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Café Day Trip อ่างทอง EP#2 

ลองมำแล้วจะหลงรัก!  
นมัสกำรหลวงพ่อโตพระคู่บ้ำนคู่เมือง หลวงปู่สดองค์ใหญ่ที่สุดในไทย เดินบันได

สวรรค์พระธำตุเจดีย์ศรีโพธิ์ทอง เยือนวิถีชุมชนจักสำนไม้ไผ่ของดีอ่ำงทอง 
 

วนัอาทิตย ์ กรงุเทพฯ – อ่างทอง - กรงุเทพฯ 

วดัค าหยาด – พระต าหนักค าหยาด – วดัไชโยวรวิหาร – กลุ่มจกัสานไม้ไผ่ – วดัจนัทรงัษี – วดัท่า

อิฐ  
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  

 
พระต าหนักค าหยาด สถานทีซ่ึง่ในอดตี ถูกใชเ้ป็นสถานทีท่ี ่ขุนหลวงหาวดั หรอื เจา้ฟ้าอุทุมพร กรมขุนพร
พนิิต สร้างขึ้นมาเพื่อจ าพรรษา โดยตอนนัน้ทรงผนวชที่วดัโพธิท์อง เลยใช้พระต าหนักนี้เป็นสถานที่ปลกี
วเิวกนัน่เอง แม้แต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รชักาลที่ 5 เองก็เสด็จประพาสล าน ้ามะขาม
เฒ่า มายงัโบราณสถานแห่งนี้  เมื่อปี พ.ศ.2450 มาแลว้ กว่ารอ้ยปีเลย ทีส่ถานทีแ่ห่งนี้ยงัคงเด่นเป็นสง่า
สวยงาม พระต าหนักนี้ตัง้อยู่กลางทุ่งนา เมื่อมองจากดา้นนอกจะรบัรู้ได้ถึงความสวยงามและรู้สกึถึงคุณค่า
ของต าหนักนี้เลย เหมอืนอยู่ในยุคอยุธยาเลยกว็่าได ้ปจัจุบนักรมศลิปากรไดบู้รณะและขึน้ทะเบยีนใหท้ีน่ี่เป็น
โบราณสถานแลว้  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
ชมวิหารเบญจรงคห์น่ึงเดียวของจงัหวดัอ่างทอง นมสัการพระพุทธรูปศกัดิส์ทิธิ ์พระคู่เมอืงแสวงหา ณ 

วดับ้านพราน วดับ้านพรานแห่งนี้ มโีบราณวตัถุ และโบราณสถานที่ส าคญั คอื วหิารเบญจรงค์ ทรงเก๋งจนี 

ศลิปะยุคใหม่ของรตันโกสนิทร์ ซึ่งเดมิคอืวหิารรูปทรงเป็นแบบอยุธยาตอนกลาง ปจัจุบนัได้รบัการบูรณะ
ซ่อมแซมสวยงาม ภายในวิหารประดษิฐาน “หลวงพ่อไกรทอง” พระพุทธรูปศิลาแลงเก่าแก่ที่ชาวบ้าน
เคารพและเชื่อว่ามคีวามศกัดิส์ทิธิ ์สามารถปกป้องภยนัตรายแก่ผูท้ีม่าสกัการะ มปีระวตัทิีเ่ล่าสบืต่อกนัมาว่า 
พ่อขุนศรอีินทราทติย์เป็นผู้สร้างหลวงพ่อไกรทองขึ้นที่เมอืงสุโขทยั  แล้วถอดมาประกอบไว้ทีว่ดับ้านพราน
เพื่อให้เป็นพระประธานของวดั เมื่อถึงวนัดเีวลาเที่ยงคนืจะมไีฟลุกสว่างโชติช่วงเป็นนิมติรหมายอนัดแีก่ผู้
พบเหน็ 

