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เร่ิมการเดินทางน าท่านนมสัการขอพรหลวงพ่อโตวดับางพลีใหญ่ 
และหลวงพ่อโสธร เพื่อใหป้ระสพแต่ส่ิงท่ีดีงาม ไดเ้วลาหาอะไรให้
อ่ิมทอ้ง แวะชอ้ปป้ิงตลาดบา้นใหม่ มีของกินของใชใ้หเ้ลือกซ้ือเลือก
หามากมาย จากนั้นน าท่านขอพรองคพ์ระพิฆเนศท่ีอุทยานพระ
พิฆเนศ และวดัสมานรัตนาราม จบทริปดว้ยการซ้ือขนมชิฟฟ่อน
ของดีเมืองแปดร้ิว ไปฝากครอบครัวเพื่อนสนิทกนั หลงัจากนั้นพา
ท่านเดินทางกลบั ไดท้ั้งอ่ิมบุญ อ่ิมทอ้ง และยงัมีของฝาก ฝากคนท่ี
รักอีกดว้ย 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

วันเดินทาง ค่าเดินทาง  

4 , 5 , 11 , 12 , 18 , 19 , 25 , 26 กรกฏาคม 2563 699 บำท/ ท่ำน  
 

วันเดินทาง  ทำงลงสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอส ทำงลงท่ี 4 - ฉะเชิงเทรำ - กรุงเทพฯ 

06:00 น. คณะพร้อมกนั ณ จุดนดัพบ บริเวณสถำนี รถไฟฟ้าบีทีเอสหมอชิต ทางลงท่ี 4 โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีคอยใหก้ำรตอ้นรับ 

06:30 น. เร่ิมออกเดินทำงสู่ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรถบสัปรับอำกำศ (บริกำรอำหำรวำ่งบนรถ) 

08:00 น. เดินทำงถึง วัดบางพลใีหญ่ นมสักำร “หลวงพ่อโต” หน่ึงในต ำนำน พระพุทธรูปสำมพี่นอ้ง ตำมประวติัเล่ำวำ่ เม่ือ
กวำ่ 200 ปีมำแลว้ ชำวบำ้นสมยัอยธุยำไดอ้ำรำธนำพระพุทธรูป 3 องคล์งสู่แม่น ้ำเพื่อหลบหลีกขำ้ศึกศตัรูท่ีเขำ้มำ
รุกรำนสยำมประเทศ ดว้ยปำฏิหำริยเ์ม่ือหลวงพ่อโตเป็นพระพุทธรูปองคสุ์ดทำ้ยท่ีลอยวกกลบัเขำ้มำในคลอง
ส ำโรง ชำวบำ้นไดช่้วยกนัต่อแพผกูชะลอกบัองคพ์ระเอำไวแ้ลว้ใชเ้รือพำยฉุดใหล้อยมำตำมล ำน ้ำ คร้ันมำถึง
บริเวณหนำ้วดัพลบัพลำชยัชนะสงครำม หรือ “วดับำงพลีใหญ่” ปรำกฏวำ่แพท่ีผกูชะลอองคท์่ำนก็เกิดหยดุน่ิง 
และไดอ้ำรำธนำองคห์ลวงพ่อขึ้นประดิษฐำนในพระวิหำร ณ วดัแห่งน้ี ชำวบำงพลีต่ำงศรัทธำในควำมศกัด์ิสิทธ์ิ 
บำรมี “หลวงพ่อโต” ท่ีคุม้ครองชำวตลำดบำงพลีใหอ้ยู่รอดปลอดภยัไม่วำ่จะเป็นภยัทำงธรรมชำติ ภยัจำกอุบติัเหตุ
ไฟไหม ้รวมถึงภยัทำงเศรษฐกิจท่ีแมว้ำ่ใครท่ีคิดดี ท ำดี ขยนัท ำมำหำกิน...ท่ำนก็เหมือนโปรดทุกคนไม่เคยใหต้อ้ง
อดหรือล ำบำก 

10:30 น. น ำท่ำนสู่ วัดโสธรวรารามวรวิหาร สร้ำงในสมยัอยธุยำตอนปลำย เป็นท่ีประดิษฐำน หลวงพ่อพุทธโสธร พระ
คู่บำ้นคู่เมืองชำวแปดร้ิว ประชำชนจ ำนวนมำกจำกทัว่สำรทิศ มำกรำบไหว ้ของท่ีบนบำนจะเป็นไข่ตม้ , ลิเกร ำแก้
บน และขอบำรมีจำกหลวงพ่อปกป้องคุม้ครองหรือรักษำโรคใหแ้คลว้คลำด รวมถึงท ำมำคำ้ขำยใหเ้จริญรุ่งเรือง 



