
 
 
 
 

 
 

เดินทาง : เมษายน-ธนัวาคม 2564 

ทกุวนัเสาร–์อาทิตย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

 

 
 



 
 
 
 

อ่างทอง ไหวพ้ระนอน ขอพรพระนัง่ สมหวงัแน่นอน (One Day Trip) 

กรงุเทพฯ-อ่างทอง-วดัไชโยวรวิหาร-วดัขนุอินทประมลู-วดัท่าอิฐ-วดัมว่ง-ตลาดศาลเจา้โรงทอง-วดัสงั

กระต่าย-วดัจนัทรงัษี-วดัป่าโมกวรวิหาร-กรงุเทพฯ 

04.00 น. บริการรบั-ส่ง ลกูคา้ถึงหนา้บา้น (ในเขต กรงุเทพฯ-ปริมณฑล) เพื่อการเดนิทางที่สะดวกยิ่งขึน้ 

เจา้หนา้ที่บริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกแกท่่าน ออกเดนิทางดว้ยรถตูป้รบัอากาศ 

VIP รุ่นใหม่ 9 ท่ีนัง่ เดินทางส ู ่จ.อ่างทอง 

05.30 น. น าท่านออกเดนิทาง พรอ้มมคัคเุทศกอ์ารมณด์ ีที่จะมาใหข้อ้มลูสถานท่ีท่องเที่ยวตา่งๆ และดแูลท่าน

ตลอดการเดนิทาง ★★พิเศษ...บริการอาหารเชา้บนรถ พรอ้มน ้าด่ืม★★ 

08.00 น. น าท่านเดนิทางถึง วดัไชโยวรวิหาร ประดษิฐานหลวงพ่อโต ซ่ึงเป็นพระพทุธรปูปางสมาธิขนาดใหญ่ 

สรา้งโดยสมเด็จพระพฒุาจารย ์(โต พรหมรงัสี) ในสมยัรชักาลท่ี 4 ตอ่มารชักาลท่ี 5 ทรงโปรดเกลา้ฯ 

ใหส้รา้งวิหารครอบองคพ์ระ โดยหันหนา้ออกสู่แม่น า้เจา้พระยา ภายในประดบัภาพจิตรกรรมฝีมือช่าง

สมยันัน้อย่างสวยงาม 

09.00 น. ชม วดัขนุอินทประมลู โดดเดน่ใจกลางวัดคือพระพทุธไสยาสนท่ี์ยาวเป็นอันดบัสองของไทย สรา้งโดย

ขนุอินทประมลูในสมยักรงุศรีอยธุยา อันกลายเป็นท่ีมาของชื่อวัด นอกจากโบสถ์โบราณท่ีปกคลมุดว้ย

รากไม ้ยงัมี “โบสถไ์ฮเทค” ประดบัภาพจิตรกรรมสวยงาม โดยความเชื่อว่าท่านจะประทานพรใหมี้

อายยุนืยาว 

09.40 น. พาท่านชม วดัท่าอิฐ วัดท่ีสวยงามท่ีสดุวัดหนึง่ของภาคกลาง ชมความอลงัการของพระธาตเุจดียศ์รี

โพธ์ิทอง ท่ีตัง้ตระหงา่นทองอร่ามมาแตไ่กล ซ่ึงเป็นท่ีบรรจพุระบรมสารีริกธาตสุ่วนพระศอของสมเด็จ

พระสมัมาสมัพทุธเจา้และพระพทุธรปูปางตา่งๆ พรอ้มกราบไหวห้ลวงพ่อเพช็รในอโุบสถ และหลวงพ่อ

ขาว ในวิหาร 

10.30 น. พาท่านเดนิทางสู่ วดัม่วง ท่ีประดษิฐานพระพทุธมหานวมินทรศ์ากยมนุศีรีวิเศษชยัชาญ ซ่ึงเป็น

พระพทุธรปูองคใ์หญ่ท่ีสดุในโลก (พระใหญ่) มีความเชื่อกนัว่าหากใช ้2 มือ สมัผสัท่ีปลายนิว้กลางของ

หลวงพ่อ แลว้ตัง้จิตอธิษฐาน โดยเฉพาะใหเ้ตบิโต เจริญกา้วหนา้ในอาชีพการงาน จะสมหวงัตาม

ปรารถนา 

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (ม้ือท่ี 2) 

12.30 น. อิสระใหท่้านไดเ้ดนิเล่น ตลาดศาลเจา้โรงทอง หรือตลาดวิเศษไชยชาญ แหล่งตัง้รกรากของคนไทย

