
 

#เทีย่วสุขใจไปนครนายก เทีย่วแบบนิวนอรม์อล วันเดยท์วัร ์ 

 

ไหว้พระขอโชคลาภพุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณแ์ละหลวงพ่อปากแดง- 
ชมอุทยานพระพฆิเนศ-ถ่ายรูปชิลๆ สวยๆ กับสะพานไม้ไผ่ทุ่งนามุ้ยและทุ่งบัวแดง- 

น า้ตกนางรอง-เดนิเล่นลอดซุ้มป่าไผ่อาราชยิาม่าเมอืงไทย- 
ชมิและช้อปป้ิงกันทีฟ่ารม์เมล่อน 

 

06.30 น. นดัเวลาพรอ้มกนัท่ีจดุนดัพบ พรอ้มรบัอาหารเชา้แบบกลอ่งและน า้ด่ืม 

07.30 น. พรอ้มออกเดินทางสูเ่ขตจังหวัดนครนายก จงัหวดัท่ีตัง้อยูไ่มไ่กลจากกรุงเทพฯ โดยรถตูป้รบัอากาศ ระหวา่งทางรบั
ฟังเรื่องราวเก่ียวกบัจงัหวดันครนายกและสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีน่าสนใจของรายการจากหวัหนา้ทวัรห์รอืมคัคเุทศก์
ประจ ารถ 

09.00 น. น าทา่นเดินทางถงึ จ.นครนายก น าทา่นไหวพ้ระที่พุทธอุทยานมาฆบูชา
อนุสรณ ์ท่ีตัง้ขององคพ์ระพทุธรูปปางโอวาทปาติโมกขข์นาดใหญ่เดน่เป็น
สง่าหนา้ตกั 9 เมร สงู 13.5 เมตร เป็นตวัแทนองคพ์ระสมัมาสมัพทุธเจา้
บรเิวณโดยรอบมีการสรา้งพระพทุธรูปขนาดหนา้ตกั 90 ซ.ม.อีก 1,250 
องคเ์ป็นตวัแทนพทุธสาวกแสดงถงึเหตกุารณส์ าคญัเม่ือครัง้พทุธกาลคือ
วนัมาฆบชูานั่นเอง จากนัน้น าท่านเดินทางสูอ่ทุยานพระพิฆเนศ เป็นเทพ
แหง่ศาสนาพราหมณ ์ผูค้นนบัถือวา่เป็นเทพเจา้แหง่ความรู ้เป็นผูมี้
ปัญญาเป็นเลิศปราดเปรื่องในศิลปวิทยาทกุแขนง ภายในประดิษฐาน
เทวรูปพระพิฆเนศหรอืพิฆเนศวรขนาดใหญ่ 2 ปาง ถือเป็นสถานท่ี
ศกัดิส์ทิธ์ิแหง่หนึ่งของเมืองไทยท่ีเกิดขึน้มาดว้ยพลงัศรทัธาจากประชาชน 
นอกจากนีย้งัมีสว่นของพิพิธภณัฑพ์ระพิฆเนศ 108 ปางใหไ้ดช้มและ
สกัการะบชูาและพระบรมสารีรกิธาตจุาก 9 ประเทศใหไ้ดบ้ชูาเพ่ือเป็นสิริ
มงคลกบัตนเอง จากนัน้น าทา่นเดินทางสู่สะพานไม้ไผ่ทุ่งนามุ้ย แหลง่
เช็คอินแหง่ใหม่ของจงัหวดั  นครนายกท่ีก าลงัไดร้บัความนิยม เป็นสะพาน
ไมโ้คง้ไปมารูปตวัเอส มีความยาวประมาณ 150 เมตรทอดยาวผ่านทุง่นา

ท่ีเขียวขจีประมาณ 2 ไร ่
ทา่มกลางธรรมชาติบรรยากาศ
รม่รื่นดว้ยตน้ไมส้ีเขียวและทิวเขา
นอ้ยใหญ่รูปทรงแปลกตา 

จากนัน้น าทา่นเดินทางตอ่สู่
น า้ตกนางรอง เป็นน า้ตกขนาดกลางลดหลั่นเป็นชัน้ๆ ไมส่งูมาก มีความ

สวยงามแหง่หนึ่งของจงัหวดันครนายก มีน า้ตลอดปี สามารถเลน่น า้หรอืเดินเลน่ชมทศันียภาพรม่รื่นไดพ้รอ้มถ่ายรูป



กบัจดุชมวิวยอดนิยมท่ีจะสามารถเหน็ฉากของน า้ตกท่ีเลน่ระดบัชัน้เป็นฉากหลงัอีกดว้ย และใหเ้วลาทา่นสดูอากาศ
บรสิทุธ์ิพรอ้มอิสระใหท้า่น  รบัประทานอาหารกลางวนับรเิวณดา้นหนา้ของน า้ตกมีรา้นอาหารใหบ้รกิารมากมาย
หลายรา้นดว้ยกนั 

