
 

 

#เท่ียวสุขใจไปฉะเชิงเทรา เท่ียวแบบนิวนอรม์อล วันเดยท์ัวร ์ 
 

เท่ียวเมืองเก่าแก่ริมแม่น ้าบางปะกง-สักการะพระพิฆเนศวัดสมานรัตนารามและอุทยานพระพิฆะนศ- 
ท ากิจกรรมฟารม์ควายนม มินิมูร่าหฟ์ารม์-ช้อปป้ิงตลาดบ้านใหม่- 

ไหว้พระหลวงพ่อโสธร-แวะถ่ายรูปร้านบ้านปลาชุมคาเฟ่ 
 

07.00 น. นดัเวลาพรอ้มกนัที่จดุนดัพบ พรอ้มรบัอาหารเชา้แบบกลอ่งและน า้ด่ืม 

08.00 น. พรอ้มออกเดินทางสูเ่ขตจงัหวัดฉะเชิงเทรา จงัหวดัที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ โดยรถตูป้รบัอากาศ 
ระหว่างทางรบัฟังเรื่องราวเก่ียวกบัจังหวดัฉะเชิงเทราและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของรายการจากหวัหนา้
ทวัรห์รอืมคัคเุทศกป์ระจ ารถ 

09.30 น. น าท่านเดินทางถึง จ.ฉะเชิงเทรา น  าท่านสกัการะวัดสมานรัตนาราม ตัง้อยู่ริมแม่น  า้บางปะกง ระหว่าง อ.
บางคลา้ และ อ.คลองเขื่อน เป็นวดัที่มีพระพิฆเนศปางนอนเสวยสขุที่ใหญ่ที่สดุในประเทศไทย ลกัษณะกึ่งนั่ง
กึ่งนอนตะแคง โดยรอบฐานมีพระพิฆเนศ 32 ปาง ซึ่งปางนีม้ีความหมายคือความสขุสบาย ความสขุบรบิรูณ์
มั่งคั่งพรอ้มทกุดา้นไรท้กุขไ์รค้วามเศรา้หมองอิ่มหน าส  าราญมีโชคลาภ ถือเป็นมหามงคลสิ่งศกัด์ิสทิธ์ิที่อยู่คู่
ประชาชนใน จ.ฉะเชิงเทรา บรเิวณดา้นหนา้พระพิฆเนศ มีปนูป้ันรูปหนสูองตวั ชื่อว่าหนมูุสกิะ ซึ่งเป็นตน้หอ้ง
ของพระพิฆเนศ จะมีนักท่องเที่ยวต่อแถว ยาวเพื่อรอกระซิบที่ขา้งหขูองรูปป้ันหนนูัน้ เนื่องจากมีความเชื่อว่า
ถา้อยากไดส้ิ่งใดใหข้อพรโดยกระซิบที่หหูน ูแลว้หนูจะน าสิ่งที่ขอนั้นไปบอกกบัท่านพระพิฆเนศใหป้ระทานสิ่ง
ที่ตอ้งการ นอกจากนีย้งัมีสิ่งศกัด์ิสทิธ์ิ คือ พระธาตอุินทรแ์ขวนจ าลอง, หลวงพ่อองคด์  า พระพทุธรูปประจ า
จงัหวดั ที่ใหญ่ที่สดุในฉะเชิงเทรา หลวงพ่อประทานพรขอโชคลาภและใหส้ขุภาพแข็งแรง, จระเขโ้หรา
เทพารกัษ์ประทานเรื่องโชคลาภการคา้ขาย, พ่อปู่ ฤาษี (พ่อแก่) บรมครูของเหลา่ศิลปินทกุแขนงใหโ้ชคลาภ
เงินทอง, พระพิฆเนศปางปาฏิหารยิ ์108 กร ขอสิ่งใดส  าเรจ็รวดเรว็ทนัใจดงัปาฏิหาริย,์ พระโพธิสตัวก์วนอิม
ปางประทานบุตร ประทานโชคลาภและประทานการงาน เงินทอง องคป์ฐมตน้แบบองคใ์หญ่ที่สดุในประเทศ
ไทย,  องคท์า้วมหาพรหมที่ใหญ่ที่สดุในโลก และพระราหทูี่ใหญ่ที่สดุในประเทศอีกดว้ย เมื่อมาที่นี่แลว้ควรไว้
ใหค้รบเพื่อความเป็นสิรมิงคลกบัชีวิต จากนัน้น  าท่านเดินทางเขา้สู่เขต อ.คลองเขื่อน น  าท่านชมอุทยานพระ
พิฆเนศคลองเข่ือน ซึ่งมีรูปป้ันพระพิฆเนศปางยืนองคส์  ารดิสมปรารถนา วตัถปุระสงคข์องการสรา้งนัน้เพื่อ
สง่เสรมิการท่องเที่ยวของ จ.ฉะเชิงเทราและของประเทศไทย และสง่เสรมิการพฒันาอาชีพ การขายพืชผล 
ก่อใหเ้กิดการสรา้งงานในทอ้งถ่ิน นับได้ว่าเป็นองค์พระพิฆเนศที่ ใหญ่ที่สุดในโลกมีขนาดสูงถึ ง 39 
เมตร เนื ้อองค์ท  าจากส  าริด พระหัตถ์ทั้ง 4 นั้นถือ ดอกบัว, มะม่วง, กล้วย,  อ้อย และขนุน และที่
พระบาทมีหนูกอดลูกมะพร้าว ซึ่งมีความหมาย คือ ความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดิน ให้ท่านกราบ  