เชื้อสายจีนมาตัง้แตส่มยักรงุศรีอยธุยา เคียงคู่ศาลเจา้โรงทองท่ีชาวบา้นนบัถือ เป็นบา้นเรือนไมเ้กา่แก่

ผสมบา้นสรา้งใหม่ท่ียงัคงลกัษณะแบบโบราณเอาไว ้พรอ้มรา้นคา้และของกนิเกา่แกคู่่ตลาด เช่น ขนม

เกสรล าเจียก ขนมบา้บิ่น ขนมไขป่ลา กว๋ยเตี๋ยวโตะ๊เดยีว รา้นกาแฟกาเจา๊ ฯลฯ เปิดทกุวัน 

14.00 น. น าท่านเดนิทางถึง วดัสงักระต่าย ชมโบสถเ์กา่แกใ่ตต้น้โพธ์ิ สถานท่ีเที่ยว Unseen แห่งใหม่ของอ่างทอง 

ชมโบสถร์า้งโบราณ อายกุว่า 400 ปี ท่ีถกูตน้โพธ์ิลอ้มรอบผนงัทัง้ 4 ดา้นไวอ้ย่างแนน่หนา เรียกว่า

สวยแปลกตามากๆ ดา้นในแบ่งออกเป็น 3 หอ้ง หอ้งแรกประดษิฐานหลวงพ่อแกน่ ถัดมาหอ้งใหญ่มี

พระประธานองคใ์หญ่หลวงพ่อวันด ีและหลวงพ่อศรี หลวงพ่อสขุท่ีมีขนาดย่อมลงมาประดษิฐานอยู่ 

หอ้งสดุทา้ยเป็นหอ้งว่าง ปัจจบุนัไม่มีหลงัคาปกคลมุโบสถ ์ม่ีเพียงร่มเงาของตน้โพธ์ิปกคลมุแทน 

15.00 น. น าท่านกราบไหว ้วดัจนัทรรงัส ีเป็นวัดใน อ.เมืองอ่างทอง ท่ีพทุธศาสนกิชนนยิมมากราบไหวข้อพรทัง้

จากองคห์ลวงพ่อสด ซ่ึงตัง้อยู่ภายในวิหารทรงจตัรุมขุท่ีสวยงาม รวมทัง้ หลวงพ่อโยก พระเกา่แก่

ศิลปะสมยักรงุศรีอยธุยาตอนปลาย โดยเรียกตามเร่ืองเล่าว่ามีชาวบา้นเห็นองคพ์ระโยกไปมาเองได ้

16.00 น. น าท่านสกัการะพระพทุธไสยาสน ์ที่งดงามท่ีสดุองคห์นึง่ของไทย  

 



 
 
 
 

วดัป่าโมกวรวิหาร ตวัองคพ์ระกอ่อิฐถือปูนปิดทอง สนันษิฐานว่าสรา้งขึน้ในสมยัสโุขทยั ผูค้นนยิมมา

กราบไหวข้อพรเร่ืองสขุภาพ ใหแ้ขง็แรงและปราศจากโรคภยั เพราะมีต านานเล่าตอ่กนัมาว่า สมยัโบราณ

ท่ีอหิวาตกโรคระบาดหนกั ชาวบา้นไดย้ินเสียงบอกวิธีรกัษา จึงเรียกพระนอนองคน์ีว่้า พระนอนพดูได ้

และเป็นศนูยร์วมจิตใจชาวบา้นตัง้แตน่ัน้มา ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางกลบัจดุหมาย

ปลายทาง 

21.00 น. เดนิทางถึง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

**หมายเหต:ุ โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้โดยค านึงถึงประโยชนแ์ละความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั** 

