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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#2 
หลงเสน่ห์เมืองแปดร้ิว อันซีนวัดสวย สุดชิลล์ริมแม่น ้ำบำงปะกง  

วนัเสาร์ กรุงเทพฯ – ฉะเชิงเทรา - กรุงเทพฯ 

วดัหัวสวน – วดัปากน า้โจ้โล้ – ตลาดน า้บางคล้า – ฮอลลวู้ีดบ้านนา มนต์รักบางพทุรา – Lhong & Gump Café’ 

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

07.00 น. ออกเดินทางสู่ จ.ฉะเชิงเทรา โดยรถตูป้รับอากาศ พร้อม บริการอาหารว่าง และน า้ด่ืมบนรถ 
 
 
 
 
 
 
08.30 น. ชมโบสถ์สแตนเลส Unseen เมืองแปดร้ิว ณ วดัหัวสวน 

ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะคือ โบสถส์แตนเลสทั้งหลงั มีวตัถุประสงคใ์หโ้บสถแ์ห่งน้ีมีอายยุาวนานท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไป
ได ้ สร้างบนฐานคอนกรีตสูงจากพื้นดินมีร้ัวท่ีข้ึนรูปเป็นธรรมจกัรท าจากสแตนเลส มีเสาหงส์คาบโคมไฟอยู่
บริเวณโดยรอบวดั ส่วนท่ีเป็นช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ ก็ลว้นท ามาจากสแตนเลสทั้งส้ิน ตรงทางเขา้โบสถ์
ดา้นหนา้มีพระสิวลี ดา้นหลงัมีพระพุทธมหาลาภประดิษฐานอยูเ่ป็นองคป์ระธาน ประดบัตกแต่งดว้ยอญัมณีสี
ต่างๆ มีความงดงามมาก 
สักการะพระพุทธมหาลาภ พระพุทธประธานดา้นในโบสถ ์และชมความงดงามของภาพจิตรกรรม เก่ียวกบัชาดก
ทั้ง 10 ชาติของพระพุทธเจา้ 
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 ยลความงาม “อุโบสถสีทอง” สุดวจิิตรหน่ึงเดียวในไทยที ่“วดัปากน า้โจ้โล้” 
วดัน้ีเป็นวดัท่ีสร้างในสมยัอยธุยาตอนปลาย อายรุาวๆ 200 กวา่ปีมาแลว้ ช่ือวดั ค าวา่ โจโ้ล ้นั้น มาจากการท่ีพระเจา้
ตากสินวางแผนรบเขา้โจมตีทหารเมียนม่า โดยการโลเ้รือมาตามล าน ้าใหท้หารเมียนม่าตายใจวา่มาล าพงั แลว้ก็ให้
ทหารซุม้ลอ้มโจมตีอีกที จนไดรั้บชยัชนะ เลยเรียกกนัวา่ เจา้โล ้แต่ต่อมาเพี้ยนเสียงมาเป็น โจโ้ล ้ 
เอกลกัษณ์ของวดัน้ีคือ พระอุโบสถสีทอง หน่ึงเดียวในไทย ท่ีทาสีทองทั้งหลงั ทั้งภายในและภายนอกตวัอุโบสถ
งดงามอลงัการตระการตามากๆ เป็นเหมือนการจ าลองภาพบนสวรรคช์ั้นดาวดึงส์เลยก็วา่ได ้ โดยหลงัคาของ
อุโบสถ จะประดบัดว้ยพญานาคและธรรมจกัร ตรงกลางก็จะมีบุษบกยอดฉตัร ส่วนก าแพงแกว้ชั้นนอกนั้น ก็จะ
ตกแต่งดว้ยลวดลายธรรมจกัรสลบักบัโคมไฟรูปชา้งสามเศียร 
 
 
 
 
 
 

 ชิม ช้อป ใช้ ณ ตลาดน า้บางคล้า  
เป็นตลาดท่ีอยูบ่นโป๊ะขนาดใหญ่ริมแม่น ้าบางปะกง ภายใตน้โยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวของจงัหวดั เป็นการ
ผสมผสานระหวา่งวถีิชีวติทอ้งถ่ินดั้งเดิมกบัวถีิปัจจุบนัอนัร่วมสมยัไดอ้ยา่งลงตวั มีเสน่ห์ชวนหลงใหลอิสระให้
คณะเพลิดเพลินไปกบัการเลือกซ้ืออาหารการกินจากฝีมือทอ้งถ่ินท่ีมีหลากหลายเมนูใหเ้ลือกสรรทั้งคาวหวาน 
อาทิ ก๋วยเต๋ียว หอยทอด ไอศกรีม เฉาก๊วย สินคา้ท่ีระลึกต่างๆหรือสินคา้โอทอป ท่ีมีช่ือเสียงของ อ.บางคลา้ มาจดั
ซุม้จ าหน่ายใหก้บันกัท่องเท่ียว น ้าตาลสด, มะม่วง รวมถึงผกั และผลไมต้ามฤดูกาล ฯลฯ พร้อมชมทศันียภาพริม
ฝ่ังแม่น ้าบางปะกงท่ีเยน็สบายดว้ยสายลมโชยพดัใหช่ื้นใจตลอดเวลา   และอสิระอำหำรกลำงวนั 
 
