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วดัโสธรวราราม วรวิหาร – อทุยานธรรมพระศรีอริยเมตไตรยโพธิสตัว ์–  

วดัจีนประชาสโมสร–ตลาดบา้นใหม-่วดัโบสถส์แตนเลส-วดัปากน ้าโจโ้ล ้

 

ก าหนดการเดินทาง ราคาท่านละ 

กรกฏาคม 2563 :                              

05 วนัหยดุอาสาฬหบชูา 

06 วนัหยดุเขา้พรรษา  

25 , 26   

899 บาท 

ฉะเชิงเทรา ไหวพ้ระ เสรมิบญุ  
ขอพรองคเ์ทพ จดัเต็ม 1 วนั 
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สิงหาคม 2563 :  

01, 02, 08, 09, 15, 16, 22, 23, 29, 30 

899 

กนัยายน 2563 :  

05, 06, 12, 13, 19, 20, 26, 27 

899 

ตลุาคม 2563 :  

02 หยดุวนัออกพรรษา 

03, 04, 10, 11, 13, 17, 18, 23, 24, 25, 

31 

899 

พฤศจิกายน 2563 :  

01, 07, 08, 14, 15, 21, 22, 28, 29 

899 

ธนัวาคม 2563 :  

05, 06, 12, 13, 19, 20, 26, 27 

899 

 

   

   

 

กรงุเทพฯ - วดัโสธรวรารามวรวิหาร – อทุยานธรรมพระศรีอริยเมตไตรยโพธิสตัว ์-   

วดัจีนประชาสโมสร–ตลาดบา้นใหม-่วดัโบสถส์แตนเลส-วดัปากน ้าโจโ้ล-้อทุยานพระ

พิฆเนศองคย์นื- กรงุเทพฯ 

07.00 คณะพรอ้มกนั ณ จดุนดัหมาย (จดุจอดรถ เดอะบาซาร ์รชัดาภเิษก แยกรชัดา-ลาดพรา้ว ฝัง่เซเว่น) โดยมี

เจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรบั เพื่อความปลอดภยัในการท่องเที่ยวและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจา้หนา้ที่

จะท าการตรวจวัดอณุหภมูิของลกูคา้เพื่อคดักรองกอ่นขึน้รถ บนรถจะมีแอลกอฮอลเ์จลลา้งมือใหบ้ริการ 

และเวน้ระยะห่างการนัง่ในรถ 

07.30 ออกเดนิทางสู่ จงัหวัดฉะเชิงเทรา โดยรถบัสปรบัอากาศ  

Day 

1 

กรงุเทพฯ 

- 

ฉะเชิงเทรา 
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09.00 เดนิทางถึง วดัโสธรวรารามวรวิหาร (วดัหลวงพ่อโสธร) เป็นพระพทุธรปูคู่บา้นคู่เมืองแปดร้ิวหรือ

จงัหวัดฉะเชิงเทราโดยแทจ้ริงตลอดมา หนา้ตกักวา้ง 1.65 เมตร สงู1.48 เมตร เท่าท่ีมองเห็นองคห์ลวง

พ่อโสธรอยู่ในปัจจบุนันี ้ผูร้ ูเ้ล่าว่าองคจ์ริงของหลวงพ่อพทุธโสธรนัน้เป็นพระพทุธรปูทองสมัฤทธ์ิท่ีองคเ์ล็ก

กว่าที่เห็นกนัอยู่แตเ่นือ่งจาก หลวงพ่อโสธรเป็นพระพทุธรปูท่ีมีรปูลักษณง์ดงามมาก มีผูเ้กรงว่าจะเป็น

อันตรายอาจจะมีผูใ้จบาปมากระท ามิดีมิรา้ยไดจึ้งจัดการสรา้งพระพทุธรปูปูนป้ันขึน้ใหม่แลว้เอาองคจ์ริง

ของหลวงพ่อโสธรประดษิฐานไวข้า้งในไม่ใหใ้ครเห็นจนบดันี้ 
 

 

10.30 น าท่านเขา้ชม อทุยานธรรมพระศรีอริยเมตไตรยโพธิสตัว ์เป็นอาคารเทวสถานร้ิวเยี้ยงไทเ้ฉลิมพระ

เกยีรต ิ84 พรรษา ภายในประดษิฐานส่ิงศกัดสิ์ทธ์ิและเทพเจา้ทัง้แปดหรือสทุธิเทวาจารยท์ัง้ 8 ตามความ

