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รหัสโปรแกรม : 20788 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

ทรปิเสน้ทางเมืองรอง ไหวพ้ระเมืองแปดร้ิว 

     กรงุเทพฯ – ฉะเชิงเทรา  
 

วนัเดินทาง      กรงุเทพฯ –ฉะเชิงเทรา-กรงุเทพฯ 

07.00น. คณะพรอ้มกนั ณ ลานจอดรถหา้ง CDC (ฝ่ังหลงัแมคแวล)ู พบกบัเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯอ านวยความ

สะดวกบรกิารอาหารเชา้แบบกลอ่ง (Snack Box) (1) 

07.30น.  คณะออกเดินทางโดยรถตูป้รบัอากาศ วีไอพี มุง่หนา้สูจ่งัหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีมคัคเุทศกบ์รรยาย

ระหว่างการเดินทาง พรอ้มบริการน า้ดื่มบนรถ  

09.00น.  น าท่านเดินทางสู่ วดัหลวงพ่อโสธร(วดัโสธรวรารามวรวิหาร) “สกัการะพระคูบ่า้นคูเ่มืองชาวแปดร้ิว 

ขอพรใหส้มหวัง”ดว้ยความศักดิ์สิทธ์ิของหลวงพ่อโสธร ท าใหมี้ประชาชนเป็นจ านวนมาก เดินทางมา

จากทัว่ทกุสารทิศ เพื่อบนบานศาลกลา่วหวังพึ่งพาบารมี 

โดยสว่นมากจะขอเร่ือง ปกป้องคุม้ครอง สขุภาพ คา้ขาย 

รวมถึงการสอบของลกูหลาน เมื่อส าเร็จสมดงัหวังก็จะน า

ไขต่ม้ หรือลิเกร า มาแกบ้นแตม่ีขอ้หา้มอยู่ 2 เร่ืองคือ ขอ

บตุร และไมไ่ดเ้ป็นทหาร หา้มขอเนือ่งจากหลวงพ่อชอบให้

ปกปักรกัษาบา้นเมือง หากใครบนเร่ืองทหารก็จะตอ้งโดน

เกณฑเ์ป็นทกุราย หรือไดบ้ตุรไม่ครบ 32 ประการ 

เนือ่งจากท่านไดส้ง่ลกูหลานเป็นทหารบาดเจ็บลม้ตายมา

ใหน้ัน่เอง (เป็นความเชื่อสว่นบคุคล จริงเท็จแคไ่หนตอ้งใช ้

วิจารณญาณใหด้ี) 

10.30น. น าท่านเดินทางสู่วดัจีนประชาสโมสร (เลง่ฮกยี)่ “ตามรอยทอ้งมงักร เสริมโชคลาภ วาสนา สกัการะ  

องค ์ไฉ่เซ่งเอ้ีย องคใ์หญ่ท่ีสดุในประเทศไทย”วัดแห่งนี้

เรียกว่าเป็นสว่นทอ้งของมงักร ตามความเชื่อของชาวจีน  

ดว้ยความเชื่อที่ว่าวดัแห่งนี ้เป็นดัง่สว่นทอ้งของมงักร 

ท าใหผู้ท่ี้มากราบไหวบ้ชูาจะไดร้บัพลงัสง่ผลถึงความอดุม

สมบรูณท์ัง้พืชพรรณธญัญาหาร เจริญรุ่งเรือง และยงั

นยิมขอโชคลาภ โดยท่องบทสวดของท่าน 3 ครัง้ จากนัน้

น ากระเป๋าเงนิของ

เราไปไวท่ี้ปากถงุเงนิ

ของท่าน ตบกน้ถงุ

ของท่าน 3 ครัง้ 

หลงัจากนัน้ลบูจาก

กน้ถงุขึน้มายงัปาก

ถงุ 3 ครัง้ เหมือนเป็นการน าโชคลาภใส่ลงกระเป๋าของเรา พรอ้มทัง้

หยิบเหรียญขวัญถงุมา 1 เหรียญ ก็เป็นอนัเสร็จสิ้นการขอโชคลาภ   

12.00น. น าท่านรบัทานอาหารกลางวนัรา้น กว๋ยจับ๊ตัก๊มอ้ (2) “กว๋ยจับ๊
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ชื่อดงัของชาวเมืองแปดร้ิวกว่า 30 ปี”กว๋ยจับ๊ชื่อดงัรสเด็ดตัก๊มอ้เดิมเคยขายอยู่หนา้ศาลเจา้ตัก๊มอ้ ท าให้

ชาวเมืองแปดร้ิวตา่งเรียกขานกนัว่ากว๋ยจับ๊ตัก้มอ้ โดยท่ีรา้นมีขาย  3 อย่างคือ กว๋ยจับ๊ ขา้วหมกูรอบ

และกระเพาะปลา ใครผา่นมาแปดร้ิวตอ้งลอง!! 

