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รหัสโปรแกรม : 20794 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

      ทรปิเสน้ทางเมืองรอง บูชาพระราห ู

      กรงุเทพฯ – นครปฐม  
 

วนัเดินทาง      กรงุเทพฯ –ฉะเชิงเทรา-กรงุเทพฯ 

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

สะดวกบรกิารอาหารเชา้แบบกลอ่ง (Snack Box) (1) 

07.30น.  คณะออกเดินทางโดยรถตูป้รบัอากาศ วีไอพี มุง่หนา้สูจ่งัหวัดนครปฐม โดยมีมคัคเุทศกบ์รรยายให้

ความรู ้ในระหว่างการเดินทางพรอ้มบริการน า้ดื่มบนรถ  

09.00น.  น าท่านเดินทางสู่ วดัท่าไม ้แตเ่ดิมวัดทา่ไม ้เป็นส านกัสงฆท่ี์ชื่อว่า โพธ์ิธรรมรงัษี กอ่สรา้งเม่ือปี พ.ศ. 

2520 โดยพระภกิษยุอด อปุตสฺิโส จากวัดหนองพนัทา้ว จงัหวัดกาญจนบรีุ ท่านไดม้าตัง้สถานปฏิบตัิ

ธรรม ซ่ึงมีประชาชนศรทัธา ใหค้วามเคารพเลื่อมใสเป็นอย่างมาก และไดส้รา้งเป็นวัดในเวลาตอ่มา เมื่อ 

ท่านพระครธูรรมรัตน ์เจา้คณะต าบลท่าไม ้ไดเ้ห็นว่าวัดทรดุโทรม จึงไดต้ัง้พระประสิทธ์ิ กิตฺติภทฺโท จาก

วัดนางสาว ไปเป็นผูด้แูลในปี พ.ศ. 2527 และไดร้บัอนญุาตใหต้ัง้เป็นวัดท่าไม ้เมื่อวันท่ี 28 กมุภาพนัธ ์

พ.ศ. 2532 โดยผูค้นท่ีเดินทางไปวัดทา่ไม ้มกัจะนยิมเขา้มาเคารพสกัการะส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ ไดแ้ก ่ราห ูเจา้แม่

กวนอิม พระพิฆเนศ พระอินทร ์พระพรม เจา้แมต่ะเคียน และที่นยิมเป็นอย่างมาก คือ  วัดแห่งนีย้งัมีการ

ประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อ ไมว่่าจะเป็น ดดูวง แกก้รรม ตอ่บญุ เสริมดวงชะตา หรือแกปี้ชง แตท่ี่มี

ชื่อเสียงโดง่ดงัที่สดุ จนท าใหผู้ค้นหลัง่ไหลมายงัวัดนี ้คือเร่ืองดวง 

10.30น. จากนัน้น าท่านเดินทางสู่วดัสามพราน วัดสามพรานโดดเดน่ท่ีตกึสีชมพสูงู 17 ชัน้ มีมงักรตะกายฟ้า

โอบรอบ ซ่ึงเราสามารถขอพรใหช้ีวิตร ุ่งเรืองในดา้นตา่งๆ ตามแตล่ะเล็บของมงักรได ้และท่ีถือเป็นไฮไลท์

คือการเดินขึน้ไปบนยอดตึก เพราะเราตอ้งเดินภายในทอ้งพญามงักรขึน้ไป  โดยทอ้งมงักรจะเป็นอโุมงค์

ทางลาด โดยอโุมงคภ์ายในตวัพญามงักร จะมรีะยะทางประมาณ 300 เมตร ใหต้ัง้จิตอธิษฐานตลอด

การเดินขึน้ไปคะ่ แตท่างเดนิมงักรนีเ้ปิดเฉพาะวันพระ วันอาทิตย ์และวันหยดุนกัขตัฤกษเ์ท่านัน้ ชัน้บนสดุ 

ใหเ้ราน าผา้แดงที่เขยีนชื่อเรา และครอบครวั อธิษฐานขอพรและน ามาผกูไวต้รงระเบียง เพ่ือความเป็นสิริ

มงคล นอกจากนีภ้ายในวัดมีส่ิงศักดิ์สิทธ์ิใหส้กัการะมากมาย ออกแบบตกแตง่แตล่ะอย่างวิจิตรสวยงาม 

