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Café Day Trip อ่ำงทอง EP#1  

ลองมำแล้วจะหลงรัก! 
ไหว้พระท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ชิคชิคคำเฟ่ริมทุ่งนำ แวะร้ำนอร่อย จังฮู้ววว 

 

วันอำทิตย์   กรุงเทพฯ – อ่ำงทอง - กรุงเทพฯ 

วดัป่าโมกวรวิหาร – วดัม่วง – มะขามคาเฟ่ – เปิดต านาน!! พระต าหนักค าหยาด – วดัขนุอินท

ประมูล 
07.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ จุดนัดหมาย (จดุจอดรถ ป ัม๊น ้ามนัปตท ดนิแดง-วภิาวดรีงัสติ) เจา้หนา้ทีค่อยใหก้าร
ตอ้นรบั 

07.20 น. ออกเดนิทางสู่ จงัหวดัอ่างทอง โดยรถตูป้รบัอากาศ พรอ้ม บริการอาหารว่าง และน ้าดื่มบนรถ  
08.30 น. เดนิทางถงึจงัหวดัอา่งทอง 

 
 

วดัป่าโมกวรวิหาร สกัการะพระพุทธไสยาสน์ ทีง่ดงามทีส่ดุองคห์นึง่ของไทย มคีวามยาวจากพระเมาล ี ถงึ
ปลายพระบาท ๒๒.๕๘ เมตร ตวัองคพ์ระก่ออฐิถอืปูนปิดทอง สนันิษฐานว่าสรา้งขึน้ในสมยัสโุขทยั มปีระวตัิ
ความเป็นมาน่าอศัจรรย ์เล่าขานมาว่าไดล้อยน ้ามาจม อยูห่น้าวดัราษฎรบวงสรวง แลว้ชกัลากขึน้มาไวท้ีร่มิฝ ัง่
แม่น ้า ผูค้นนิยมมากราบไหวข้อพรเรื่องสขุภาพ ใหแ้ขง็แรงและปราศจากโรคภยั เพราะมตี านานเล่าตอ่กนัมา
ว่า สมยัโบราณทีอ่หวิาตกโรคระบาดหนกั ชาวบา้นไดย้นิเสยีงบอกวธิรีกัษา จงึเรยีกพระนอนองคน์ี้ว่า พระ
นอนพดูได ้และเป็นศูนยร์วมจติใจชาวบา้นตัง้แต่นัน้ 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แวะ "อ่างทอง" ไหว้พระท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก “หลวงพ่อใหญ่” ณ วดัม่วง หรือ “พระพุทธมหานวมนิทร์
ศากยมุนีศรวีเิศษชยัชาญ” พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวชิยั ขนาดหน้าตกั
กวา้ง 63 เมตร สงู 95 เมตร การอธษิฐานจติขอพรกบัหลวงพ่อใหญ่นัน้ ใหใ้ช ้2 มอืสมัผสัทีป่ลายนิ้วกลาง
ขององค์หลวงพ่อ แล้วตัง้ใจขอในสิง่ที่ดี ท าความดตีามที่ตัง้ใจไว้ แล้วจะได้รบัผลส าเรจ็สมตามใจปรารถนา 
พระพุทธรูปองค์นี้สร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2552 และมีการสร้างองค์จ าลองประดิษฐานไว้ด้านล่างเพื่อให้
พุทธศาสนิกชนได้จุดธูปเทยีนบูชา ส่วนด้านหน้าทางขึ้นมาสกัการะองค์หลวงพ่อใหญ่ ท าเป็นบันไดสูงมี
พญานาคเลื้อยเป็นราวบนัไดตรงกลาง ดา้นซา้ยและดา้นขวาของบนัได จุดเด่น!! นอกจากน้ีในวดัยงัมีสวน
นรก สวรรค ์แบบจ าลองตวัละครในวรรณคดีไทย จดัแสดงไวใ้นสวนอนัร่มรื่น โดยมป้ีายค าสอนต่างๆ ที่
เหมาะแก่การพาบุตรหลานมาเทีย่วชม เพื่อปลูกฝงัใหรู้จ้กัการละเวน้ความชัว่ท าแต่ความดเีป็นอย่างยิง่ 

เทีย่ง มาอ่างทอง ตอ้งมารา้นนี้ ! กะเตีย๋ว นัง่แพ หน้าวดัม่วง  ก๋วยเตีย๋วน ้าตกหมู อร่อยมาก กากหมูสดใหม่ทุกวนั 

 
บ่าย “มะขาม คาเฟ่” คาเฟ่เลก็ๆ ริมทุ่งนาเมืองอ่างทอง ววิทุ่งนาทีเ่ขยีวขจ ีไดเ้หน็ทไีรกร็ูส้กึสบายตา เหมอืนได้

พกัผ่อนความอ่อนลา้ ยิง่ไดม้านัง่ชมววิทุ่งนาแบบใกล้ชดิ ไดเ้ดนิบนสะพานไมท้ีอ่ยู่เหนือทุ่งนา กย็ิง่มคีวามสุข
มากขึน้ไปใหญ่ ไฮไลต์ส าคญัของทีร่า้นกค็อืววิทุ่งนาสวยๆ ทีส่สีนัผนัเปลีย่นไปตามฤดูกาลการท านา ดา้นหลงั
ววิทุ่งนากจ็ะเป็น “หลวงพ่อใหญ่” พระพุทธรูปกลางแจง้องคใ์หญ่สทีองอร่าม ที่ประดษิฐานอยู่ภายในวดัม่วง 
(ไม่รวมเครื่องดื่มและขนมต่างๆ) 



 
 
 
 
 
 
 

 
พระต าหนักค าหยาด สถานทีซ่ึง่ในอดตี ถูกใชเ้ป็นสถานทีท่ี ่ขนุหลวงหาวดั หรอื เจา้ฟ้าอุทมุพร กรมขุนพร
พนิิต สรา้งขึน้มาเพื่อจ าพรรษา โดยตอนนัน้ทรงผนวชทีว่ดัโพธิท์อง เลยใชพ้ระต าหนกันี้เป็นสถานทีป่ลกี
วเิวกนัน่เอง แมแ้ต่พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั รชักาลที ่ 5 เองกเ็สดจ็ประพาสล าน ้ามะขาม
เฒ่า มายงัโบราณสถานแหง่นี้  เมื่อปี พ.ศ.2450 มาแลว้ กว่ารอ้ยปีเลย ทีส่ถานทีแ่ห่งนี้ยงัคงเด่นเป็นสง่า
สวยงาม พระต าหนักนี้ตัง้อยูก่ลางทุ่งนา เมื่อมองจากดา้นนอกจะรบัรูไ้ดถ้งึความสวยงามและรูส้กึถงึคุณค่า
ของต าหนักนี้เลย เหมอืนอยู่ในยคุอยุธยาเลยกว็่าได ้ปจัจุบนักรมศลิปากรไดบู้รณะและขึน้ทะเบยีนใหท้ีน่ี่เป็น
โบราณสถานแลว้  

 
 

ชมเสน่ห์ของวดัเก่าแก่โบราณของเมืองอ่างทอง ท่ีประดิษฐานของพระพุทธไสยาสน์ท่ีใหญ่และยาว
ท่ีสุดในประเทศไทย “วัดขุนอินทประมูล” วัดนี้ เป็นวัดโบราณ สร้างขึ้นในสมัยกรุงสุโขทัย เป็นที่
ประดษิฐานพระพุทธไสยาสน์ทีใ่หญ่และ ยาวทีสุ่ดในประเทศไทยมคีวามยาวถงึ ๕๐ เมตร เดมิประดษิฐานอยู่
ในวหิารแต่ถูกไฟไหม้ปรกัหกัพงัไปเหลอืแต่องค์พระตากแดดตากฝนอยู่กลางแจ้งมานานนับเป็นร้อยๆ  ปี 

องค์พระพุทธรูปมีลักษณะและขนาดใกล้เคียงกับพระนอนจกัรสีห์ จังหวัดสิงห์บุรี องค์พระนอนมีพุทธ
ลกัษณะทีง่ดงาม พระพกัตรย์ิม้ละไม สงบเยอืกเยน็ น่าเลื่อมใสศรทัธายิง่นัก นอกจากนี้ภายในบรเิวณวดัขุน
อินทประมูลยงัมซีากโบราณสถานวหิารหลวงพ่อขาว ที่เหลอืเพยีงฐาน ผนังบางส่วนและองค์พระพุทธรูป 

และในศาลาเอนกประสงคม์ศีาลรูปป ัน้ขุนอนิทประมูลและโครงกระดูกมนุษยท์ี่พบตัง้แต่ปี พ.ศ. 2541 จน
ท าใหว้ดัแห่งนี้กลายเป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิ ์ทีน่ิยมมาท าบุญ กราบไหว ้ขอพรเพื่อเป็นสริมิงคลกนั 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าคณะเดนิทางกลบัสู่กรุงเทพฯ และแวะซื้อของฝากกอ่นกลบั 

20.00 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ...พรอ้มความประทบัใจ 



 
 
 
 
 
 
 

--------------------------------------------------------------- 

รายการทอ่งเทีย่วและกจิกรรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม โดยค านึงถงึความปลอดภยัของท่านเป็น

ส าคญั 

ส่ิงท่ีควรน าติดตวัไปด้วย - กลอ้งถ่ายรูป, อุปกรณ์กนัแดด, ร่ม, รองเทา้สวมใส่สบาย, ยาประจ าตวั 
 

ขอขอบคุณภาพประกอบความเขา้ใจ จากแหล่งขอ้มูลอา้งองิดา้นลา่ง เพือ่วตัถุประสงคใ์นการเชญิชวนคนไทยเทีย่ว
ไทย เพือ่ช่วยกระตุน้เศรษฐกจิทอ่งเทีย่วภายในประเทศ  

มะขาม คาเฟ ่  https://www.facebook.com/รา้นกาแฟ-มะขาม-คาเฟ่-
1728642470783505/ 
พระต าหนกัค าหยาด  http://www.talad-

tongchom.rmutt.ac.th/2017/07/20/khamyard/ 
 

ข้อแนะน าส าหรบัการเดินทาง ในช่วงภาวะโควิท 19 
*สมาชกิตอ้งใสห่น้ากากอนามยัตลอดการเดนิทาง  
*ก่อนขึน้-ลงรถทุกครัง้  ทางบรษิทัจะมมีาตรการ วดัไข ้ และลา้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอล ์ 

 
อตัราค่าบริการน้ีรวม    
1. ค่ารถตูป้รบัอากาศ ตลอดการเดนิทาง 
2. ค่าเขา้สถานทีท่อ่งเทีย่ว ตามรายการทีร่ะบุ 

3. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตามรายการทีร่ะบุ 

4. ประกนัอุบตัเิหตุตามกรมธรรม ์(วงเงนิประกนั 1 ลา้นบาท ค่ารกัษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรอื อายุ 75-85 

ความคุม้ครองเหลอื 50% อายุต า่กว่า 1 ปี หรอื อายุเกนิ 85 ปีไม่คุม้ครอง ไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวัการถูกฆาตกรรม
หรอืถูกท ารา้ย) 
5. ค่าภาษมีูลค่าเพิม่ (ในกรณีตอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ากบัภาษ ีตอ้งแจง้ล่วงหนา้กอ่นการช าระเงนิ หากแจง้
ภายหลงัการช าระเงนิ ทางบรษิทัฯ จะไม่ออกยอ้นหลงัใหทุ้กกรณี)  

ฟรี!! บริการถ่ายรปูตลอดทริป (รูปถ่าย เจ้าหน้าท่ีจดัส่งในช่องทางท่ีเหมาะสม) 
 
อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื่นๆ ทีน่อกเหนือรายการทวัรท์ีร่ะบุ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดื่ม ค่ารกัษาพยาบาล (ในกรณีที่
เกดิจากการเจบ็ป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) หรอืเชา่จกัรยาน เป็นตน้ 



 
 
 
 
 
 
 