 
 
 
 
 

บ่าย ฟีลกู๊ดสไตล์ลูกทุ่ง เสน่ห์ไทย ณ ฮอลลวีูดมนต์รักบางพุทรา Village Love Story 
แหล่งท่องเท่ียวนวตัวถีิของชุมชนแห่งใหม่ของหมู่บา้นบางพุทรา สถานท่ีท่ีไดรั้บการดูแลและความร่วมมือจาก
หลายฝ่ายในชุมชน จดัท าข้ึนเพื่อใหช้าวบา้นไดมี้ส่วนร่วม ส่งเสริมเพิ่มอาชีพและรายได ้ 
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สุดฟิน! พำยเรือเล่นในสระมรกต แลนด์มำร์คของที่น่ี ใหท้่านสัมผสักบัความร่ืนรมยข์องธรรมชาติ ชอ้ปป้ิงเพลินๆ
กบัสินคา้ของชุมชน ทั้งกระเป๋าสาน ตระกร้าสาน และสินคา้ทางการเกษตรและอาหารการกินของชาวบา้นใน
ชุมชนบางพุทรา  
 
 
 
 
 

 แวะดูสถาปัตยกรรมเก่าแก่ และจิบชากาแฟเก๋ๆ ณ ร้าน Lhong & Gump Café’ (หร่องก า๊คาเฟ่) 
ร้านกาแฟโบราณหร่องก ๊า เปิดขายมานานกวา่ 70ปี เป็นร้านกาแฟทอ้งถ่ินท่ีมีคุณลกัษณะเฉพาะตวัไม่เหมือนใคร 
อยูริ่มแม่น ้าบางประกง บรรยากาศสบายๆ และมีความเป็นส่วนตวัมากๆ อยูใ่นยา่นชุมชนเก่าแก่ ก่อนเขา้ร้านคาเฟ่ 
แวะโบสถเ์ก่า ณ วดัเซนตป์อล แหล่งเรียนรู้ ทางสถาปัตยกรรมท่ีแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีต (ไม่รวม
ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืมต่ำงๆ) 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าคณะเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ และแวะซ้ือของฝากก่อนกลบั 

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

รายการท่องเท่ียวและกิจกรรมอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั 

ส่ิงทีค่วรน าติดตัวไปด้วย - กลอ้งถ่ายรูป, อุปกรณ์กนัแดด, ร่ม, รองเทา้สวมใส่สบาย, ยาประจ าตวั  

 

ขอขอบคุณภาพประกอบความเข้าใจ จากแหล่งข้อมลูอ้างอิงด้านล่าง เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการเชิญชวนคนไทยเท่ียวไทย 
เพ่ือช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเท่ียวภายในประเทศ  
วดัหวัสวน https://www.thailandtourismdirectory.go.th/th/info/attraction/detail/itemid/84585 
https://sites.googlegroups.com/ 
วดัปากน ้าโจโ้ล ้https://thailandtourismdirectory.go.th/th/info/attraction/detail/itemid/623 
ตลาดน ้าบางคลา้ https://www.m-culture.go.th/chachoengsao/ewt_news.php?nid=298&filename=faq 
https://www.facebook.com/bfm.bangkhla 
ฮอลลีวูด้บา้นนา มนตรั์กบางพุทรา  https://www.facebook.com/Monrakbangphutsa 
Lhong & Gump Café’ https://www.facebook.com/Lhong-Gump-Cafe-550937981950774 

 

https://www.thailandtourismdirectory.go.th/th/info/attraction/detail/itemid/84585
https://sites.googlegroups.com/
https://thailandtourismdirectory.go.th/th/info/attraction/detail/itemid/623
https://www.m-culture.go.th/chachoengsao/ewt_news.php?nid=298&filename=faq
https://www.facebook.com/bfm.bangkhla
https://www.facebook.com/Monrakbangphutsa
https://www.facebook.com/Lhong-Gump-Cafe-550937981950774
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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) 
 
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 
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การยกเลกิการเดินทาง  
1. ขอสงวนสิทธ์ิการยกเลิก เน่ืองจากเป็นแพคเก็จราคาพิเศษ หากเกิดการเปล่ียนแปลงใดๆท่ีเป็นเหตุสุดวสิัย 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  
5. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน 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 
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