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Café Day Trip อ่ำงทอง EP#3 

ลองมำแล้วจะหลงรัก! 
Unseen อ่ำงทอง โบสถ์เก่ำแก่อำยุกว่ำ 400 ปี พระพุทธบำทลอยฟ้ำอำยุ 100 ปี 

ศูนย์ตุ๊กตำชำววัง ผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดอ่ำงทอง  
 

วนัอาทิตย ์ กรงุเทพฯ – อ่างทอง - กรงุเทพฯ 

วดัถนน – วดัสุทธาวาส – ศนูยตุ๊์กตาชาววงั – วดัสงัขก์ระต่าย – วดัต้นสน – วดัส่ีร้อย   

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  

 
วดัถนน วดัเก่าแก่สร้างข้ึนราวปี พ.ศ. 2323 ในสมยักรุงธนบุรี ภายในวดัมพีระยนืขนาดเท่าองคจ์รงิ
ประดษิฐานอยู่ในวหิารนามว่า “หลวงพ่อพระพุทธร าพงึ” หรอื “พระพุทธร าพงึ” เป็นพระพทุธรูปปางร าพงึ
แกะสลกัดว้ยไม ้สงู 2 เมตรกว่า โดยพระพทุธรูปปางร าพงึ คอื พระพุทธรูปในอริยิาบถประทบัยนื พระหตัถ์
ทัง้สองประสานยกขึน้ประทบัทีพ่ระอุระ (อก) พระหตัถ์ขวาทบัพระหตัถ์ซา้ย สนันิษฐานว่าลอยน ้ามาจากทาง
เหนือ มพีุทธลกัษณะทีง่ดงาม หลวงพ่อพุทธร าพงึเป็นพระประจ าวนัศุกรป์างร าพงึ ซึง่เป็นพุทธจรยิาหลงัตรสั
รูท้รงร าพงึถงึธรรมทีจ่ะทรงแสดงแก่มหาชน ปจัจุบนัหลวงพอ่พุทธร าพงึประดษิฐานอยู่ในวหิารขา้ง ๆ พระ
อุโบสถ หลวงพอ่พุทธร าพงึ เป็นทีเ่คารพศรทัธาของชาวบางเสดจ็ โดยจะมากราบขอพรแลว้เสีย่งทายโดย
การวางไข ่ทางดา้นหลงัวหิารหลวงพ่อพทุธร าพงึจะมศีาลาการเปรยีญหลงัเก่าทีไ่ดร้บัการบูรณะแลว้ เมื่อเดนิ
ขึน้ไปบนศาลาแลว้มองไปบนเพดานทา่นจะพบกบัสิง่ทีไ่ม่เคยพบมาก่อน เพราะพระพุทธบาทส่วนใหญ่จะอยู่
ในพืน้ล่างแต่ทีว่ดันี้พระพทุธบาทกลบัขึน้ไปลอยอยู่บนเพดานซึง่แกะสลกัดว้ยไม้ มขีนาดโดยประมาณ กวา้ง 



 
 
 
 
 
 
 

30 นิ้ว ยาว 70 นิ้ว อายนุับ 100 ปี ซึง่พระพุทธบาทลอยฟ้าในลกัษณะเช่นนี้เราจะไม่คอ่ยไดพ้บบ่อยนกั 

ซึง่น่าจะไดม้าสกัการะกนัสกัครัง้เมือ่มาเมอืงอ่างทอง 

 
วดัท่าสุทธาวาส เป็นวดัเก่าแก่สรา้งขึน้ในสมยัอยุธยาตอนตน้ เดมิทพีืน้ทีบ่รเิวณนี้เป็นเสน้ทาง เดนิทพัขา้ม
แม่น ้าเจ้าพระยาในสมัยสมเด็จพระนเรศวร  มีการจัดสร้างพลับพลาที่ประทับกลางสระน ้า  พระเจดีย์
ประดษิฐานพระบรมสารรีกิธาตุ รวมทัง้พระบรมราชานุสาวรยี์ ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเดจ็
พระเอกาทศรถ ภายในพระอุโบสถ สมเดจ็พระเทพรตัน์ราชสุดาฯ ไดโ้ปรดเกล้าใหจ้ติรกรส่วนพระองค์ และ
นักเขยีนในโครงการศลิปาชพี เขยีนภาพจติรกรรมฝาผนังไวอ้ย่างงดงาม ซึง่ประกอบดว้ย ภาพไตรภูม ิภาพ
เรื่องมหาชนก ภาพลายรวงขา้ว สญัลกัษณ์ของจงัหวดัอ่างทอง ภาพเรื่องสงครามยุทธหตัถี เป็นต้น โดยมี
ภาพผลมะม่วง 4 ผล ซึ่งเป็นฝีพระหตัถ์ของสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารอียู่บนผนัง
โบสถ์ทางดา้นซา้ยมอือกีดว้ย ภายในพระอุโบสถมพีระพุทธรูปประธาน เป็นหนิทรายป ัน้ปูนปิดทองทบั พระ
ประธานองค์นี้ชาวบ้านเรยีกว่า "หลวงพ่อยิ้ม" เพราะมพีุทธลกัษณะคล้ายพระก าลงัอมยิ้ม เป็นศลิปะสมยั
อยุธยาตอนตน้ ปางมารวชิยั นัง่ขดัสมาธ ิ

