
 

#เท่ียวสุขใจไปนครนายก เท่ียวแบบนิวนอรม์อล วันเดยท์ัวร ์ 

 

ไหว้พระขอโชคลาภพุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณแ์ละหลวงพ่อปากแดง- 
ชมอุทยานพระพิฆเนศ-ถา่ยรูปชิลