#เทีย่ วสุขใจไปฉะเชิงเทรา เทีย่ วแบบนิวนอร์มอล วันเดย์ทัวร์
เทีย่ วเมืองเก่าแก่ริมแม่น้าบางปะกง-สักการะพระพิฆเนศวัดสมานรัตนารามและอุทยานพระพิฆเนศทากิจกรรมฟาร์มควายนม มินิมูร่าห์ฟาร์ม-ช้อปปิ้ งตลาดบ้านใหม่ไหว้พระหลวงพ่อโสธร-แวะถ่ายรูปร้านบ้านปลาชุมคาเฟ่
07.00 น.

นัดเวลาพร้อมกันที่จดุ นัดพบ พร้อมรับอาหารเช้าแบบกล่องและนา้ ดื่ม

08.00 น.

พร้อมออกเดินทางสูเ่ ขตจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดที่ตงั้ อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ โดยรถตูป้ รับอากาศ
ระหว่างทางรับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดฉะเชิงเทราและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของรายการจากหัวหน้า
ทัวร์หรือมัคคุเทศก์ประจารถ

09.30 น.

นาท่านเดินทางถึง จ.ฉะเชิงเทรา นาท่านสักการะวัดสมานรัตนาราม ตัง้ อยู่รมิ แม่นา้ บางปะกง ระหว่าง อ.
บางคล้า และ อ.คลองเขื่อน เป็ นวัดที่มีพระพิฆเนศปางนอนเสวยสุขที่ใหญ่ท่สี ดุ ในประเทศไทย ลักษณะกึง่ นั่ง
กึ่งนอนตะแคง โดยรอบฐานมีพระพิฆเนศ 32 ปาง ซึ่งปางนีม้ คี วามหมายคือความสุขสบาย ความสุขบริบรู ณ์
มั่งคั่งพร้อมทุกด้านไร้ทกุ ข์ไร้ความเศร้าหมองอิม่ หนาสาราญมีโชคลาภ ถือเป็ นมหามงคลสิ่งศักดิส์ ิทธิ์ท่อี ยู่คู่
ประชาชนใน จ.ฉะเชิงเทรา บริเวณด้านหน้าพระพิฆเนศ มีปนู ปั้นรูปหนูสองตัว ชื่อว่าหนูมสุ ิกะ ซึ่งเป็ นต้นห้อง
ของพระพิฆเนศ จะมีนกั ท่องเที่ยวต่อแถว ยาวเพื่อรอกระซิบที่ขา้ งหูของรูปปั้นหนูนนั้ เนื่องจากมีความเชื่อว่า
ถ้าอยากได้สิ่งใดให้ขอพรโดยกระซิบที่หหู นู แล้วหนูจะนาสิ่งที่ขอนัน้ ไปบอกกับท่านพระพิฆเนศให้ประทานสิ่ง
ที่ตอ้ งการ นอกจากนีย้ งั มีสิ่งศักดิส์ ิทธิ์ คือ พระธาตุอินทร์แขวนจาลอง, หลวงพ่อองค์ดา พระพุทธรูปประจา
จังหวัด ที่ใหญ่ท่สี ดุ ในฉะเชิงเทรา หลวงพ่อประทานพรขอโชคลาภและให้สขุ ภาพแข็งแรง, จระเข้โหรา
เทพารักษ์ประทานเรื่องโชคลาภการค้าขาย, พ่อปู่ ฤาษี (พ่อแก่) บรมครูของเหล่าศิลปิ นทุกแขนงให้โชคลาภ
เงินทอง, พระพิฆเนศปางปาฏิหาริย ์ 108 กร ขอสิง่ ใดสาเร็จรวดเร็วทันใจดังปาฏิหาริย,์ พระโพธิสตั ว์กวนอิม
ปางประทานบุตร ประทานโชคลาภและประทานการงาน เงินทอง องค์ปฐมต้นแบบองค์ใหญ่ท่สี ดุ ในประเทศ
ไทย, องค์ทา้ วมหาพรหมที่ใหญ่ท่สี ดุ ในโลก และพระราหูท่ใี หญ่ท่สี ดุ ในประเทศอีกด้วย เมื่อมาที่น่แี ล้วควรไว้
ให้ครบเพื่อความเป็ นสิรมิ งคลกับชีวิต จากนัน้ นาท่านเดินทางเข้าสูเ่ ขต อ.คลองเขื่อน นาท่านชมอุทยานพระ
พิฆเนศคลองเขื่อน ซึง่ มีรูปปั้นพระพิฆเนศปางยืนองค์สาริดสมปรารถนา วัตถุประสงค์ของการสร้างนัน้ เพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จ.ฉะเชิงเทราและของประเทศไทย และส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ การขายพืชผล
ก่อให้เกิดการสร้างงานในท้องถิ่น นับ ได้ว่ า เป็ น องค์พ ระพิ ฆ เนศที่ ใ หญ่ ท่ี สุด ในโลกมี ข นาดสูง ถึ ง 39
เมตร เนื ้อ องค์ทาจากสาริ ด พระหัต ถ์ทั้ง 4 นั้น ถื อ ดอกบัว , มะม่ ว ง, กล้ว ย, อ้อ ย และขนุน และที่
พระบาทมี ห นู ก อดลูก มะพร้า ว ซึ่ ง มี ค วามหมาย คื อ ความอุด มสมบู ร ณ์ข องแผ่ น ดิ น ให้ท่ า นกราบ

