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รหสัโปรแกรม : 20022 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

 

 

 

เดินทาง กรกฎาคม-ธนัวาคม 2563 

 วดัโสธรวรารามวรวิหาร l อทุยานธรรมพระศรีอริยเมตไตรยโพธิสตัว ์
l   วดัจีนประชาสโมสร l ตลาดบา้นใหม ่l วดัโบสถส์แตนเลส l  

วดัปากน า้โจโ้ล ้l อทุยานพระพิฆเนศองคย์ืน 

 

 

ฉะเชิงเทรา ไหวพ้ระ เสรมิบญุ  

ขอพรองคเ์ทพ จดัเต็ม 1 วนั 
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เสน้ทางการเดนิทาง  
วนัท่ี 1. กรงุเทพฯ - วดัโสธรวรารามวรวิหาร – อทุยานธรรมพระศรอีรยิ

เมตไตรยโพธิสตัว ์-   วดัจีนประชาสโมสร–ตลาดบา้นใหม่-วดัโบสถส์แตน
เลส-วดัปากน ้าโจโ้ล-้อทุยานพระพิฆเนศองคย์นื- กรงุเทพฯ 

 

Day 

1 
 

 

กรงุเทพฯ 

- 

ฉะเชิงเทรา 
 

 

กรงุเทพฯ-วดัโสธรวรารามวรวิหาร-อทุยานธรรมพระศรอีรยิเมตไตรยโพธิสตัว-์วดัจีน

ประชาสโมสร-ตลาดบา้นใหม่-วดัโบสถส์แตนเลส-วดัปากน ้าโจโ้ล-้อทุยานพระพิฆเนศองค์

ยนื-กรงุเทพฯ 

07.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ จดุนดัหมาย (จดุจอดรถ เดอะบาซาร ์รชัดาภเิษก แยกรชัดา-ลาดพรา้ว ฝัง่เซเว่น) 

โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรบั เพื่อความปลอดภยัในการท่องเท่ียวและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA 

เจา้หนา้ท่ีจะท าการตรวจวัดอณุหภมูิของลกูคา้เพื่อคดักรองกอ่นขึน้รถ บนรถจะมีแอลกอฮอล์เจลลา้ง

มือใหบ้ริการ และเวน้ระยะห่างการนัง่ในรถ 

07.30 น. ออกเดินทางสู ่จงัหวัดฉะเชงิเทรา โดยรถบสัปรบัอากาศ 

09.00 น. เดินทางถึง วดัโสธรวรารามวรวิหาร (วดัหลวงพ่อโสธร) เป็นพระพทุธรปูคูบ่า้นคูเ่มืองแปดร้ิวหรือ

จงัหวัดฉะเชิงเทราโดยแทจ้ริงตลอดมา หนา้ตกักวา้ง 1.65 เมตร สงู1.48 เมตร เท่าท่ีมองเห็นองค์

หลวงพ่อโสธรอยู่ในปัจจบุันนี ้ผูร้ ูเ้ลา่ว่าองคจ์ริงของหลวงพ่อพทุธโสธรนัน้เป็นพระพทุธรปูทองสมัฤทธ์ิ

ท่ีองคเ์ล็กกว่าท่ีเห็นกนัอยู่แตเ่นือ่งจาก หลวงพ่อโสธรเป็นพระพทุธรปูที่มีรปูลกัษณง์ดงามมาก มีผู้

เกรงว่าจะเป็นอนัตรายอาจจะมีผูใ้จบาปมากระท ามิดีมิรา้ยไดจึ้งจดัการสรา้งพระพทุธรปูปูนป้ันขึน้ใหม่

แลว้เอาองคจ์ริงของหลวงพ่อโสธรประดิษฐานไวข้า้งในไมใ่หใ้ครเห็นจนบดันี้ 

 

 

 

เริม่ตน้เพียง 899.- 
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10.30 น. น าท่านเขา้ชม อทุยานธรรมพระศรอีรยิเมตไตรยโพธิสตัว ์เป็นอาคารเทวสถานร้ิวเย้ียงไทเ้ฉลิมพระ

เกียรต ิ84 พรรษา ภายในประดิษฐานส่ิงศักดสิ์ทธ์ิและเทพเจา้ทัง้แปดหรือสทุธิเทวาจารยท์ัง้ 8 ตาม

ความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีนเชื่อว่าเป็นเทพเจา้แห่งความยินดีและเป็นสิริมงคล บริเวณใกลก้นัมี