13.00น. น าท่านเดินทางสู ่วดัสมานรตันาราม ซ่ึงเป็นวัดท่ีมีพระพิฆเนศ 

ปางนอนเสวยสขุองคใ์หญ่ท่ีสดุในประเทศไทย สงู 16 เมตร ยาว 22 เมตร เนือ้ชมพ ูโดยรอบฐานมีพระ

พิฆเนศ 32 ปาง 

 ความเชื่อ : เชื่อว่าองคพ์ระพิฆเนศ เป็นเทพแห่งความส าเร็จทกุประการ ขอสิ่งใดก็จะสมหวัง  โดยปราง

นอนเสวยสขุ มีความหมายคือไหวแ้ลว้ สขุสบาย สขุบริบรูณม์ัง่คัง่ ร่ืนรมย ์หมดทกุข ์ไรโ้ศก อ่ิมหน า

ส าราญ มีกินมีใช ้มีโชคลาภ มหามงคล  หา้มพลาด!!! ใหก้ระซิบขอพรขา้งหขูองรปูป้ันหน ู2 ตวั

ดา้นหนา้พระพิฆเนศ เนือ่งจากหนเูป็นมสุิกะ หรือบริวารขององคพ์ระพิฆเนศ ตามความเชื่อคือตอ้งปิดหู

อีกขา้งหนไูวด้ว้ย เพื่อใหห้นไูปบอกความตอ้งการเรากบัองคพ์ระพิฆเนศจะไดส้มหวังดัง่ใจปรารถนา 

รอบๆ บริเวณ วัดสมานรตันาราม นีก็้ยงัมีส่ิงศักดิ์สิทธอ่ื์นๆ อีก อาทิ พระธาตอิุนทรแ์ขวนจ าลอง, 

หลวงพ่อองคด์ า พระพทุธรปูประจ าจงัหวัด, จระเขโ้หราเทพารกัษ,์ พ่อปู่ฤาษี, พระพิฆเนศปางปาฏิหาริย ์

108 กร, พระโพธิสตัวก์วนอิม ปางประทาน เป็นตน้ 

15.00น. น าท่านเดินทางสู่เทวสถานอทุยานพระพิฆเนศคลองเขื่อน (ปางยนื) พระพิฆเนศ ปางยืน องคใ์หญ่

ท่ีสดุในโลก ร ุ่นเนือ้ส าริด ส าเร็จ สมปรารถนาพระพิฆเนศองคน์ีม้ีชื่อเรียกว่า “พระพิฆเนศปางยืน องค ์ 

ส าริด ส าเร็จ สมปรารถนา” ส าหรบัวัตถปุระสงคใ์นการสรา้ง เพื่อสง่เสริมการทอ่งเท่ียวของจงัหวัด 

ฉะเชิงเทรา และของประเทศไทย อีกทัง้ยงัสง่เสริมการพฒันาอาชีพ การขายพืชผล กอ่ใหเ้กิดการสรา้ง

งานในทอ้งถ่ิน และเป็นอนสุรณส์ถานท่ีทรงคณุคา่ชัว่ลกูชัว่หลาน

สืบไป นบัไดว่้าเป็นองคพ์ระพิฆเนศท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก มีขนาดสงูถึง 

39 เมตร เนือ้องคท์ าจากส าริด (ประกอบดว้ย ซิลิคอน, แมงกานสี, 

นเิกิล, เหล็ก, ดีบกุ, ตะกัว่, สงักะสี, ทองแดง) พระหตัถท์ัง้ 4 นัน้ถือ 

ดอกบวั, มะมว่ง, กลว้ย, ออ้ย และขนนุ พระบาทมีหนกูอดลกู

มะพรา้ว ซ่ึงมีความหมาย คือ ความอดุมสมบรูณข์องแผน่ดิน พระ

พิฆเนศปางส าริด ส าเร็จสมปรารถนานี้ ประดิษฐาน ณ ริมฝัง่แมน่ า้

บางปะกง อ.คลองเขือ่น จ.ฉะเชิงเทรา ประตมิากรผูป้ั้น คือ นาย

พิทกัษ ์เฉลิมเลา่ ขา้ราชการกรมศิลปากร ผูม้ีผลงานอาทิเชน่ การซ่อมแซมพระพรหมเอราวัณ งาน

