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ก ำหนดกำรเดนิทำง 
พฤษภาคม 64 01, 08, 15, 22, 29 กนัยายน 64 04, 11, 18, 25 

มิถุนายน 64 05, 12, 19, 26 ตุลาคม 64 02, 09, 16, 23, 30 

กรกฎาคม 64 03, 10, 17, 24, 31 พฤศจิกายน 64 06, 13, 20, 27 

สิงหาคม 64 07, 14, 21, 28 ธันวาคม 64 04, 11, 18, 25 
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One Day Trip ฉะเชิงเทรา EP#1 

หลงเสน่ห์เมืองแปดร้ิว ขอพรพระพฆิเนศ 3 ปาง  
เที่ยวฟาร์มควายนมหน่ึงเดยีวในไทย 

วนัเสาร์ กรุงเทพฯ – ฉะเชิงเทรา – กรุงเทพฯ 

วดัโพรงอากาศ – อทุยานพระพฆิเนศคลองเข่ือน – วดัสมานรัตนาราม –  ตลาดน า้บ้านใหม่ – มนิิมูร่าฟาร์ม 

– บ้านปลาชุมคาเฟ่   

06.30 น. คณะพร้อมกนั ณ จุดนดัหมาย (จุดจอดรถ ป๊ัมน ้ามนัปตท พระราม 2 เลยหมู่บา้นชิชา)  
เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับ 

07.00 น. ออกเดินทางสู่ จ.ฉะเชิงเทรา โดยรถตูป้รับอากาศ พร้อม บริการอาหารว่าง และน า้ด่ืมบนรถ 
 
 
 
 
 
 

สักกำระองค์พระพฆิเนศ ปำงน่ังประทำนพร องค์ใหญ่ทีสุ่ดในเอเชีย ณ วดัโพรงอำกำศ  
ภายในวดัยงัมีมหาเจดียสี์ทองอร่าม ขนาดใหญ่ สวยเด่นเป็นสง่า ซ่ึงเป็นท่ีประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุ ท่ี
เรียกวา่พระอุระกะธาตุ จากอินเดีย ภายในวดัยงัมีพระพุทธรูปจ าลอง ทั้งหลวงพอ่โสธร  หลวงพอ่วดับา้นแหลม  
หลวงพอ่โต หลวงพอ่วดัไร่ขิง และหลวงพอ่วดัเขาตะเครา ใหไ้ดส้ักการะบูชาอีกดว้ย 
 
 
 
 
 
 
สักกำระพระพฆิเนศ ปำงนอนเสวยสุข องค์ใหญ่ทีสุ่ดในประเทศไทย ณ วดัสมำนรัตนำรำม (วดัพระพฆิเนศ)  
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ถือไดว้า่เป็นปางท่ีประทานความมีกินมีใช ้ เงินทองไม่ขาดมือ อยูอ่ยา่งสุขสบาย อ่ิมหน าส าราญ ขจดัปัญหา ไม่มี
เร่ืองใหวุ้น่วายใจ ข้ึนช่ือในเร่ืองความศกัด์ิสิทธ์ิ เม่ือมีผูใ้ดมาขอพรก็มกัจะสุขสมหวงัไดด้งัใจปรารถนา และภายใต้
ฐานพระพิฆเนศ เป็นพิพิธภณัฑแ์สดงเก่ียวกบัพระพิฆเนศปางต่าง ๆ พร้อมทั้งเปิดใหป้ระชาชนทัว่ไปเช่าพระ
พิฆเนศไปบูชาท่ีบา้นไดอี้กดว้ย 
 
 
 
 
 