 
ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ  ตัง้อยู่ภายในบริเวณวัดท่าสุทธาวาส  ริมฝ ัง่แม่น ้ าเจ้าพระยาซึ่งมี
ทศันียภาพโดยรอบร่มรื่นและสวยงาม เป็นอาคารทรงไทย 2 ชัน้ ชื่อว่า “คุ้มสุวรรณภูมิ” ชัน้บนแสดง
นิทรรศการพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัฯ พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ ชัน้ล่างเป็นทีท่ าการของกลุ่มป ัน้
ตุ๊กตาชาววงั มกีารจดัแสดงผลงานและจ าหน่ายผลติภณัฑต์ุ๊กตาชาววงั พรอ้มดว้ยผลติภณัฑ ์OTOP ของ
จงัหวดัอ่างทอง ในราคาที่ย่อมเยา เป็นการสร้างงานสร้างรายไดใ้ห้แก่ชุมชนแห่งนี้ได้อย่างยัง่ยนื และเป็น
แหล่งเรยีนรูเ้ชงิสรา้งสรรคท์ี่ นักท่องเทีย่วสามารถชมการสาธติป ัน้ตุ๊กตาชาววงั เรยีนรูก้ารป ัน้ตุ๊กตาดว้ยดนิ
เหนียวที่แสดงใหเ้หน็วถิีชวีติความเป็นอยู่ของผู้คนและ วฒันธรรมประเพณีไทยต่าง ๆ  อาทเิช่น การละเล่น



 
 
 
 
 
 
 

ของเด็กไทย วงมโหรีป่ีพาทย์ สุภาษิตค าพงัเพยไทย หรือรูปผลไม้ไทยหลากหลายชนิด ซึ่งล้วนมีความ
สวยงามน่ารกั และรูปแบบต่างๆ มากมาย นอกจากที่ศูนย์ตุ๊กตาชาววงัแห่งนี้ นักท่องเที่ยวยงัสามารถชม
การป ัน้ตุ๊กตาชาววงั ไดท้ีบ่า้นเรอืนราษฎรในละแวกนัน้ไดอ้ย่างเป็นกนัเอง เนื่องจากในแต่ละบา้นจะท าตุก๊ตา
คนละแบบแตกต่างกนัไป 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนั ณ รา้นบอกต่อ  

 
บ่าย วดัสงักระต่าย สถานทีท่่องเทีย่ว Unseen แห่งใหม่ในอ่างทอง โบสถ์เก่าแก่อายุกว่า 400 ปี ถูกสรา้งก่อน

สมยักรุงศรอียุธยา มตีน้โพธิ ์4 ตน้ขึน้โอบลอ้มโบสถ์ เป็นสิง่มหศัจรรยท์างโบราณสถาน โดยภายในโบสถ์มี
ทัง้หมด 3 หอ้ง ภายในหอ้งแรกมพีระบูชา คอื หลวงพ่อแกน่ เมื่อเขา้มาในหอ้งใหญ่มพีระประธานองคใ์หญ่ 1 
องค ์คอื หลวงพ่อวนัด ีและอกี 2 องคม์ขีนาดย่อม ลงมา คอื หลวงพ่อศร ีและหลวงพอ่สุข สว่นหอ้งสดุทา้ย
เป็นหอ้ง ว่างเปล่า ตวัโบสถ์ไม่มหีลงัคาแต่ร่มรื่น เนื่องจากอาศยัรม่เงาของตน้โพธิท์ีป่กคลมุจนเปรยีบ เสมอืน
หลงัคาไปแลว้ ส่วนผนังโบสถ์กอ็ยู่ในสภาพทีเ่กา่แก่ ทรุดโทรม แตกหกั แต่คงสภาพอยู่ไดโ้ดยไม่พงัทลายลง
มา เพราะไดร้ากตน้โพธิ ์ทัง้ 4 ตน้ ทีข่ึน้อยู่ 4 มุม รากไดช้อนไชยดึผนังโบสถ์ไวท้ัง้หลงัอย่างแน่นหนา 