อทุยานธรรมพระศรีอริยเมตไตรยโพธ์ิสตัวท่ี์มีพระพทุธรปูขนาดใหญ่สีทองเหลืองอร่าม 

11.00 น.  น าท่านเขา้ วัดจีนประชาสโมสร (วัดเลง่ฮกย่ี) เป็นวัดจีนสรา้งในสมยัรชักาลท่ี 5 เมื่อครัง้ที่เสด็จ

ประพาสมณฑลปราจีนบรีุ เพื่อเปิดทางรถไฟสายกรงุเทพฯ - ฉะเชิงเทรา และไดท้รงพระราชทานนาม

วัดว่า "วดัจีนประชาสโมสร" สว่นชื่อภาษาจีน ฮกเลง่ย่ี มาจาก ฮก  ที่แปลว่า  วาสนา โชคลาภ มัง่มีศรี

สขุ  เลง่ แปลว่า มงัการ จึงมีชื่อเรียกวัดนีอี้กชื่อว่า วดัมงักรวาสนา หรือ วัดมงักรโชคดี 

12.00 น. น าท่านเขา้ ตลาดบา้นใหม่  ตลาดท่ีมีอายมุากกว่า 100 ปี เป็นชมุชนเกา่แกแ่ห่งหนึง่ของจงัหวัด

ฉะเชิงเทราท่ีมีวิถีชีวิตเดิมท่ีโดดเดน่ท่ีแตกตา่งจากชมุชนอ่ืน ๆ นัน้คือ บา้นเรือนที่มีเอกลกัษณเ์กา่แก่

ตัง้แตส่มยัรชักาลท่ี 5 เป็นสถานท่ีถ่ายภาพยนตร ์และละครยอ้นยคุของชมุชนชาวจีน เชน่ อยู่กบักง๋ 

นางนาค เจา้สวัสยาม รา้นขายของและรา้นอาหารท่ีมีความหลากหลาย เป็นท่ีรวบรวมอาหารรสเด็ด

ของแปดร้ิว ทัง้อาหารจีน อาหารไทย มีรา้นกาแฟโบราณรสชาตเิขม้ขน้หอมหวาน เป็นท่ีรวบรวมของ

ฝากท่ีตอ้งแวะซ้ือเป็นของฝากกลบับา้น 

 

 
13.00 น. น าท่านเดินทางเขา้ชม วดัโบสถส์แตนเลส  อโุบสถห์ลงันีส้รา้งบนฐานคอนกรีตสงูจากพ้ืนดิน มีรัว้ส

แตนเลส ลายธรรมจกัรประดบั เสาหงสค์าบโคมไฟโดยรอบ ตวัอโุบสถสรา้งจาก สแตนเลส ทัง้หลงั 

ยกเวน้พ้ืนท่ีปูดว้ยหินแกรนติ ดา้นหนา้มี พระสิวลี ประดิษฐานอยู่ สว่นดา้นหลงัมีพระพทุมหาลาภ

ประดิษฐาน เป็นประธาน ซ่ึงก าลงัรอชา่งจากทางภาคเหนอืมาประดบั อญัมณีตา่งๆ โบสถห์ลงันีม้ี

ประตเูขา้ทัง้ดา้นหนา้ และ ดา้นหลงั ดา้นละ 2 ชอ่ง เหนอืชอ่งประตเูป็น ภาพพระพทุธ โสธร ชอ่ฟ้า 

ใบระกา หางหงส ์ท าจากสแตนเลส ขึน้รปู และอ็อคอารก์อน หนา้บนัและ หนา้ตา่งเป็นรปูพระพทุธเจา้ 

และเทวดา ตา่งๆ ดว้ยเทคนคิกดักรดและลงสีเหลือง สว่นดา้นนอกรอบอโุบสถแกะ ลายสแตนเลส เป็น

รปู พระอรหนัต ์80 องค ์ชายลา่งเป็นภาพแสดงเสวยชาตขิอง พระพทุธเจา้ โดยวิธีพ่นแอรบ์รชั 

เชน่เดียวกบัภาพชาดก 10 ชาตขิอง พระพทุธเจา้ในอโุบสถ 

14.15 น. ออกเดินทางเขา้สู ่วดัปากน ้าโจโ้ล ้อโุบสถส์ีทองตัง้อยู่ริมฝัง่แมน่ า้บางปะกง เป็นวัดในสมยัอยธุยาตอน