ขอพรอี ก ครั้ง จากนั้น นาท่ า นเดิ น ทางเข้า สู่เ ขต อ.บ้า นโพธิ์ เดิ น ทางสู่มนิ ิมูร่าห์ฟาร์ม ฟาร์มควายนม
แห่งเดียวในประเทศไทย ซึ่งฟาร์มนีเ้ กิดจากความตัง้ ใจของเจ้าของฟาร์ม ที่ตอ้ งการสนับสนุนการเลีย้ งควาย
พันธุม์ รู า่ ห์ให้กลายเป็ นสัตว์เศรษฐกิจของประเทศ จึงมีการบุกเบิกฟาร์มเลีย้ งควายชนิดนีม้ าตัง้ แต่ปี พ.ศ.
2546 ทัง้ นีค้ ณ
ุ ประโยชน์ของควายพันธุม์ รู า่ ห์ นอกจากจะให้นา้ นมมากแล้ว นมที่ได้ยงั มีปริมาณแคลเซียม
มากกว่านมทั่วไปถึง 2 เท่า และมีคอเลสเตอรอลต่ากว่านมวัวเกือบเท่าตัว เหมาะสาหรับผูแ้ พ้นมที่มีอาการ
ท้องเสียหรือผื่นนา้ นม ภายในฟาร์มมีการตกแต่งอาคารคล้ายฟาร์มชนบทหรือโรงเลีย้ งสัตว์ในต่างประเทศ
รับชมเรื่องราวของฟาร์ม ชมแปลงปลูกผักเลีย้ งสัตว์ แปลงเกษตรอินทรีย ์ กระบวนการรีดนม เป็ นต้น
นอกจากนีย้ งั มีเวิรค์ ช้อปสาหรับครอบครัวหรือเด็กๆ อาทิ การทาพิซซ่า การทาไอศกรีม ป้อนอาหารสัตว์ท่มี ีทงั้
ควายมูรา่ ห์, กระต่าย, แพะ, หมู, เป็ ด และปลา เป็ นต้น อัตราค่าบริการเวิรค์ ช้อปไม่รวมในราคาทัวร์ ท่านที่
สนใจสอบถามหัวหน้าทัวร์หรือมัคคุเทศก์ประจารถได้เพื่อตรวจสอบรอบเวลาในการทาเวิรค์ ช้อปของแต่ละ
กิจกรรม และอิสระให้ทา่ นเลือกทานอาหารกลางวันภายในฟาร์มตามอัธยาศัยที่มีทงั้ แบบอินดอร์และเอ๊าท์
ดอร์ มีทงั้ อาหารไทยและอาหารอิตาเลี่ยนที่เน้นวัตถุดิบนม เนย ชีสที่ได้จากในฟาร์ม รวมถึงสามารถเลือกซือ้
ผลิตภัณฑ์จากฟาร์มได้ อาทิ ผลิตภัณฑ์จากนม ชีส และผลิตภัณฑ์บารุงผิว เช่น โลชั่น เป็ นต้น