 
วดัต้นสน สนันิษฐานว่าสรา้งขึน้ในสมยักรุงศรอียุธยาตอนปลาย ประมาณปี พ.ศ.2310 เป็นทีป่ระดษิฐาน
ของพระพุทธรูปปางสะดุ้งมาร พระนามว่า สมเด็จพระพุทธนวโลกุตตรธมัมบดี ศรเีมอืงทอง หรอืชื่อย่อว่า 
สมเดจ็พระศรเีมอืงทอง ขนาดหน้าตกักวา้ง 6 วา 3 ศอก 9 นิ้ว สงู 9 วา 1 ศอก 19 นิ้ว หล่อดว้ยโลหะทัง้
องค์ลงรกัปิดทอง พระราชสุวรรณโมลี เจ้าอาวาสวดัต้นสนเดิมเริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ. 2516 และสมเด็จ
พระเทพรตันราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงประกอบพธิสีวมเกตุสมเด็จพระศรเีมอืงทอง เมื่อ 7 มนีาคม 

2528 นับเป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยโลหะขนาดใหญ่ที่สุดองค์แรกและมีพุทธลักษณะที่งดงามอย่างยิง่ 
นอกจากนี้ ทีน่ี่ยงัมวีงัปลาทีใ่หญ่ทีสุ่ดแห่งหนึ่งอกีดว้ย 



 
 
 
 
 
 
 

วดัส่ีร้อย เป็นวดัเกา่แก่ในอ าเภอวเิศษชยัชาญ ตัง้อยู่รมิฝ ัง่แม่น ้าน้อย มอีายุประมาณ 200 ปี ไมพ่บ
หลกัฐานการสรา้งทีแ่น่นอน สนันิษฐานว่าสรา้งขึน้เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ขนุรองปลดัชูและชาวบา้นวเิศษชยั
ชาญ 400 คน ทีเ่สยีชวีติจากสงครามระหว่างไทยกบัพม่าในสมยัสมเดจ็พระเจา้เอกทศัน์แหง่กรุงศรอียุธยา 
เป็นเหตุใหไ้ดช้ื่อว่า “วดัสีร่อ้ย”  วดันี้มพีระพทุธรูปปูนป ัน้ ปางป่าเลไลยป์ระทบันัง่อยูก่ลางแจง้สงู 21 เมตร 
หน้าตกักวา้ง 6 เมตร สรา้งเมือ่ พ.ศ. 2542 เรยีกนามว่า หลวงพ่อโต อยู่ดา้นหน้าพระอุโบสถ ซึง่ภายในมี
จติรกรรมฝาผนังสมยัรตันโกสนิทร์ในสมยัรชักาลที ่5 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าคณะเดนิทางกลบัสู่กรุงเทพฯ และแวะซื้อของฝากกอ่นกลบั 

19.00 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ...พรอ้มความประทบัใจ 
--------------------------------------------------------------- 

รายการทอ่งเทีย่วและกจิกรรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม โดยค านึงถงึความปลอดภยัของท่านเป็น

ส าคญั 

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

ขอขอบคุณภาพประกอบความเขา้ใจ จากแหล่งขอ้มูลอา้งองิดา้นลา่ง เพือ่วตัถุประสงคใ์นการเชญิชวนคนไทยเทีย่ว
ไทย เพือ่ช่วยกระตุน้เศรษฐกจิทอ่งเทีย่วภายในประเทศ  

วดัถนน   https://www.facebook.com/วดัถนนสุทธาราม 

วดัท่าสุทธาวาส https://www.tourismtreasures.org 

ศูนยต์ุ๊กตาชาววงับา้นบางเสดจ็ https://thailandtourismdirectory.go.th 

วดัสงักระต่าย https://thailandtourismdirectory.go.th 

วดัตน้สน, วดัสีร่อ้ย http://www.angthong.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 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 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวน ดงักลา่วทางบรษิทัฯ ขอ

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



 
 
 
 
 
 
 

 