ทัง้ หลวงพ่อพทุโธภาวนา เป็นพระพทุธรปูปางประธานพรใหโ้ชคลาภ เป็นพระประธานองคใ์หญ่ท่ีสดุ ท่ี

ประดิษฐานอยู่ใกลก้บัตกึมงักร ประตมิากรรมพญาชา้งเผือก เป็นประตมิากรรมประจ าวัดสามพราน ท่ี

เราสามารถไปลอดทอ้งชา้ง เพื่อความเป็นสิริมงคลได ้ตามต านานเลา่ถึงความส าคญัว่า เป็นชา้งเผือก

ท่ีมาสิงหลวงพ่อเมื่อครัง้ออกธดุงคฯ์ นัน่เอง 

12.00น. น าท่านรบัประทานอาหารกลางวัน (2)ณ รา้นขา้วหมแูดง "ตัง้ฮะเส็ง" ขา้วหมแูดงเชลลช์วนชิม สืบ

ทอดมายาวนานกว่า 70 ปี รา้นดงัอีกรา้นของจงัหวัดนครปฐม 

13.30น. น าท่านเดินทางสู ่วดัศีรษะทอง วัดศีรษะทอง สรา้งจากการร่วมแรงร่วมใจของชาวบา้น ท่ีสว่นใหญ่เป็น

ชาวลาว ในตอนท่ีมีการขดุดินส าหรบัสรา้งวัดนัน้ ก็ไดเ้จอกบัเศียรพระทองจมอยู่ในดิน เลยไดต้ัง้ชื่อวัดนี้

ว่า วัดหวัทอง แตต่อ่มาไดม้ีการขดุคลองเจดียบ์ชูา แยกจากแมน่ า้นครชยัศรี เพื่อไปยงัองคพ์ระปฐม

เจดีย ์สะดวกแกก่ารเสด็จพระราชด าเนนิไปนมสัการองคพ์ระปฐมเจดียม์ากกว่า และคลองนีผ้า่นพ้ืนท่ี

ทางตอนใตข้องวัดหวัทองและหมูบ่า้น ชาวบา้นเลยยา้ยมาอยู่ใกลค้ลองเพราะสะดวกในเร่ืองของการ

เดินทาง วัดนีเ้ลยยา้ยมาอยู่ใกลค้ลองเจดียบ์ชูาและเปลี่ยนชื่อเป็น วัดศีรษะทอง วัดนี ้ไดม้ีการพฒันาและ

มีความรุ่งเรืองเป็นอย่างมากในสมยัของ หลวงพ่อนอ้ย นาวารตัน ์อดีตเจา้อาวาส ท่านเป็นท่ีร ูจ้กัเพราะ
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เป็นคนริเร่ิมสรา้ง พระราหอูมจนัทรจ์ากกะลาตาเดียว เป็นเคร่ืองรางที่ไดร้บัความนยิมอย่างมาก และ

สรา้งชื่อเสียงให ้วัดศีรษะทอง เป็นท่ีร ูจ้กัมาจนถึงทกุวันนี้ ในสว่นของต านานพระราหนูัน้ เลา่กนัว่า พระ

ราหนูัน้คลา้ยยกัษด์รุา้ย มีฤทธ์ิมาก ผิวด าเหมือนลิ สถิตอยู่ในอากาศลอ้มดว้ยมา่นสีด า  มีร่างกายแค่

คร่ึงเดียวเพราะจกัรของพระนารายณ ์เหตก็ุเพราะว่า ในระหว่างที่ก าลงัขโมยดื่มน า้อมฤตอยู่นัน้  

พระอาทิตยแ์ละพระจนัทรไ์ดม้าเห็นเขา้เลยไปบอกพระนารายณ ์ เป็นเหตใุหพ้ระนารายณโ์กรธและขวา้ง

จกัรไปบัน่กายพระราหทู าใหข้าดคร่ึง แตพ่ระราหนูัน้ไมเ่ป็นไร เพราะไดด้ื่มน า้อมฤตเขา้ไป คร่ึงตวัเลยเป็น

อมตะจากนัน้พระราหโูกรธแคน้พระอาทิตยแ์ละพระจนัทรท่ี์น าเร่ืองไปบอกพระนารายณ ์เลยคอยเฝ้าจบั

