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กุมภาพนัธ์ 2564 
 

13, 21, 27, 28 

อัตราค่าบริการ/ท่าน 
 

388.- 

Bangkok One Day Trip  
ไหว้พระ-ไหว้เจ้ำ 9 สถำนที่ศักดิ์สิทธิ์ ขอพรเสริมมงคลรับตรุษจีน  
เฮงท้ังปี ขอพร เสริมดวง ความรัก การเงิน การงาน สุขภาพ โชคลาภ  

 

ออกเดินทาง ทุกวัน เสาร์/อาทิตย์  

07.00 น. คณะพร้อมกนั ณ จุดนดัหมาย (BTS ช่องนนทรี หน้าตึกมหานคร) เจา้หนา้ที่คอยให้การตอ้นรับ 

 ออกเดินทางโดยรถตูป้รับอากาศ พร้อม บริการอาหารว่าง และน ้าด่ืมบนรถ  
07.30 น. เร่ิมที่แรกกนัเลย เพื่อความเป็นสิริมงคล เสริมหลกัชยัให้ชีวิต ให้มีหนา้ที่การงานที่มัน่คงดงัหลกัชยั   

 

ศาลหลกัเมืองกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ใกล้ๆ  กบักระทรวงกลาโหม เป็นศาลที่สร้างขึ้นมาพร้อมกบัการสถาปนา
กรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีในสมยัรัชกาลที่ 1 นับว่าเป็นสถานที่ศกัด์ิสิทธ์ิและเก่าแก่อยู่คู่กรุงเทพฯ มาอย่าง
ยาวนาน จุดส าคญัของศาลหลกัเมืองคือ เสาหลกัเมือง ซ่ึงมี 2 เสา เพราะเสาเดิมมีการช ารุดลงอย่างมากในสมัย
รัชกาลที่ 4 จึงโปรดเกลา้ฯให้ท าขึ้นใหม่อีกเสาหน่ึง คนกรุงเทพฯ เอง และนกัท่องเที่ยวต่างก็มาไหวศ้าลหลกัเมือง
กรุงเทพฯ เพื่ออธิษฐานขอพระหลกัเมือง   
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ศาลเจา้พ่อเสือ ศาลเจา้ตัว่เล่าเอี้ย ขอพร เงินทอง โชคลาภ และธุรกิจ ศาลเจา้พ่อเสือ หรือ ศาลเจา้ตัว่เล่าเอี้ย ศาลเจา้
จีนสายลทัธิเต๋าที่เก่าแก่ที่มีช่ือเสียงอีกแห่งหน่ึงในประเทศไทย ภายในเป็นที่ประดิษฐานของ เฮ่ียงเทียนเซ่ียงต่ี 
และเทพเจ้าจีนอีกหลายองค์ ถ้าใครที่ก  าลงัประสบปัญหาทางธุรกิจ อยากจะขอพรในเร่ืองการงานให้ประสบ
ความส าเร็จ เสริมอ านาจบารมี ให้ร ่ารวยเงินทองล่ะก็ ตอ้งมาไหวข้อพรที่ศาลเจา้พ่อเสือแห่งน้ี 