2. ค่าทิปทีมงาน ท่านละ 100 บาท 

 
วิธีการจอง 
1. กรุณาแจง้รายละเอยีด วนัทีเ่ดนิทาง ชื่อผูจ้อง พรอ้มส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและช่องทางตดิต่อ (เบอรม์อื
ถอื/ไลน์ไอด/ีอเีมล์) ส่งขอ้มูลทัง้หมดมายงัอเีมล์ หรอื ไลน์ 

2. เมื่อเจา้หน้าทีไ่ดร้บัขอ้มูลแลว้ จะตดิตอ่กลบั เพื่อยนืยนัการจอง พรอ้มรายละเอยีด 

3.ช าระค่าทวัรเ์ตม็จ านวน เพื่อเป็นการยนืยนัการจองจงึจะถอืว่าไดท้ าการส ารองทีน่ัง่เสรจ็สมบูรณ์ โดยการโอนเงนิ
เขา้ทางธนาคารของบรษิทัฯ ดงัรายละเอยีด หากไม่ช าระตามก าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ัง่ใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ การ
ช าระไม่ครบ ถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยไม่มเีงือ่นไข ทางผูจ้ดัมสีทิธยิกเลกิทวัรแ์ละขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ
ตามเงื่อนไขการยกเลกิ 

 
การยกเลิกการเดินทาง  
1. ขอสงวนสทิธิก์ารยกเลกิ เนื่องจากเป็นแพคเกจ็ราคาพเิศษ หากเกดิการเปลีย่นแปลงใดๆ ทีเ่ป็นเหตุสุดวสิยั อาท ิ

สภาพอากาศ การนดัหยดุงาน การปฏวิตั ิหรอือื่นๆ ลกูคา้สามารถปรบัเปลีย่นวนัเดนิทางในโปรแกรมนัน้ๆได้ 
2. ทางผูจ้ดัจะไมม่กีารคนืเงนิคา่บรกิารทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆ 
 

หมายเหตุ  
1. การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 8 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน ดงักลา่วทางบรษิทัฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืเลื่อนการเดนิทางหรอืยกเลกิการเดนิทาง 
2. การเปลีย่นแปลงโปรแกรม อาจเกดิขึน้ได ้ตาม สถานการณ์ อาทเิช่น การเปลีย่นแปลงของสภาพอากาศ เป็นตน้  

ซึง่บรษิทัฯ และผูจ้ดั จะด าเนินการโดยรกัษาผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทาง ใหด้ทีีส่ดุ 
3. ขอสงวนสทิธิป์ฏเิสธความรบัผดิชอบค่าเสยีหายทีเ่กดิกบัชวีติ ร่างกาย การเจบ็ป่วย การถูกท ารา้ย ความตาย 

อุบตัเิหตุต่างๆ  สญูหายในทรพัยส์นิหรอือย่างอื่น การนัดหยุดงาน  ภยัธรรมชาต ิการก่อจลาจล การปฎวิตั ิ และอื่นๆ 

ทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม  

4. พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ดั  นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจ้ดัก ากบั  
5. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากบรษิทัขนส่ง  ผูเ้ดนิทางไม่
สามารถเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทัง้สิน้ ทัง้ค่าเสยีเวลา  ค่าเสยีโอกาส คา่เสยีความรูส้กึ และคา่ใชจ้่ายที่
บรษิทัจ่ายไปแลว้ เป็นตน้    
6.ขอความร่วมมอืในเรือ่งความประพฤตขิองคนเดนิทาง หากผูจ้ดัเหน็วา่ผูเ้ดนิทางประพฤตตินทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิ
อนัตรายตอ่ผูเ้ดนิทางอื่นๆ หรอืทรพัยส์นิ หรอืขดัขวางการปฏบิตัหิน้าทีข่องเจา้หน้าที ่(ตวัแทน) หรอืไม่ปฏบิตัติามค า



 
 
 
 
 
 
 

ชีแ้จงของเจา้หน้าที ่ (ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามทีเ่หน็สมควรเพือ่ป้องกนัไมใ่หค้วามประพฤตดิงักล่าว
ด าเนินตอ่ไป ซึง่รวมไปถงึการยบัยัง้ และปฏเิสธใหบ้รกิาร 
 

 