 

 



ขอพรอีกครั้ง  จากนั้นน  าท่านเดินทางเข้าสู่เขต อ.บ้านโพธ์ิ เดินทางสู่มินิมูร่าหฟ์ารม์ ฟารม์ควายนม
แห่งเดียวในประเทศไทย ซึ่งฟารม์นีเ้กิดจากความตัง้ใจของเจา้ของฟารม์ ที่ตอ้งการสนบัสนนุการเลีย้งควาย
พนัธุม์รูา่หใ์หก้ลายเป็นสตัวเ์ศรษฐกิจของประเทศ จงึมีการบุกเบิกฟารม์เลีย้งควายชนิดนีม้าตัง้แต่ปี พ.ศ. 
2546 ทัง้นีค้ณุประโยชนข์องควายพนัธุ์มรูา่ห ์นอกจากจะใหน้  า้นมมากแลว้ นมที่ไดย้ังมีปรมิาณแคลเซียม
มากกว่านมทั่วไปถงึ 2 เท่า และมีคอเลสเตอรอลต ่ากว่านมวัวเกือบเท่าตวั เหมาะส  าหรบัผูแ้พน้มที่มีอาการ
ทอ้งเสยีหรอืผ่ืนน า้นม ภายในฟารม์มีการตกแต่งอาคารคลา้ยฟารม์ชนบทหรอืโรงเลีย้งสตัวใ์นต่างประเทศ 
รบัชมเรื่องราวของฟารม์ ชมแปลงปลกูผกัเลีย้งสตัว ์แปลงเกษตรอินทรยี ์กระบวนการรีดนม เป็นตน้ 
นอกจากนีย้งัมีเวิรค์ชอ้ปส  าหรบัครอบครวัหรอืเด็กๆ อาทิ การท าพิซซ่า การท าไอศกรมี ป้อนอาหารสตัวท์ี่มีทัง้
ควายมูรา่ห,์ กระต่าย, แพะ, หม,ู เป็ด และปลา เป็นตน้ อตัราค่าบรกิารเวิรค์ชอ้ปไม่รวมในราคาทวัร ์ท่านที่
สนใจสอบถามหวัหนา้ทวัรห์รอืมคัคเุทศกป์ระจ ารถไดเ้พื่อตรวจสอบรอบเวลาในการท าเวิรค์ชอ้ปของแต่ละ
กิจกรรม และอิสระใหท้่านเลอืกทานอาหารกลางวนัภายในฟารม์ตามอธัยาศัยที่มีทัง้แบบอินดอรแ์ละเอ๊าท์
ดอร ์มีทัง้อาหารไทยและอาหารอิตาเลี่ยนที่เนน้วัตถดิุบนม เนย ชีสที่ไดจ้ากในฟารม์ รวมถงึสามารถเลอืกซือ้
ผลิตภัณฑจ์ากฟารม์ได ้อาทิ ผลิตภัณฑจ์ากนม ชีส และผลติภัณฑบ์  ารุงผิว เช่น โลชั่น เป็นตน้ 

 

 

 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ตลาดบ้านใหม่ ตั้งอยู่ในเขต ต.บ้านใหม่ อ.เมือง ตลาดเก่าแก่กว่า 100 ปี เป็น
ชมุชนชาวไทยเชือ้สายจีน ตัง้แต่ช่วงสมยัรชักาลที่ 5 ในอดีตสถานที่แห่งนีม้ีความคบัคั่งดว้ยผูค้นที่มา
ประกอบอาชีพคา้ขายรวมทั้งเป็นจดุแลกเปลี่ยนสนิคา้ส  าคัญของฉะเชิงเทรา มีอาคารบา้นเรอืนที่ปลกูสรา้ง
ติดกนัรมิน า้ เมื่อวนัเวลาผ่านพน้ไปนานแต่ความส าคญัของตลาดริมน า้แห่งนีก็้ยังคงด ารงอยู่จนถงึปัจจบุนั 
บรรยากาศภายในตลาดยงัคงอนรุกัษ์ความเก่าและคลาสสคิของบา้นเรอืนไมไ้วเ้ป็นอย่างดี ตลอดสองขา้ง
ทางเต็มไปดว้ยรา้นคา้ที่ขายขนมอรอ่ยๆ อาหารรสเด็ดของแปดริว้ อาหารพืน้บา้นที่หาทานไดย้าก รวมถึงของ
ฝากของที่ระลกึต่างๆ สามารถเลอืกซือ้เป็นของฝากกลบับา้นได ้ 