ปลายสรา้งประมาณ 200 กว่าปีมาแลว้ ในอดีตบริเวณนีเ้ป็นท่ีตัง้ของทพัพมา่ ซ่ึงยกทพับกและทพัเรือ

มาปะทะกบักองทพัของสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราชผลการสูร่บพระเจา้ตากสินมหาราชทรงมีชยั

เหนอืพมา่ จึงโปรดฯใหส้รา้งเจดียไ์วเ้ป็นอนสุรณ ์
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15.30 น. น าท่านสู ่ อทุยานพระพิฆเนศ องคย์นื คลองเขือ่น 

องคพ์ระพิฆเนศปางยืน เนือ้ส าริดท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก 

ความสงู30เมตร ความสงูเกือบ40เมตร  ตัง้อยู่

ท่ามกลาง ธรรมชาตขิองสวนเกษตร เป็นสญัลกัษณ์

ของความอดุมสมบรูณข์องแผน่ดินไทย ลกัษณะโดด

เดน่ขององคพ์ระพิฆเนศ คือ พระหตัถท์ัง้4 ถือ พืช

พรรณและธญัญาหาร ประกอบไปดว้ย กลว้ย ยอด

ออ้ย มะมว่ง ขนนุ  และที่พระบาทมีหนบูริวารของ

พระพิฆเนศ การจดัสรา้งองคพ์ระพิฆเนศมีการหลอ่

ในแตล่ะสว่นลรวมกนัทัง้สิ้น854ชิ้น แตล่ะครัง้ในการ

หลอ่ 

 

 ชิ้นสว่นจะมีพระเกจิอาจารยน์ัง่ปรกอธิษฐานจิตทกุครัง้ และมีการอญัเชิญเทพอย่างถกูตอ้งตามหลกั

พิธี 

บริเวณรอบองคพ์ระพิฆเนศยงัมีซุม้จดับชูาพระพิฆเนศ และเทพเจา้ไฉ่ซ้ิงเอ้ีย  เทพเจา้ผูป้ระทานโชคลาภ 

พระแมก่วนอิมเทพเจา้ผูป้ระทานความเมตตา  เทพเจา้ตีจ่ัง่อว้ง หรือ เตจ่งออ๋ง พระกษิตคิรรภโพธิสตัว ์

หรือเทพเจา้ผูไ้ถ่บาป ใหท้่านไดส้กัาระอีกมากมาย ณ เทวสถานแหง้นีอี้กดว้ย 
16.30 น. สมควรแกเ่วลา น าท่านเดินทางกลบักรงุเทพฯ 
18.00 น. เดินทางกลบัถึงกรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอ้มกบัภาพความประทบัใจ 

 

อตัราค่าบรกิาร 

ก าหนดการเดินทาง ราคาท่านละ 

กรกฏาคม 2563 :                              

05 วนัหยดุอาสาฬหบชูา 

06 วนัหยดุเขา้พรรษา  

25 , 26   

899 บาท 

สิงหาคม 2563 :  

01, 02, 08, 09, 15, 16, 22, 23, 29, 30 
899 บาท 

กนัยายน 2563 :  

05, 06, 12, 13, 19, 20, 26, 27 
899 บาท 

ตลุาคม 2563 :  

02 หยดุวนัออกพรรษา 

03, 04, 10, 11, 13, 17, 18, 23, 24, 25, 31 

899 บาท 
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พฤศจิกายน 2563 :  

01, 07, 08, 14, 15, 21, 22, 28, 29 
899 บาท 

ธนัวาคม 2563 :  

05, 06, 12, 13, 19, 20, 26, 27 
899 บาท 

 

ทวัรเ์ดินทางโดยรถบสัปรบัอากาศ 50 ท่ีนัง่ (รบัจ านวน 32 ท่ีนัง่) 

 

 

 
หมายเหต ุ(กรณุาอ่านายละเอียดทกุขอ้หมายเหต)ุ 

1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดนิทางใหล้ะเอียดกอ่นท าการจอง 

2. กรณุาปฏิบตัรตามที่เจา้หนา้ท่ีแนะน า เพ่ือเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐาน

ทอ่งเที่ยวปลอดภยัดา้นสขุอนามยั) และเพ่ือความปลอดภยัในการทอ่งเที่ยว 

3. กรณุาจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 7 วนั 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดนิทาง หรือปรบัราคาค่าบริการขึน้ หรือ

ยกเลิกการเดนิทาง ในกรณีที่มีผูร้่วมคณะไมถึ่ง 20 ทา่น โดยบริษทัจะแจง้ใหผู้้

เดนิทางทราบลว่งหนา้ 

5. ก าหนดการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมูค่ณะ เวลา สภาพ

