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กรงุเทพฯ - จ.ฉะเชงิเทรา - วดัหลวงพอ่โสธร(วดัโสธรวรารามวรวหิาร) -Floriva Cafe –  
วดัสมานรตันาราม -  เทวสถานอทุยานพระพฆิเนศคลองเขือ่น (ปางยนื) - วดัโพรงอากาศ 

 
07.00น.  คณะพรอ้มกนั ณ จดุนัดพบ พบกบัเจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯอ านวยความสะดวก 

บรกิารอาหารวา่งเชา้ (Box Set) (1) 
07.30น.  คณะออกเดนิทางโดยรถตูป้รับอากาศ วไีอพ ีมุ่งหนา้สูจ่ังหวัดฉะเชงิเทรา โดยมมีัคคุเทศก์

บรรยายระหวา่งการเดนิทาง พรอ้มบรกิารน ้าดืม่บนรถ 
09.00น.  น าทา่นเดนิทางสู ่วัดหลวงพ่อโสธร(วัดโสธรวรารามวรวหิาร) “สกัการะพระคูบ่า้นคูเ่มอืงชาว

แปดริ้ว ขอพรใหส้มหวัง”ดว้ยความศักดิส์ทิธิ์ของหลวงพ่อโสธร ท าใหม้ีประชาชนเป็น
จ านวนมาก เดนิทางมาจากทั่วทกุสารทศิ 
เพื่อบนบานศาลกล่าวหวังพึ่งพาบารมี 
โดยสว่นมากจะขอเรือ่ง ปกป้องคุม้ครอง 
สุขภาพ คา้ขาย รวมถึงการสอบของ
ลูกหลาน เมือ่ส าเร็จสมดังหวังก็จะน าไข่
ตม้ หรือลเิกร า มาแกบ้นแต่มขีอ้หา้มอยู่ 
2 เรื่องคือ ขอบุตร และไม่ไดเ้ป็นทหาร 
หา้มขอเนื่องจากหลวงพ่อชอบใหป้กปัก
รักษาบา้นเมอืง หากใครบนเรื่องทหารก็
จะตอ้งโดนเกณฑ์เป็นทุกราย หรือได ้
บตุรไมค่รบ 32 ประการ เน่ืองจากทา่นได ้
ส่งลูกหลานเป็นทหารบาดเจ็บลม้ตายมาใหน่ั้นเอง (เป็นความเชือ่ส่วนบุคคล จรงิเท็จแค่
ไหนตอ้งใชว้จิารณญาณใหด้)ี 
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10.00น. น าทา่นแวะรา้นกาแฟรมิแมน่ ้า Floriva Cafe คาเฟ่เล็กๆรมิแมน่ ้าบางปะกง ทีเ่ปลีย่นจาก
ตกึแถวเกา่มาเป็นคาเฟ่สดุชคิ ดา้นหนา้เป็นตกึแถวกึง่ปนูกึง่ไม ้ภายในรา้นตกแตง่เป็นสไตล์
วนิเทจ แบง่ออกเป็นสองโซน คอืโซนทีม่เีครือ่งปรับอากาศและโซนดา้นหลงัทีต่ดิแมน่ ้าท า
ใหส้ามารถน่ังทานอาหารชลิ ๆ ไปพรอ้มกบัดืม่ด ่าบรรยากาศรมิแมน่ ้าได ้