เชื่อของชาวไทยเชือ้สายจีนเชื่อว่าเป็นเทพเจา้แห่งความยินดแีละเป็นสิริมงคล บริเวณใกลก้นัมีอทุยานธรรม

พระศรีอริยเมตไตรยโพธ์ิสัตวท่ี์มีพระพทุธรปูขนาดใหญ่สีทองเหลืองอร่าม 

11.00  น าท่านเขา้ วดัจีนประชาสโมสร (วดัเล่งฮกยี)่ เป็นวัดจีนสรา้งในสมยัรชักาลท่ี 5 เมือ่ครัง้ท่ีเสด็จประพาส

มณฑลปราจีนบรีุ เพื่อเปิดทางรถไฟสายกรงุเทพฯ - ฉะเชิงเทรา และไดท้รงพระราชทานนามวัดว่า "วัดจีน

ประชาสโมสร" ส่วนชื่อภาษาจีน ฮกเล่งยี่ มาจาก ฮก  ท่ีแปลว่า  วาสนา โชคลาภ มัง่มีศรีสขุ  เล่ง แปลว่า 

มงัการ จึงมีชื่อเรียกวัดนีอี้กชื่อว่า วัดมงักรวาสนา หรือ วัดมงักรโชคดี 

12.00 น าท่านเขา้ ตลาดบา้นใหม่  ตลาดท่ีมีอายมุากกว่า 100 ปี เป็นชมุชนเกา่แกแ่ห่งหนึง่ของจังหวัดฉะเชิงเทรา

ท่ีมีวิถีชีวิตเดมิท่ีโดดเดน่ท่ีแตกตา่งจากชมุชนอ่ืน ๆ นัน้คือ บา้นเรือนท่ีมีเอกลกัษณเ์กา่แกต่ัง้แตส่มยัรชักาลท่ี 

5 เป็นสถานท่ีถ่ายภาพยนตร ์และละครยอ้นยคุของชมุชนชาวจีน เช่น อยู่กบักง๋ นางนาค เจา้สวัสยาม รา้น

ขายของและรา้นอาหารท่ีมีความหลากหลาย เป็นท่ีรวบรวมอาหารรสเด็ดของแปดร้ิว ทัง้อาหารจีน อาหาร

ไทย มีรา้นกาแฟโบราณรสชาตเิขม้ขน้หอมหวาน เป็นท่ีรวบรวมของฝากท่ีตอ้งแวะซ้ือเป็นของฝากกลบับา้น  

 

13.00 น าท่านเดนิทางเขา้ชม วดัโบสถส์แตนเลส  อโุบสถห์ลงันีส้รา้งบนฐานคอนกรีตสงูจากพื้นดนิ มีรัว้สแตน

เลส ลายธรรมจกัรประดบั เสาหงสค์าบโคมไฟโดยรอบ ตวัอโุบสถสรา้งจาก สแตนเลส ทัง้หลงั ยกเวน้พื้นท่ี

ปูดว้ยหินแกรนิต ดา้นหนา้มี พระสิวลี ประดิษฐานอยู่ ส่วนดา้นหลงัมีพระพทุมหาลาภประดษิฐาน เป็น

ประธาน ซ่ึงก าลงัรอช่างจากทางภาคเหนอืมาประดบั อัญมณีตา่งๆ โบสถห์ลงันีม้ีประตเูขา้ทัง้ดา้นหนา้ และ 

ดา้นหลงั ดา้นละ 2 ช่อง เหนอืชอ่งประตเูป็น ภาพพระพทุธ โสธร ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส ์ท าจากสแตนเลส 

ขึน้รปู และอ็อคอารก์อน หนา้บนัและ หนา้ตา่งเป็นรปูพระพทุธเจา้ และเทวดา ตา่งๆ ดว้ยเทคนคิกดักรดและ
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ลงสีเหลือง ส่วนดา้นนอกรอบอโุบสถแกะ ลายสแตนเลส เป็นรปู พระอรหันต ์80 องค ์ชายล่างเป็นภาพ

แสดงเสวยชาตขิอง พระพทุธเจา้ โดยวิธีพ่นแอรบ์รชั เช่นเดยีวกบัภาพชาดก 10 ชาตขิอง พระพทุธเจา้ใน