การจราจร และสภาพภมูิอากาศในขณะนัน้ โดยค านงึถึงความปลอดภยัและ

ประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป้นส าคญั 

6. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิก หรือเล่ือนการเดนิทาง ในกรณีท่ีผูเ้ดนิทางไมค่รบ

ตามจ านวนที่ก าหนด 
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อตัราคา่บริการทวัรน์ีร้วม 

1. รถบสัปรบัอากาศ ทอ่งเที่ยวตามรายการ 

2. ค่าธรรมเนยีมสถานที่ทอ่งเที่ยว ตามที่ระบใุนรายการทวัร ์

3. พาหนะทอ้งถ่ิน(ถา้มี) ตามที่ระบใุนรายการทวัร์ 

4. มคัคเุทศก ์ที่คอยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

5. ค่าประกนัอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดนิทาง (ค่าประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองใน

ระหว่างการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 2,000,000 บาท , ค่ารกัษาพยาบาลใน

กรณีที่เกิดจากอบุตัเิหต ุวงเงนิไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไข

กรมธรรม)์ 

  

อตัราค่าบริการทวัรน์ีไ้มร่วม 

1. ค่าใชจ้่ายสว่นตวัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนอืรายการทวัรท์ี่ระบ ุอาทิ ค่าอาหารและ

เคร่ืองดืม่ ค่ารกัษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 

2. ค่าใชจ้่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการทอ่งเที่ยว ท่ีเกิดจากผูเ้ดนิทางเอง 

3. ค่าธรรมเนยีมสถานที่ทอ่งเที่ยว ส าหรบัชาวตา่งชาตทิี่ตอ้งช าระเพ่ิม อาทิ 

ค่าธรรมเนยีมอทุยานแห่งชาติ 

4. ค่าทิปมคัคเุทศก ์และพนกังานขบัรถ จ านวน 150 บาท/ลกูคา้ 1 ท่าน 

5. ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ตอ้งการ

ใบก ากบัภาษีเทา่นัน้) (กรณีตอ้งการ รบกวนแจง้กอ่นท าการช าระเงนิ) 

  

การจองทวัรแ์ละส ารองที่นัง่ 

1. กรณุาแจง้ชื่อ-นามสกลุ, ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศัพทข์องผูจ้อง ส าหรบัออกใบแจง้หนีแ้ละ

ใบรบัเงนิของท่าน  

 
2. ช าระคา่ทวัร ์เพื่อเป็นการยืนยนัการจองจึงจะถือว่าไดท้ าการส ารองท่ีนัง่เสร็จสมบรูณ ์

โดยการโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด 

 3. กรณุาสง่ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ใหท้างบริษทัฯ กอ่น

การเดินทาง 7 วัน เพื่อใชส้ าหรบัการท าเอกสารประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างการเดินทาง 

 การยกเลิกการเดินทาง 

 1. เมื่อท่านตกลงช าระคา่ทวัรก์บัทางบริษทัฯแลว้ ทางบริษทัฯถือว่าท่านรบัทราบและ

ยอมรบั   เงือ่นไขและขอ้ตกลงทัง้หมดทกุขอ้แลว้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ่้าย

ทัง้หมด ในทกุกรณี 

 

  

ขอ้แนะน าส าหรบัการเดินทาง  ในชว่งภาวะ โควิท 19 

มาตรการการบริการบนรถบริการ 

1. สมาชิกตอ้งใสห่นา้กากอนามยัตลอดการเดนิทาง  

2. กอ่นขึน้-ลงรถทกุครัง้  ทางบริษทัจะมีมาตรการ วดัไข ้ และ ลา้งมือดว้ยเจล

แอลกอฮอลบ์นรถงดใชห้อ้งน า้บนรถตลอดการเดนิทาง 

3. ประตรูถ  เปิด-ปิด ประตเูดยีว 
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4. กรณุากรอกรายละเอียดแบบฟอรม์  ต.๘-คค  (ทางบริษทั ปร้ินแบบฟอรม์นีใ้ห้

ทกุทา่น  เมื่อทา่นกรอกแลว้กรณุาสง่คืนให ้ จนท.บริการบนรถบริการ) 

5. น า้ดืม่/น า้เปลา่  แจกใหว้นัละ 1 ขวด    

6. ทางบริษทัขออนญุาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยู่บนรถ   
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