
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฉะเชงิเทรา ไหวพ้ระ 7 วดั  
1 วนั  
 
• วดัโสธรวรารามวรวหิาร นมสัการหลวงพ่อพุทธโสธรคู่บา้นคู่เมอืงฉะเชงิเทรา 
• วดัอุภยัภาตกิาราม นมสัการหลวงพ่อโต หรอืชาวจนี  
• วดัจนีประชาสโมสร วดัจนีเกา่แกข่องจงัหวดัฉะเชงิเทรา ชมศลิปกรรมแบบจนี  
• ตลาดโบราณบา้นใหม่ ชมชมุชนชาวไทย-จนี ทีย่งัมวีถิชีวีติในรุปแบบเดมิๆ  
• วดัสมานรตันาราม เพราะมพีระพฆิเนศปางนอนเสวยสุข 
• วดัหวัสวน เป็นวดัเกา่แก ่ทีม่โีบสถส์แตนเลสหลงัใหม ่
• วดัโพธิบ์างคลา้ เป็นวดัทีม่มีาตัง้แตส่มยักรุงศรอียุธยาตอนปลาย  
• วดัหงสท์อง อ าเภอบางปะกง ในบรเิวณพืน้ทีช่ายทะเลทีเ่ป็นป่าชายเลน 
• ตลาดคลองสวน ใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงของทีร่ะลกึของฝาก และทานอาหารกนัอย่างเต็มอิม่ 
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ก าหนดการเดนิทาง 

 
วนัที ่1 กรุงเทพฯ - วดัโสธรวรารามวรวิหาร - วดัอุภยัภาติการาม - วดัจีนประชาสโมสร - ตลาด

โบราณบา้นใหม่ - วดัสมานรตันาราม - วดัหวัสวน - วดัโพธิบ์างคลา้ - วดัหงสท์อง - ตลาด
คลองสวน - กรุงเทพฯ 

 
06:00 น. คณะพรอ้มกนั ณ Sun Smile Holidays อาคาร 257/24 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 

10400 โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั 
 
06:30 น.  น าท่านออกเดนิทางสู่ จ. ฉะเชงิเทรา โดย รถโคช้ปรบัอากาศ   
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ และเครือ่งดืม่บนรถ และสนุกสนานกบักจิกรรมยามเชา้    
 
07:50 น.     เดนิทางถงึ จ. ฉะเชงิเทรา น าท่านเดนิทางสู่ วดัที ่(1) วดัโสธรวราราม วรวหิาร นมสัการ หลวงพ่อพุทธโสธร 

และชมวดัเก่าแก่คู่บา้นคู่เมอืงฉะเชงิเทรา วดัที ่(2) วดัอุภยัภาตกิาราม นมสัการ หลวงพ่อโต หรอืชาวจนี เรยีกว่า 
''เจา้พ่อซ าปอกง'' ในประเทศไทย มีเพียง 3 องคเ์ท่าน้ัน วดัที ่(3) วดัจนีประชาสโมสร วดัจนีเก่าแก่ของจงัหวดั
ฉะเชงิเทรา ชมศลิปกรรมแบบจนีและพระพุทธรูปแบบจนี อนัศกัดิส์ทิธิ ์ 

 
 

 
 
เทีย่ง  อสิระใหท่้านรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 

น าท่านเดนิทางสู่ ตลาดโบราณบา้นใหม่ ชมชมุชนชาวไทย-จนี ทีย่งัมวีถิชีวีติในรุปแบบเดมิๆ และมตีลาดสองฝ่ังรมิ
แม่น ้าบางปะกง แห่งนี้มีประวตัิศาสตรม์ายาวนานกว่า ๑๐๐ ปี บา้นเรอืนเป็นหอ้งแถวไมแ้บบเก่า แมบ้างบา้นจะ
ปรบัเปลีย่นรูปแบบไปบา้ง แต่อย่างไรในภาพรวมของทีน่ี่ก็ยงัดูคลาสสคิ 

 
13:30 น. วดัที ่(4) วดัสมานรตันาราม หรอื วดัพระพิฆเนศ เพราะมี พระพฆิเนศปางนอนเสวยสุข นีเ้องทีท่ าใหว้ดัสมาน

รตันารามมีชือ่เสยีง วดัที ่(5) วดัหวัสวน เป็นวดัเก่าแก ่ทีม่ีโบสถส์แตนเลสหลงัใหม่ วดัที ่(6) วดัโพธิบ์างคลา้ เป็น
วดัที่มีมาตัง้แต่สมัยกรุงศรอียุธยาตอนปลาย และเคยเป็นที่พักทัพของสมเด็จพระเจา้ตากสิน และสิ่งหน่ึงที่เป็น
เอกลกัษณข์องวดั คอื ฝูงคา้งคาวแม่ไกส่ดี าขนาดใหญ่นับแสนตวัทีอ่าศยัเกาะอยู่บนตน้ไมใ้นวดันีจ้นหนาทบึไปหมด 