 
สักกำระมหำเทพแห่งลุ่มแม่น ำ้บำงปะกง ณ อุทยำนพระพฆิเนศคลองเข่ือน  
เป็นสถานท่ีประดิษฐานองคพ์ระพิฆเนศ ปำงประทบัยืน เน้ือส าริด สูงและใหญ่ท่ีสุดในโลก ซ่ึงมีช่ือเรียกวา่ “พระ
พิฆเนศปางยนื องคส์ าริด ส าเร็จ สมปรารถนา” พระหตัถท์ั้ง 4 นั้นถือ ดอกบวั, มะม่วง, กลว้ย, ออ้ย และขนุน และ
ท่ีพระบาทมีหนูกอดลูกมะพร้าว ซ่ึงมีความหมาย คือ ความอุดมสมบูรณ์ของแผน่ดิน  ภายในอุทยานยงัมีพระ
พิฆเนศประจ าวนัเกิด พระแม่อุมาและพระอิศวร ศาลา ไฉ่ ซิง เอ๊ีย พระพิฆเนศจ าลองจากเมืองต่าง ๆ ในประเทศ
อินเดีย และอาจารยพ์ราหมณ์หรือบณัฑิต ผูท้  าพิธีสวดมนตห์มู่ อารตีไฟ เพื่อเสริมศิริมงคล ปัดเป่าเคราะห์ และ
น าพาโชคลาภ ความสุข 
 
 
 
 
 
ชิม ช้อป ใช้ ณ ตลำดบ้ำนใหม่ 100 ปี ชุมชนริมน ำ้ เช้ือสำยไทย-จีน 
ตลาดโบราณท่ีเก๋ามาตั้งแต่รุ่นอาม่า อากง ส่งต่อวฒันธรรมจากรุ่นสู่รุ่น ยงัคงความมีเสน่ห์ของอายสุถานท่ีท่ี
ยาวนาน บา้นเรือน มีเอกลกัษณ์เก่าแก่ตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี 5 เป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์และละครยอ้นยคุของ
ชุมชนชาวจีน  ใหท้่านไดเ้ดินเล่น ถ่ายรูปสุดชิค ชิมของอร่อยๆ ทั้งร้านอาหารไทย จีน ขนมโบราณ และกาแฟ
โบราณ  
และอสิระอำหำรกลำงวนั 
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บ่าย ท่องเทีย่วเชิงเกษตร ฟำร์มควำยนมแห่งเดียวในไทย ณ มินิมูร่ำห์ฟำร์ม  

ฟาร์มควายนมพนัธ์ุมูร่าห์แห่งแรกในประเทศไทย และเป็นฟาร์มปศุสัตวอิ์นทรีย ์(Organic Farm) และเป็นตน้แบบ
ของธุรกิจเกษตรกรรมแบบครบวงจรและย ัง่ยนื ท่ีเร่ิมกระบวนการจดัการตั้งแต่การเพาะปลูกพืชเพื่อใชเ้ป็นอาหาร
สัตว ์ จนถึงขั้นตอนการเล้ียง รีดนมและแปรรูปเป็นผลิตภณัฑต่์างๆ พาท่านเดินชมแปลงผกั ลองชิมผกัสดๆ และ
ผลิตภณัฑอ์ร่อยๆ จากนมควาย ภายในฟาร์มยงัเล้ียงสัตวช์นิดต่างๆ เช่น เป็ด ห่าน หมู แพะ กระต่ายอีกดว้ย 

 (ไม่รวมค่ำกจิกรรมภำยในฟำร์ม) 
ข้อมลู: มรู่าห์ (Murrah) คือ ช่ือสายพันธ์ุควายนม ท่ีเป็นท่ีนิยมเลีย้งอย่างมากในแถบทวปียุโรป เช่น อิตาลี 
บัลแกเรีย และทางอเมริกาใต้ เพราะเป็นสายพันธ์ุท่ีให้น า้นมดีและมคุีณภาพสูงสุดในบรรดาควายแม่น า้ 

  
 
 
 
 
 