 
11.00น.  น าท่านเดินทางสู่  วัดสมาน

รัตนาราม ซึ่งเป็นวัดที่มีพระ
พิฆเนศปางนอนเสวยสุของค์
ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สูง 
16 เมตร ยาว 22 เมตร เนื้อ
ชมพู โดยรอบฐานมพีระพฆิเนศ 
32 ปาง 
ความเชื่อ : เชื่อว่าองค์พระ
พิ ฆ เ น ศ  เ ป็ น เ ท พ แ ห่ ง
ความส าเร็จทุกประการ ขอสิง่
ใดก็จะสมหวัง โดยปรางนอน
เสวยสุข มีความหมายคือไหว ้
แลว้ สขุสบาย สขุบรบิูรณ์มั่งคั่ง 
รืน่รมย ์หมดทุกข ์ไรโ้ศก อิม่หน าส าราญ มกีนิมใีช ้มโีชคลาภ มหามงคล หา้มพลาด!!! ให ้
กระซบิขอพรขา้งหูของรูปปั้นหนู 2 ตัวดา้นหนา้พระพฆิเนศ เน่ืองจากหนูเป็นมุสกิะ หรือ
บรวิารขององคพ์ระพฆิเนศ ตามความเชือ่คอืตอ้งปิดหูอกีขา้งหนูไวด้ว้ย เพื่อใหห้นูไปบอก
ความตอ้งการเรากับองคพ์ระพฆิเนศจะไดส้มหวังดั่งใจปรารถนา รอบๆ บรเิวณ วัดสมาน
รัตนาราม น้ีก็ยังมสี ิง่ศักดิส์ทิธอ์ืน่ๆ อกี อาท ิพระธาตุอนิทรแ์ขวนจ าลอง, หลวงพ่อองคด์ า 
พระพุทธรปูประจ าจังหวัด, จระเขโ้หราเทพารักษ์, พ่อปู่ ฤาษี, พระพฆิเนศปางปาฏหิารยิ ์108 
กร, พระโพธสิตัวก์วนอมิ ปางประทาน เป็นตน้ 

12.00น.  บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร  (2)  
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13.00น.  น าท่านเดินทางสู่ เทวสถานอุทยานพระพิฆเนศ
คลองเขื่อน (ปางยืน) พระพิฆเนศ ปางยืน องค์
ใหญ่ทีส่ดุในโลก รุ่นเน้ือส ารดิ ส าเร็จ สมปรารถนา
พระพฆิเนศองคน้ี์มชีือ่เรยีกว่า “พระพฆิเนศปางยนื 
อ งค์  ส า ริด  ส า เ ร็ จ  สมปร า รถนา ”  ส าห รั บ
วัตถปุระสงคใ์นการสรา้ง เพือ่สง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว
ของจังหวัดฉะเชงิเทรา และของประเทศไทย อกี
ทั ้งยังส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ การขายพืชผล 
กอ่ใหเ้กดิการสรา้งงานในทอ้งถิน่ และเป็นอนุสรณ์
สถานที่ทรงคุณค่าชั่วลูกชั่วหลานสบืไป นับไดว้่า
เป็นองคพ์ระพฆิเนศทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก มขีนาดสงู
ถงึ 39 เมตร เน้ือองคท์ าจากส ารดิ (ประกอบดว้ย 
ซลิคิอน, แมงกานีส, นิเกลิ, เหล็ก, ดีบุก, ตะกั่ว, 
สังกะส,ี ทองแดง) พระหัตถท์ัง้ 4 นัน้ถอื ดอกบัว, 
มะม่วง, กลว้ย, ออ้ย และขนุน พระบาทมีหนูกอด
ลกูมะพรา้ว ซึง่มคีวามหมาย คอื ความอดุมสมบรูณ์
ของแผ่นดิน พระพิฆเนศปางส าริด ส าเ ร็จสม
ปรารถนานี้ ประดษิฐาน ณ รมิฝ่ังแม่น ้าบางปะกง อ.คลองเขือ่น จ.ฉะเชงิเทรา ประตมิากรผู ้
ปั้น คอื นายพทิักษ์ เฉลมิเลา่ ขา้ราชการกรมศลิปากร ผูม้ผีลงานอาทเิชน่ การซอ่มแซมพระ
พรหมเอราวัณ งานประตมิากรรม นารายณ์กวนเกษียรสมุทร ทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิส าหรับ
ผลงานประตมิากรรมพระพิฆเนศร์องคน์ี้มีองคป์ระกอบที่โดดเด่น คือ พระหัตถ ์4 ถือพืช
พรรณธัญญาหารคอื1.กลว้ย 2.ยอดออ้ย 3.ขนุน 4.มะมว่ง ซึง่เป็นผลงานประตมิากรรมเพยีง
องคเ์ดียวจากนับรอ้ยองคท์ี่ส่งเขา้ประกวดที่มผีลไมต้่างๆ ถืออยู่ครบทุกหัตถ ์และนับเป็น
ความลงตัวอย่างทีส่ดุ ทีค่ณะกรรมการสมาคมชาวฉะเชงิเทรา ไดพ้ระพฆิเนศองคน์ี้มาเป็น
ตน้แบบ และสถานที่ประดษิฐานนั้นยังเป็นพื้นที่ ที่อุดมไปดว้ยพืชผักผลไมท้ี่มีชือ่เสียง 
โดยเฉพาะเป็นแหล่งมะม่วงที่ดีที่สุดของประเทศ
ไทย 