 
 
. 
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15:00 น. วดัที่ (7) วดัหงสท์อง หรอื วดักลางน ้า อ าเภอบางปะกง ในบรเิวณพืน้ที่ชายทะเลที่เป็นป่าชายเลน และมีพระ

อุโบสถซึง่อยู่ในทะเล นอกจากนีย้งัเดนิทางเดนิทีท่อดยาวไปในทะเลไปยงั “พระธาตุคงคามหาเจดยี”์เจดยีส์ทีองอรา่ม
บรรจพุระอรหนัตธ์าตุ สามารถมองเห็นทศันียภาพทอ้งทะเลและแผ่นดนิในมุมสูงไดส้วยงาม  

 
17:00 น.     น าท่านเดนิทางสู่ ตลาดคลองสวน เป็นตลาดเก่าแก่ ต ัง้แต่สมยัรชักาลที ่5 เมื่ออดตี ตลาดคลองสวน เป็นจุดแวะพกั

และเป็นศูนยร์วมของชมุชน จุดแลกเปลีย่นสนิคา้และเป็นเสน้ทางคมนาคม ทีส่ าคญัและสะดวกทีสุ่ด ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิง
ของทีร่ะลกึของฝากมากกมาย และทานอาหารกนัอย่างเต็มอิม่ 

 
18:00 น .  พบกนัทีจ่ดุนัดหมาย จากน้ันน าท่านเดนิทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ 
 
19:30 น.  เดนิทางถงึ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
 
 
อตัราค่าบรกิาร 
 

วนัเดนิทาง หมายเหตุ 

ราคาทวัร ์(บาท / ท่าน) พกัหอ้งละ 2 ท่าน 

ผูใ้หญ ่

เด็กไม่เกนิ 
12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ ่
 (มเีตยีง) 

เด็กไม่เกนิ 
12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ่  

(ไม่มเีตยีง) 

พกัเดีย่ว 

เดอืน  มนีาคม      

20 ม.ีค. 63 40 ท่าน/ 1 บสั 299 - - - 
 
หมายเหตุกรุณาอา่นรายละเอยีด และเง่ือนไขใหช้ดัเจน 

• กรณีทีท่่านตอ้งออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วทีส่ามารถเลือ่นเวลา และวนัเดนิทางได ้เพราะจะมีบาง
กรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นวนัเวลาบนิ มฉิะน้ันทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

• กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สตัวบ์างประเภท ใหท่้านโปรดระบุมาใหช้ดัเจน 
• โปรแกรมอาจปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถงึประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 

 
อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

• ค่ารถบสัปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ พรอ้มพนักงานขบัรถทีช่ านาญทาง 
• ค่าอาหารเชา้ พรอ้มน ้าดืม่ (บนรถ) ตามทีร่ะบุในรายการ ทางบรษิทัจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 
• ค่าอตัราเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
• ค่าประกนัภยัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 
อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

• ค่าบรกิาร และค่าใชจ้่ายส่วนตวัทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 
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• ค่าใชจ้่ายทีม่กีารเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทีเ่กดิจากผูเ้ดนิทางเอง 
• ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ทีร่ะบุไวใ้นรายการ ส าหรบัชาวต่างชาตทิีต่อ้งช าระเพิม่ต่างหาก 
• ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ และส าหรบัราคานีท้างบรษิทัจะไม่รวมค่าภาษีท่องเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 
• ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%, ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 
• ค่าทปิมคัคุเทศก ์ผูช้ว่ย และพนกังานขบัรถ ท่านละ 180 บาท 

 
 
เง่ือนไขการจอง / การยกเลกิ 
 
การจอง หรอืส ารองทีน่ั่ง 

• กรุณาช าระค่าทวัรท์นัทเีมือ่มกีารจองภายใน 24 ชม. (เพือ่รกัษาสทิธิส์ าหรบัท่านอืน่ๆทีต่อ้งการเดนิทาง)  
 
การยกเลกิ 

• หากมกีารช าระเงนิ ขอสงวนสทิธิใ์นการ คนืเงนิค่าทวัร ์
• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืล่าชา้ของสาย

การบนิ, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสูญหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่กดิขึน้เหนือ
การควบคุมของบรษิทั 

 
 
สอบถามรายละเอยีดเพิม่ไดท้ี ่บรษิทั ซนั สไมล ์ฮอลเิดย ์แอนด ์ทราเวล จ ากดั 
โทร. 02-2769898 สายด่วน 082-3273388 ,082-3273399 (กลอ้ง/บูม/สวน/แป๋ว) 
 