  
วดัเล่งเน่ยย่ี เยาวราช หรือ วดัมงักรกมลวาส ตามความเช่ือของชาวจีนแลว้ ที่แห่งน้ีเป็น 1 ใน 3 วดัมงักร โดยมงักร
นั้น เป็นสัตวศ์กัด์ิสิทธ์ิ ประกอบไปดว้ยส่วนหัว ส่วนตวั และส่วนหาง ซ่ึงส่วนหัวมงักร ก็อยูใ่นวดัแห่งน้ี  
วดัเล่งเน่ยย่ี ก่อตั้ง เมื่อปี พ.ศ. 2414 มีลกัษณะสถาปัตยกรรมเป็นแบบทางจีนตอนใตข้องสกุลช่างแตจ๋ิ้ว โดยวาง
แปลนตามแบบวดัหลวง คือ มีวิหารทา้วจตุโลกบาลเป็นวิหารแรก ตรงกลางเป็นพระอุโบสถ ขา้งหลงัพระอุโบสถ
เป็นวิหารเทพเจา้ ภายในอุโบสถ เป็นที่ประดิษฐานของพระประธานของวดัทั้งหมด 3 องค ์คือ พระโคตมพุทธเจา้ 
พระอมิตาภพุทธะ พระไภษชัยคุรุพุทธะ หรือ ซ าป้อหุกโจว้ พร้อมพระอรหันต์อีก 18 องค์ อีกทั้งยงัประดิษฐาน
เทพเจา้ต่างๆ หลายองค์ เช่น เทพเจา้คุม้ครองดวงชะตา หรือ ไทส่้วย เอี๊ยะ เทพเจา้แห่งยา หรือหมอเทวดา ห่ัวทอ้
เซียงซือกง และที่นิยมไหวข้อพรมากคือ เทพเจา้แห่งโชคลาภ ไฉ่ซ้ิงเอี๊ยะ  
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ศาลเจา้เล่งบ๊วยเอี๊ยะ เป็นศาลเจา้แตจ๋ิ้วเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย อายุกว่า 300 ปี โดยมีค าจารึกเป็นภาษาจีนใน
ศาลเจา้ว่า สร้างขึ้นในสมยัตน้รัตนโกสินทร์ หรือ สมยักรุงศรีอยุธยาตอนกลาง ศกัราชเทียนอุ่ง ช่วงประมาณปี 
พ.ศ.2331 หรือ พ.ศ.2391 ศาลเจา้เป็นสถาปัตยกรรมแบบจีน เป็นอาคารหลงัเดียว หลงัคาใหญ่ปูดว้ยกระเบื้อง
เคลือบสี ดา้นหนา้มีเสามงักร ภายในศาลมีแท่นบูชา เล่งบ๊วยเอี๊ยะ หรือ เทพเจา้หางมงักร เป็นประธาน พร้อมดว้ย 
ฮูหยิน และทหารเอก ตามความเช่ือแลว้ ผูค้นนิยมมาขอพรในเร่ืองของความมัง่คัง่ทางการคา้ ความกา้วหน้าใน
กิจการต่างๆ และกราบไหว ้เพ่ือขอให้เลี้ยงลูกไดง่้าย สุขภาพแข็งแรง และเติบโตอย่างปลอดภยั อีกทั้งยงัมี แท่น
บูชาเทพเจา้กวนอู แท่นบูชาพระแม่สวรรค ์และยงัเป็นที่ตั้งของ ระฆงัโบราณที่สร้างตั้งแต่รัชสมยัจกัรพรรดิเตา้ก
วง แห่งราชวงศชิ์ง รวมถึงมีวตัถุโบราณล ้าค่าหาดูไดย้ากอีกดว้ย 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั   

  
ศาลเจ้าไต้ฮงกง ศาลเจ้าแบบสถาปัตยกรรมแบบจีนตอนใต้ สร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ.2452-2461 โดยชาวจีนที่
อพยพเข้ามาในเมืองไทย ด้วยความศรัทธา หลวงปู่ ไต้ฮงกง พระภิกษุชาวจีนที่ช่วยเหลือประชาชนที่เจ็บป่วย 
ช่วยเหลือประชาชนและสังคม อีกทั้งท่านยงัเป็นผูริ้เร่ิมการบ าเพญ็กุศล ในการจดัฌาปนกิจศพไร้ญาติสมยัราชวงศ์
ซ้องอีกดว้ย เป็นพระนักสังคมสงเคราะห์ จึงไดเ้กิด คณะเก็บศพไตฮ้งกง ในประเทศไทย และปัจจบนัเรารู้จกัใน
ช่ือว่า มูลนิธิป่อเต็กต้ึง ส าหรับผูท้ี่มากราบไหวบู้ชา มกัจะขอพรให้ ร่างกายแข็งแรง การงานประสบความส าเร็จ 
โชคลาภ สุขภาพ และหนา้ที่การงาน 
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ศาลเจา้พ่อเห้งเจีย วดัสามจีน หรือ ศาลเจา้ไตเ้ส่ียฮุกโจว้ เป็นศาลเจา้ที่มีความเก่าแก่ในไทย สร้างขึ้นตั้งแต่ สมยั
รัชกาลที่ 2 เป็นจุดศูนย์รวมแห่งความศรัทธาของชาวไทยและชาวจีนในย่านเยาวราช ภายในศาลเจ้าเป็นที่
ประดิษฐานของ องค์เจา้พ่อเห้งเจีย ซ่ึงเป็นปางไตเ้ส่ียฮุกโจว้ คือ ปางส าเร็จเป็นอรหันต์แลว้ ประทบันั่งขดัสมาธิ
บนดอกบวั เป็นองค์เทพที่แกะสลกัขึ้นจากไมม้งคลโบราณ ลงรักปิดทองมีอายุยาวนานหลายร้อยปี เป็นองค์แรก
ของประเทศไทยที่อยูคู่่วดัสามจีนมายาวนาน ผูค้นนิยมมากราบไหวข้อพรเพื่อเป็นสิริมงคล ความร่มเยน็เป็นสุข มี
ชีวิตที่ดีขึ้น ประสบความเจริญรุ่งเรืองในธุรกิจการคา้และหนา้ที่การงาน 

