ฉะเชิงเทรา ไหว้พระ 5 วัด
สะสมบ ุญ เพิ่มมงคลชีวิต 1 วัน
เดินทาง กันยายน-ธันวาคม 2563
วัดโสธรวรารามวรวิหาร l อุทยานธรรมพระศรีอริยเมตไตรยโพธิสตั ว์ l
วัดจีนประชาสโมสร l ตลาดบ้านใหม่ l วัดโบสถ์สแตนเลส l
วัดปากนา้ โจ้โล้ l วัดสมานรัตนาราม

เริม่ ต้นเพียง
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เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1.

กร ุงเทพฯ-วัดโสธรวรารามวรวิหาร–อ ุทยานธรรมพระศรีอริยเมตไตรยโพธิสตั ว์-วัดจีน
ประชาสโมสร-ตลาดบ้านใหม่-วัดโบสถ์สแตนเลส-วัดปากน้าโจ้โล้-วัดสมานรัตนารามกร ุงเทพฯ

Day
1
กร ุงเทพฯ
ฉะเชิงเทรา
กร ุงเทพฯ-วัดโสธรวรารามวรวิหาร-อ ุทยานธรรมพระศรีอริยเมตไตรยโพธิสตั ว์-วัดจีน
ประชาสโมสร-ตลาดบ้านใหม่-วัดโบสถ์สแตนเลส-วัดปากน้าโจ้โล้-วัดสมานรัตนารามกร ุงเทพฯ
07.00 น. คณะพร้อ มกัน ณ จุด นัด หมาย โดยมี เ จ้า หน้า ที่ ค อยให้ก ารต้อ นรับ เพื่ อ ความปลอดภัย ในการ
ท่องเที่ยวและเป็ นไปตามมาตรฐาน SHA เจ้าหน้าที่จะทาการตรวจวัดอุณหภูมิของลูกค้าเพื่อคัดกรอง
ก่อนขึน้ รถ บนรถจะมีแอลกอฮอล์เจลล้างมือให้บริการ และเว้นระยะห่างการนัง่ ในรถ
07.30 น. ออกเดินทางสู่ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรถตูป้ รับอากาศ
บริการอาหารว่างระหว่างการเดินทาง (มื้อที่1)
09.00 น. เดินทางถึง วัดโสธรวรารามวรวิหาร (วัดหลวงพ่อโสธร) เป็ นพระพุทธรูปคู่บา้ นคู่เมืองแปดริ้วหรือ
จังหวัดฉะเชิงเทราโดยแท้จริงตลอดมา หน้าตักกว้าง 1.65 เมตร สูง1.48 เมตร เท่าที่มองเห็นองค์
หลวงพ่อโสธรอยู่ในปั จจุบนั นี้ ผูร้ เู้ ล่าว่าองค์จริงของหลวงพ่อพุทธโสธรนัน้ เป็ นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์
ที่องค์เล็กกว่าที่เห็ นกันอยู่แต่เนื่องจาก หลวงพ่อโสธรเป็ นพระพุทธรูปที่มีรปู ลักษณ์งดงามมาก มีผ ู้
เกรงว่าจะเป็ นอันตรายอาจจะมีผใู้ จบาปมากระทามิดีมิรา้ ยได้จึงจัดการสร้างพระพุทธรูปปูนปั้ นขึน้ ใหม่
แล้วเอาองค์จริงของหลวงพ่อโสธรประดิษฐานไว้ขา้ งในไม่ให้ใครเห็นจนบัดนี้
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10.30 น. นาท่านเข้าชม อ ุทยานธรรมพระศรีอริยเมตไตรยโพธิสตั ว์ เป็ นอาคารเทวสถานริ้วเยี้ยงไท้เฉลิมพระ
เกียรติ 84 พรรษา ภายในประดิษฐานสิ่งศักด์สิทธิ์และเทพเจ้าทั้งแปดหรือสุทธิเทวาจารย์ทั้ง 8 ตาม
ความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีนเชื่อว่าเป็ นเทพเจ้าแห่งความยินดีและเป็ นสิริมงคล บริเวณใกล้กันมี
อุทยานธรรมพระศรีอริยเมตไตรยโพธิ์สตั ว์ที่มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่สีทองเหลืองอร่าม