เง่ือนไขการจอง ช าระเต็มจ านวน 1,790 บาท  

ภายใน 2 วนั หลงัจากท าการจองเขา้มา 

*** เม่ือช าระค่าทวัรแ์ลว้ ถือว่าท่านรบัทราบเง่ือนไขในการจองทวัรน้ี์ทกุประการ *** 

Date วันท่ีเดนิทาง  เดือนท่ีเดินทาง ราคาท่านละ ประเภทรถ 

วันเสาร ์(วันแรงงาน) 1 พฤษภาคม 2564 1,790.- VAN 

วันอาทิตย ์ 2 พฤษภาคม 2564 1,790.- VAN 

วันจนัทร ์(วันหยดุชดเชยแรงงาน) 3 พฤษภาคม 2564 1,790.- VAN 

วันอังคาร (วันฉตัรมงคล) 4 พฤษภาคม 2564 1,790.- VAN 

วันเสาร ์ 8 พฤษภาคม 2564 1,790.- VAN 

วันอาทิตย ์ 9 พฤษภาคม 2564 1,790.- VAN 

วันเสาร ์ 15 พฤษภาคม 2564 1,790.- VAN 

วันอาทิตย ์ 16 พฤษภาคม 2564 1,790.- VAN 

วันเสาร ์ 22 พฤษภาคม 2564 1,790.- VAN 

วันอาทิตย ์ 23 พฤษภาคม 2564 1,790.- VAN 

วันพธุ (วันวิสาขบชูา) 26 พฤษภาคม 2564 1,790.- VAN 

วันเสาร ์ 29 พฤษภาคม 2564 1,790.- VAN 

วันอาทิตย ์ 30 พฤษภาคม 2564 1,790.- VAN 

วันพฤหัสบดี  

(วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระราชินี) 3  มิถนุายน 2564 

 

1,790.- 

 

VAN 

วันเสาร ์ 5  มิถนุายน 2564 1,790.- VAN 

วันอาทิตย ์ 6  มิถนุายน 2564 1,790.- VAN 

วันเสาร ์ 12  มิถนุายน 2564 1,790.- VAN 

วันอาทิตย ์ 13  มิถนุายน 2564 1,790.- VAN 

วันเสาร ์ 19  มิถนุายน 2564 1,790.- VAN 

วันอาทิตย ์ 20  มิถนุายน 2564 1,790.- VAN 

วันเสาร ์ 26  มิถนุายน 2564 1,790.- VAN 

วันเสาร ์ 3  กรกฎาคม 2564 1,790.- VAN 



 
 
 
 

วันอาทิตย ์ 4  กรกฎาคม 2564 1,790.- VAN 

วันเสาร ์ 10  กรกฎาคม 2564 1,790.- VAN 

วันอาทิตย ์ 11  กรกฎาคม 2564 1,790.- VAN 

วันเสาร ์ 17  กรกฎาคม 2564 1,790.- VAN 

วันอาทิตย ์ 18  กรกฎาคม 2564 1,790.- VAN 

วันศกุร ์ 23  กรกฎาคม 2564 1,790.- VAN 

วันเสาร ์ (วันอาสาฬหบชูา) 24  กรกฎาคม 2564 1,790.- VAN 

วันอาทิตย ์(วันเขา้พรรษา) 25  กรกฎาคม 2564 1,790.- VAN 

วันจนัทร ์(วนัหยดุชดเชยวันอาสาฬหบชูา) 26  กรกฎาคม 2564 1,790.- VAN 

วันอังคาร 27  กรกฎาคม 2564 1,790.- VAN 

วันพธุ (วันเฉลิมพระชนมพรรษ ร.10) 28  กรกฎาคม 2564 1,790.- VAN 

วันพฤหัสบด ี 29  กรกฎาคม 2564 1,790.- VAN 

วันศกุร ์ 30  กรกฎาคม 2564 1,790.- VAN 

วันเสาร ์ 31  กรกฎาคม 2564 1,790.- VAN 

วันอาทิตย ์ 1  สิงหาคม 2564 1,790.- VAN 

วันเสาร ์ 7  สิงหาคม 2564 1,790.- VAN 

วันอาทิตย ์ 8  สิงหาคม 2564 1,790.- VAN 

วันพฤหัสบดี (วันแมแ่ห่งชาติ) 12  สิงหาคม 2564 1,790.- VAN 

วันศกุร ์ 13  สิงหาคม 2564 1,790.- VAN 

วันเสาร ์ 14  สิงหาคม 2564 1,790.- VAN 

วันอาทิตย ์ 15  สิงหาคม 2564 1,790.- VAN 

วันเสาร ์ 21  สิงหาคม 2564 1,790.- VAN 

วันอาทิตย ์ 22  สิงหาคม 2564 1,790.- VAN 

วันเสาร ์ 28  สิงหาคม 2564 1,790.- VAN 

วันอาทิตย ์ 29  สิงหาคม 2564 1,790.- VAN 

วันเสาร ์ 4  กนัยายน 2564 1,790.- VAN 

วันอาทิตย ์ 5  กนัยายน 2564 1,790.- VAN 

วันเสาร ์ 11  กนัยายน 2564 1,790.- VAN 

วันอาทิตย ์ 12  กนัยายน 2564 1,790.- VAN 

วันเสาร ์ 18  กนัยายน 2564 1,790.- VAN 

วันอาทิตย ์ 19  กนัยายน 2564 1,790.- VAN 

วันเสาร ์ 25  กนัยายน 2564 1,790.- VAN 

วันอาทิตย ์ 26  กนัยายน 2564 1,790.- VAN 

วันเสาร ์ 2  ตลุาคม 2564 1,790.- VAN 

วันอาทิตย ์ 3  ตลุาคม 2564 1,790.- VAN 

วันเสาร ์ 9  ตลุาคม 2564 1,790.- VAN 



 
 