บา่ย น าทา่นเดินทางสูเ่ขือ่นขุนด่านปราการชล ช่ือเดิมเรียกวา่
เข่ือนคลองดา่น เป็นเข่ือนคอนกรตีท่ียาวท่ีสดุในประเทศไทย
และในโลก สรา้งขึน้ตามแนบพระราชด ารขิองพระบาทสมเดจ็
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอดลุยเดชมหาราชเพ่ือกกัเก็บ
น า้ในช่วงหนา้ฝนไวใ้ชใ้นหนา้แลง้และควบคมุไมใ่หเ้กิดน า้ทว่ม

บา้นเรอืนราษฎร ไรน่าและพืน้ท่ีการเกษตรในหนา้ฝนโดยสรา้งครอบฝายท่าดา่น
เดิม ซึง่ถือวา่เป็นเข่ือนท่ีความส าคญัอย่างยิ่ง ใหท้า่นถ่ายรูปพรอ้มกบับรกิารนั่งรถ
ชมบรเิวณสนัเข่ือน จากนัน้น าท่านเดินทางสูทุ่่งบัวแดง ท่ีมีพืน้ท่ีประมาณ 5 ไรท่ี่มี
ดอกบวัสีชมพบูานสะพรั่งสวยงามเตม็ผืนน า้ (ทุ่งบวัแดงจะพากนับานสะพรั่ง
ในช่วงเดือน ก.ย.-ก.พ.) จดัเป็นจดุเช็คอินอีกแหง่หนึ่งของจงัหวดันครนายก 
จากนัน้ตอ่ดว้ยการไปเช็คอินกนัท่ีอุโมงคป่์าไผ่หรืออาราชยิาม่าเมอืงไทย เป็น
อโุมงคไ์ผท่ี่เกิดขึน้ตามธรรมชาติท่ีเอียงเขา้หากนัระหวา่งทางเดินท่ีทอดยาวหลาย
เมตรจนกลายเป็นอโุมงคไ์ผเ่ขียวขจีท่ีสวยงาม ซึง่ท่ีน่ีมีบรรยากาศคลา้ยกบัป่าไผท่ี่
อาราชิยามา่ท่ีญ่ีปุ่ น ใหท้า่นถ่ายรูปกบับรรยากาศท่ีสวยงาม จากนัน้น าทา่น
เดินทางไปวัดหลวงพ่อปากแดงเพ่ือขอพรโชคลาภ หรอืท่ีเรยีกว่าวดัพราหมณม์ณี 

ถือเป็นวดัเก่าแก่วดัหนึ่งของ จ.นครนายก โดยสรา้งขึน้ตัง้แตส่มยัรชักาลท่ี 5 บรเิวณวดั
รม่รื่นสวยงาม มีพระประธานศกัดิส์ทิธ์ิมีช่ือวา่หลวงพอ่ปากแดง เป็นพระพทุธรูปปาง
สมาธิ สรา้งดว้ยโลหะสมัฤทธ์ิหนา้ตกักวา้ง 49 นิว้ สงู 1 เมตรเป็นศิลปะสมยัลา้นชา้ง 
พระโอษฐ์ทาสีแดงชาวบา้นจงึเรียกวา่หลวงพอ่ปากแดง  จากนัน้ปิดทา้ยดว้ยการแวะ
ชมฟารม์เมล่อน พ.ฟารม์ เป็นฟารม์เมลอ่นหรือแหลง่ทอ่งเท่ียวเชิงเกษตร ชมฟารม์
เมลอ่นปลอดสารพิษที่ปลกูในเรือนเพาะช า สามารถเลือกชมและเลือกซือ้กลบับา้นได ้

รวมถึงเมนตูา่งๆ ท่ีน าเมเลอ่นมาเป็นสว่นประกอบ 
อาทิ เมลอ่นภเูขาไฟ สม้ต าเมลอ่น สาคเูมลอ่นนมสด 
ไอศกรมีเมลอ่น สลดัเมลอ่น เป็นตน้ 

 สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางกลบักรุงเทพ    

18.00 น. เดินทางถงึกรุงเทพฯ สง่ทกุทา่นโดยสวสัดิภาพ 

********************************************************************************** 

 

 

 



ก ำหนดกำรเดนิทำง    เดินทำงได้ทุกวัน ตลอดเดอืน มกรำคม-มีนำคม 2564 
 

อัตราค่าบริการ  ผูใ้หญ่ ทา่นละ 999.-    บาท  

ผู้ใหญ่ตัง้แต่  8 ท่านขึน้ไป บริการพาหนะโดยรถตู้ปรับอากาศ 

**ไม่รวมค่าทปิ ท่านละ 200 บาท ช าระพร้อมค่าทัวรก่์อนเดนิทาง** 

อัตรานีร้วม 

 คา่รถตูป้รบัอากาศ น าเท่ียวตามท่ีระบใุนรายการ 
 บรกิารน า้ด่ืมทา่นละ 1 ขวด 
 คา่อาหารเชา้และน า้ด่ืม ตามท่ีระบใุนรายการ 
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามท่ีระบใุนรายการ  
 คา่ประกนัภยัจากอบุตัิเหตใุนการเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท, คา่รกัษาพยาบาลอบุตัิเหต ุ    วงเงินทา่น