11.00 น. นาท่านเข้า วัดจี นประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่) เป็ นวัดจีนสร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อครั้งที่เสด็จ
ประพาสมณฑลปราจีนบุรี เพื่อเปิ ดทางรถไฟสายกรุงเทพฯ - ฉะเชิงเทรา และได้ทรงพระราชทานนาม
วัดว่า "วัดจีนประชาสโมสร" ส่วนชื่อภาษาจีน ฮกเล่งยี่ มาจาก ฮก ที่แปลว่า วาสนา โชคลาภ มัง่ มีศรี
สุข เล่ง แปลว่า มังการ จึงมีชื่อเรียกวัดนีอ้ ีกชื่อว่า วัดมังกรวาสนา หรือ วัดมังกรโชคดี

12.00 น. นาท่านเข้า ตลาดบ้านใหม่ ตลาดที่มีอายุมากกว่า 100 ปี เป็ นชุมชนเก่าแก่แห่งหนึ่งของจังหวัด
ฉะเชิงเทราที่มีวิถีชีวิตเดิมที่โดดเด่นที่แตกต่างจากชุมชนอื่น ๆ นัน้ คือ บ้านเรือนที่มีเอกลักษณ์เก่าแก่
ตัง้ แต่สมัยรัชกาลที่ 5 เป็ นสถานที่ถ่ายภาพยนตร์ และละครย้อนยุคของชุมชนชาวจีน เช่น อยู่กับก๋ง
นางนาค เจ้าสัวสยาม ร้านขายของและร้านอาหารที่มีความหลากหลาย เป็ นที่รวบรวมอาหารรสเด็ด
ของแปดริ้ว ทั้งอาหารจีน อาหารไทย มีรา้ นกาแฟโบราณรสชาติเข้มข้นหอมหวาน เป็ นที่รวบรวมของ
ฝากที่ตอ้ งแวะซื้อเป็ นของฝากกลับบ้าน
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อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

13.00 น. นาท่านเดินทางเข้าชม วัดโบสถ์สแตนเลส อุโบสถ์หลังนี้สร้างบนฐานคอนกรีตสูงจากพื้นดิน มีรั้วส
แตนเลส ลายธรรมจักรประดับ เสาหงส์คาบโคมไฟโดยรอบ ตัวอุโบสถสร้างจาก สแตนเลส ทั้งหลัง
ยกเว้นพื้ นที่ปูดว้ ยหินแกรนิต ด้านหน้ามี พระสิวลี ประดิษฐานอยู่ ส่ว นด้านหลังมีพระพุทมหาลาภ
ประดิษฐาน เป็ นประธาน ซึ่ งกาลังรอช่างจากทางภาคเหนือมาประดับ อัญมณี ต่างๆ โบสถ์หลังนี้มี
ประตูเข้าทั้งด้านหน้า และ ด้านหลัง ด้านละ 2 ช่อง เหนือช่องประตูเป็ น ภาพพระพุทธ โสธร ช่อฟ้ า
ใบระกา หางหงส์ ทาจากสแตนเลส ขึ้นรูป และอ็อคอาร์กอน หน้าบันและ หน้าต่างเป็ นรูปพระพุทธเจ้า
และเทวดา ต่างๆ ด้วยเทคนิคกัดกรดและลงสีเหลือง ส่วนด้านนอกรอบอุโบสถแกะ ลายสแตนเลส เป็ น
รูป พระอรหันต์ 80 องค์ ชายล่า งเป็ นภาพแสดงเสวยชาติของ พระพุท ธเจ้า โดยวิ ธีพ่ นแอร์บ รัช
เช่นเดียวกับภาพชาดก 10 ชาติของ พระพุทธเจ้าในอุโบสถ

14.15 น. ออกเดินทางเข้าสู่ วัดปากน้าโจ้โล้ อุโบสถ์สีทองตัง้ อยู่ริมฝัง่ แม่นา้ บางปะกง เป็ นวัดในสมัยอยุธยาตอน
ปลายสร้างประมาณ 200 กว่าปี มาแล้ว ในอดีตบริเวณนีเ้ ป็ นที่ตงั้ ของทัพพม่า ซึ่งยกทัพบกและทัพเรือ
มาปะทะกับกองทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชผลการสู่รบพระเจ้าตากสินมหาราชทรงมีชัย
เหนือพม่า จึงโปรดฯให้สร้างเจดียไ์ ว้เป็ นอนุสรณ์

