รหัสโปรแกรม : 20788 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)
ทริปเส้นทางเมืองรอง ไหว้พระเมืองแปดริ้ว
กรุงเทพฯ – ฉะเชิงเทรา
07.00น. คณะพร้อมกัน ณ ลานจอดรถห้าง CDC (ฝั่งหลังแมคแวล ู) พบกับเจ้าหน้าที่บริษทั ฯอานวยความ
สะดวกบริการอาหารเช้าแบบกล่อง (Snack Box) (1)
07.30น. คณะออกเดินทางโดยรถตูป้ รับอากาศ วีไอพี มุง่ หน้าสูจ่ งั หวัดฉะเชิงเทรา โดยมีมคั คุเทศก์บรรยาย
ระหว่างการเดินทาง พร้อมบริการนา้ ดื่มบนรถ
09.00น. นาท่านเดินทางสู่ วัดหลวงพ่อโสธร(วัดโสธรวรารามวรวิหาร) “สักการะพระคูบ่ า้ นคูเ่ มืองชาวแปดริ้ว
ขอพรให้สมหวัง”ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโสธร ทาให้มีประชาชนเป็ นจานวนมาก เดินทางมา
จากทัว่ ทุกสารทิศ เพื่อบนบานศาลกล่าวหวังพึ่งพาบารมี
โดยส่วนมากจะขอเรื่อง ปกป้องคุม้ ครอง สุขภาพ ค้าขาย
รวมถึงการสอบของลูกหลาน เมื่อสาเร็จสมดังหวังก็จะนา
ไข่ตม้ หรือลิเกรา มาแก้บนแต่มีขอ้ ห้ามอยู่ 2 เรื่องคือ ขอ
บุตร และไม่ได้เป็ นทหาร ห้ามขอเนือ่ งจากหลวงพ่อชอบให้
ปกปั กรักษาบ้านเมือง หากใครบนเรื่องทหารก็จะต้องโดน
เกณฑ์เป็ นทุกราย หรือได้บตุ รไม่ครบ 32 ประการ
เนือ่ งจากท่านได้สง่ ลูกหลานเป็ นทหารบาดเจ็บล้มตายมา
ให้นนั ่ เอง (เป็ นความเชื่อส่วนบุคคล จริงเท็จแค่ไหนต้องใช้
วิจารณญาณให้ดี)
10.30น. นาท่านเดินทางสู่วดั จีนประชาสโมสร (เล่งฮกยี)่ “ตามรอยท้องมังกร เสริมโชคลาภ วาสนา สักการะ
องค์ ไฉ่เซ่งเอี้ย องค์ใหญ่ที่สดุ ในประเทศไทย”วัดแห่งนี้
เรียกว่าเป็ นส่วนท้องของมังกร ตามความเชื่อของชาวจีน
ด้วยความเชื่อที่ว่าวัดแห่งนี้ เป็ นดัง่ ส่วนท้องของมังกร
ทาให้ผทู้ ี่มากราบไหว้บชู าจะได้รบั พลังส่งผลถึงความอุดม
สมบูรณ์ทงั้ พืชพรรณธัญญาหาร เจริญรุ่งเรือง และยัง
นิยมขอโชคลาภ โดยท่องบทสวดของท่าน 3 ครัง้ จากนัน้
นากระเป๋ าเงินของ
เราไปไว้ที่ปากถุงเงิน
ของท่าน ตบก้นถุง
ของท่าน 3 ครัง้
หลังจากนัน้ ลูบจาก
ก้นถุงขึน้ มายังปาก
ถุง 3 ครัง้ เหมือนเป็ นการนาโชคลาภใส่ลงกระเป๋ าของเรา พร้อมทัง้
หยิบเหรียญขวัญถุงมา 1 เหรียญ ก็เป็ นอันเสร็จสิ้นการขอโชคลาภ
12.00น. นาท่านรับทานอาหารกลางวันร้าน ก๋วยจับ๊ ตัก๊ ม้อ (2) “ก๋วยจับ๊
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วันเดินทาง

