
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

เดินทางทกุวนัเสารแ์ละวนัอาทิตย ์ โดยรถต ูป้รบัอากาศ VIP 

ก าหนดการเดินทาง 

เดือน มกราคม 64 :  2/3/9/10/16/17/23/24/30/31 

เดือน กมุภาพนัธ ์64 : 6/7/13/14/20/21/27/28 

เดือน มีนาคม 64 : 6/7/13/14/20/21/27/28 

เดือน เมษายน 64 : 3/4/10/11/17/18/24/25  

วนัแรกของการเดินทาง กรงุเทพฯ - วดัโสธรวรารามวรวิหาร - วดัอภุยัภาติการาม  

                                             วดัจีนประชาสโมสร - วดัโพธ์ิบางคลา้ - วดัสมานรตันาราม  

                                             ชอ้ปป้ิงตลาดบา้นใหม่รอ้ยปี - กรงุเทพฯ    

                        (อาหาร เชา้/กลางวนั/-) 

 

07:00 น. พรอ้มกนัท่ีจดุนัดพบ เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระแก่ท่าน 

ออกเดินทางดว้ย รถต ูป้รบัอากาศ VIP ร ุน่ใหม่  

07:30 น. ออกเดินทางส ู่ จ.ฉะเชิงเทรา พรอ้มมคัคเุทศกอ์ารมณดี์ ท่ีจะมาใหข้อ้มลูสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ และดแูล

ท่านตลอดการเดินทาง  พรอ้ม SET BOX และน ้าด่ืม (ม้ือท่ี1) 

 น าท่านเดินทางเขา้นมัสการ หลวงพ่อโสธร หรือ วัดโสธรวรารามวรวิหาร เป็นวัดเก่าแก่ค ู่บ้านค ู่เมือง

ฉะเชิงเทรา เป็นท่ีประดิษฐานหลวงพ่อพทุธโสธร พระพทุธรปูอนัเป็นท่ีเคารพสกัการะของชาวแปดร้ิว และ



 
 
 
 
 
 
 

คนต่างบา้นต่างเมืองมาแต่อดีตกาล คาดกนัว่าสรา้งมา

ตั้งแต่สมัยกรงุศรีอยธุยาตอนปลาย ในรชัสมัยสมเด็จ

พระนารายณ์มหาราช แต่ก่อนใช้ชื่อว่า “วัดหงษ์” 

เพราะมีเสาหงสอ์ย ู่ในวัด เป็นเสาสงูมียอดเป็นตวัหงส์

อย ู่บนปลายเสา ต่อมาหงสบ์นยอดเสาหกัตกลงมาเหลือ

แต่เสา และมีผ ูเ้อาธงขึ้นไปแขวนแทน จึงไดช้ื่อว่า “วัด

เสาธง” ครัน้เม่ือเสาธงหกัเป็นสองท่อน จึงเรียกชื่อใหม่

ว่า “วดัเสาธงทอน” ส่วนชื่อ “วดัโสธร” อนัมีความหมาย

ว่า “บริสทุธ์ิ” และ “ศกัด์ิสิทธ์ิ” นัน้ เรียกตามพระนาม

ของพระพทุธโสธร หรือหลวงพ่อโสธร พระพทุธรปู

ค ู่บา้นค ู่เมืองจงัหวดัฉะเชิงเทราซึ่งไดม้าประดิษฐานใน

วดันี้นัน่เอง 

 

  

 จากนัน้น าท่านเดินทางไปยงั วดัอภุยัภาติการาม (ซ าปอ

กง) เป็นวัดญวน ซึ่งตั้งอย ู่ไม่ไกลกนักบัวัดจีนประชา

สโมสรนัก วัดแห่งนี้ เป็นลัทธิมหายาน จึงมีความเชื่อ

แบบวดัจีน เป็นท่ีประดิษฐานของหลวงพ่อโต (พระไตร

รัตนนายก) พระประธานองค์ใหญ่ท่ีสดุ ในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา หรือท่ีชาวจีนเรียกว่า ''เจา้พ่อซ าปอกง'' ใน

