
 

 

อิม่บญุ ไหวพ้ระ ณ ฉะเชงิเทรา 1 วนั 
 

วดัสมานรตันาราม - วดัปากน า้โจโ้ล - ตลาดบา้นใหม ่- วดัโสธรวรารามวรวหิาร 
ทา่ขา้มคาเฟ่ - วดัหงษท์อง  

 

 

 

 

 

 

เดนิทางโดยรถตูป้รบัอากาศ 
                                                                  ก าหนดเดนิทาง 
วนัที ่28/29 มนีาคม 2563 ราคาทา่นละ   899.- 

วนัที ่04/05/25  เมษายน  2563 ราคาทา่นละ   999.- 

วนัที ่11/12/13 เมษายน 2563   ราคาทา่นละ   1,099.- 

วนัที ่01/02/09/16/23 /30  พฤษภาคม  2563   ราคาทา่นละ   999.- 

วนัที ่03/13/20 มถิุนายน 2563  ราคาทา่นละ   899.- 

 

วนัแรก      กรงุเทพฯ - วดัสมานรตันาราม-วดัปากน า้โจโ้ล -ตลาดบา้นใหม-่วดัโสธรวรารามวรวหิาร- 
               ทา่ขา้มคาเฟ่-วดัหงษท์อง -กรงุเทพฯ 

07.00 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนั ณ จุดนัดหมาย สถานนีบรกิารน้ํามัน ปตท .(ร.1 รอ.) ถนนวภิาวด ีตดิกบัสนา มกฬีา
กองทพับก ตรงขา้ม ม.หอการคา้ เจา้หนา้ทีม่ัคคเุทศก ์ ใหก้ารตอ้นรับทา่นและคอยอํานวยความสะดวก 

07.30 น. ออกเดนิทางสู ่จังหวัดฉะเชงิเทรา โดยรถตูป้รับอากาศระหว่างทาง เชญิทา่นพักผ่อนตามอัธยาศยั  (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 1  ชัว่โมง) 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ (1) ขนมปัง+นม หรอื น้ําผลไม ้ระหว่างเดนิทาง 

09.00 น. นําทา่นสู ่ วดัสมานรตันาราม พระพฆิเนศปางนอนเสวยสขุนี้เอง ทีทํ่าใหว้ัดสมานรัตนารามแห่งนี้มชีือ่เสยีง 
และเป็นทีรู่จ้ักแกค่นทัว่ไปอย่างกวา้งขวาง ดว้ยความศกัดิส์ทิธิ ์เมือ่มผีูใ้ดมาขอพรก็มักจะสาํเร็จสมดงัใจหวัง 

จนทําใหเ้ป็นทีนั่บถอืของคนทัว่ไปอย่างรวดเร็ว พระพฆิเนศปางนอนเสวยสขุองคน์ี้ มเีนื้อองคเ์ป็นสชีมพูและ
อาจเรยีกไดว้่า เป็นพระพฆิเนศองคใ์หญ่ทีส่ดุในประเทศไทย 

10.30 น. นําทา่นสู ่วดัปากน า้โจโ้ล ้ชมพระอุโบสถหนึง่เดยีวในประเทศไทย ทีท่าสทีองทัง้หลงั  ไม่ว่าจะเป็นภายใน

หรอืหรอืนอกตวัอุโบสถ ทีง่ดงามตระการตาเป็นอย่างมาก ภายนอกวัดมเีรอืโบราณในสมัยกอ่นทีอ่ยู่ในยุค 
สมเด็จพระจา้ตากสนิ โชวไ์วอ้กีดว้ย 

11.30 น. นําทา่นสูต่ลาดบา้นใหม ่ เป็นตลาดทีม่อีายุมากกว่า 100 ปี เป็นชมุชนเกา่แกแ่ห่งหนึง่ของจังหวัด
ฉะเชงิเทราทีม่วีถิชีวีติเดมิทีโ่ดดเดน่ทีแ่ตกตา่งจากชมุชนอืน่ ๆ นัน้คอื บา้นเรอืนทีม่เีอกลกัษณ์เกา่แกต่ัง้แต่
สมัยรัชกาลที ่ 5 เป็นสถานทีถ่า่ยภาพยนตร ์และละครยอ้นยุคของชมุชนชาวจนี เชน่ อยู่กบักง๋ นางนาค 