สุดชิค! ร้ำนปลำชุมคำเฟ่ สไตล์ไทยร่วมสมัย 
บา้นไมเ้ก่าอายกุวา่ 50 ปี รีโนเวทสู่คาเฟ่สไตลว์นิเทจ ภายในร้านตกแต่งในบรรยากาศสบายๆ ใหอ้ารมณ์อบอุ่น 
เพิ่มเติมสีสันดว้ยของเล่น และของแต่งบา้นแบบวนิเทจมากมาย บรรยากาศดีร่มร่ืน ให้ท่านไดถ่้ายรูปสวย 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าคณะเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ และแวะซ้ือของฝากก่อนกลบั 

20.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ...พร้อมความประทบัใจ 
--------------------------------------------------------------- 

รายการท่องเท่ียวและกิจกรรมอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั 

ส่ิงทีค่วรน าติดตัวไปด้วย - กลอ้งถ่ายรูป, อุปกรณ์กนัแดด, ร่ม, รองเทา้สวมใส่สบาย, ยาประจ าตวั  
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ขอขอบคุณภาพประกอบความเข้าใจ จากแหล่งข้อมลูอ้างอิงด้านล่าง เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการเชิญชวนคนไทยเท่ียวไทย 
เพ่ือช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเท่ียวภายในประเทศ  
วดัโพรงอากาศ https://www.museumthailand.com/th/4213/storytelling/วดัโพรงอากาศ/ 
https://thailandtourismdirectory.go.th/th/info/attraction/detail/itemid/21442 
วดัสมานรัตนาราม (วดัพระพิฆเนศ) https://thailandtourismdirectory.go.th/th/info/attraction/detail/itemid/621 
อุทยานพระพิฆเนศคลองเข่ือน https://thailandtourismdirectory.go.th/th/info/attraction/detail/itemid/622 
http://www.ganeshthailand.com/ 
ตลาดบา้นใหม่ 100 ปี https://www.m-culture.go.th,  
https://thailandtourismdirectory.go.th/th/info/attraction/detail/itemid/1679 
http://www.chachoengsao.th/ 
มินิมูร่าห์ฟาร์ม https://www.facebook.com/MiniMurrahFarm 
ร้านปลาชุมคาเฟ่ https://www.facebook.com/baanplachum 

 

ข้อแนะน าส าหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะโควทิ 19 
*สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง  
*ก่อนข้ึน-ลงรถทุกคร้ัง  ทางบริษทัจะมีมาตรการ วดัไข ้ และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอล ์ 

 
อตัราค่าบริการนี้รวม    
1. ค่ารถตูป้รับอากาศ ตลอดการเดินทาง 
2. ค่าเขา้สถานท่ีท่องเท่ียว ตามรายการท่ีระบุ 
3. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ตามรายการท่ีระบุ 
4. ประกนัอุบติัเหตุตามกรมธรรม ์(วงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อาย ุ75-85 ความ
คุ้มครองเหลือ 50% อายตุ า่กว่า 1 ปี หรือ อายเุกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวการถกูฆาตกรรมหรือถกูท า
ร้าย) 
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (ในกรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนการช าระเงิน หากแจง้ภายหลงัการ
ช าระเงิน ทางบริษทัฯ จะไม่ออกยอ้นหลงัใหทุ้กกรณี)  

ฟรี!! บริการถ่ายรูปตลอดทริป (รูปถ่าย เจ้าหน้าที่จดัส่งในช่องทางทีเ่หมาะสม) 
 
 

https://www.museumthailand.com/th/4213/storytelling/วัดโพรงอากาศ/
https://thailandtourismdirectory.go.th/th/info/attraction/detail/itemid/21442
https://thailandtourismdirectory.go.th/th/info/attraction/detail/itemid/621
https://thailandtourismdirectory.go.th/th/info/attraction/detail/itemid/622
http://www.ganeshthailand.com/
https://www.m-culture.go.th/
https://thailandtourismdirectory.go.th/th/info/attraction/detail/itemid/1679
http://www.chachoengsao.th/
https://www.facebook.com/MiniMurrahFarm
https://www.facebook.com/baanplachum
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อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือรายการทวัร์ท่ีระบุ อาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีท่ีเกิดจาก
การเจบ็ป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) หรือเช่าจกัรยาน เป็นตน้ 
2. ค่าทปิทมีงาน ท่านละ 100 บาท 
 
