวยงาม ส่วนอีกด้านเป็ นโบสถ์ประดิษฐานพระพุทธรู ปศักดิ์สิทธิ์
ของชาวหัวไผ่ ชาวบ้านเล่าว่าพระพุทธรู ปองค์น้ ี สามารถโยกไปมาได้ ประชาชนในแถบนั้นจึงนิยมเรี ยกกัน ว่า
"หลวงพ่อโยก" เป็ นพระพุทธรู ปปูนปั้นศิลปะแบบอยุธยา

วัดท่ำอิฐ ตั้งอยู่ที่บา้ นท่าอิฐ ตาบลบางพลับ วัดนี้สร้างเมื่อปี พ.ศ.2304 บริ เวณที่ต้งั เดิมเข้าใจว่าเป็ นที่ป้ ันเผาอิฐนาไป
ก่อสร้างวัดขุนอินทประมูล นับว่าเป็ นสถานที่ขนอิฐหรื อท่าขนอิฐ และเมื่อได้สร้างวัดขึ้นจึงขนานนามว่าวัดท่าอิฐ
พระประธานในอุโบสถชาวบ้านเรี ยกว่า “หลวงพ่อเพ็ชร” พระประธานในวิหารชาวบ้านเรี ยกว่า “หลวงพ่อขาว”
เป็ นพระพุทธรู ปที่สร้างในสมัยอยุธยา ประมาณกว่า 200 ปี มาแล้ว ประดิษฐานอยู่ในวิหารมหาอุต เมื่อเข้าไปในวัด
จะมองเห็น พระธาตุเจดียศ์ รี โพธิ์ทอง โดดเด่นสีทองอร่ าม
17.00 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
---------------------------------------------------------------

รายการท่องเที่ยวและกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญ

สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย - กล้องถ่ายรู ป, อุปกรณ์กนั แดด, ร่ ม, รองเท้าสวมใส่สบาย, ยาประจาตัว

ขอขอบคุณภาพประกอบความเข้าใจ จากแหล่งข้อมูลอ้ างอิงด้านล่าง เพื่อวัตถุประสงค์ ในการเชิญชวนคนไทยเที่ยวไทย
เพื่อช่ วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่ องเที่ยวภายในประเทศ
พระตาหนักคาหยาด http://www.talad-tongchom.rmutt.ac.th/2017/07/20/khamyard/
วัดบ้านพราน, วัดจันทรังษี
http://www.angthong.go.th
วัดไชโยวรวิหารหรื อวัดเกษไชโย https://thailandtourismdirectory.go.th
วัดท่าอิฐ
https://thailandtourismdirectory.go.th
ข้อแนะนำสำหรับกำรเดินทำง ในช่ วงภำวะโควิท 19
*สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
*ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง ทางบริษทั จะมีมาตรการ วัดไข้ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม
1. ค่ารถตูป้ รับอากาศ ตลอดการเดินทาง
2. ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว ตามรายการที่ระบุ
3. ค่าอาหารและเครื่ องดื่ม ตามรายการที่ระบุ
4. ประกันอุบตั ิเหตุตามกรมธรรม์ (วงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ ารั กษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรื อ อายุ 75-85 ความ
คุ้มครองเหลือ 50% อายุตา่ กว่า 1 ปี หรื อ อายุเกิน 85 ปี ไม่ค้มุ ครอง ไม่ค้ มุ ครองโรคประจาตัวการถูกฆาตกรรมหรื อถูกทา
ร้ าย)
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (ในกรณีตอ้ งการใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษี ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการชาระเงิน หากแจ้งภายหลังการ
ชาระเงิน ทางบริ ษทั ฯ จะไม่ออกย้อนหลังให้ทุกกรณี)

ฟรี!! บริกำรถ่ ำยรูปตลอดทริป (รูปถ่ ำย เจ้ ำหน้ ำที่จัดส่ งในช่ องทำงที่เหมำะสม)
อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ทีน่ อกเหนือรายการทัวร์ทรี่ ะบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่ องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจาก
การเจ็บป่ วยด้วยโรคประจาตัว) หรื อเช่าจักรยาน เป็ นต้น
2. ค่ำทิปทีมงำน ท่ำนละ 100 บำท
วิธีกำรจอง
1. กรุณาแจ้งรายละเอียด วันที่เดินทาง ชื่อผูจ้ อง พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและช่องทางติดต่อ (เบอร์มือถือ/ไลน์
ไอดี/อีเมล์) ส่งข้อมูลทั้งหมดมายังอีเมล์ หรื อ ไลน์

2. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลแล้ว จะติดต่อกลับ เพื่อยืนยันการจอง พร้อมรายละเอียด
3. ชำระค่ำทัวร์ เต็มจำนวน เพื่อเป็ นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทาการสารองที่นงั่ เสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้า
ทางธนาคารของบริษทั ฯ ดังรายละเอียด หากไม่ชาระตามกาหนด ขออนุญาตตัดที่นงั่ ให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ การชาระไม่
ครบ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข ทางผูจ้ ดั มีสิทธิยกเลิกทัวร์และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินตามเงื่อนไข
การยกเลิก
กำรยกเลิกกำรเดินทำง
1. ขอสงวนสิทธิ์การยกเลิก เนื่องจากเป็ นแพคเก็จราคาพิเศษ หากเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เป็ นเหตุสุดวิสัย อาทิ สภาพ
อากาศ การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ หรื ออื่นๆ ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนวันเดินทางในโปรแกรมนั้นๆได้
2. ทางผูจ้ ดั จะไม่มกี ารคืนเงินค่าบริ การทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ
หมำยเหตุ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจานวน 8 ท่านขึ้นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวน ดังกล่าวทางบริษทั ฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรื อเลื่อนการเดินทางหรื อยกเลิกการเดินทาง
2. การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม อาจเกิดขึ้นได้ ตามสถานการณ์ อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ เป็ นต้น ซึ่งบริ ษทั
ฯ และผูจ้ ดั จะดาเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทาง ให้ดีที่สุด
3. ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดกับชีวิต ร่ างกาย การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย ความตาย อุบตั ิเหตุ
ต่างๆ สูญหายในทรัพย์สินหรื ออย่างอื่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวตั ิ และอื่นๆ ที่เกิดขึ้น
ทางตรงหรื อทางอ้อม
4. พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจ
ของผูจ้ ดั กากับ
5. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากบริษทั ขนส่ง ผูเ้ ดินทางไม่สามารถ
เรี ยกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู ้สึก และค่าใช้จ่ายที่บริษทั จ่ายไป
แล้ว เป็ นต้น
6. ขอความร่ วมมือในเรื่ องความประพฤติของคนเดินทาง หากผูจ้ ดั เห็นว่าผูเ้ ดินทางประพฤติตนที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ
ผูเ้ ดินทางอื่นๆ หรื อทรัพย์สิน หรื อขัดขวางการปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) หรื อไม่ปฏิบตั ิตามคาชี้แจงของ
เจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) ทางผูจ้ ดั อาจใช้มาตรการตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันไม่ให้ความประพฤติดงั กล่าวดาเนินต่อไป ซึ่ง
รวมไปถึงการยับยั้ง และปฏิเสธให้บริ การ