ละ 500,000 บาท (เง่ือนไขและขอ้ก าหนดตามท่ีระบใุนกรมธรรม)์ 
 คา่มคัคเุทศกท่ี์จะคอยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

อัตรานีไ้ม่รวม 

X คา่ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (เฉพาะในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษีเทา่นัน้) 

X คา่ทิปไกดแ์ละทีมงานคนขบัรถ ทา่นละ 200.- บาท ช าระพรอ้มค่าทวัร ์

X คา่ใชจ้่ายสว่นตวัและคา่ใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบ ุ เช่น คา่โทรศพัท ์ คา่ซกัรีด คา่อาหารและคา่
เครื่องด่ืมสั่งพิเศษ เป็นตน้ 

X คา่อาหารส าหรบัทา่นท่ีทา่นเจ มงัสวิรตัิ หรืออาหารส าหรบัมสุลิม 

X คา่ธรรมเนียมเพิ่มเติมการเขา้ชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวของชาวตา่งชาติ 
เงือ่นไขการช าระเงนิ 

 ส าหรบัการจองทวัร ์ทางบรษัิทฯ จะขอเก็บเงินทวัรเ์ตม็จ านวนตามรายการระบ ุโดยเรียกเก็บทนัทีหลงัจากการจอง
ทวัร ์พรอ้มขอส าเนาบตัรประชาชนของผูเ้ดินทาง 

 กรุณาช าระคา่ทวัรอ์ยา่งนอ้ย 20 วนัก่อนวนัท่ีน าเท่ียว (หากไมช่  าระตามก าหนด ถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิในการเดินทาง)  
เงือ่นไขการยกเลกิ 

● หากมีการยกเลิกไมน่อ้ยกวา่ 30 วนัก่อนวนัท่ีน าเท่ียว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินมดัจ า (กรณีท่ีมีการเรยีก
เก็บมดัจ า) โดยทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใชจ่้ายตามท่ีเกิดขึน้จรงิ 

● หากมีการยกเลิกไมน่อ้ยกวา่ 15 วนัก่อนวนัท่ีน าเท่ียว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงิน 50% ของคา่ทวัร ์รวมถงึ
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใชจ่้ายตามท่ีเกิดขึน้จรงิ 

● หากมีการยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนวนัท่ีน าเท่ียว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมคื่นเงินคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 

***กรณีมีเหตยุกเลกิทวัร ์โดยมิใช่ความผิดของบรษัิททวัร ์บรษัิทฯจะคืนเงินคา่ทวัรโ์ดยหักค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิ*** 

***คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิ เช่น คา่รถ, คา่โรงแรม และคา่ใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น *** 



หมายเหตุ 

● การเดินทางในแตล่ะครัง้จะต้องมผู้ีเดนิทางทีเ่ป็นผู้ใหญ่ จ านวน 8 ท่านขึน้ไป (ออกเดนิทางโดยรถตู้ปรับ

อากาศ)  ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจ านวนดงักลา่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรอืเล่ือนการ
เดินทางหรอืยกเลิกการเดินทาง 

● รายการท่องเท่ียวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดกูาล สภาพภมูิอากาศ, เหตกุารณ์
ทางการเมือง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึ
ประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทา่นเป็นส าคญัที่สดุ 

● หากทา่นไมไ่ดเ้ดินทางทอ่งเท่ียวพรอ้มคณะหรอืถอนตวัออกจากคณะ ทา่นไมส่ามารถเรียกรอ้งเงินหรอืสว่นบรกิารท่ี
ขาดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีท่ีทา่นเป็นอิสลาม ไมท่านเนือ้สตัว ์หรอืแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บรษัิทฯใหท้ราบลว่งหนา้ 
● ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตสุดุวิสยั อาทิ ภยัจากธรรมชาติ 

ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรือสิ่งของสญูหายตามสถานท่ีตา่งๆ 
● การจดัท่ีนั่งบนรถบสั (กรณีท่ีคณะเดินทางโดยรถบสั) ขึน้อยูก่บัล  าดบัการจอง และถือเป็นสทิธ์ิขาดของทางบรษัิทฯ 

ในการบรหิารจดัการ 
● เม่ือทา่นตกลงช าระเงินมดัจ าหรือคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรบัเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด 
 

มาตรการการดูแลป้องกัน ในช่วงภาวะโควดิ 19 

● ผูเ้ดินทางตอ้งใสห่นา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
● ตรวจวดัอณุหภมูิก่อนเดินทาง และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก์่อนขึน้-ลงรถทกุครัง้ 
● ท่ีนั่งบนรถมีการจดัระยะหา่งแบบเหมาะสม 
● มีการฉีดพน่ท าความสะอาดบนรถโดยสาร 

 

ผังทีน่ั่งบนรถ 

                                                                                            

 

 


