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..... รำยละเอียดกำรเดนิทำง ..... 

 

วนัเดนิทำง  (เสำร ์/ อำทติย)์  กรงุเทพฯ – วดัไชโยวรวิหำร – วดัขนุอนิทประมลู –  

 วดัมว่ง – วดัจนัทรงัษ ี– วดัปำ่โมกวรวิหำร – กรงุเทพฯ 
 

06.00 น. คณะพร้อมกัน  ณ  สวนลมุพนิ ี ประต ู3  ถนนพระรำม 4  (ตรงขำ้มตกึอือ้จือ่เหลยีง)  

07.00 น. ออกเดินทำงมุ่งหน้ำสู่ จงัหวัดอ่ำงทอง 

09.00 น. น ำท่ำนเข้ำสู่ วดัไชโยวรวหิำร หรอืวัดเกษไชโย เดิมทีเป็นวัดรำษฎร์ ที่สร้ำงมำตั้งแต่สมัยกรุงศรี

อยุธยำ จนเมื่อครำวที่สมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต พรหมรังสี) แห่งวัดระฆังโฆษิตำรำม (ซ่ึง

ขณะนั้นท่ำนยงัด ำรงสมณะศกัดิ์พระเทพกวี) ไดม้ำสร้ำงพระพุทธรูป

องค์ใหญ่ขึ้นที่วัดแห่งนี้ในสมัยรชักำลที่ 4 หรือประมำณปี 2400-2405 

จึงท ำให้วัดไชโยวรวิหำรกลำยเป็นที่รู้จัก และมีชื่อเสียงนับจำกนั้น โดย 

"พระมหำพุทธพิมพ์" หรือ "หลวงพ่อโต" เป็นพระพุทธรูปศกัดิ์สิทธิ์ ที่

ชำวอ่ำงทองและจังหวัดใกล้เคียงให้ควำมเลื่อมใสศรทัธำเป็นอย่ำงมำก 

มีพุทธลักษณะเป็นศิลปะรัตนโกสินทร์ ปำงสมำธิ ขัดสมำธิรำบ ขนำด

หน้ำตัก 8 วำ 7 นิ้ว ก่ออฐิถือปูนลงรกัปิดทอง 

10.00 น. น ำท่ำนเข้ำชม วดัขนุอนิทประมลู เป็นวัดเก่ำแก่ที่

สร้ำงขึ้นตั้งแต่สมัยสุโขทยั ประดษิฐำนพระนอนที่

ยำวเปน็อนัดับสองในประเทศไทย รองจำกพระ

นอนแห่งวัดบำงพลีใหญ่กลำง จงัหวัด

สมุทรปรำกำร เดิมพระพุทธไสยำสน์องค์นี้

ประดิษฐำนอยู่ในวิหำร แต่ถูกไฟไหมไ้ป จึงเหลือ

เพียงพระนอนอยู่กลำงแจ้งเท่ำนั้น ซึ่งมีพระ

พักตร์ยิ้มละไม สงบเยือกเย็น น่ำเลื่อมใสศรทัธำ 

11.00 น. น ำท่ำนเข้ำสู่ วดัมว่ง ที่ประดิษฐำนพระพุทธ

มหำนวมินทร์ศำกยมุนีศรีวิเศษชัยชำญ ซึ่งเป็น

พระพทุธรูปองคใ์หญท่ีส่ดุในโลก (พระใหญ่) มี

ควำมเชื่อกันวำ่หำกใช้ 2 มือ สัมผัสที่ปลำย

นิ้วกลำงของหลวงพ่อ แล้วตั้งจิตอธิษฐำน 

โดยเฉพำะให้เติบโต เจริญก้ำวหน้ำในอำชีพกำร

งำน จะสมหวังตำมปรำรถนำ 

12.00 น. มีเวลำอิสระให้ท่ำนได้เดินเล่นที่ ตลำดวเิศษชยัชำญ หรอื ตลำดศำลเจ้ำโรงทอง เป็นตลำด

โบรำณที่อยู่คู่กับจงัหวัดอ่ำงทองมำตั้งแต่สมัยอยุธยำ ส่วนใหญ่เป็นชำวจนี ปลูกอำคำร 

บ้ำนเรือนไม้ เรยีงชิดติดกัน แล้วยงัมีกำรอนุรักษโ์รงแรมเก่ำ โรงสีข้ำว ร้ำนขำยของช ำไว้ด้วย 

นอกจำกนี้ยงัมีอำหำรคำวหวำนอรอ่ยๆ ห้ำมพลำด เช่น ปลำม้ำทอดน้ ำปลำ ข้ำวต้มห่อ ขนม

ดอกล ำดวน ขนมกล้วยรงัผึ้ง ขนมเกษรล ำเจียก และอี่นๆ รอให้ท่ำนมำลิ้มลองอีกมำกมำย 

https://travel.mthai.com/blog/124487.html
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เท่ียง  อิสระอำหำรกลำงวนัตำมอัธยำศยั 

บ่ำย  น ำท่ำนแวะไหว้ขอพรกับ หลวงพอ่สดแหง่วดัจนัทรงัษี เป็นที่ประดิษฐำนของพระพุทธรูป

ศกัดิ์สิทธิ์ ที่ประชำชนนิยมเรียกว่ำ "หลวงพอ่โยก" และพระมหำวิหำรจตัุรมุขพระมงคลเทพมุนี 