 
 

วันอาทิตย ์ 10  ตลุาคม 2564 1,790.- VAN 

วันพธุ (วันคลา้ยวันสวรรคต ร.9) 13  ตลุาคม 2564 1,790.- VAN 

วันพฤหัสบด ี 14  ตลุาคม 2564 1,790.- VAN 

วันศกุร ์ 15  ตลุาคม 2564 1,790.- VAN 

วันเสาร ์ 16  ตลุาคม 2564 1,790.- VAN 

วันอาทิตย ์ 17  ตลุาคม 2564 1,790.- VAN 

วันศกุร ์ 22  ตลุาคม 2564 1,790.- VAN 

วันเสาร ์(วันปิยมหาราช) 23  ตลุาคม 2564 1,790.- VAN 

วันอาทิตย ์ 24  ตลุาคม 2564 1,790.- VAN 

วันจนัทร ์(วันหยดุชดเชย วันปิยมหาราช) 25  ตลุาคม 2564 1,790.- VAN 

วันเสาร ์ 30  ตลุาคม 2564 1,790.- VAN 

วันอาทิตย ์ 31  ตลุาคม 2564 1,790.- VAN 

วันเสาร ์ 6  พฤศจิกายน 2564 1,790.- VAN 

วันอาทิตย ์ 7  พฤศจิกายน 2564 1,790.- VAN 

วันเสาร ์ 13  พฤศจิกายน 2564 1,790.- VAN 

วันอาทิตย ์ 14  พฤศจิกายน 2564 1,790.- VAN 

วันเสาร ์ 20  พฤศจิกายน 2564 1,790.- VAN 

วันอาทิตย ์ 21  พฤศจิกายน 2564 1,790.- VAN 

วันเสาร ์ 27  พฤศจิกายน 2564 1,790.- VAN 

วันอาทิตย ์ 28  พฤศจิกายน 2564 1,790.- VAN 

วันเสาร ์ 4  ธันวาคม 2564 1,790.- VAN 

วันอาทิตย ์ 

(วันคลา้ยวันพระบรมราชสมภพ ร.9) 5  ธันวาคม 2564 

 

1,790.- 

 

VAN 

วันจนัทร ์(วันหยดุชดเชย) 

(วันคลา้ยวันพระบรมราชสมภพ ร.9) 6  ธันวาคม 2564 

 

1,790.- 

 

VAN 

วันศกุร ์(วันรฐัธรรมนญู) 10  ธันวาคม 2564 1,790.- VAN 

วันเสาร ์ 11  ธันวาคม 2564 1,790.- VAN 

วันอาทิตย ์ 12  ธันวาคม 2564 1,790.- VAN 

วันเสาร ์ 18  ธันวาคม 2564 1,790.- VAN 

วันอาทิตย ์ 19  ธันวาคม 2564 1,790.- VAN 

วันเสาร ์ 25  ธันวาคม 2564 1,790.- VAN 

วันอาทิตย ์ 26  ธันวาคม 2564 1,790.- VAN 

 

อตัราขา้งตน้ ส าหรบัคณะเดินทาง 9 ท่าน ข้ึนไป บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิในการปรบัเปลี่ยนอตัราค่าบริการหรือ

ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีท่ีจ านวนผ ูเ้ดินทางต ่ากว่า 9 ท่าน 

 



 
 
 
 

อัตราน้ีรวม 

 รถตูป้รบัอากาศ VIP 9 ท่ีนัง่ พรอ้มน า้มนัและคนขบัน าเท่ียวตลอดการเดินทาง 

 ค่าอาหารตามท่ีระบใุนรายการ 

 น า้ดืม่ ขนม บริการตลอดการเดนิทาง 

 ค่าธรรมเนยีมสถานท่ีท่องเที่ยวตา่งๆ ตามท่ีระบใุนรายการ  

 มคัคเุทศก ์ช านาญขอ้มลูและประวัตศิาสตรส์ถานท่ี พรอ้มใหข้อ้มลู และน าเท่ียวตลอดการเดนิทาง 

 ประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทางตามเงือ่นไขและขอ้ตกลง ในกรมธรรม ์

 

อัตราน้ีไมร่วม 

× ค่าธรรมเนยีมเขา้สถานท่ี ของชาวตา่งชาตท่ีิเพิ่มเตมิตามการจ่ายจริง 

× ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ท่ีจ่าย 3% (ในกรณีขอใบก ากบัภาษี) 

× ค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ (ข้ึนอย ูก่บัความพึงพอใจ และสนิน ้าใจของลกูคา้)  

 

เง่ือนไขการจองและส ารองท่ีนั่ง 

1. กรณุาแจง้ชื่อ-นามสกลุ, ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง ส าหรบัออกใบแจง้หนีแ้ละใบรบัเงนิของท่าน  

2. ช าระเต็มจ านวน ภายใน 48 ชม. โดยการโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบริษทัฯ  

3. กรณุาส่งส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดนิทาง ใหท้างบริษทัฯ กอ่นการเดนิทาง 10 วัน 

เพื่อใชส้ าหรบัการใส่ชื่อตัว๋เคร่ืองบิน (ส าหรบัทวัรเ์คร่ืองบิน) และการท าเอกสารประกนัอบุัตเิหตรุะหว่างการ

เดนิทาง 

4. กอ่นการเดนิทาง 5 วัน ลกูคา้ตอ้งท าการส่งโลเคชัน่ท่ีพกัอาศยั มาใหก้บัเจา้หนา้ที่ เพื่อท าการจดัเสน้ทางของรถ

ตูใ้นการรบั-ส่ง 

5. หากจองกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกว่า 10 วันตอ้งช าระเต็มจ านวน 100% 

 

เง่ือนไขการยกเลิกเดินทาง 

1. แจง้ยกเลิกกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คืนเงนิตามท่ีไดช้ าระมา 

2. แจง้ยกเลิกกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงนิมดัจ าในทกุกรณี 

3. แจง้ยกเลิกกอ่นการเดนิทาง 1-14 วัน วัน ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงนิค่าทวัรท์ัง้หมดในทกุกรณี 

4. หากไม่ช าระส่วนท่ีเหลือกอ่นวันเดนิทาง 10 วันถือว่าสละสิทธ์ิ และไม่สามารถเรียกเงนิมดัจ าคืนได ้

* การเลือ่นการเดนิทางตอ้งแจง้ลว่งหนา้อย่างนอ้ย 15 วันกอ่นการเดนิทางมฉิะนัน้จะไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้* 

 

หมายเหต ุ: กรณุาอ่านรายละเอียดทุกขอ้ เพ่ือสิทธิของท่าน 

1. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะเล่ือนการเดนิทาง หรือยกเลิกการเดนิทาง ในกรณีท่ีมีผูร่้วมเดนิทางไม่ถึง

ตามท่ีก าหนดไว ้ 

2. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าทวัร ์หากมีการปรับราคาค่าน า้มนัขึน้ กอ่นการเดนิทาง หรือมี
การปรบั ราคาค่าน า้มนัและภาษีน า้มนั (กรณีเดนิทางโดยเคร่ืองบิน) 

3. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวหรือบางประการ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
เพื่อ ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานท่ีและเวลา  ทัง้นีโ้ดยค านงึถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของ

ท่านเป็น ส าคญั หรือเกดิเหตสุดุวิสยัจนไม่สามารถแกไ้ขได ้และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสญูหาย สญูเสีย 

หรือไดร้บั บาดเจ็บท่ีนอกเหนอืความรบัผิดชอบของมคัคเุทศกห์รือทีมงาน 



 
 
 
 

4. ทางบริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน หากเกดิการสญูหายส่ิงของท่ีมีค่า อันเนือ่งมาจากความประมาทของตวั

ผูเ้ดนิทาง,เกดิการโจรกรรม,อบุตัเิหตจุากความประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเอง 

5. เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถือว่า

ท่าน ละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจ าคืนได ้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส้ิน 

6. เมื่อท่านตกลงช าระค่ามดัจ าหรือช าระค่าทวัรท์ัง้หมด กบัทางบริษทัฯแลว้ ทางบริษัทฯถือว่าท่านรบัทราบและ
ยอมรบั เงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมายเหตทุัง้หมดทกุขอ้แลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