อโุบสถ  

14.15 ออกเดนิทางเขา้สู่ วดัปากน ้าโจโ้ล ้อโุบสถส์ทีองตัง้อยู่ริมฝัง่แม่น า้บางปะกง เป็นวัดในสมยัอยธุยาตอน

ปลายสรา้งประมาณ 200 กว่าปีมาแลว้ ในอดตีบริเวณนีเ้ป็นท่ีตัง้ของทพัพม่า ซ่ึงยกทพับกและทพัเรือมา

ปะทะกบักองทพัของสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราชผลการสู่รบพระเจา้ตากสินมหาราชทรงมีชยัเหนอืพม่า 

จึงโปรดฯใหส้รา้งเจดียไ์วเ้ป็นอนสุรณ์ 
 

 

15.30 น าท่านสู่  อทุยานพระพิฆเนศ องคย์นื คลองเข่ือน องคพ์ระพิฆเนศปางยืน เนือ้ส าริดท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก 

ความสงู30เมตร ความสงูเกอืบ40เมตร  ตัง้อยู่ท่ามกลาง ธรรมชาตขิองสวนเกษตร เป็นสญัลกัษณข์อง

ความอดุมสมบรูณข์องแผ่นดนิไทย ลักษณะโดด

เดน่ขององคพ์ระพิฆเนศ คือ พระหัตถท์ัง้4 ถือ 

พืชพรรณและธัญญาหาร ประกอบไปดว้ย กลว้ย 

ยอดออ้ย มะม่วง ขนนุ  และท่ีพระบาทมีหนู

บริวารของพระพิฆเนศ การจัดสรา้งองคพ์ระ

พิฆเนศมีการหล่อในแตล่ะส่วนลรวมกนัทัง้ส้ิน

854ชิ้น แตล่ะครัง้ในการหล่อชิ้นส่วนจะมีพระ

เกจิอาจารยน์ัง่ปรกอธิษฐานจิตทกุครัง้ และมีการ

อัญเชิญเทพอย่างถกูตอ้งตามหลกัพิธี 

บริเวณรอบองคพ์ระพิฆเนศยงัมีซ ุม้จดับชูาพระ

พิฆเนศ และเทพเจา้ไฉ่ซ้ิงเอ้ีย  เทพเจา้ผูป้ระทานโชคลาภ พระแม่กวนอิมเทพเจา้ผูป้ระทานความเมตตา  เทพ

เจา้ตีจ่ัง่อว้ง หรือ เตจ่งอ๋อง พระกษิตคิรรภโพธิสตัว ์หรือเทพเจา้ผูไ้ถ่บาป ใหท่้านไดส้กัาระอีกมากมาย ณ 

เทวสถานแหง้นีอี้กดว้ย 

16.30  สมควรแกเ่วลา น าท่านเดนิทางกลบักรงุเทพฯ 

18.00 เดนิทางกลบัถึงกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มกบัภาพความประทบัใจ 

 

 

อตัราค่าบรกิาร 

ก าหนดการเดินทาง ราคาท่านละ 

กรกฏาคม 2563 :                              

05 วนัหยดุอาสาฬหบชูา 

06 วนัหยดุเขา้พรรษา  

899 บาท 
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25 , 26   

สิงหาคม 2563 :  

01, 02, 08, 09, 15, 16, 22, 23, 29, 30 

899 

กนัยายน 2563 :  

05, 06, 12, 13, 19, 20, 26, 27 

899 

ตลุาคม 2563 :  

02 หยดุวนัออกพรรษา 

03, 04, 10, 11, 13, 17, 18, 23, 24, 25, 

31 

899 

พฤศจิกายน 2563 :  

01, 07, 08, 14, 15, 21, 22, 28, 29 

899 

ธนัวาคม 2563 :  

05, 06, 12, 13, 19, 20, 26, 27 

899 

 

ทวัรเ์ดินทางโดยรถบสัปรบัอากาศ 50 ท่ีนัง่ (รบัจ านวน 32 ท่ีนัง่) 

 

 
 

 

หมายเหต ุ(กรณุาอ่านายละเอียดทกุขอ้หมายเหต)ุ 

1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดนิทางใหล้ะเอียดกอ่นท าการจอง 

2. กรณุาปฏิบตัรตามท่ีเจา้หนา้ที่แนะน า เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภยัดา้น