วธีิการจอง 
1. กรุณาแจง้รายละเอียด วนัท่ีเดินทาง ช่ือผูจ้อง พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและช่องทางติดต่อ (เบอร์มือถือ/ไลน์
ไอดี/อีเมล)์ ส่งขอ้มูลทั้งหมดมายงัอีเมล ์หรือ ไลน์ 
2. เม่ือเจา้หนา้ท่ีไดรั้บขอ้มูลแลว้ จะติดต่อกลบั เพื่อยนืยนัการจอง พร้อมรายละเอียด 
3.ช าระค่าทวัร์เต็มจ านวน เพื่อเป็นการยนืยนัการจองจึงจะถือวา่ไดท้  าการส ารองท่ีนัง่เสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเขา้ทาง
ธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด หากไม่ช าระตามก าหนด ขออนุญาตตดัท่ีนัง่ใหลู้กคา้ท่านอ่ืนท่ีรออยู ่การช าระไม่ครบ 
ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข ทางผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกทวัร์และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินตามเง่ือนไขการ
ยกเลิก 
 
การยกเลกิการเดินทาง  
1. ขอสงวนสิทธ์ิการยกเลิก เน่ืองจากเป็นแพคเก็จราคาพิเศษ หากเกิดการเปล่ียนแปลงใดๆ ท่ีเป็นเหตุสุดวสิัย อาทิ สภาพ
อากาศ การนดัหยดุงาน การปฏิวติั หรืออ่ืนๆ ลูกคา้สามารถปรับเปล่ียนวนัเดินทางในโปรแกรมนั้นๆได ้
2. ทางผูจ้ดัจะไม่มีการคืนเงินค่าบริการทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆ  
 
หมายเหตุ  

1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 8 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน ดงักล่าวทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง 
2. การเปล่ียนแปลงโปรแกรม อาจเกิดข้ึนได ้ ตาม สถานการณ์ อาทิเช่น การเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ เป็นตน้  ซ่ึง
บริษทัฯ และผูจ้ดั จะด าเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทาง ให้ดีท่ีสุด 
3. ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรับผดิชอบค่าเสียหายท่ีเกิดกบัชีวติ ร่างกาย การเจบ็ป่วย การถูกท าร้าย ความตาย อุบติัเหตุ
ต่างๆ  สูญหายในทรัพยสิ์นหรืออยา่งอ่ืน การนดัหยดุงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวติั  และอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึน
ทางตรงหรือทางออ้ม  
4. พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อ  านาจของผูจ้ดัก ากบั  
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5. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากบริษทัขนส่ง  ผูเ้ดินทางไม่สามารถ
เรียกร้องค่าเสียหาย ไม่วา่ในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใชจ่้ายท่ีบริษทัจ่ายไป
แลว้ เป็นตน้    
6. ขอความร่วมมือในเร่ืองความประพฤติของคนเดินทาง หากผูจ้ดัเห็นวา่ผูเ้ดินทางประพฤติตนท่ีอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อ
ผูเ้ดินทางอ่ืนๆ หรือทรัพยสิ์น หรือขดัขวางการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ี (ตวัแทน) หรือไม่ปฏิบติัตามค าช้ีแจงของ
เจา้หนา้ท่ี (ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามท่ีเห็นสมควรเพื่อป้องกนัไม่ใหค้วามประพฤติดงักล่าวด าเนินต่อไป ซ่ึง
รวมไปถึงการยบัย ั้ง และปฏิเสธใหบ้ริการ 
 

           