 

ศาลเจา้แม่กวนอิม มูลนิธิเทียนฟ้า ที่น่ีเป็นสถานที่ ไหวพ้ระ ขอพร ที่ชาวไทยเช้ือสายจีน และชาวจีน ให้ความ
เคารพนบัถืออยา่งมาก มูลนิธิเทียนฟ้า นั้นก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2445 ซ่ึง ประดิษฐาน เจา้แม่กวนอิม พระโพธิสัตวอ์ว
โลกิเตศวร ปางประทานพร เป็นองคป์ระธานในศาลเจา้ ซ่ึงอนัเชิญมาจากประเทศจีนตั้งแต่ปี พ.ศ.2501 เลยทีเดียว
ค่ะ โดยผูค้นนิยมมาขอพรเจา้แม่กวนอิมให้ปัดเป่าโรคภยัไขเ้จ็บ ปราศจากโรคภยั และมีสุขภาพที่แข็งแรง นัน่เอง  
องค์เจา้แม่กวนอิมนั้น ท าดว้ยไมจ้นัทร์เน้ือหอมแกะสลกั รูปแบบศิลปะราชวงัถงั แต่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้น ใน
สมยัของราชวงศซ่์ง องคม์ีสีทองอร่ามเด่น และสวยงามมากๆ อีกดว้ย 
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ศาลเจา้แม่ประดู่ เยาวราช 1 ในสถานที่ขอคู่สุดปัง ศาลเจา้แม่ประดู่ หรือ ศาลเจา้เล่าปิงเถ่าม่า เป็นศาลเก่าแก่ ส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิที่อยู่คู่กบัชุมชนตลาดเก่า เยาวราช มาอย่างยาวนานกว่า 170 ปี ส าหรับใครที่อยากขอพรเร่ืองความรัก 
มกัจะมาขอพรที่น่ี แลว้จะสุขสมหวงัตามความปรารถนาในเร่ืองคู่ อีกทั้งยงัโดดเด่นในเร่ืองของการขอบุตร รวม
ไปถึงหนา้ที่การงานอีกดว้ย  
ศาลเจา้กวนอู และ เทพเจา้มา้ โดย เทพเจา้กวนอู เป็นเทพเจา้แห่งความซ่ือสัตย ์ตามความเช่ือของคนจีน ท าให้ผูค้น
จึงมกัจะไปขอพรในเร่ืองหนา้ที่การงาน ให้ไดเ้ป็นเจา้คนนายคน มีบริวารที่ดี ในเดือนสิงหาคมของทุกปี จะมีการ
จดังานเทศกาลวนัคลา้ยวนัเกิดเทพเจา้กวนอูอีกดว้ย ส าหรับเทพเจา้มา้ เป็นเทพเจา้ส าหรับการไปขอพรในเร่ืองลูก 
ให้ลูกว่านอนสอนง่ายและอยูใ่นโอวาส โดยมกัจะถวายผกับุง้ หรือผกัสดต่างๆ  ดงันั้นใครที่อยากรุ่งเรืองในหน้าที่
การงาน หรือมีลูกเล็กๆ ตอ้งมาสักการะ 

17.00 น. เดินทางกลบั โดยสวสัดิภาพ...พร้อมความเฮงตลอดทั้งปี  
--------------------------------------------------------------- 

รายการท่องเที่ยวและกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั 

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

ข้อแนะน าส าหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะโควิท 19 
*สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง  
*ก่อนขึ้น-ลงรถทุกคร้ัง  ทางบริษทัจะมีมาตรการ วดัไข ้ และลา้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอล ์ 
 

 

 

 

ขอขอบคณุภาพประกอบความเข้าใจ จากแหล่งข้อมูลอ้างอิงด้านล่าง เพ่ือวัตถุประสงค์ในการเชิญชวนคนไทยเที่ยวไทย 
เพ่ือช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ  