พระอาทิตย ์และพระจนัทรก์ินอยู่เสมอ หรือที่เราเรียกว่า สริุยคราส และจนัทรคราส พระราหเูลยเปรียบ

เหมือนความอมตะเพราะไม่มีวันตายนัน่เอง โดยภายในวัดจะมี พระราห ูขนาดใหญ่ ไวใ้หเ้ราสกัการะบชูา 

และเชื่อกนัว่า หากใครท่ีไดไ้หวพ้ระราหท่ีูนีแ่ลว้จะชว่ยปัดเป่าเร่ืองรา้ยๆ ใหก้ลายเป็นสิ่งท่ีดี จะเกิด

ความส าเร็จในหนา้ท่ีการงาน มีโชคลาภ และเจริญกา้วหนา้ ร า่รวยเงนิทอง นอกจากนัน้ยงัมีอโุบสถท่ี

ตกแตง่ดว้ยลวดลายประณีตและงดงามซ่ึงหาชมยากมากอีกดว้ย 

15.00น. น าท่านเดินทางสู่วดัไรขิ่ง วัดไร่ขงิสรา้งในปลายสมยัรชักาลท่ี 3 สรา้งโดย "สมเด็จพระพทุธฒาจารย ์

(พกุ)" เจา้อาวาสวัดศาลาปูน จงัหวัดพระนครศรีอยธุยา ผูเ้ป็นอธิบดีสงฆ ์4 หวัเมือง แตเ่ดิมเป็นวัดราช

ตัง้อยู่ริมแมน่ า้นครไชยศรีต าบลไร่ขงิ อ าเภอสามพราน จงัหวัดนครปฐม พ้ืนท่ีแตก่อ่นเป็นไร่ขงิของชาว

จีน เมื่อวัดเกิดขึน้จึงเรียกชื่อวัดตามกลุม่ชมุชนว่า"วัดไร่ขงิ" จนกระทัง่ในราวปีพทุธศักราช 2456 

สมเด็จพระมหาสมณะเจา้กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เสด็จตรวจเย่ียมวัดในเขตอ าเภอสามพราน จ้ึงได ้

ตัง้ชื่อใหใ้หมว่่า"วัดคงคาราม" แตค่นทัว่ไปยงัคงนยิมเรียกกนัว่าวัดไร่ขงิแมปั้จจบุันจะตัง้ชื่อใหมว่่า"วัด

มงคลจินดาราม”คนยงัเรียกวัดไร่ขงิเหมือนเดิม วัดไร่ขงิ พระอารามหลวง ตัง้อยู่ท่ีริมแมน่ า้ท่าจีนหรือ

เรียกอีกชื่อว่าแมน่ า้นครชยัศรี ต าบลไร่ขงิ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมสงักดัคณะสงฆฝ่์าย

มหานกิาย มีหลวงพ่อวัดไร่ขงิซ่ึงเป็นพระพทุธรปูปางมารวิชยัเป็นพระประธาน ท่ีชาวนครปฐมเคารพนบั

ถือ ระหว่างวันขึน้ 13 ค า่ ถึงแรม 3 ค า่ เดือน 5 และชว่งเทศการตรษุจีนทกุปีจะมีงานเทศกาลนมสัการ

ปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขงิประจ าปี ซ่ึงเป็นงานใหญ่ของชาวนครปฐม เดิมเป็นวัดราษฏร ์ตอ่มาจึงยกฐานะ

ขึน้เป็นพระอารามหลวงชัน้ตรีชนดิสามญั เมื่อวันท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 พระประธานเป็น

พระพทุธรปูสมัฤทธ์ิ ปางมารวิชยั ขนาดหนา้ตกักวา้ง 4 ศอก 2 นิว้เศษ สงู 4 ศอก 16 นิว้เศษ พทุธ

ลกัษณะเป็นสมยัเชียงแสน สนันษิฐานว่าเป็นฝีมือชา่งสมยัไทยลา้นนาและลา้นชา้ง ตามต านาน เลา่ว่า

ลอยน า้มา และอญัเชิญขึน้ไวท่ี้วัดศาลาปูน จ.พระนครศรีอยธุยา กอ่นน ามาประดิษฐานอยู่บนฐานอยู่บน