ประเทศไทยมีเพียง 3 องคเ์ท่านัน้ ประดิษฐานอย ู่ท่ีวัด

กลัยาณมิตร (ฝ่ังธนบรีุ) จงัหวดักรงุเทพฯ วดัพนญัเชิง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา และวดัอภุยัภาติการาม 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นท่ีเคารพศรทัธาของชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนท่ีมาสกัการะขอพร เพ่ือความ

เป็นสิริมงคล  

 หลงัจากนัน้น าท่านไปยงั วดัจีนประชาสโมสร หรือ เล่งฮกย่ี 1 ใน 3 วดัมงักรของประเทศไทย ท่ีมีผ ูเ้ลื่อมใส

ศรทัธาต่างแวะมาเสริมบญุ เสริมทรพัย ์เพราะว่ากนัว่าท่ีนี่เป็นวดัมงักรส่วนทอ้ง ส่วนหวัมงักรอย ู่ท่ี วดัเล่ง

เน่ยย่ี เยาวราช และหางมงักรอย ู่ท่ี จนัทบรีุ โดยตามคติความเชื่อแลว้ผ ูใ้ดท่ีไดล้บูทอ้งมงักรจะมีความมัง่คัง่

ร ่ารวยในชีวิต เป็นวัดพทุธนิกายมหายาน ท่ีมีคณุค่าด้านศิลปกรรมแบบจีน ภายในวัดมีสิ่งท่ีน่าสนใจ

มากมาย เช่น ทา้วจตโุลกบาลขนาดใหญ่ 4 องคท์ าจากกระดาษท่ีประตทูางเขา้ พระประธาน 3 องค ์และ 

องค ์18 อรหนัต ์ท าดว้ยกระดาษน ามาจากประเทศจีน ท่ีวดัจีนแห่งนี้ เป็นท่ีเคารพของพทุธศาสนิกชนทั่วไป

เป็นอย่างมาก ภายในวิหารมีหลกัความเชื่อศรทัธาแบบจีน คือมีการน าเทวรปูเทพเจา้ท่ีส าคญัของชาวจีน 

มาประดิษฐานไวท่ี้นี่ดว้ย  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถ่ิน (ม้ือท่ี2) 



 
 
 
 
 
 
 

บ่าย น าท่านเดินทางไปยงั วดัโพธ์ิบางคลา้ วดัโพธ์ิบางคลา้แห่งน้ีสรา้งขึ้นสมยัใดไม่แน่ชดั แต่สนันิษฐานว่ามีมา

ตัง้แต่สมยักรงุศรีอยธุยาตอนปลาย และคาดว่าเคยเป็นท่ีพกัทพัของสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช เม่ือครัง้

ยกทพัไปต่อส ูก้บัพม่า ท่ีบริเวณปากน ้าโจโ้ล ้เป็นวดัท่ีเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของเมืองแปดร้ิว นอกจากเป็นวดัท่ี

ส าคญัและมีหลวงพ่อโตศกัด์ิสิทธ์ิ แลว้ ในตน้ไมท้ัว่บริเวณ วดัแห่งน้ีนัน้ เต็มไปดว้ยสิ่งมหศัจรรยก์็คือ ฝูง

คา้งคาวแม่ไก่ ตวัใหญ่ จ านวนนบัแสนตวั   ท่ีในเวลากลางวนัจะมาเกาะหอ้ยหวัลงตามกิ่งไม ้อย ู่กนัเป็นกล ุ่ม

ใหญ่ทัว่บริเวณวดั 

 จากนัน้น าท่าน ไปเท่ียวกนัต่อท่ี วดัสมานรตันาราม เป็นวดัท่ีมี เป็น พระพิฆเนศปางนอนเสวยสขุท่ีใหญ่ท่ีสดุ

ในประเทศไทย องคพ์ระพิฆเนศปางนอนเสวยสขุ สงู 16 เมตร ยาว 22 เมตร เนื้อชมพ ูลกัษณะกึ่งนัง่นอน

ตะแคง โดยพระหตัถซ์า้ย ถืองาท่ี หกั พระหตัถข์วาถือดอกบัว โดยรอบฐานมีพระพิฆเนศ 32 ปาง ใหไ้ด้ขอ