เจา้สวัสยาม รา้นขายของและรา้นอาหารทีม่คีวามหลากหลาย เป็นทีร่วบรวมอาหารรสเด็ดของแปดริว้ ทั ้ ง
อาหารจนี อาหารไทย มรีา้นกาแฟโบราณรสชาตเิขม้ขน้หอมหวาน เป็นทีร่วบรวมของฝากทีต่อ้งแวะซือ้เป็น

ของฝากกลบับา้ 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศยั 

13.30 น. นําทา่นสู ่ วดัโสธรวรารามวรวหิาร  หลวงพอ่โสธร  เป็นพระพุทธรูปคูบ่า้นคูเ่มอืงแปดริว้หรอืจังหวัด

ฉะเชงิเทราโดยแทจ้รงิตลอดมา หนา้ตกักวา้ง 1.65 เมตร สงู1.48 เมตร เทา่ทีม่องเห็นองคห์ลวงพ่อโสธรอยู่
ในปัจจุบันนี้ ผูรู้เ้ลา่ว่าองคจ์รงิของหลวงพ่อพุทธโสธรนัน้เป็นพระพุทธรูปทองสมัฤทธิท์ีอ่งคเ์ล็กกว่าทีเ่ห็นกนั
อยู่แตเ่นื่องจาก หลวงพ่อโสธรเป็นพระพุทธรูปทีม่รีูปลกัษณ์งดงามมาก มผีูเ้กรงว่าจะเป็นอันตรายอาจจะมผีู ้

ใจบาปมากระทํามดิมีริา้ยไดจ้งึจัดการสรา้งพระพุทธรูปปูนปั้นข ึน้ใหม่แลว้เอาองคจ์รงิของหลวงพ่อโสธร
ประดษิฐานไวข้า้งในไม่ใหใ้ครเห็นจนบัดนี้. 

14.30น. นําทา่นสู ่ทา่ขา้มคาเฟ่  รา้นกาแฟสดุชคิทีส่รา้งข ึน้เพือ่อยากใหเ้ป็นศนูยร์วมของ ความสขุ ขา้วความทกุข์
ปลอ่ยอารมณ์ไปกบับรรยากาศดีๆ  ตวัรา้นเป็นเหมอืนชมุชนเล็กๆ มบีา้นสขีาวหลงัน่ารักเรยีงราย ซึง่มใีหเ้ลอืก
กนัถงึ 3 โซน ทัง้แบบวนิเทจ แบบลอฟท ์และแบบมนิมิอล ไฮไลทอ์ย่างเบเกอรีส่ไตลฝ์รั่งเศส ทีป่รุงในแบบ

โฮมเมดการันตคีณุภาพจากเจา้ของรา้นซึง่เป็นเชฟดแูลทกุขัน้ตอน 

15.30 น.  นําทา่นสู ่ วดัหงษท์อง ศาสนาสถานจากความศรัทธาทีส่วยงามและโดดเดน่ ถกูหอ้มลอ้มดว้ยผนืน้ําทะเล 

เป็นหนึง่ใน unseen ของจังหวัดฉะเชงิเทรา ทีย่ังรอใหท้กุคนไดเ้ขา้มาสมัผัส ภายในพระอุโบสถของวัดมจีติ
กรรมฝาผนังทีส่วยงาม นอกจากนี้ยังสมัผัสได ้ ถงึสายลมเย็นจากทะเล ทําใหห้ายเหนื่อยและคลายรอ้นได ้
เป็นอย่างด ี

17.00 น. สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางกลบัส ่กรุงเทพฯ 

18.00 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภ์าพ 

 
 

 

หมายเหต ุ  เดนิทางโดยตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีร้วม 
1.คา่รถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง ทอ่งเทีย่วตามรายการ  

2.คา่ธรรมเนียมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ตามทีร่ะบุในรายการทวัร ์

3.คา่พาหนะทอ้งถิน่ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุในรายการทวัร ์