15.30 น. น าท่ า นสู่ วัด สมานรัต นาราม น าท่ า นขอพร พระพิ ฆ เนศปางนอนเสวยส ขุ ที่ ใ หญ่ ที่ ส ดุ ใน
ประเทศไทย องค์พระพิฆเนศปางนอนเสวยส ุข สูง 16 เมตร ยาว 22 เมตร เนื้อชมพู ลักษณะกึ่ง
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นัง่ นอนตะแคง โดยพระหัตถ์ซา้ ย ถืองาที่ หัก พระหัตถ์ขวาถือดอกบัว โดยรอบฐานมีพระพิฆเนศ 32
ปาง ให้ได้ขอพร สักการะความหมายของพระพิฆเนศ ปางนอนเสวยสุข คือ ความสุขสบาย ความสุข
บริบรู ณ์มงั ่ คัง่ พร้อมทุกด้าน รื่นรมย์ ไร้ทกุ ข์ ไร้ความ เศร้าหมอง อิ่มหนาสาราญ มีกิน มีโชคลาภ จะ
นาความความสาเร็จสู่ผบู้ ชู า นอกจากองค์พระพิฆเนศแล้วยจังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ท่านได้ขอพรรอบๆบริ
เวรวัด

16.30 น. สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ
18.00 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
กันยายน 2563 :
05, 06, 13, 20, 26
ตุลาคม 2563 :
04, 11, 13, 18, 23, 25, 31
พฤศจิกายน 2563 :
01, 08, 14, 22, 28
ธันวาคม 2563 :
05, 06, 10, 13, 20, 26, 27

ราคาท่านละ
999 บาท
999 บาท
999 บาท
999 บาท

หมายเหต ุ (กร ุณาอ่านายละเอียดท ุกข้อหมายเหต ุ)

1.
2.
3.
4.

5

รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทาการจอง
กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนา เพื่อเป็ นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐาน
ท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือ
ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผรู้ ่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน โดยบริษัทจะแจ้งให้ผ ู้
เดินทางทราบล่วงหน้า
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5.

6.

กาหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพ
การจราจร และสภาพภูมิ อ ากาศในขณะนั้ น โดยค านึง ถึ ง ความปลอดภัย และ
ประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป้นสาคัญ
บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผเู้ ดินทางไม่ครบตาม
จานวนที่กาหนด

อัตราค่าบริการทัวร์น้ ีรวม
1.
รถบัสปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ
2.
ค่าธรรมเนียมสถานที่ทอ่ งเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
3.
พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
4.
มัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
5.
ค่ า ประกัน อุบั ติ เ หตุใ นระหว่ า งการเดิ น ทาง (ค่ า ประกัน อุบั ติ เ หตุค ุ้ม ครองใน
ระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณี
ที่ เ กิ ด จากอุบั ติ เ หตุ วงเงิ น ไม่ เ กิ น ท่ า นละ 1,000,000 บาท ตามเงื่ อ นไข
กรมธรรม์)
อัตราค่าบริการทัวร์น้ ีไม่รวม
1.
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและ
เครื่องดืม่ ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่ วยด้วยโรคประจาตัว)
2.
ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผูเ้ ดินทางเอง
3.
ค่าธรรมเนียมสถานที่ทอ่ งเที่ยว สาหรับชาวต่างชาติที่ตอ้ งชาระเพิ่ม อาทิ
ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
4.
ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จานวน 100 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
5.
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ตอ้ งการ
ใบกากับภาษีเท่านัน้ ) (กรณีตอ้ งการ รบกวนแจ้งก่อนทาการชาระเงิน)
การจองทัวร์และสารองที่นงั่
กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผูจ้ อง สาหรับออกใบแจ้งหนี้และใบ
1.
รับเงินของท่าน
ชาระค่าทัวร์ เพื่อเป็ นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทาการสารองที่นงั ่ เสร็จสมบูรณ์ โดย
2.
การโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษทั ฯ ดังรายละเอียด
กรุณาส่งสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อน
3.
การเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สาหรับการทาเอกสารประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง
การยกเลิกการเดินทาง
เมื่อท่านตกลงชาระค่าทัวร์กบั ทางบริษทั ฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ
1.
เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ใน
ทุกกรณี
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ข้อแนะนาสาหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะ โควิท 19
มาตรการการบริการบนรถบริการ
1.
สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
2.
ก่อนขึน้ -ลงรถทุกครั้ง ทางบริษทั จะมีมาตรการ วัดไข้ และ ล้างมือด้วยเจล
แอลกอฮอล์บนรถงดใช้หอ้ งนา้ บนรถตลอดการเดินทาง
3.
ประตูรถ เปิ ด-ปิ ด ประตูเดียว
4.
กรุณากรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม ต.๘-คค (ทางบริษทั ปริ้นแบบฟอร์มนีใ้ ห้
ทุกท่าน เมื่อท่านกรอกแล้วกรุณาส่งคืนให้ จนท.บริการบนรถบริการ)
5.
นา้ ดืม่ /นา้ เปล่า แจกให้วนั ละ 1 ขวด
6.
ทางบริษทั ขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยู่บนรถ
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