 
วดัไชโยวรวิหารหรือวดัเกษไชโย เดมิทเีป็นวดัราษฎร ์ทีส่รา้งมาตัง้แต่สมยักรุงศรอียุธยา แต่ไม่พบประวตัิ
แน่ชดัว่าใครเป็นผูส้รา้ง จนเมื่อคราวทีส่มเดจ็พระพุฒาจารย์ (โต พรหมรงัส ี) แห่งวดัระฆงัโฆษติาราม ไดม้า
สรา้งพระพุทธรูปองคใ์หญ่ขึ้นที่วดัแห่งนี้ในสมยัรชักาลที่ 4  จงึท าใหว้ดัไชโยวรวหิารกลายเป็นที่รูจ้กั และมี
ชื่อเสยีงนับจากนัน้ โดย "พระมหาพุทธพมิพ"์ หรอื "หลวงพ่อโต" เป็นพระพุทธรูปศกัดิส์ทิธิ ์ทีช่าวอ่างทอง
ให้ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก ประดิษฐานในวิหารวัดไชโยวรวิหาร มีพุทธลักษณะเป็นศิลปะ
รตันโกสนิทร ์ปางสมาธ ิขดัสมาธริาบ ก่ออฐิถอืปูนลงรกัปิดทอง ซึง่ความศกัดิส์ทิธิข์องหลวงพอ่โต ต่างเป็นที่
ประจกัษ์และกล่าวขานกนัดขีองชาวอ่างทองว่ากนัว่า ผู้ที่ก่อกรรมท าชัว่ไว้มากจะไม่สามารถเข้าไปกราบ
นมสัการหลวงพ่อโตได ้เนื่องจากเมื่อเขา้ใกลอ้งคพ์ระ จะมองเหน็หลวงพ่อโต ก าลงัจะลม้ลงมาทบันัน่เอง 
แวะชม!! กลุ่มจกัสานไม้ไผ่บ้านบางเจ้าฉ่า แหล่งผลติเครื่องจกัสานดว้ยไมไ้ผ่ ซึง่ครัง้หนึ่งสมเดจ็พระเทพ
รตันราชสุดาฯ สยามราชกุมาร ีได้เคยเสด็จพระราชด าเนินมาเยอืนและไดพ้ระราชทานค าแนะน าให้ราษฎร
ปลูกไมไ้ผ่สสีุก เพื่อเป็นวตัถุดบิในการท าเครื่องจกัสานและเป็นการอนุรกัษ์งานฝีมอืประเภทนี้ไว้ งานจกัสาน



 
 
 
 
 
 
 
 

ของบา้นบางเจา้ฉ่า นี้มคีวามละเอยีดประณีตสวยงามสามารถพฒันางานฝีมอืตามความตอ้งการของตลาดไม่
ยดึติดกบัรูปแบบเก่า จนสามารถส่งออกขายต่างประเทศได้ จงึได้รบัการยกย่องว่าเป็นหมู่บ้านตวัอย่างใน
การพฒันาอาชพี 

 
เทีย่ง มาอ าเภอไชโย ตอ้งไมพ่ลาดมารา้นนี้ ! ก๋วยเตีย๋วเรอืกะทสิด (อสิระอาหารกลางวนั) 

บ่าย วดัจนัทรงัษี สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2446 ภายในวดัมวีหิารจตัุรมุขมยีอดบุษบกกลาง 5 ชัน้ มสีถาปตัยกรรม
อนัวจิติรงดงามที่บ่งบอกถึงความเจรญิรุ่งเรอืงของพระพุทธศาสนาในจงัหวดัอ่างทอง  ภายในประดษิฐานรูป
หล่อหลวงพ่อสด วดัปากน ้า หล่อด้วยโลหะองค์ใหญ่สุดในโลก มีขนาดหน้าตักกว้าง 6 เมตร 9 นิ้ว สูง 9 

เมตร 9 นิ้ว บริเวณหน้าวิหารมีประติมากรรมปูนป ัน้รูปช้างขนาดใหญ่ที่สวยงาม ส่วนอีกด้านเป็นโบสถ์
ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิส์ิทธิข์องชาวหวัไผ่  ชาวบ้านเล่าว่าพระพุทธรูปองค์นี้สามารถโยกไปมาได้ 
ประชาชนในแถบนัน้จงึนิยมเรยีกกนัว่า  "หลวงพ่อโยก" เป็นพระพุทธรูปปูนป ัน้ศลิปะแบบอยุธยา      