บ่ า ย

นาท่ า นเดิ น ทางสู่ ต ลาดบ้ า นใหม่ ตั้ง อยู่ ใ นเขต ต.บ้า นใหม่ อ.เมื อ ง ตลาดเก่าแก่กว่า 100 ปี เป็ น
ชุมชนชาวไทยเชือ้ สายจีน ตัง้ แต่ช่วงสมัยรัชกาลที่ 5 ในอดีตสถานที่แห่งนีม้ ีความคับคั่งด้วยผูค้ นที่มา
ประกอบอาชีพค้าขายรวมทัง้ เป็ นจุดแลกเปลี่ยนสินค้าสาคัญของฉะเชิงเทรา มีอาคารบ้านเรือนที่ปลูกสร้าง
ติดกันริมนา้ เมื่อวันเวลาผ่านพ้นไปนานแต่ความสาคัญของตลาดริมนา้ แห่งนีก้ ็ยงั คงดารงอยู่จนถึงปั จจุบนั
บรรยากาศภายในตลาดยังคงอนุรกั ษ์ความเก่าและคลาสสิคของบ้านเรือนไม้ไว้เป็ นอย่างดี ตลอดสองข้าง
ทางเต็มไปด้วยร้านค้าที่ขายขนมอร่อยๆ อาหารรสเด็ดของแปดริว้ อาหารพืน้ บ้านที่หาทานได้ยาก รวมถึงของ
ฝากของที่ระลึกต่างๆ สามารถเลือกซือ้ เป็ นของฝากกลับบ้านได้

จากนัน้ นาท่านไหว้พระขอพรทีว่ ดั หลวงพ่อโสธรหรือชื่อเต็มว่าวัดโสธรวรารามวรวิหาร ตัง้ อยู่รมิ แม่นา้ บาง
ปะกง เป็ นพระอารามหลวงชัน้ ตรี มีช่ือเดิมว่าวัดหงส์ สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายในรัชสมัยสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช เป็ นที่ประดิษฐานหลวงพ่อพุทธโสธร พระพุทธรูปคู่บา้ นคู่เมืองของฉะเชิงเทรา เป็ น
พระพุทธรูปปูนปั้นปางสมาธิหน้าตักกว้าง 1.65 เมตร สูง 1.48 เมตร ฝี มือช่างล้านช้าง ตามตานานเล่าว่า
หลวงพ่อพุทธโสธรเป็ นพระพุทธรูปหล่อสาริดปางสมาธิหน้าตักกว้างศอกเศษมีรูปทรงสวยงามมาก ได้แสดง
ปาฏิหาริยล์ อยนา้ มา และมีผอู้ ญ
ั เชิญขึน้ มาประดิษฐานที่วดั แห่งนี ้ แต่พระสงฆ์ในวัดเกรงจะมีผมู้ าลักพาไปจึง

ได้เอาปูนพอกเสริมหุม้ องค์เดิมไว้จนมีลกั ษณะอวบอ้วนดังที่เห็นใน
ปั จจุบนั ให้ท่านได้กราบสักการะองค์หลวงพ่อโสธรที่ประดิษฐานอยู่
ในพระอุโบสถหลังใหม่ ซึง่ เกิดจากสร้างครอบอุโบสถหลังเดิมโดยใช้
เทคนิควิศวกรรมสมัยใหม่โดยไม่มีการเคลื่อนย้ายองค์หลวงพ่อและ
พระพุทธรูปทัง้ 18 องค์เลย (การแต่งกายสาหรับการเข้านมัสการ
หลวงพ่อโสธรที่โบสถ์ใหม่ขอให้แต่งกายสุภาพเป็ นกางเกงหรือ
กระโปรงยาวเลยเข่า เสือ้ ไม่บาง เอวไม่ลอย งดเสือ้ สายเดี่ยวและ
แขนกุดทุกชนิด) จากนัน้ นาท่านเดินทางกลับและให้
ท่านแวะซือ้ ขนมปังชิฟฟร่อนมะพร้าวแสนอร่อยและ
ขนมปั งจากร้านขนมบ้านอุ๋ม รวมถึงแวะพักเบรก
ก่อนกลับถ่ายรูปกับร้านกาแฟสุดชิค บ้านปลาชุมคาเฟ่ ภายในร้านตกแต่งในบรรยากาศ
สบายๆ ให้อารมณ์อบอุ่น เพิ่มเติมสีสนั ด้วยของเล่นและของแต่งบ้านแบบวินเทจเสริมความ
สดชื่นและความมีชวี ิตชีวาด้วยบ่อเลีย้ งปลาและต้นไม้สีเขียวๆ ส่วน
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางกลับกรุงเทพ
18.00 น.