สขุอนามยั) และเพื่อความปลอดภยัในการท่องเที่ยว 
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3. กรณุาจองล่วงหนา้กอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 7 วัน 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดนิทาง หรือปรบัราคาค่าบริการขึน้ หรือยกเลิกการเดนิทาง ในกรณีท่ี

มีผูร่้วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน โดยบริษทัจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบล่วงหนา้ 

5. ก าหนดการนีอ้าจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพ

ภมูิอากาศในขณะนัน้ โดยค านงึถึงความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป้นส าคญั 

6. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิก หรือเล่ือนการเดินทาง ในกรณีท่ีผูเ้ดนิทางไม่ครบตามจ านวนท่ีก าหนด 

 

 

 

อตัราค่าบริการทวัรน้ี์รวม 

1. รถบสัปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ  

2. ค่าธรรมเนยีมสถานท่ีท่องเที่ยว (ถา้มี)  ตามท่ีระบใุนรายการทวัร ์

3. พาหนะทอ้งถ่ิน(ถา้มี) ตามท่ีระบใุนรายการทัวร ์

4. มคัคเุทศก ์ท่ีคอยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

5. ค่าประกนัอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดนิทาง (ค่าประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิท่านละ 
2,000,000 บาท , ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีท่ีเกดิจากอบุตัเิหต ุวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท ตาม

เงือ่นไขกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการทวัรน้ี์ไม่รวม 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนอืรายการทัวรท่ี์ระบ ุอาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองดืม่ ค่ารกัษาพยาบาล (ใน
กรณีท่ีเกดิจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 

2. ค่าใชจ่้ายท่ีมีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ท่ีเกดิจากผูเ้ดนิทางเอง 

3. ค่าธรรมเนยีมสถานท่ีท่องเที่ยว ส าหรบัชาวตา่งชาตท่ีิตอ้งช าระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนยีมอทุยานแห่งชาติ 
4. ค่าทิปมคัคเุทศก ์และพนกังานขบัรถ จ านวน 150 บาท/ลกูคา้ 1 ท่าน 

5. ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% (กรณีตอ้งการ รบกวนแจง้กอ่นท าการช าระเงนิ) 

 

การจองทวัรแ์ละส ารองท่ีนัง่ 

1. กรณุาแจง้ชื่อ-นามสกลุ, ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง ส าหรบัออกใบแจง้หนีแ้ละใบรบัเงนิของท่าน  

2. ช าระค่าทวัร ์เพื่อเป็นการยืนยนัการจองจึงจะถือว่าไดท้ าการส ารองท่ีนัง่เสร็จสมบรูณ ์โดยการโอนเงนิเขา้

ทางธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด 

3. กรณุาส่งส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดนิทาง ใหท้างบริษทัฯ กอ่นการเดนิทาง 7 วัน 

เพื่อใชส้ าหรบัการท าเอกสารประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างการเดนิทาง 

 

การยกเลิกการเดินทาง 

1. เมื่อท่านตกลงช าระค่าทวัรก์บัทางบริษทัฯแลว้ ทางบริษทัฯถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบั   เงือ่นไขและ
ขอ้ตกลงทัง้หมดทกุขอ้แลว้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ่้ายทัง้หมด ในทกุกรณี 

 

ขอ้แนะน าส าหรบัการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควิท 19 

มาตรการการบริการบนรถบรกิาร 

1. สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดนิทาง ทาง บริษทั แจก หนา้กากอนามยั และเจลแอลกอฮอลล์า้ง
มือใหส้ าหรบัลกูคา้ 

2. กอ่นขึน้-ลงรถทกุครัง้  ทางบริษทัจะมีมาตรการ วัดไข ้ และ ลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลบ์นรถงดใชห้อ้งน า้

บนรถตลอดการเดนิทาง  

3. ประตรูถ  เปิด-ปิด ประตเูดยีว 
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4. กรณุากรอกรายละเอียดแบบฟอรม์  ต.๘-คค  (ทางบริษทั ปร้ินแบบฟอรม์นีใ้หท้กุท่าน  เมื่อท่านกรอกแลว้

กรณุาส่งคืนให ้ จนท.บริการบนรถบริการ) 

5. น า้ดืม่/น า้เปล่า  แจกใหว้ันละ 1 ขวด    
6. ทางบริษทัขออนญุาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยู่บนรถ   
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