15.00น.  น าท่านเดนิทางสู่ วัดโพรงอากาศ ตัง้อยู่ในอ าเภอ
บางน ้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชงิเทรา ซึ่งมีองค์พระ
พิฆเนศปางน่ังประทานพรองค์ใหญ่ ซึ่งตั ้งอยู่
ภายในบริเวณวัดมองเห็นโดดเด่นมาแต่ไกลจาก
ถนน เป็นภาพทีส่วยงามอย่างมาก ชัน้ล่างมแีละยัง
เป็นที่ประดษิฐานพระบรมสารีรกิธาตุจากประเทศ
อนิเดีย ยังมีสิง่ที่น่าสนใจอีกหลายอย่าง ไม่ว่าจะ
เป็นการสกัการะพระพุทธรปูจ าลอง ทัง้ หลวงพ่อโส
ธร , หลวงพ่อวัดบา้นแหลม , หลวงพ่อโต ,หลวง
พ่อวัดไร่ขงิ และหลวงพ่อวัดเขาตะเครา หรือว่าจะ
เป็นองคพ์ระพฆิเนศ ปางน่ังประทานพร องคใ์หญ่ 

16.30น.  น าท่านเดนิทางสู่รา้นของฝาก ขนมเป๊ียะตัง้เซง่จัว้ 
สาขาเก๋งจีนรา้น ขนมเป๊ียะ ขนมแห่งความศิริ 
มงคลที่ลูกหลานชาวจีนรูจ้ักมักคุน้กันดี ไม่ว่าจะ
ผ่านมาหลายยุคหลายสมัย ซึ่งถือว่าเป็นของดี
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ประจ าจังหวัดทีเ่ปิดมานานกวา่ 70 ปี (ตัง้แตปี่พ.ศ.2475) 
17.30น.  น าทา่นเดนิทางกลับกรงุเทพฯ 
19.00น.  คณะเดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดิภ์าพ พรอ้มความประทับใจ 
 
 

อตัราค่าบริการ 
ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ / เดก็ 

เดือน ตุลาคม 2564 
22 ตุลาคม 2564 (ศกุร)์  1,199.- 
23 ตุลาคม 2564 (เสาร)์ 1,199.- 

24 ตุลาคม 2564 (อาทิตย)์ 1,199.- 
29 ตุลาคม 2564 (ศกุร)์ 1,199.- 
30 ตุลาคม 2564 (เสาร)์ 1,199.- 

31 ตุลาคม 2564 (อาทิตย)์ 1,199.- 
เดือน พฤศจิกายน 2564 

5 พฤศจิกายน 2564 (ศกุร)์ 1,199.- 
6 พฤศจิกายน 2564 (เสาร)์ 1,199.- 

7 พฤศจิกายน 2564 (อาทิตย)์ 1,199.- 
12 พฤศจิกายน 2564 (ศกุร)์ 1,199.- 
13 พฤศจิกายน 2564 (เสาร)์ 1,199.- 

14 พฤศจิกายน 2564 (อาทิตย)์ 1,199.- 
19 พฤศจิกายน 2564 (ศกุร)์ 1,199.- 
20 พฤศจิกายน 2564 (เสาร)์ 1,199.- 

