กำหนดกำรเดินทำง
กุมภาพันธ์ 64

มีนาคม 64

เมษายน 64

06, 27

06, 27

03, 24

สายมู ใกล้กรุง ปทุมธานี 1 วัน
กรุงเทพฯ – จ.ปทุมธานี – วัดดอนใหญ่ – วัดป่ าคลอง 11 (คาชะโนด2) – วัดโบสถ์ –

วัดศาลเจ้ า (เซียนแปะ) – The Aileen Café’ (คาเฟ่ ต้ นตาล) – กรุงเทพฯ

ช่ วงเช้ า
07.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ปั๊มปตท ดินแดง-วิภาวดี เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ
ออกเดินทางสู่ จังหวัดปทุมธานีโดยรถตูป้ รับอากาศ พร้อม บริ การอาหารว่าง และน้ าดื่มบนรถ
❖ ขอพรหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์สามดี ณ วัดดอนใหญ่ ทั้งเรื่ องค้าขาย, สุขภาพ และโชคลาภ
และชมอุโบสถเงินล้ าค่าแห่งเดียวในจังหวัดปทุมธานี

❖ สักการะองค์พญานาคราช ขอพร ขอโชค ขอลาภ ณ วัดป่ าคลอง 11 (คาชะโนด2)
อิสระอาหารเที่ยง ณ ร้ านข้าวแกงบ้ านสวน

ช่ วงบ่ าย
❖ ขอพรเสริ มสิ ริมงคลกับชีวิตพระพุทธรู ปศักดิ์สิทธิ์ หลวงพ่อเหลือ พระคุ่บา้ นคุ่เมือง
ของชาวเมืองปทุมธานี+ไหว้หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศ ที่ ณ วัดโบสถ์

❖ สุดปัง! ไหว้ขอพร ร่ ารวย ปลดหนี้ ค้าขายรุ่ ง ณ เซียนแปะโรงสี (วัดศาลเจ้ า)
❖ คาเฟ่ สี ชมพูจาลองบรรยากาศริ มชายหาด กลางทุ่งนาและดงตาล ณ The Aileen Cafe'

19.00 น.

(ไม่รวมค่าอาหารและเครื่ องดื่ม)
ได้เวลาอันสมควรนาคณะเดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ
เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ
---------------------------------------------------------------

รายการท่องเที่ยวและกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญ

สิ่ งที่ควรนาติดตัวไปด้ วย - กล้องถ่ายรู ป, อุปกรณ์กนั แดด, ร่ ม, รองเท้าสวมใส่ สบาย, ยาประจาตัว
ข้อแนะนาสาหรับการเดินทาง ในช่ วงภาวะโควิท 19
*สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
*ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง ทางบริ ษทั จะมีมาตรการ วัดไข้ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์

ชมอุโบสถเงินลา้ ค่าแห่ งเดียวในจังหวัดปทุมธานี ณ วัดดอนใหญ่
วัดสวย จังหวัดปทุมธานี สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2539 เรี ยกได้วา่ เป็ นพุทธศาสนสถานที่สาคัญในเขตลาลูกกาคลอง 8 มี
ชาวบ้านหลัง่ ไหลมากราบไหว้ขอพรกันเป็ นประจา จุดเด่นของวัดแห่งนี้คือ อุโบสถสี เงิน ที่สง่างดงามมากซึ่งเป็ นที่เดียวใน
จังหวัดปทุมธานี เป็ นอุโบสถที่สร้างขึ้นแบบจตุรมุข มี 4 ทิศ ตามคาสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งอุโบสถหลังนี้มีสีขาวและสี
เงิน เป็ นสี ที่มีควาบริ สุทธิ์ ส่วนกลีบบัวที่อยูบ่ ริ เวณรอบอุโบสถจะมีสีทอง จึงได้ชื่อว่า “อุโบสถเงินในปทุมทอง”
เมื่อเข้าไปภายในอุโบสถ จะเป็ นที่ประดิษฐานของพระประธานองค์ใหญ่สีขาว นัน่ ก็คือ สมเด็จพระสุ วรรณปทุมพุทธพ
จนวราภรณ์ หรื อที่เรี ยกกันว่า หลวงพ่อใจดีมงั่ มีศรี สุข ตามความเชื่อว่า ใครที่มาขอพรที่อุโบสถนี้ จะทาให้ประสบ
ความสาเร็ จในชีวิต สมหวังดัง่ ปรารถนา
วัดดอนใหญ่ยงั มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกมากมายให้เราได้ไปกราบไหว้บูชากัน ตรงวิหารจะประดิษฐานพระพุทธรู ป พระพิฆเนศ
พระพรหม องค์ทา้ วจตุคามรามเทพ ท้าวเทพทันใจ พระแม่ธรณี พระสิ วลี พระอุปคุต เป็ นต้น และยังมีการสร้างอนุสรณ์
ของพระมหากษัตริ ยท์ ี่สาคัญอย่าง พระนเรศวรมหาราช พระเจ้าตากสิ นมหาราช พระปิ ยะมหาราช