 

 

 

 จากนัน้น  าท่านไหวพ้ระขอพรที่วัดหลวงพ่อโสธรหรอืชื่อเต็มว่าวัดโสธรวรารามวรวิหาร ตัง้อยู่ริมแม่น  า้บาง
ปะกง เป็นพระอารามหลวงชัน้ตร ีมีช่ือเดิมว่าวัดหงส ์สรา้งในสมยักรุงศรอียธุยาตอนปลายในรชัสมัยสมเด็จ
พระนารายณม์หาราช เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อพทุธโสธร พระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมืองของฉะเชิงเทรา เป็น
พระพทุธรูปปนูป้ันปางสมาธิหนา้ตักกวา้ง 1.65 เมตร สงู 1.48 เมตร ฝีมือช่างลา้นชา้ง ตามต านานเลา่ว่า 
หลวงพ่อพทุธโสธรเป็นพระพทุธรูปหลอ่ส  าริดปางสมาธิหนา้ตกักวา้งศอกเศษมีรูปทรงสวยงามมาก ไดแ้สดง
ปาฏิหารยิล์อยน า้มา และมีผูอ้ญัเชิญขึน้มาประดิษฐานที่วดัแห่งนี ้แต่พระสงฆใ์นวัดเกรงจะมีผูม้าลกัพาไปจงึ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B8%98%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%81


ไดเ้อาปนูพอกเสรมิหุม้องคเ์ดิมไวจ้นมีลกัษณะอวบอว้นดังที่เห็นใน
ปัจจบุนั ใหท้่านไดก้ราบสกัการะองคห์ลวงพ่อโสธรที่ประดิษฐานอยู่
ในพระอโุบสถหลงัใหม่ ซึ่งเกิดจากสรา้งครอบอโุบสถหลงัเดิมโดยใช้
เทคนิควิศวกรรมสมยัใหม่โดยไม่มีการเคลื่อนยา้ยองคห์ลวงพ่อและ
พระพทุธรูปทัง้ 18 องคเ์ลย (การแต่งกายส  าหรบัการเขา้นมัสการ
หลวงพ่อโสธรที่โบสถใ์หม่ขอใหแ้ต่งกายสภุาพเป็นกางเกงหรอื
กระโปรงยาวเลยเข่า เสือ้ไม่บาง เอวไม่ลอย งดเสือ้สายเด่ียวและ

แขนกดุทกุชนิด) จากนัน้น  าท่านเดินทางกลบัและให้
ท่านแวะซือ้ขนมปังชิฟฟรอ่นมะพรา้วแสนอรอ่ยและ
ขนมปังจากร้านขนมบ้านอุ๋ม รวมถงึแวะพกัเบรก
ก่อนกลบัถ่ายรูปกบัรา้นกาแฟสดุชิค บ้านปลาชุมคาเฟ่ ภายในรา้นตกแต่งในบรรยากาศ
สบายๆ ใหอ้ารมณอ์บอุ่น เพิ่มเติมสีสนัดว้ยของเลน่และของแต่งบา้นแบบวินเทจเสริมความ
สดชื่นและความมีชีวิตชีวาดว้ยบ่อเลีย้งปลาและตน้ไมส้เีขียวๆ สว่น 

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบักรุงเทพ    

18.00 น. เดินทางถงึกรุงเทพฯ สง่ทกุท่านโดยสวสัดิภาพ 

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

ก ำหนดกำรเดินทำง    ทุกวันเสำร์และวันอำทิตย์ ตลอดเดือน ส.ค.63 ถงึ 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  ผูใ้หญ่ ท่านละ 999.-    บาท  

ผู้ใหญ่ตัง้แต่  8 ท่านขึน้ไป บริการพาหนะโดยรถตู้ปรับอากาศ 

**ไม่รวมค่าทิป ท่านละ 200 บาท ช าระพร้อมค่าทัวรก์่อนเดินทาง** 

อัตรานีร้วม 

 ค่ารถตูบ้สัปรบัอากาศ น าเที่ยวตามที่ระบใุนรายการ 
 บรกิารน า้ด่ืมท่านละ 1 ขวด 
 ค่าอาหารเชา้และน า้ด่ืม ตามที่ระบใุนรายการ 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบใุนรายการ  
 ค่าประกนัภัยจากอบุัติเหตใุนการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารกัษาพยาบาลอบุัติเหต ุ    