 
 วดัท่าอิฐ ตัง้อยู่ที่บ้านท่าอฐิ ต าบลบางพลบั วดันี้สร้างเมื่อปี พ.ศ.2304 บรเิวณที่ตัง้เดมิเขา้ใจว่าเป็นทีป่ ัน้

เผาอิฐน าไปก่อสร้างวดัขุนอินทประมูล นับว่าเป็นสถานที่ขนอิฐหรอืท่าขนอฐิ และเมื่อได้สร้างวดัขึ้นจงึขนาน
นามว่าวดัท่าอิฐ พระประธานในอุโบสถชาวบ้านเรียกว่า “หลวงพ่อเพ็ชร” พระประธานในวิหารชาวบ้าน
เรยีกว่า “หลวงพ่อขาว” เป็นพระพุทธรูปทีส่รา้งในสมยัอยุธยา ประมาณกว่า 200 ปีมาแลว้ ประดษิฐานอยู่
ในวหิารมหาอุต เมื่อเขา้ไปในวดัจะมองเหน็ พระธาตุเจดยีศ์รโีพธิท์อง โดดเด่นสทีองอร่าม 

17.00 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
--------------------------------------------------------------- 



 
 
 
 
 
 
 
 

รายการทอ่งเทีย่วและกจิกรรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม โดยค านึงถงึความปลอดภยัของท่านเป็น

ส าคญั 

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

 

ขอขอบคุณภาพประกอบความเขา้ใจ จากแหล่งขอ้มูลอา้งองิดา้นลา่ง เพือ่วตัถุประสงคใ์นการเชญิชวนคนไทยเทีย่ว
ไทย เพือ่ช่วยกระตุน้เศรษฐกจิทอ่งเทีย่วภายในประเทศ  

พระต าหนกัค าหยาด  http://www.talad-

tongchom.rmutt.ac.th/2017/07/20/khamyard/ 
วดับา้นพราน, วดัจนัทรงัษ ี  http://www.angthong.go.th 

วดัไชโยวรวหิารหรอืวดัเกษไชโย  https://thailandtourismdirectory.go.th 

วดัท่าอฐิ  https://thailandtourismdirectory.go.th 

 

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 ิคา่อาหารและเครื่องดื่ม ค่ารกัษาพยาบาล (ในกรณีทีเ่กดิ
จากการเจบ็ป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) หรอืเช่าจกัรยาน เป็นตน้ 

2. ค่าทิปทีมงาน ท่านละ 100 บาท 
 

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

2. เมื่อเจา้หน้าทีไ่ดร้บัขอ้มูลแลว้ จะตดิตอ่กลบั เพื่อยนืยนัการจอง พรอ้มรายละเอยีด 

3. ช าระค่าทวัรเ์ตม็จ านวน เพือ่เป็นการยนืยนัการจองจงึจะถอืว่าไดท้ 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 ดงักล่าวทางบรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืเลื่อนการเดนิทางหรอืยกเลกิการเดนิทาง 
2. การเปลีย่นแปลงโปรแกรม อาจเกดิขึน้ได ้ตามสถานการณ์ 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 ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจ้ดัก ากบั  

5. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากบรษิทัขนส่ง ผูเ้ดนิทางไม่
สามารถเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทัง้สิน้ ทัง้ค่าเสยีเวลา  ค่าเสยีโอกาส คา่เสยีความรูส้กึ และคา่ใชจ้่ายที่
บรษิทัจ่ายไปแลว้ เป็นตน้    



 
 
 
 
 
 
 
 

6. ขอความร่วมมอืในเรือ่งความประพฤตขิองคนเดนิทาง หากผูจ้ดัเหน็ว่าผูเ้ดนิทางประพฤตตินทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิ
อนัตรายตอ่ผูเ้ดนิทางอื่นๆ หรอืทรพัยส์นิ หรอืขดัขวางการปฏบิตัหิน้าทีข่องเจา้หน้าที่ (ตวัแทน) หรอืไม่ปฏบิตัติามค า
ชีแ้จงของเจา้หน้าที ่ (ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามทีเ่หน็สมควรเพือ่ป้องกนัไมใ่หค้วามประพฤตดิงักล่าว
ด าเนินตอ่ไป ซึง่รวมไปถงึการยบัยัง้ และปฏเิสธใหบ้รกิาร 
 

 