ประตมิากรรม นารายณก์วนเกษียรสมทุร ท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ ส าหรบัผลงานประตมิากรรมพระ

พิฆเนศรอ์งคน์ีม้ีองคป์ระกอบท่ีโดดเดน่ คือ พระหตัถ ์4 ถือพืชพรรณธญัญาหารคือ1.กลว้ย 2.ยอด

ออ้ย 3.ขนนุ 4.มะมว่ง ซ่ึงเป็นผลงานประตมิากรรมเพียงองคเ์ดียวจากนบัรอ้ยองคท่ี์สง่เขา้ประกวดท่ีมี

ผลไมต้า่งๆ ถืออยู่ครบทกุหตัถ ์และนบัเป็นความลงตวัอย่างที่สดุ ท่ีคณะกรรมการสมาคมชาว

ฉะเชิงเทรา ไดพ้ระพิฆเนศองคน์ีม้าเป็นตน้แบบ และสถานท่ี

ประดิษฐานนัน้ยงัเป็นพ้ืนท่ี ท่ีอดุมไปดว้ยพืชผกัผลไมท่ี้มีชื่อเสียง 

โดยเฉพาะเป็นแหลง่มะมว่งท่ีดีท่ีสดุของประเทศไทย 

16.30น. น าท่านเดินทางสูร่า้นของฝาก ขนมเป๊ียะตัง้เซ่งจัว้ สาขาเกง๋จีน

รา้น ขนมเป๊ียะ ขนมแห่งความศิริ  มงคลท่ีลกูหลานชาวจีนร ูจ้กัมกั

คุน้กนัดี ไมว่่าจะผา่นมาหลายยคุหลายสมยั ซ่ึงถือว่าเป็นของดี

ประจ าจงัหวัดท่ีเปิดมานานกว่า 70 ปี (ตัง้แตปี่พ.ศ.2475) 

17.30น. น าท่านเดินทางกลบักรงุเทพฯ 

19.00น. คณะเดินทางถึงกรงุเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ และประทบัใจโดยมิร ูลื้ม 

  *************************************************************************************************** 
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ราคา 
ส าหรับคณะผู้เดินทางขั้นต ่าที ่8 ท่าน 

ผู้ใหญ่ และ เดก็ ราคาเดยีว   ราคาท่านละ   899.- บาท 
อตัรานีร้วม 

1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ (คนัละไม่เกนิ 9 ทีน่ั่ง) 
2. ค่าชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ, ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการทีร่ะบุ 
3. ค่าประกนัอบุัตเิหตุคุ้มครองในระหว่างการเดนิทาง คุ้มครองในกรณีเสียชีวติวงเงนิท่านละ 100,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลกรณี

เกดิอุบัตเิหตุวงเงนิท่านละ 10,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์ 
4. ค่ามคัคุเทศก์ ค่อยดูแล ตลอดการเดนิทาง จ านวน 1 ท่าน  

 
อตัรานีไ้ม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม, ค่าอาหารทีส่ั่งเพิม่เอง ฯลฯ 
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% (กรณีต้องการใบก ากบัภาษี) และค่าภาษบีริการหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
3. ค่าทปิมคัคุเทศก์ / พนักงานขับรถ (ตามธรรมเนียม 100 บาท / ท่าน) 

 
 หมายเหตุ 
1 บริษัทฯ มสิีทธ์ิทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจาก ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอ่ืนๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือ

ค่าใช้จ่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัตเิหตุต่างๆ ฯลฯ 
3. หากท่านไม่เดนิทางตามรายการท่องเทีย่วจะส้ินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบค่าบริการที่ท่าน

ได้ช าระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
5. มคัคุเทศก์ หรือผู้ใดของบริษัทฯ ไม่มสิีทธ์ิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษัทฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ 

ก ากบัเท่านั้น 
6.   หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาต ิความล่าช้าของสภาพการจราจร บริษัทจะไม่มกีารคืน  
      เงนิใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งนีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการเทีย่วสถานทีอ่ื่นๆมาให้  โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 
เง่ือนไขการจอง 

1. ช ำระเงินเตม็จ ำนวน ณ วนัจอง (ก่อนวนัเดินทำง 14 วนั) 
2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหนำ้ 14 วนั ในกรณีท่ีไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปได ้    

(ไม่ถึงจ ำนวน 9 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ีทำงบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินทั้งหมด) 
 
              ***เม่ือท่ำนจองทวัร์แลว้ หมำยถึงท่ำนยอมรับในขอ้ควำม และเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ แจง้ไวแ้ลว้*** 
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