ฐานชกุชี 5 ชัน้ เบื้องหนา้ผา้ทิพยปู์ทอดลงมาองคห์ลวงพ่อวัดไร่ขงิประดิษฐานเป็นพระประธานอยู่

ภายในอโุบสถ หนัพระพกัตรไ์ปทางทิศอดุร (ทิศเหนอื) ซ่ึงหนา้วัดมีแมน่ า้นครชยัศรีหรือแมน่ า้ท่าจีนไหล

ผา่น จากหนงัสือประวัตขิองวัดไร่ขงิไดก้ลา่วไวว่้า สมเด็จพระพฒุาจารย์ (พกุ) ไดอ้ญัเชิญมาจากวัด

ศาลาปูน โดยน าลอ่งมาทางน า้ดว้ยการท าแพไมไ้ผห่รือที่เรียกกนัว่าแพลกูบวบรองรบัองคพ์ระ

ปฏิมากรณ ์เมื่อถึงหนา้วัดไร่ขงิจึงไดอ้ญัเชิญขึ้นประดิษฐานไวภ้ายในอโุบสถ ตรงกบัวันขึน้ 15 ค า่ เดือน 

5 ซ่ึงเป็นวันสงกรานตพ์อดจึีงมีประชาชนจ านวนมากมาชมุนมุกนั ในขณะที่อญัเชิญองคห์ลวงพ่อขึน้จาก

แพ สูป่ะร าพิธีไดเ้กิดอศัจรรยแ์สงแดดท่ีแผดจา้กลบัพลนัหายไป ความรอ้นระอใุนวันสงกรานตก็์บงัเกิดมี

เมฆด ามืดทะมึน ลมปัน่ป่วน ฟ้าคะนอง และบนัดาลใหม้ีฝนโปรยลงมาท าใหเ้กิดความเย็นฉ า่และเกิด

ความปิต ิยินดีกนัโดยทัว่หนา้ ประชาชนท่ีมาตา่งก็พากนัตัง้จิตรอธิษฐานเป็นหนึ่งเดียวกนัว่า “หลวงพ่อ

จะท าใหเ้กิดความร่มเย็นเป็นสขุ ดบัความรอ้นรา้ยคลายความทกุขใ์หห้มดไป ดจุสายฝนท่ีเมทนดีลใหช้ ุม่

ฉ า่ เจริญงอกงามดว้ยธญัญาหาร  

16.30น. น าท่านเดินทางสูต่ลาดน ้าดอนหวาย ตลาดน า้ชื่อดงัท่ีไปกี่ครัง้ก็ไมเ่บ่ือ เพราะ ‘ตลาดดอนหวาย’ มี

อาหารคาวหวาน หลากหลายชนดิใหต้ืน่ตาตืน่ใจคนชอบชิม แถมรสชาติยงัอร่อยทกุรา้น และเป็นอาหาร

พ้ืนบา้นดัง้เดิมอีกดว้ย เชน่ เป็ดพะโล ้ตม้เค็มปลาท ูตม้เค็มปลาตะเพียน ขนมจีนน า้ยากะทิ น า้ยาป่า ห่อ

หมกปลาชอ่น ทอดมนัปลากรายแท ้และขนมไทยโบราณ เรียกว่าเป็นสวรรคข์องนกักินโดยแท ้ยงัมีผกั

และผลไมท่ี้สง่ตรงมาจากสวนชาวบา้นใหเ้ลือกซ้ือกนัอีก บรรยากาศก็โดนใจกบักลิ่นอายยอ้นยคุ ท่ีมี

รา้นคา้เรียงรายอยู่ตามแพและเรือนริมน า้ 

17.30น. น าท่านเดินทางกลบักรงุเทพฯ 

19.00น. คณะเดินทางถึงกรงุเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ และประทบัใจมิร ูล้ืม 

  *************************************************************************************************** 
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ราคาส าหรับคณะผู้เดนิทางขั้นต ่าที่ 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 ำนวนก่อนวนัเดินทำง 14 วนั 
2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหนำ้ 30 วนั ในกรณีท่ีไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปได ้    

(ไม่ถึงจ ำนวน 8 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ีทำงบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินทั้งหมด) 
 
              ***เม่ือท่ำนจองทวัร์แลว้ หมำยถึงท่ำนยอมรับในขอ้ควำม และเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ แจง้ไวแ้ลว้*** 
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