พร สกัการะความหมายของพระพิฆเนศ ปางนอนเสวยสขุ คือ ความสขุสบาย ความสขุบริบรูณม์ัง่คัง่พรอ้ม

ทกุดา้น ร่ืนรมย ์ไรท้กุข ์ไรค้วาม เศรา้หมอง อ่ิมหน าส าราญ มีกิน มีโชคลาภ จะน าความความสขุสบายมาส ู่

ผ ูบ้ชูา ถือเป็นมหามงคล สิ่งศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีอย ู่ค ู่ ประชาชนในจงัหวดัฉะเชิงเทราอีกดว้ย  

  



 
 
 
 
 
 
 

 หลังจากท าบญุไหว้พระให้อ่ิมบญุอ่ิมใจกนัแล้ว น าท่าน

เดินทางส ู่ ตลาดบา้นใหม่รอ้ยปี ท่ีนี่เต็มไปดว้ยของดี ของ

อร่อยมากมาย ของโบราณท่ีหาดไูด้ยาก และของท่ีเรา

เห็นๆ กนัในสมัยวัยเด็กให้ได้ร าลึกความหลงักนัอีกดว้ย 

บรรยากาศโดยรอบๆ ตลาดเป็นบา้นหอ้งแถวสมยัโบราณ

มีกลิ่นอายของความคลาสสิคสมยัเก่าก่อนไวอ้ย่างชดัเจน 

ไฮไลทส์ าคญัก็คือ รา้นขา้วห่อใบบวัครลูิน เป็นรา้นเก่าแก่ท่ี

อย ู่ค ู่ตลาดบ้านใหม่แห่งนี้ มานาน มีข้าวห่อใบบัวหลาย

รสชาติให้ได้เลือกชิม ซึ่งหาชิมจากท่ีไหนได้ยากมากๆ 

ทีเดียว  

18:00 น. จากนัน้น าท่านเดินทางกลบัส ู่ กรงุเทพฯ  

19:30 น. เดินทางถึง กรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพพรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

 

หมายเหตุ : ไม่มีราคาเด็กเน่ืองจากเป็นราคาโปรโมช่ัน 

การนัตีเดินทางขัน้ต ่า 10 ท่าน 

หากต ่ากว่าก าหนด กร ุป๊จะไม่สามารถเดินทางได ้ 

 

ราคาค่าบริการทวัร ์

วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ เด็ก 

วนัท่ี 2 มกราคม 2564 999 บาท 999 บาท 

วนัท่ี 3 มกราคม 2564 999 บาท 999 บาท 

วนัท่ี 9 มกราคม 2564 999 บาท 999 บาท 

วนัท่ี 10 มกราคม 2564 999 บาท 999 บาท 

วนัท่ี 16 มกราคม 2564 999 บาท 999 บาท 

วนัท่ี 17 มกราคม 2564 999 บาท 999 บาท 

วนัท่ี 23 มกราคม 2564 999 บาท 999 บาท 

วนัท่ี 24 มกราคม 2564 999 บาท 999 บาท 



 
 
 
 
 
 
 