เดินทางถึงกรุงเทพฯ ส่งทุกท่านโดยสวัสดิภาพ

**********************************************************************************

กำหนดกำรเดินทำง

ทุกวันเสำร์และวันอำทิตย์ ตลอดเดือน ส.ค.63 ถึง ธ.ค.63
29, 30 ส.ค.63 / 5, 6 ก.ย. / 12, 13 ก.ย. / 19, 20 ก.ย. / 26, 27 ก.ย.63
3, 4 ต.ค. / 10, 11 ต.ค. / 17, 18 ต.ค. / 23, 24, 25 ต.ค. / 31 ต.ค.63
1 พ.ย.63 / 7, 8 พ.ย. / 14, 15 พ.ย. / 21, 22 พ.ย. / 28, 29 พ.ย.63
5, 6, 7 ธ.ค. / 10, 11, 12, 13 ธ.ค. / 19, 20 ธ.ค. / 26, 27 ธ.ค.63

อัตราค่าบริการ

ผูใ้ หญ่ ท่านละ

999.-

บาท

ผู้ใหญ่ตั้งแต่ 8 ท่านขึน้ ไป บริการพาหนะโดยรถตู้ปรับอากาศ
**ไม่รวมค่าทิป ท่านละ 200 บาท ชาระพร้อมค่าทัวร์กอ่ นเดินทาง**
อัตรานีร้ วม
✓
✓
✓
✓
✓

ค่ารถตูป้ รับอากาศ นาเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
บริการนา้ ดืม่ ท่านละ 1 ขวด
ค่าอาหารเช้าและนา้ ดื่ม ตามที่ระบุในรายการ
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
ค่าประกันภัยจากอุบตั ิเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลอุบตั ิเหตุ
วงเงินท่านละ 500,000 บาท (เงื่อนไขและข้อกาหนดตามที่ระบุในกรมธรรม์)
✓ ค่ามัคคุเทศก์ท่จี ะคอยดูแลและอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

อัตรานีไ้ ม่รวม
X ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีท่ตี อ้ งการใบกากับภาษีเท่านัน้ )
X ค่าทิปไกด์และทีมงานคนขับรถ ท่านละ 200.- บาท ชาระพร้อมค่าทัวร์
X ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวและค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและ
ค่าเครื่องดืม่ สั่งพิเศษ เป็ นต้น
X ค่าอาหารสาหรับท่านที่ทา่ นเจ มังสวิรตั ิ หรืออาหารสาหรับมุสลิม
X ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ
เงือ่ นไขการชาระเงิน
▪

สาหรับการจองทัวร์ ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินทัวร์เต็มจานวนตามรายการระบุ โดยเรียกเก็บทันทีหลังจาก
การจองทัวร์ พร้อมขอสาเนาบัตรประชาชนของผูเ้ ดินทาง
▪ กรุณาชาระค่าทัวร์อย่างน้อย 20 วันก่อนวันที่นาเที่ยว (หากไม่ชาระตามกาหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการ
เดินทาง)
เงือ่ นไขการยกเลิก
● หากมีการยกเลิกไม่นอ้ ยกว่า 30 วันก่อนวันที่นาเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจา (กรณีท่มี ี
การเรียกเก็บมัดจา) โดยทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึน้ จริง
● หากมีการยกเลิกไม่นอ้ ยกว่า 15 วันก่อนวันที่นาเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 50% ของค่าทัวร์
รวมถึงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึน้ จริง
● หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่นาเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทงั้ หมด
***กรณีมเี หตุยกเลิกทัวร์ โดยมิใช่ความผิดของบริษัททัวร์ บริษัทฯจะคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง ***
***ค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึน้ จริง เช่น ค่ารถ, ค่าโรงแรม และค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ที่จาเป็ น ***
หมายเหตุ
● การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผู้เดินทางทีเ่ ป็ นผู้ใหญ่ จานวน 8 ท่านขึน้ ไป (ออกเดินทางโดยรถตู้
ปรับอากาศ) ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบตามจานวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา
หรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง
● รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ,
เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็ นต้น โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทาง
บริษัทฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สดุ
● หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินหรือส่วน
บริการที่ขาดหายไปมาทดแทนได้
● กรณีท่ที ่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนือ้ สัตว์ หรือแพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งบริษัทฯให้ทราบล่วงหน้า
● ทางบริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสดุ วิสยั อาทิ ภัยจาก
ธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ตา่ งๆ

● การจัดที่น่งั บนรถบัส (กรณีท่คี ณะเดินทางโดยรถบัส) ขึน้ อยู่กบั ลาดับการจองและถือเป็ นสิทธิข์ าดของทาง
บริษัทฯ ในการบริหารจัดการ
● เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทงั้ หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
มาตรการการดูแลป้ องกัน ในช่วงภาวะโควิด 19
●
●
●
●
ผังทีน่ ่ังบนรถ

ผูเ้ ดินทางต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทางและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนขึน้ -ลงรถทุกครัง้
ที่น่งั บนรถมีการจัดระยะห่างแบบเหมาะสม
มีการฉีดพ่นทาความสะอาดบนรถโดยสาร

