
 
 

 

วนัเดยีวเทีย่ว อา่งทอง ไหวพ้ระ 5 วดั 
 

วักป่าโมกวรวหิาร-มะขามคาเฟ่-วัดมว่ง-ตลาดวเิศษชยัชาญ-วดัสงักระตา่ย 

 – วัดทา่อฐิ–อนิทรโ์ตฟารม์-วัดอนิทประมลู 

 

 

 

 

 

 

เดนิทางโดยรถตูป้รบัอากาศ 
          ก าหนดเดนิทาง 
วนัที ่14/21/22 /28  มนีาคม 2563 ราคาทา่นละ   899.- 

วนัที ่04/05/06/18/25/26  เมษายน  2563 ราคาทา่นละ   999.- 

วนัที ่11/12/14  เมษายน 2563 ราคาทา่นละ   1,199.- 

วนัที ่01/02/09/16/23 /30  พฤษภาคม  2563 ราคาทา่นละ   999.- 

วนัที ่03/13/20 มถินุายน 2563 ราคาทา่นละ   999.- 

 

วนัแรก      กรงุเทพฯ-วกัป่าโมกวรวหิาร-มะขามคาเฟ่-วดัมว่ง-ตลาดวเิศษชยัชาญ-วดัสงักระตา่ย 
                 – วดัทา่อฐิ–อนิทรโ์ตฟารม์-วดัอนิทประมลู-กรงุเทพฯ 

06.30 น. คณะเดนิทางพรอ้มกัน ณ จุดนัดหมาย สถานนีบรกิารน ้ามัน ปตท.(ร.1 รอ.) ถนนวภิาวด ีตดิกับสนามกฬีา
กองทัพบก ตรงขา้ม ม.หอการคา้ เจา้หนา้ทีม่ัคคเุทศก ์ ใหก้ารตอ้นรับทา่นและคอยอ านวยความสะดวก 

07.00 น. ออกเดนิทางสู่ จังหวัดอ่างทอง โดยรถตูป้รับอากาศระหว่างทาง เชญิท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย  (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ (1) ขนมปัง+นม หรอื น ้าผลไม ้ระหวา่งเดนิทาง 

09.00 น. น าท่านสู่  วดัป่าโมกวรวหิาร อยู่ในเขตเทศบาลต าบลป่าโมก รมิฝ่ังแม่น ้าเจา้พระยาดา้นทศิตะวันตก 
ภายในวัดแหง่น้ีมพีระพุทธไสยาสนท์ีง่ดงามมากองคห์นึง่ของเมอืงไทย 

10.00 น. น าทา่นรา้น มะขามคาเฟ่ คาเฟ่เล็กๆ รมิทุง่นาเมอืงอ่างทอง และเป็นรา้นแรกในอา่งทองทีม่สีะพานไมท้อด
ยาวลงไปกลางทุ่งนา ไฮไลตส์ าคัญของทีร่า้นก็คอืววิทุ่งนาสวยๆ ทีส่สีันผันเปลีย่นไปตามฤดูกาลการท านา 
ดา้นหลังววิทุ่งนาก็จะเป็น “หลวงพ่อใหญ่” พระพุทธรูปกลางแจง้องคใ์หญ่สทีองอร่าม ที่ประดษิฐานอยู่
ภายในวัดมว่ง   

11.00 น. เดนิทางถงึ วดัม่วง “หลวงพ่อใหญ่” หรอื “พระพุทธมหานวมนิทรศ์ากยมุนีศรวีเิศษชัยชาญ” พระพุทธรูป
องค์ใหญ่ที่สุดในโลก ซึง่เป็นพระพุทธรูปปางมารวชิัย ขนาดหนา้ตักกวา้ง 63 เมตร สูง 95 เมตร การ
อธษิฐานจติขอพรกับหลวงพ่อใหญนั่น้ ใหใ้ช ้2 มอืสมัผัสทีป่ลายนิว้กลางขององคห์ลวงพ่อ แลว้ตัง้ใจขอใน