(หลวงพ่อสด) องค์ใหญ่ที่สุดในโลก ขนำดหน้ำตกักว้ำง 6 เมตร 9 นิ้ว 

สูง 9.9 เมตร สร้ำงด้วยโลหะปิดทองค ำเหลืองอรำ่มทั้งองค์ จนเป็นที่

ขึ้นชื่อลอืชำถึงควำมสวยสดงดงำม โดยพระมหำวิหำรฯ เริ่มสร้ำงเมื่อปี 

2539 โดยพระธรรมรัตนำกร ผู้ช่วยเจ้ำอำวำสวัดปำกน้ ำภำษีเจริญ

เป็นผู้จุดประกำย และท่ำนยงัได้สร้ำงองค์สมมุติพระโพธิ์สัตว์อวโลกิเต

ศวร เจ้ำแม่กวนอิม ปำงพันมือ สี่หน้ำ ด้วยควำมสูง 5 เมตร 8 นิ้ว 

แกะสลักจำกไม้หอมขนำดใหญ่จำกประเทศจีน โดยอัญเชิญมำประดิษฐำน ณ วัดจนัทรงัสีเมื่อ

วันที่ 15 มีนำคม 2552 เป็นที่เคำรพสักกำระ ผู้คนนิยมมำกรำบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคล 

15.00 น. น ำท่ำนเข้ำสู่ วดัปำ่โมกวรวหิำร เพือ่สักกำระพระพทุธไสยำสน ์ ทีง่ดงำมทีส่ดุองคห์นึ่งของไทย 

ตวัองค์พระก่ออฐิถือปูนปิดทอง สันนิษฐำนว่ำ

สร้ำงขึ้นในสมัยสุโขทยั ผู้คนนิยมมำกรำบไหว้

ขอพรเรื่องสุขภำพ ให้แข็งแรงและปรำศจำก

โรคภัย เพรำะมีต ำนำนเล่ำต่อกันมำว่ำ สมัย

โบรำณที่อหิวำตกโรคระบำดหนัก ชำวบ้ำนได้

ยินเสียงบอกวิธีรักษำ จงึเรียกพระนอนองค์นี้

ว่ำ พระนอนพูดได้ และเป็นศนูย์รวมจิตใจ

ชำวบ้ำนตั้งแต่นั้น 

17.30 น. น ำท่ำนเดินทำงกลับกรุงเทพฯ  

18.30 น. เดนิทำงถงึ สวนลมุพนิ ีประต ู3 ถนนพระรำม 4 (ตรงขำ้มตกึอือ้จือ่เหลยีง) โดยสวสัดภิำพ  

 

 

******************************************** 

 

 

*** หมำยเหต ุ: โปรแกรมกำรเดินทำงอำจมีกำรปรบัเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม *** 
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อัตรำคำ่บรกิำร .... ไหวพ้ระอ่ำงทอง  1  วนั   :  รำคำทำ่นละ  999.-  บำท 

 

 อตัรำคำ่บรกิำรดงักลำ่วรวม 

 1. ค่ำรถตู ้... จ ำกัดนั่งไม่เกินคันละ 9 คน 

2. ค่ำบริกำรน ำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ คอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  (ยังไม่รวมค่ำทิป) 

3. ค่ำประกันอุบัติเหตกุำรเดินทำง ท่ำนละไม่เกิน 1,000,000 บำท  (เงื่อนไขเป็นไปตำมกรมธรรม์) 

 

 อตัรำคำ่บรกิำรดงักลำ่วไมร่วม 

1. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3% (กรณีต้องกำรใบเสร็จรับเงินและใบก ำกับภำษี) 

2. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว เช่น ค่ำโทรศพัท์, ค่ำซักรีด, มินิบำร,์ ใช้จ่ำยส่วนตัวที่ไม่ได้ระบใุนรำยกำร 

3. ค่ำธรรมเนียมเข้ำชมสถำนที่ของชำวต่ำงชำติที่เพิ่มเติ่มตำมกำรจ่ำยจริง  (ถ้ำมี) 

4. ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศก ์ 100 บำท 

 

 เงือ่นไขกำรจอง และช ำระคำ่บรกิำร 

  กรุณำส่งส ำเนำบตัรประชำชน พรอ้ม

ช ำระเงิน ทำ่นละ 999.- บำท ... เมือ่       

ทำ่นตกลงช ำระคำ่ทวัรก์ับทำงบรษิัทฯ แลว้      

ทำงบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคำ่ใชจ้ำ่ย

ทั้งหมดในทกุกรณ ี .... ในระหว่ำงกำรเดินทำง

ท่องเที่ยวนี้ หำกท่ำนไม่ใช้บริกำรใด ๆ ไม่วำ่

ทั้งหมดหรือบำงส่วน ให้ถือว่ำท่ำนได้สละสิทธิ์ 

และไม่สำมำรถเรียกร้องขอเงินคืนค่ำบริกำรได้ 

  

บรษิทัฯ ไมม่นีโยบำยใหท้ำ่นช ำระเงินผำ่นกำรโอนเงนิเขำ้บัญชธีนำคำรสว่นบคุคล 

ทั้งนีเ้พือ่ควำมปลอดภยัในกำรช ำระเงนิของทำ่นเปน็ส ำคญั 

 

 

 

รายการทวัร์..... ไหว้พระอ่างทอง 1 วนั (รถตู้) ....วนัเดินทาง.............................................เดินทางทั้งหมด.................คน 

ช่ือผูติ้ดต่อ........................................................................โทร............................................แฟกซ์................................................ 
 
 

ข้าพเจ้ารับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแล้ว ลงช่ือ..................................................ผู้จอง 

      (.......................................................)      
 

เอฟวนิีว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกยีรติใช้บริการของเรา 