11:30 น. น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ ตลาดบ้านใหม่ ตั้งอยูใ่นต ำบลบำ้นใหม่ จงัหวดัฉะเชิงเทรำ เป็นตลำดเก่ำอำยกุวำ่ 100 ปี เป็น
ชุมชนชำวไทยเช้ือสำยจีน ในอดีตสถำนท่ีแห่งน้ีมีควำมคบัคัง่ดว้ยผูค้นท่ีมำประกอบอำชีพคำ้ขำย เอกลกัษณ์อยำ่ง
หน่ึงคืออำคำรร้ำนคำ้ท่ีปลูกอยูริ่มน ้ำ เป็นท่ีรวบรวมอำหำรรสเด็ดของแปดร้ิว ทั้งอำหำรคำวหวำน อำหำรพื้นบำ้น
ท่ีหำทำนไดย้ำก เป็นท่ีรวบรวมของฝำกท่ีตอ้งแวะซ้ือ เป็นของฝำกก่อนกลบับำ้น 

13:00 น. น ำท่ำนเขำ้สู่ เทวสถานอุทยานพระพฆิเนศคลองเข่ือน (ปางยืน) นบัไดว้ำ่เป็นองคพ์ระพิคเนศท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 
มีขนำดสูงถึง 39 เมตร พระหัตถท์ั้ง 4 นั้ นถือ ดอกบัว, มะม่วง, กล้วย, อ้อย และขนุน และท่ีพระบำทมีหนู
กอดลูกมะพร้ำว ซ่ึงมีควำมหมำย คือ ควำมอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดิน  ตั้ งเด่นตระหง่ำนอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ำ
บำงประกง ให้ทุกท่ำนได้สักกำระขอพรเพื่อควำมเป็นสิริมงคล 

13:45 น. น ำท่ำนเขำ้สู่ วัดสมานรัตนาราม ตั้งอยูร่ะหวำ่งอ ำเภอบำงคลำ้ และอ ำเภอคลองเขื่อน ริมแม่น ้ำบำงประกง จ ำหวดั
ฉะเชิงเทรำ เป็นวดัทุ่งมี พระพิฆเนศปำงนอนเสวยสุขท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย สูง 16 เมตร ยำว 22 เมตร เน้ือ
ชมพู ลกัษณะก่ึงนัง่ก่ึงนอนตะแคง โดยพระหัตถซ์ำ้ย ถืองำท่ีหกั พระหตัถข์วำถือดอกบวั โดยรอบฐำนมีพระ
พิฆเนศ 32 ปำง ใหไ้ดข้อพร สักกำระควำมหมำยของพระพิฆเนศ ปำงนอนเสวยสุข คือ ควำมสุขสบำย ควำมสุข
บริบูรณ์มัง่คัง่พร้อมทุกดำ้น ร่ืนรมย ์ไร้ทุกข ์ไร้ควำม เศร้ำหมอง อ่ิมหน ำส ำรำญ มีกิน มีโชคลำภ จะน ำควำม
ควำมสุขสบำยมำสู่ผูบู้ชำ 

15:00 น. น ำท่ำนแวะซ้ือของฝำกของดีเมืองฉะเชิงเทรำ ร้านปูกะเอ ชิฟฟ่อนเคก้ ขนมเจำ้อร่อยและขึ้นช่ือของเมืองแปดร้ิว 
เนน้ควำมสดใหม่ และไม่ใส่สำรกนับูด ประกอบกบัวตัถุดิบท่ีมีคุณภำพ นอกจำกขนมชิฟฟอนแลว้ ยงัมีขนมอ่ืนๆ
อีกมำกมำยทั้งคุกก้ี และขนมเคก้ ใหท้่ำนไดเ้ลือกซ้ือก่อนกลบับำ้น 

16:00 น. ไดเ้วลำสมควรน ำท่ำนเดินทงกลบัสู่กรุงเทพฯ 

18:00 น. เดินทำงถึงกรุงเทพฯ บริเวณจุดจอดรถบีทีเอสหมอชิต  

อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 

1. ค่ำเดินทำงโดยรถปรับอำกำศ อำทิ รถตู ้, มินิบสั , หรือรถบสั ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัควำมเหมำะสมของกรุ๊ป 
2. ค่ำไกดท์วัร์น ำคณะตลอดกำรเดินทำง 
3. ค่ำธรรมเนียมเขำ้สถำนท่ีตำมโปรแกรม 
4. ประกนักำรเดินทำงตำมเง่ือนไขกรมธรรม์ 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 

1. ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% 
2. ไม่รวมค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิค่ำโทรศพัท ์, ค่ำของใชส่้วนตวั อ่ืนฯ 
3. ค่ำทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 