ศาลหลกัเมืองกรุงเทพ https://bangkokcitypillarshrine.com/ 

ศาลเจา้พ่อเห้งเจีย วดัสามจีน https://www.facebook.com/Jaophohangjiawadsarmjeen/   
ศาลเจา้พ่อเสือ, ศาลเจา้แม่ประดู่, ศาลเจา้กวนอูและเทพเจา้มา้ https://www.chillpainai.com/scoop/10837/ 
ศาลเจา้แม่กวนอิม มลูนิธิเทียนฟ้า https://www.facebook.com/pg/ThianfahFoundationHospital/posts/?ref=page_internal 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม    
1. ค่ารถตูป้รับอากาศ ตลอดการเดินทาง 
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2. ค่าเขา้สถานที่ท่องเที่ยว ตามรายการที่ระบุ 
3. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ตามรายการที่ระบุ 
4. ประกนัอุบตัิเหตุตามกรมธรรม ์(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 าตัวการถกูฆาตกรรมหรือถูกท าร้าย) 
5. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม (ในกรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนการช าระเงิน หากแจง้ภายหลงัการ
ช าระเงิน ทางบริษทัฯ จะไม่ออกยอ้นหลงัให้ทุกกรณี)  
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทวัร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจาก
การเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) หรือเช่าจกัรยาน เป็นตน้ 

2. ค่าทิปทีมงาน ท่านละ 100 บาท 

 

วิธีการจอง 
1. กรุณาแจง้รายละเอียด วนัที่เดินทาง ช่ือผูจ้อง พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและช่องทางติดต่อ (เบอร์มือถอื/ไลน์
ไอดี/อีเมล)์ ส่งขอ้มูลทั้งหมดมายงัอีเมล ์หรือ ไลน์ 
2. เมื่อเจา้หนา้ที่ไดรั้บขอ้มูลแลว้ จะติดต่อกลบั เพื่อยืนยนัการจอง พร้อมรายละเอียด 

3.ช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน เพ่ือเป็นการยืนยนัการจองจึงจะถือว่าไดท้ าการส ารองที่นัง่เสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเขา้ทาง
ธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด หากไม่ช าระตามก าหนด ขออนุญาตตดัที่นัง่ให้ลูกคา้ท่านอืน่ที่รออยู ่การช าระไม่ครบ 
ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข ทางผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกทวัร์และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินตามเงื่อนไขการ
ยกเลิก 

 

 

การยกเลิกการเดินทาง  
1. ขอสงวนสิทธ์ิการยกเลิก เน่ืองจากเป็นแพคเก็จราคาพิเศษ หากเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เป็นเหตุสุดวิสัย อาทิ สภาพ
อากาศ การนดัหยดุงาน การปฏิวติั หรืออื่นๆ ลูกคา้สามารถปรับเปลี่ยนวนัเดินทางในโปรแกรมนั้นๆได ้

2. ทางผูจ้ดัจะไม่มีการคืนเงินค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ 

 

หมายเหตุ  
1. การเดินทางในแต่ละครั้ งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึ้นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน ดงักล่าวทางบริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง 
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2. การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม อาจเกิดขึ้นได ้ตาม สถานการณ์ อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ เป็นตน้ ซ่ึงบริษทัฯ และ
ผูจ้ดั จะด าเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทาง ให้ดีที่สุด 

3. ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดกบัชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย ความตาย อุบตัิเหตุต่างๆ สูญ
หายในทรัพยสิ์นหรืออยา่งอื่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวติัและอื่นๆ ที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออ้ม  
4. พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของผู้
จดัก ากบั  

5. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปลี่ยนแปลง การบริการจากบริษทัขนส่ง ผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกร้อง
ค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใชจ้่ายที่บริษทัจ่ายไปแลว้ เป็นตน้    
6. ขอความร่วมมือในเร่ืองความประพฤติของคนเดินทาง หากผูจ้ดัเห็นว่าผูเ้ดินทางประพฤติตนที่อาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อผู้
เดินทางอื่นๆ หรือทรัพยสิ์น หรือขดัขวางการปฏบิติัหนา้ที่ของเจา้หนา้ที่ (ตวัแทน) หรือไม่ปฏิบติัตามค าช้ีแจงของเจา้หนา้ที่ 
(ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกนัไม่ให้ความประพฤติดงักล่าวด าเนินต่อไป ซ่ึงรวมไปถงึการยบัยั้ง 
และปฏิเสธให้บริการ 
 

 