4.คา่เจา้หนา้ที ่ทีค่อยดแูลและอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

5.คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนระหว่างการเดนิทาง 

   (คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 2,000,000 บาท , คา่รักษาพยาบาลในกรณีทีเ่กดิ 

   จากอุบัตเิหต ุวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

6. คา่อาหาร ตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีไ้มร่วม 
1.คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอืน่ๆ ทีน่อกเหนือรายการทวัรท์ีร่ะบุ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ตา่งหาก ,คา่รักษา 

พยาบาล(ในกรณีทีเ่กดิจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจําตวั) 

2.คา่อาหารมือ้ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการทวัร ์(มือ้ทีท่านอสิระ),คา่โทรศพัทแ์ละคา่เครือ่งดืม่มนิบิารใ์นหอ้งพักโรงแรม 

3.คา่ใชจ้่ายทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว ทีเ่กดิจากผูเ้ดนิทางเอง 

4.คา่ธรรมเนียมสถานทีท่อ่งเทีย่ว สาํหรับชาวตา่งชาตทิีต่อ้งชาํระเพิม่ อาท ิคา่ธรรมเนียมอุทยานแห่งชาต ิ

5.คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

7.คา่ทปิมัคคเุทศก ์และพนักงานขบัรถ ขัน้ตํา่ 50 บาทตอ่ทา่น 



  การจองทวัรแ์ละส ารองทีน่ ัง่ 

1.กรุณาแจง้ชือ่-นามสกลุ, ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง สาํหรับออกใบแจง้หนี้และใบรับเงนิของทา่น  

2.ชาํระมัดจําทวัรเ์ต็มจํานวน  เพือ่เป็นการยนืยันการจองจงึจะถอืว่าไดทํ้าการสาํรองทีน่ั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงนิ

เขา้ทางธนาคารของบรษัิทฯ ดงัรายละเอยีด 

กรุณาสง่สาํเนาบัตรประจําตวัประชาชน หรอืสาํเนาหนังสอืเดนิทาง ใหท้างบรษัิทฯ กอ่นการเดนิทาง 15 วัน เพือ่ใช ้

สาํหรับการใสช่ือ่ตัว๋เครือ่งบนิ(สาํหรับทวัรเ์ครือ่งบนิ) และการทําเอกสารประกนัอุบัตเิหตรุะหว่างการเดนิทาง 

การยกเลกิการเดนิทาง 
1.เนื่องจากราคาทวัรเ์ป็นราคาพเิศษหากทา่นชาํระเงนิมาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มก่ารคนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นรายละเอยีดทุกขอ้หมายเหต ุ

1.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอืยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีู ้ ร่วมเดนิทางไม่ถงึ

ตามทีก่ําหนดไว ้ 

2.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่ทวัร ์หากมกีารปรับราคาคา่น้ํามัน ขึน้ กอ่นการเดนิทาง หรอืมกีารปรับ   

ราคาคา่น้ํามันและภาษีน้ํามัน(กรณีเดนิทางโดยเครือ่งบนิ) 

3.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่วหรอืบางประการ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ เพือ่   

ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานทีแ่ละเวลา ทัง้นี้โดยคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทา่นเป็น   

สาํคญั หรอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่สามารถแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้ับ   

บาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของมัคคเุทศกห์รอืหัวหนา้ทวัร์ 

4.ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม  เชน่ การเจ็บป่วย , การถกูทํา รา้ย, การ

สญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอุบัตเิหตตุา่งๆ" 

5.ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิการสญูหายสิง่ของทีม่คีา่ อันเนื่องมาจากความประมาทของตวัผู ้

เดนิทาง,เกดิการโจรกรรม,อุบัตเิหตจุากความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 

6.เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าทา่น   

ละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจําคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

7.เมือ่ทา่นตกลงชาํระคา่มัดจําหรอืชาํระคา่ทวัรท์ัง้หมด กบัทางบรษัิทฯแลว้ ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นรับทราบและยอมรับ   

เงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมายเหตทุัง้หมดทกุขอ้แลว้ 

 