 
สิง่ทีด่ ีท าความดตีามทีต่ัง้ใจไว ้แลว้จะไดรั้บผลส าเร็จสมตามใจปรารถนา 

12.00 น. น าท่านเดนิทางสู่  ตลาดวเิศษชยัชาญ หรือ ตลาดศาลเจา้โรงทอง เป็นตลาดโบราณที่อยู่คู่กับจังหวัด
อ่างทองมาตัง้แต่สมัยอยุธยา ส่วนใหญ่เป็นชาวจีน ปลูกอาคาร บา้นเรอืนไม ้เรียงชดิตดิกัน แลว้ยังมกีาร
อนุรักษ์โรงแรมเกา่ โรงสขีา้ว รา้นขายของช าไวด้ว้ย นอกจากน้ียังมอีาหารคาวหวานอร่อยๆ หา้มพลาด เชน่ 
ปลามา้ทอดน ้าปลา ขา้วตม้ห่อ ขนมดอกล าดวน ขนมกลว้ยรังผึง้ ขนมเกษรล าเจยีก และอีน่ๆ รอใหคุ้ณมา
ลิม้ลองอกีมากมาย 

 เทีย่ง อสิระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

13.00 น. น าทา่นสู ่ วดัสงักระตา่ย สถานทีเ่ทีย่ว Unseen แหง่ใหมข่องอา่งทอง ชมโบสถร์า้งโบราณ อายกุวา่ 400 
ปี ทีถ่กูตน้โพธิล์อ้มรอบผนังทัง้ 4 ดา้นไวอ้ยา่งแน่นหนา เรยีกวา่สวยแปลกตามากๆ ดา้นในแบง่ออกเป็น 3 
หอ้ง หอ้งแรกประดษิฐานหลวงพ่อแกน่ ถดัมาหอ้งใหญม่พีระประธานองคใ์หญห่ลวงพ่อวันด ีและหลวงพ่อ
ศร ีหลวงพ่อสขุทีม่ขีนาดยอ่มลงมาประดษิฐานอยู ่หอ้งสดุทา้ยเป็นหอ้งวา่ง ปัจจุบันไมม่หีลังคาปกคลมุ
โบสถ ์ม่เีพยีงร่มเงาของตน้โพธิป์กคลมุแทน 

14.00 น. เดนิทางสู ่วดัทา่อฐิ พระธาตเุจดยีศ์รโีพธิท์อง เพือ่บรรจุพระบรมสารรีกิธาตสุว่นพระศอของสมเด็จพระ
สมัมาสมัพุทธเจา้และพระพุทธรูปปางตา่งๆ 

15.00 น. น าทา่นสู ่อนิทรโ์ตฟารม์ ฟารม์เมล่อนเล็กๆทใีสใ่จทุกขัน้ตอนในการปลูกเพือ่คนทีคุ่ณรัก รักใครใหเ้มล่อน 
ในวันทีอ่ากาศดีๆ  สเีขยีว ลองแวะมาใหอ้าหารปลาเดนิเลน่ชมสวน ขนมหวานชืน่ใจจากเมลอ่นสดๆในฟารม์ 
เพือ่ฝากคนรัก อสิระใหท้า่นไดซ้ือ้ขนมและของฝากตามอัธยาศัย  

16.00น. น าทา่นเดนิทางสู ่ วดัขนุอนิทประมลู เป็นทีป่ระดษิฐานพระพุทธไสยาสนท์ีใ่หญแ่ละ ยาวทีส่ดุในประเทศ
ไทยมคีวามยาวถงึ ๕๐ เมตร เดมิพระพุทธไสยาสนอ์งคน้ี์ประดษิฐานอยูใ่นวหิาร แตถ่กูไฟไหมไ้ป จงึเหลอื
เพยีงพระนอนอยูก่ลางแจง้เทา่นัน้ ซึง่มพีระพักตรย์ิม้ละไม สงบเยอืกเย็น น่าเลือ่มใสศรัทธา 

17.00น. สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางกลับส ่กรุงเทพฯ 

19.00น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภ์าพ 

 
 

 

หมายเหต ุ  เดนิทางโดยตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
อตัราคา่บรกิารทวัรน์ีร้วม 

1.คา่รถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง ทอ่งเทีย่วตามรายการ  

2.คา่ธรรมเนียมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ตามทีร่ะบใุนรายการทวัร ์