วงเงินท่านละ 500,000 บาท (เงื่อนไขและขอ้ก าหนดตามที่ระบใุนกรมธรรม์) 
 ค่ามคัคเุทศกท์ี่จะคอยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B8%99


อัตรานีไ้ม่รวม 

X ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษีเท่านัน้) 

X ค่าทิปไกดแ์ละทีมงานคนขบัรถ ท่านละ 200.- บาท ช าระพรอ้มค่าทวัร ์

X ค่าใชจ้่ายสว่นตวัและค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบ ุ เช่น ค่าโทรศพัท ์ ค่าซักรดี ค่าอาหารและ
ค่าเครื่องด่ืมสั่งพิเศษ เป็นตน้ 

X ค่าอาหารส  าหรบัท่านที่ท่านเจ มงัสวิรติั หรอือาหารส  าหรบัมสุลมิ 

X ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมการเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ 
เงือ่นไขการช าระเงนิ 

 ส าหรบัการจองทวัร ์ทางบรษัิทฯ จะขอเก็บเงินทวัรเ์ต็มจ านวนตามรายการระบ ุโดยเรยีกเก็บทนัทีหลงัจาก
การจองทวัร ์พรอ้มขอส  าเนาบตัรประชาชนของผูเ้ดินทาง 

 กรุณาช าระค่าทวัรอ์ย่างนอ้ย 20 วนัก่อนวนัที่น  าเที่ยว (หากไม่ช าระตามก าหนด ถือว่าท่านสละสทิธ์ิในการ
เดินทาง)  

เงือ่นไขการยกเลิก 

● หากมีการยกเลกิไม่นอ้ยกว่า 30 วนัก่อนวนัที่น  าเที่ยว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินมดัจ า (กรณีที่มี
การเรียกเก็บมดัจ า) โดยทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายตามที่เกิดขึน้จรงิ 

● หากมีการยกเลกิไม่นอ้ยกว่า 15 วนัก่อนวนัที่น  าเที่ยว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงิน 50% ของค่าทวัร ์
รวมถึงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายตามที่เกิดขึน้จรงิ 

● หากมีการยกเลกินอ้ยกว่า 15 วนัก่อนวนัที่น  าเที่ยว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนเงินค่าทวัรท์ัง้หมด 
 

***กรณีมีเหตุยกเลิกทวัร ์โดยมิใช่ความผิดของบรษัิททวัร ์บรษัิทฯจะคืนเงินค่าทวัรโ์ดยหักค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ*** 

***ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ เช่น ค่ารถ, ค่าโรงแรม และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่จ  าเป็น *** 

หมายเหตุ 

● การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้เดินทางท่ีเป็นผู้ใหญ่ จ านวน 8 ท่านขึน้ไป (ออกเดินทางโดยรถตู้

ปรับอากาศ)  ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจ านวนดงักลา่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคา
หรอืเลื่อนการเดินทางหรอืยกเลิกการเดินทาง 

● รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดกูาล สภาพภูมิอากาศ, 
เหตกุารณท์างการเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทาง
บรษัิทฯ จะค านงึถงึประโยชนแ์ละความปลอดภัยของท่านเป็นส  าคัญที่สดุ 

● หากท่านไม่ไดเ้ดินทางท่องเที่ยวพรอ้มคณะหรอืถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกรอ้งเงินหรอืสว่น
บรกิารที่ขาดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนือ้สตัว ์หรอืแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บรษัิทฯใหท้ราบลว่งหนา้ 
● ทางบรษัิทฯ ไม่รบัผิดชอบในความเสียหาย หรอืการยกเลกิการเดินทางที่เกิดจากเหตุสดุวิสยั อาทิ ภัยจาก

ธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรอืสิ่งของสญูหายตามสถานที่ต่างๆ 



● การจัดที่นั่งบนรถบัส (กรณีที่คณะเดินทางโดยรถบสั) ขึน้อยู่กบัล  าดบัการจองและถือเป็นสทิธ์ิขาดของทาง
บรษัิทฯ ในการบรหิารจดัการ 

● เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรอืค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบั
เงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด 

 

มาตรการการดูแลป้องกัน ในช่วงภาวะโควิด 19 

● ผูเ้ดินทางตอ้งใสห่นา้กากอนามัยตลอดการเดินทาง 
● ตรวจวดัอณุหภูมิก่อนเดินทางและลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก่์อนขึน้-ลงรถทุกครัง้ 
● ที่นั่งบนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม 
● มีการฉีดพ่นท าความสะอาดบนรถโดยสาร 

 

ผังท่ีน่ังบนรถ 

                                                                                            

 

 