21 พฤศจิกายน 2564 (อาทิตย)์ 1,199.- 
26 พฤศจิกายน 2564 (ศกุร)์ 1,199.- 
27 พฤศจิกายน 2564 (เสาร)์ 1,199.- 

28 พฤศจิกายน 2564 (อาทิตย)์ 1,199.- 
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เดือน ธนัวาคม 2564 
5 ธนัวาคม 2564 (ศกุร)์ 1,199.- 
6 ธนัวาคม 2564 (เสาร)์ 1,199.- 

7 ธนัวาคม 2564 (อาทิตย)์ 1,199.- 
12 ธนัวาคม 2564 (ศกุร)์ 1,199.- 
13 ธนัวาคม 2564 (เสาร)์ 1,199.- 

14 ธนัวาคม 2564 (อาทิตย)์ 1,199.- 
19 ธนัวาคม 2564 (ศกุร)์ 1,199.- 
20 ธนัวาคม 2564 (เสาร)์ 1,199.- 

21 ธนัวาคม 2564 (อาทิตย)์ 1,199.- 
26 ธนัวาคม 2564 (ศกุร)์ 1,199.- 
27 ธนัวาคม 2564 (เสาร)์ 1,199.- 

28 ธนัวาคม 2564 (อาทิตย)์ 1,199.- 
 

 
การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 8 ทา่น ตอ่ 1 คนัรถตู ้ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

** ในกรณีทีลู่กคา้เดนิทางไมถ่งึ 8 ทา่น และประสงคท์ีจ่ะเดนิทาง ลูกคา้จะตอ้งช าระคา่สว่นตา่งเพิม่เตมิ กรณุา
ตดิตอ่สอบถามเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้ ** 

 
อัตราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าพาหนะ (รถตู)้ ตลอดเส้นทาง ตามรายการท่ีระบุ  
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการระบุ 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในโปรแกรม โดยทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์ของ
ลูกคา้เป็นส าคญั 
 ค่าไกดน์ าเท่ียวคอยบริการ และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์)  กรณีตอ้งการซ้ือประกนัเพ่ิมเพ่ือคุม้ครอง
สุขภาพกรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 
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อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศพัท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต รวมถึงค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมท่ีส่ัง
เพ่ิมนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
  ค่าใชจ้่ายท่ีเพ่ิมขึ้นของนกัท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏิวติั 
อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นตน้ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั 
 ค่าทิปคนขับรถ และไกด์น าเที่ยว  
 
เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

1. ผู้เดินทางต้องช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน พร้อมส าเนาบัตรประชาชน เพ่ือส ารองที่นั่ง 
กรณีผูเ้ดินทางไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ให้ถือว่าผูเ้ดินทางสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

2. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึงเสาร์ 
เวลา 8.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 8.00 น. – 15.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศ
ในปีนั้นๆถือว่าเป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

 
เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง ตอ้งแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
ทางบริษทัไม่รับยกเลิกผา่นทางโทรศพัทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. การคืนเงินมีเง่ือนไขดงัน้ี 
2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง 30 วนั ขึ้นไป คืนเงินค่าทวัร์เต็มจ านวน โดยหักค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นตามจริง เช่น ค่าตัว๋เคร่ืองบินท่ี

ออกไปแลว้ ค่าท่ีพกั ค่าร้านอาหาร ค่ายานพาหนะ หรือค่าใชจ้่ายอ่ืนๆท่ีเกิดขึ้น  
2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง 15 - 29 วนั คืนเงินค่าทวัร์ 50% ของค่าทวัร์ท่ีลูกคา้ช าระแลว้ โดยหักค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นตามจริง 

เช่น ค่าตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกไปแลว้ ค่าท่ีพกั ค่าร้านอาหาร ค่ายานพาหนะ หรือค่าใชจ้่ายอ่ืนๆท่ีเกิดขึ้น  
2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง 0 - 14 วนั ไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

 
เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่านั้น 
2. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภูมิอากาศ 

และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 
3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้นของนกัท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิด

ของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระ เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นตน้ 
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4. มคัคเุทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น  
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