วัดป่ าคลอง11 วัดป่ าทีไ่ ด้ รับการร่าลือว่าเป็ น "คาชะโนด 2"
สักการะสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ กราบไหว้องค์ปู่ศรี สุทโธและย่าศรี ปทุมมา และรู ปปั้นพญานาคขนาดใหญ่

จุดเด่นของที่นี่คือโบสถ์ไม้กลางสระน้ าที่สันนิษฐานว่าสร้างมาเป็ นเวลาสิ บกว่าปี แล้ว ตั้งโดดเด่นเป็ นสง่างดงามตระการตา
มาก ล้อมรอบด้วยรู ปปั้นองค์พญานาคใหญ่ยกั ษ์อลังการ แกะสลักที่วิจิตรบรรจง บางองค์มี 3เศียร 5เศียร 7เศียร ว่ากันว่า
เป็ นงานปั้นองค์พญานาคฝี มือระดับชั้นครู ช่างล้านนา
สถานที่สวยงามสงบร่ มรื่ น ส่วนใหญ่มกั จะมาไหว้ขอพรในเรื่ อง การทามาค้าขาย หน้าที่การทางาน และที่ข้ นึ ชื่อนัน่ คือ
เรื่ องของโชคลาภ

ไหว้หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ ที่สุดในประเทศไทยริมแม่ น้าเจ้ าพระยา ที่ “วัดโบสถ์ ”
วัดโบสถ์ เป็ นวัดเก่าแก่สมัยกรุ งศรี อยุธยา เป็ นวัดที่มีพระพุทธรู ปศักดิ์สิทธิ์คือหลวงพ่อเหลือ ซึ่งเป็ นพระคุ่บา้ นคุ่เมืองของ
ชาวเมืองปทุมธานี
ปัจจุบนั ภายในวัดมีรูปปั้ นเหมือนสมเด็จโต หรื อ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมฺ รังสี ) องค์ใหญ่สุดในประเทศไทยใน
ลักษณะเทศนาธรรมมีความสูงถึง 28 เมตร และ รู ปปั้นหลวงพ่อพุทธโสธรองค์ใหญ่ เด่น ตระหง่านทาให้ผคู ้ นทัว่ สารทิศ
นิยมมากราบไหว้

ไหว้ ขอพร เซียนแปะโรงสี ณ วัดศาลเจ้ า ปทุมธานี
ภายในวัดมี สิ่ งศักดิสิทธิ์ ที่เชื่อกันว่า ควรไปไหว้ขอพรในเรื่ องของ การค้าขาย และปลดหนี้ ที่ ศาลานที ทองศิริ เซียนแปะ
เซียนแปะโรงสี หรื อ เซียนแปะกิมเคย หรื อ เซียนแปะโง้วกิมโคย ท่านเป็ นชาวจีนซึ่งย้ายมาอยูใ่ นเมืองไทย เป็ นผูท้ รงศีล
จิตใจดีเกื้อกูล ท่านเป็ นคนขยันขันแข็ง เริ่ มจากการค้าข้าวเปลือก จนภายหลังได้ก่อตั้งโรงสี ขา้ วขึ้น อีกทั้ง เซียนแปะโรงสี
ท่านยังเป็ นผูม้ ีฌาน เก่งเรื่ องโหงวเฮ้ง ฮวงจุย้ และยังช่วยเหลืองานต่างๆ ในวัดศาลเจ้าอย่างเต็มกาลัง ไม่วา่ จะเป็ นการ