วนัท่ี 30 มกราคม 2564 999 บาท 999 บาท 

วนัท่ี 31 มกราคม 2564 999 บาท 999 บาท 

วนัท่ี 6 กมุภาพนัธ ์2564 999 บาท 999 บาท 

วนัท่ี 7 กมุภาพนัธ ์2564 999 บาท 999 บาท 

วนัท่ี 13 กมุภาพนัธ ์2564 999 บาท 999 บาท 

วนัท่ี 14 กมุภาพนัธ ์2564 999 บาท 999 บาท 

วนัท่ี 20 กมุภาพนัธ ์2564 999 บาท 999 บาท 

วนัท่ี 21 กมุภาพนัธ ์2564 999 บาท 999 บาท 

วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ ์2564 999 บาท 999 บาท 

วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 999 บาท 999 บาท 

วนัท่ี 6 มีนาคม 2564 999 บาท 999 บาท 

วนัท่ี 7 มีนาคม 2564 999 บาท 999 บาท 

วนัท่ี 13 มีนาคม 2564 999 บาท 999 บาท 

วนัท่ี 14 มีนาคม 2564 999 บาท 999 บาท 

วนัท่ี 20 มีนาคม2564 999 บาท 999 บาท 

วนัท่ี 21 มีนาคม 2564 999 บาท 999 บาท 

วนัท่ี 27 มีนาคม2564 999 บาท 999 บาท 

วนัท่ี 28 มีนาคม 2564 999 บาท 999 บาท 

วนัท่ี 3 เมษายน 2564 999 บาท 999 บาท 

วนัท่ี 4 เมษายน 2564 999 บาท 999 บาท 

วนัท่ี 10 เมษายน 2564 999 บาท 999 บาท 

วนัท่ี 11 เมษายน 2564 999 บาท 999 บาท 

วนัท่ี 17 เมษายน 2564 999 บาท 999 บาท 

วนัท่ี 18 เมษายน 2564 999 บาท 999 บาท 

วนัท่ี 24 เมษายน 2564 999 บาท 999 บาท 

วนัท่ี 25 เมษายน 2564 999 บาท 999 บาท 

 

หมายเหต ุ: โปรแกรมทัวรเ์ป็นราคาพิเศษ อาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอย ู่กบั

สภาพดินฟ้าอากาศ และปัจจัยอ่ืนๆท่ีอย ู่ นอกเหนือการควบคมุ โดยทางบริษัทจะ

ค านึงถึงความปลอดภยัของลกูคา้เป็นส าคญั  

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม  

1. ค่าเขา้สถานท่ีท่องเท่ียว และค่ารถน าเท่ียวตามรายการ 

2. ค่าอาหารทัง้หมด 2 ม้ือ ตามรายการท่ีระบใุนโปรแกรมการเดินทาง  

3. ค่าประกนัการเดินทางตามกรมธรรม ์ตามพระราชบญัญติัการท่องเท่ียว (ตามกรมธรรม)์ วงเงินท่านละ 1,000,000 

บาท 

4. ค่ารกัษาพยาบาล(ตามกรมธรรม)์ ภายในวงเงินท่านละ 500,000 บาท 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม  

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบ ุเช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 

2. ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7%  และ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผ ูเ้ดินทาง 

4. ค่าทิปไกด ์,ผ ูช้่วยไกด ์,คนขบัรถ, 300 บาท/ทริป/ลกูทวัร ์1 ท่าน 



 
 
 
 
 
 
 

 

เง่ือนไขการจอง 

ช าระเงินเต็มจ านวน หลงัจากท าการจองไม่เกิน 3 วนั (การไม่ช าระเงินไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถกูระงบัการจ่ายไม่ว่า

ดว้ยสาเหตใุด ผ ูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)   

เง่ือนไขการยกเลิกและคืนค่าทวัร ์

• ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้แต่ 30 วนัขึ้นไป คืนเงินค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ยึดเงิน 50% จากยอดท่ีลกูคา้ช าระมา และเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง(ถา้มี) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 15วนั ขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินเต็มจ านวน 

*กรณีมีเหตยุกเลิกทวัร ์โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทัทวัร ์คืนเงินค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกดิขึ้นจริง(ถา้มี) 

*ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรม และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอ่ืนๆ 

หมายเหต ุ

➢ บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณีท่ีเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได้ พาหนะ , ราคา และ 

รายการท่องเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชนข์องผ ูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

➢ ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกิดความล่าชา้จาก การประทว้ง,การนดัหยดุงาน,การก่อจลาจล ซึ่งอย ู่

นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัฯหรือเหตภุยัพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเง่ือนไขนี้ในกรณีท่ี

เกิดเหตสุดุวิสยั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากผ ูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉกุเฉินจากโรคประจ าตวั ซึ่งไม่ไดเ้กิดจาก

อบุัติเหตใุนรายการท่องเท่ียว(ซึ่งลกูคา้จะต้องยอมรบัในเง่ือนไขนี้ ในกรณีท่ีเกิดเหตสุดุวิสยั ซึ่งอย ู่นอกเหนือความ

รบัผิดชอบของบริษทัทวัร)์ 

➢ ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่ทาน

อาหารบางม้ือ,เพราะค่าใชจ่้ายทกุอย่างทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน

เดินทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอบุติัเหตท่ีุเกิดจากความ

ประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

 