3.คา่พาหนะทอ้งถิน่ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบใุนรายการทวัร ์

4.คา่เจา้หนา้ที ่ทีค่อยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

5.คา่ประกันอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 

   (คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 2,000,000 บาท , คา่รักษาพยาบาลในกรณีทีเ่กดิ 

   จากอบุัตเิหต ุวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

6. คา่อาหาร ตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 

 



 
อตัราคา่บรกิารทวัรน์ีไ้มร่วม 

1.ค่าใชจ่้ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มต่างหาก,ค่ารักษา 

พยาบาล(ในกรณีทีเ่กดิจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตัว) 

2.คา่อาหารมือ้ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการทัวร ์(มือ้ทีท่านอสิระ),คา่โทรศัพทแ์ละคา่เครือ่งดืม่มนิบิารใ์นหอ้งพักโรงแรม 

3.คา่ใชจ่้ายทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว ทีเ่กดิจากผูเ้ดนิทางเอง 

4.คา่ธรรมเนียมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ส าหรับชาวตา่งชาตทิีต่อ้งช าระเพิม่ อาท ิคา่ธรรมเนียมอทุยานแหง่ชาต ิ

5.คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

7.คา่ทปิมคัคเุทศก ์ทา่นละ 50 บาท และพนักงานขับรถ ทา่นละ 50 บาท รวมเป็น 100 บาทตอ่ทา่น/ทรปิ 

  การจองทวัรแ์ละส ารองทีน่ ัง่ 

1.กรุณาแจง้ชือ่-นามสกลุ, ทีอ่ยูแ่ละหมายเลขโทรศัพทข์องผูจ้อง ส าหรับออกใบแจง้หน้ีและใบรับเงนิของทา่น  

2.ช าระมัดจ าทัวรเ์ต็มจ านวน  เพือ่เป็นการยนืยันการจองจงึจะถอืวา่ไดท้ าการส ารองทีน่ั่งเสร็จสมบรูณ์ โดยการโอนเงนิ

เขา้ทางธนาคารของบรษัิทฯ ดังรายละเอยีด 

2.กรุณาสง่ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง ใหท้างบรษัิทฯ กอ่นการเดนิทาง 15 วัน เพือ่ใช ้

ส าหรับการใสช่ือ่ตั๋วเครือ่งบนิ(ส าหรับทัวรเ์ครือ่งบนิ) และการท าเอกสารประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 

การยกเลกิการเดนิทาง 
1.เน่ืองจากราคาทัวรเ์ป็นราคาพเิศษหากทา่นช าระเงนิมาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มก่ารคนืคา่ใชจ่้ายทัง้หมด  

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นรายละเอยีดทกุขอ้หมายเหตุ 

1.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการที่จะเลื่อนการเดนิทาง หรือยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีที่มผีู ร่้วมเดนิทางไม่ถงึ

ตามทีก่ าหนดไว ้ 

2.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าทัวร ์หากมกีารปรับราคาค่าน ้ามันขึน้ กอ่นการเดนิทาง หรอืมกีารปรับ   

ราคาคา่น ้ามันและภาษีน ้ามัน(กรณีเดนิทางโดยเครือ่งบนิ) 

3.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่วหรอืบางประการ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ เพือ่   

ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทัง้น้ีโดยค านึงถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็น   

ส าคัญ หรือเกดิเหตุสุดวสิัยจนไม่สามารถแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสยี หรือไดรั้บ   

บาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของมัคคเุทศกห์รอืหัวหนา้ทัวร์ 

4.ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนือการ

ควบคุมของทางบรษัิทฯหรอืค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การ

สญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ" 

5.ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิการสูญหายสิง่ของทีม่คี่า อันเน่ืองมาจากความประมาทของตัวผู ้

เดนิทาง,เกดิการโจรกรรม,อบุัตเิหตจุากความประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 

6.เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ทา่น   

ละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

7.เมือ่ทา่นตกลงช าระคา่มัดจ าหรอืช าระคา่ทัวรท์ัง้หมด กับทางบรษัิทฯแลว้ ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับ   

เงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมายเหตทุัง้หมดทกุขอ้แลว้ 

 