ซ่อมแซมวัด รวมไปถึงจัดการพิธีกรรมต่างๆ และในหลายๆ ครั้งก็เกิดปาฏิหารย์ข้ นึ ในงานพิธีจนเป็ นที่เคารพนับถือ มีคน
เชื่อว่าท่านเป็ นผูม้ ีบุญ ทาให้เซียนแปะโรงสี มีลูกศิษย์มากมาย ทาให้มีความเชื่อในการขอพรเรื่ องการงาน การเงิ น และการ
ทาธุรกิจ การค้าให้เจริ ญรุ่ งเรื อง

The Aileen Cafe คาเฟ่ เก้ าอีช้ ายหาดสี ชมพู พร้ อมวิวทุ่งนาและต้ นตาลแบบพาโรนามา
คาเฟ่ น้องใหม่เมืองปทุมธานี .....
การตกแต่งภายในร้านจะเน้นสี ขาว สว่าง สบายตา แต่วา่ ไฮไลท์ของที่ร้านนัน่ ก็คือในโซนด้านนอกที่มีหาดทรายจาลอง ที่
ทางร้านนาเก้าอี้ชายหาดมาวางเรี ยงเอาไว้หลายตัว มองดูคล้ายหาดทรายจริ งๆ แต่ต่างกันตรงที่วิวเบื้องหน้านั้นจะถูกแทนที่
ด้วยทุ่งนาสี เขียวและทิวต้นตาลแทนที่ของน้ าทะเลนัน่ เอง ถือว่าเป็ นความแปลกใหม่ที่สร้างสรรค์และเป็ นมุมถ่ายภาพชั้น
เยีย่ มเลยก็วา่ ได้
ทางร้านมีท้ งั เมนูอาหารหลัก อาหารทานเล่น ขนมเค้ก และเครื่ องดื่มให้บริ การ (ไม่รวมค่าอาหารและเครื่ องดื่ม)
ด้วยบรรยากาศที่โอบล้อมไปด้วยวิวต้นตาล สูงตระหง่าน เรี ยงราย ให้เราได้สัมผัสกับธรรมชาติแบบใกล้ชิดสุดๆ
ขอขอบคุณภาพประกอบความเข้าใจ จากแหล่ งข้ อมูลอ้ างอิงด้ านล่ าง เพื่อวัตถุประสงค์ ในการเชิ ญชวนคนไทยเที่ยวไทย
เพื่อช่ วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่ องเที่ยวภายในประเทศ
วัดดอนใหญ่ https://www.facebook.com/วัดดอนใหญ่-คลอง8ลาลูกกา-472089229946663
วัดป่ าคลอง11 https://pathumthani.mots.go.th/
วัดโบสถ์ https://th.wikipedia.org/wiki/วัดโบสถ์_(อาเภอสามโคก)
https://www.m-culture.go.th/phatumthani/ewt_news.php?nid=745&filename=index
วัดศาลเจ้า ปทุมธานี http://pathumpao.go.th/
The Aileen Cafe https://www.facebook.com/theaileencafe

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถตูป้ รับอากาศ ตลอดการเดินทาง
2. ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว ตามรายการที่ระบุ
3. ค่าอาหารและเครื่ องดื่ม ตามรายการที่ระบุ
4. ประกันอุบตั ิเหตุตามกรมธรรม์ (วงเงินประกัน 1 ล้ านบาท ค่ ารั กษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรื อ อายุ 75-85 ความ
คุ้มครองเหลือ 50% อายุตา่ กว่ า 1 ปี หรื อ อายุเกิน 85 ปี ไม่ ค้ มุ ครอง ไม่ ค้ มุ ครองโรคประจาตัวการถูกฆาตกรรมหรื อถูกทา
ร้ าย)
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (ในกรณี ตอ้ งการใบเสร็ จรับเงิน/ใบกากับภาษี ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการชาระเงิน หากแจ้งภายหลังการ
ชาระเงิน ทางบริ ษทั ฯ จะไม่ออกย้อนหลังให้ทุกกรณี )