ชื่อดังของชาวเมืองแปดริ้วกว่า 30 ปี ”ก๋วยจับ๊ ชื่อดังรสเด็ดตัก๊ ม้อเดิมเคยขายอยู่หน้าศาลเจ้าตัก๊ ม้อ ทาให้
ชาวเมืองแปดริ้วต่างเรียกขานกันว่าก๋วยจับ๊ ตัก้ ม้อ โดยที่รา้ นมีขาย 3 อย่างคือ ก๋วยจับ๊ ข้าวหมูกรอบ
และกระเพาะปลา ใครผ่านมาแปดริ้วต้องลอง!!
13.00น. นาท่านเดินทางสู่ วัดสมานรัตนาราม ซึ่งเป็ นวัดที่มีพระพิฆเนศ
ปางนอนเสวยสุของค์ใหญ่ที่สดุ ในประเทศไทย สูง 16 เมตร ยาว 22 เมตร เนือ้ ชมพู โดยรอบฐานมีพระ
พิฆเนศ 32 ปาง
ความเชื่อ : เชื่อว่าองค์พระพิฆเนศ เป็ นเทพแห่งความสาเร็จทุกประการ ขอสิ่งใดก็จะสมหวัง โดยปราง
นอนเสวยสุข มีความหมายคือไหว้แล้ว สุขสบาย สุขบริบรู ณ์มงั ่ คัง่ รื่นรมย์ หมดทุกข์ ไร้โศก อิ่มหนา
สาราญ มีกินมีใช้ มีโชคลาภ มหามงคล ห้ามพลาด!!! ให้กระซิบขอพรข้างหูของรูปปั้ นหนู 2 ตัว
ด้านหน้าพระพิฆเนศ เนือ่ งจากหนูเป็ นมุสิกะ หรือบริวารขององค์พระพิฆเนศ ตามความเชื่อคือต้องปิ ดหู
อีกข้างหนูไว้ดว้ ย เพื่อให้หนูไปบอกความต้องการเรากับองค์พระพิฆเนศจะได้สมหวังดัง่ ใจปรารถนา
รอบๆ บริเวณ วัดสมานรัตนาราม นีก้ ็ยงั มีสิ่งศักดิ์สิทธ์อื่นๆ อีก อาทิ พระธาตุอินทร์แขวนจาลอง,
หลวงพ่อองค์ดา พระพุทธรูปประจาจังหวัด, จระเข้โหราเทพารักษ์, พ่อปู่ ฤาษี, พระพิฆเนศปางปาฏิหาริย์
108 กร, พระโพธิสตั ว์กวนอิม ปางประทาน เป็ นต้น
15.00น. นาท่านเดินทางสู่เทวสถานอ ุทยานพระพิฆเนศคลองเขื่อน (ปางยืน) พระพิฆเนศ ปางยืน องค์ใหญ่
ที่สดุ ในโลก รุ่นเนือ้ สาริด สาเร็จ สมปรารถนาพระพิฆเนศองค์นมี้ ีชื่อเรียกว่า “พระพิฆเนศปางยืน องค์
สาริด สาเร็จ สมปรารถนา” สาหรับวัตถุประสงค์ในการสร้าง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด
ฉะเชิงเทรา และของประเทศไทย อีกทัง้ ยังส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ การขายพืชผล ก่อให้เกิดการสร้าง
งานในท้องถิ่น และเป็ นอนุสรณ์สถานที่ทรงคุณค่าชัว่ ลูกชัว่ หลาน
สืบไป นับได้ว่าเป็ นองค์พระพิฆเนศที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก มีขนาดสูงถึง
39 เมตร เนือ้ องค์ทาจากสาริด (ประกอบด้วย ซิลิคอน, แมงกานีส,
นิเกิล, เหล็ก, ดีบกุ , ตะกัว่ , สังกะสี, ทองแดง) พระหัตถ์ทงั้ 4 นัน้ ถือ
ดอกบัว, มะม่วง, กล้วย, อ้อย และขนุน พระบาทมีหนูกอดลูก
มะพร้าว ซึ่งมีความหมาย คือ ความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดิน พระ
พิฆเนศปางสาริด สาเร็จสมปรารถนานี้ ประดิษฐาน ณ ริมฝัง่ แม่นา้
บางปะกง อ.คลองเขือ่ น จ.ฉะเชิงเทรา ประติมากรผูป้ ั้น คือ นาย
พิทกั ษ์ เฉลิมเล่า ข้าราชการกรมศิลปากร ผูม้ ีผลงานอาทิเช่น การซ่อมแซมพระพรหมเอราวัณ งาน
ประติมากรรม นารายณ์กวนเกษียรสมุทร ที่สนามบินสุวรรณภูมิ สาหรับผลงานประติมากรรมพระ
พิฆเนศร์องค์นมี้ ีองค์ประกอบที่โดดเด่น คือ พระหัตถ์ 4 ถือพืชพรรณธัญญาหารคือ1.กล้วย 2.ยอด
อ้อย 3.ขนุน 4.มะม่วง ซึ่งเป็ นผลงานประติมากรรมเพียงองค์เดียวจากนับร้อยองค์ที่สง่ เข้าประกวดที่มี
ผลไม้ตา่ งๆ ถืออยู่ครบทุกหัตถ์ และนับเป็ นความลงตัวอย่างที่สดุ ที่คณะกรรมการสมาคมชาว
ฉะเชิงเทรา ได้พระพิฆเนศองค์นมี้ าเป็ นต้นแบบ และสถานที่
ประดิษฐานนัน้ ยังเป็ นพื้นที่ ที่อดุ มไปด้วยพืชผักผลไม้ที่มีชื่อเสียง
โดยเฉพาะเป็ นแหล่งมะม่วงที่ดีที่สดุ ของประเทศไทย
16.30น. นาท่านเดินทางสูร่ า้ นของฝาก ขนมเปี๊ยะตัง้ เซ่งจัว้ สาขาเก๋งจีน
ร้าน ขนมเป๊ี ยะ ขนมแห่งความศิริ มงคลที่ลกู หลานชาวจีนรูจ้ กั มัก
คุน้ กันดี ไม่ว่าจะผ่านมาหลายยุคหลายสมัย ซึ่งถือว่าเป็ นของดี
ประจาจังหวัดที่เปิ ดมานานกว่า 70 ปี (ตัง้ แต่ปีพ.ศ.2475)
17.30น. นาท่านเดินทางกลับกร ุงเทพฯ
19.00น. คณะเดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ และประทับใจโดยมิรลู้ ืม
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***************************************************************************************************