ฟรี!! บริการถ่ ายรูปตลอดทริป (รูปถ่ าย เจ้ าหน้ าที่จัดส่ งในช่ องทางทีเ่ หมาะสม)
อัตราค่าบริการนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่ องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจาก
การเจ็บป่ วยด้วยโรคประจาตัว) หรื อเช่าจักรยาน เป็ นต้น
2. ค่าทิปทีมงาน ท่านละ 100 บาท
วิธีการจอง
1. กรุ ณาแจ้งรายละเอียด วันที่เดินทาง ชื่อผูจ้ อง พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและช่องทางติดต่อ (เบอร์มือถือ/ไลน์
ไอดี/อีเมล์) ส่ งข้อมูลทั้งหมดมายังอีเมล์ หรื อ ไลน์
2. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลแล้ว จะติดต่อกลับ เพื่อยืนยันการจอง พร้อมรายละเอียด
3.ชาระค่าทัวร์ เต็มจานวน เพื่อเป็ นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทาการสารองที่นงั่ เสร็ จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทาง
ธนาคารของบริ ษทั ฯ ดังรายละเอียด หากไม่ชาระตามกาหนด ขออนุญาตตัดที่นงั่ ให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ การชาระไม่ครบ
ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข ทางผูจ้ ดั มีสิทธิยกเลิกทัวร์และขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินตามเงื่อนไขการ
ยกเลิก
การยกเลิกการเดินทาง
1. ขอสงวนสิ ทธิ์การยกเลิก เนื่องจากเป็ นแพคเก็จราคาพิเศษ หากเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เป็ นเหตุสุดวิสัย อาทิ สภาพ
อากาศ การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ หรื ออื่นๆ ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนวันเดินทางในโปรแกรมนั้นๆได้
2. ทางผูจ้ ดั จะไม่มีการคืนเงินค่าบริ การทั้งหมดไม่วา่ กรณี ใดๆ

หมายเหตุ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจานวน 8 ท่านขึ้นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวน ดังกล่าวทางบริ ษทั ฯ ขอ
สงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรื อเลื่อนการเดินทางหรื อยกเลิกการเดินทาง
2. การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม อาจเกิดขึ้นได้ ตาม สถานการณ์ อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ เป็ นต้น ซึ่ง
บริ ษทั ฯ และผูจ้ ดั จะดาเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทาง ให้ดีที่สุด
3. ขอสงวนสิ ทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสี ยหายที่เกิดกับชีวิต ร่ างกาย การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย ความตาย อุบตั ิเหตุ
ต่างๆ สู ญหายในทรัพย์สินหรื ออย่างอื่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวตั ิ และอื่นๆ ที่เกิดขึ้น
ทางตรงหรื อทางอ้อม
4. พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ี
อานาจของผูจ้ ดั กากับ
5. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริ การจากบริ ษทั ขนส่ง ผูเ้ ดินทางไม่สามารถ
เรี ยกร้องค่าเสี ยหาย ไม่วา่ ในกรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น ทั้งค่าเสี ยเวลา ค่าเสี ยโอกาส ค่าเสี ยความรู ้สึก และค่าใช้จ่ายที่บริ ษทั จ่ายไป
แล้ว เป็ นต้น
6. ขอความร่ วมมือในเรื่ องความประพฤติของคนเดินทาง หากผูจ้ ดั เห็นว่าผูเ้ ดินทางประพฤติตนที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ
ผูเ้ ดินทางอื่นๆ หรื อทรัพย์สิน หรื อขัดขวางการปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) หรื อไม่ปฏิบตั ิตามคาชี้แจงของ
เจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) ทางผูจ้ ดั อาจใช้มาตรการตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันไม่ให้ความประพฤติดงั กล่าวดาเนินต่อไป ซึ่ง
รวมไปถึงการยับยั้ง และปฏิเสธให้บริ การ