ราคา
สาหรับคณะผู้เดินทางขั้นต่าที่ 8 ท่ าน

ผู้ใหญ่ และ เด็ก ราคาเดียว

ราคาท่ านละ

899.- บาท

อัตรานีร้ วม
1. ค่ ารถตู้ปรับอากาศ (คันละไม่ เกิน 9 ทีน่ ั่ง)
2. ค่ าชมสถานทีต่ ่ างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ, ค่ าอาหารและเครื่ องดื่มตามรายการทีร่ ะบุ
3. ค่ าประกันอุบัตเิ หตุค้ มุ ครองในระหว่ างการเดินทาง คุ้มครองในกรณีเสียชีวติ วงเงินท่ านละ 100,000 บาท และ ค่ ารักษาพยาบาลกรณี
เกิดอุบัตเิ หตุวงเงินท่ านละ 10,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
4. ค่ ามัคคุเทศก์ ค่ อยดูแล ตลอดการเดินทาง จานวน 1 ท่ าน
อัตรานีไ้ ม่ รวม
1. ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่ น ค่ าเครื่ องดื่ม, ค่ าอาหารทีส่ ั่งเพิม่ เอง ฯลฯ
2. ค่ าภาษีมูลค่ าเพิม่ 7% (กรณีต้องการใบกากับภาษี) และค่ าภาษีบริการหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3%
3. ค่ าทิปมัคคุเทศก์ / พนักงานขับรถ (ตามธรรมเนียม 100 บาท / ท่ าน)
หมายเหตุ
1 บริษัทฯ มีสิทธิ์ทจี่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ ไขได้
2. บริ ษัทฯ ไม่ รับผิดชอบค่ าเสี ยหายในเหตุการณ์ ที่เกิดจาก ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่ นๆที่อยู่นอกเหนื อการควบคุมของทางบริ ษัทฯหรื อ
ค่ าใช้ จ่ายเพิม่ เติมทีเ่ กิดขึน้ ทางตรงหรื อทางอ้ อม เช่ น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้ าย, การสู ญหาย, ความล่ าช้ า หรื อจากอุบัตเิ หตุต่างๆ ฯลฯ
3. หากท่ านไม่ เดินทางตามรายการท่ องเทีย่ วจะสิ้นสุ ดลง ทางบริษัทฯ จะถื อว่ าท่ านสละสิ ทธิ์และทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบค่ าบริการที่ท่าน
ได้ ชาระไว้ แล้ วไม่ ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5. มัคคุเทศก์ หรื อผู้ใดของบริษัทฯ ไม่ มสี ิทธิ์ในการให้ คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอานาจของบริษัทฯ
กากับเท่ านั้น
6. หากไม่ สามารถไปเทีย่ วในสถานทีท่ รี่ ะบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่ าช้ าของสภาพการจราจร บริษัทจะไม่ มกี ารคืน
เงินใดๆทั้งสิ้น แต่ ท้งั นีท้ างบริษัทฯจะจัดหารายการเทีย่ วสถานทีอ่ ื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานีโ้ ดยไม่ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า
เงื่อนไขการจอง

1. ชำระเงินเต็มจำนวน ณ วันจอง (ก่อนวันเดินทำง 14 วัน)
2. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 14 วัน ในกรณี ที่ไม่สำมำรถทำกรุ๊ ปได้
(ไม่ถึงจำนวน 9 ท่ำน ซึ่งในกรณี น้ ีทำงบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินทั้งหมด)
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***เมื่อท่ำนจองทัวร์ แล้ว หมำยถึงท่ำนยอมรับในข้อควำม และเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯ แจ้งไว้แล้ว***
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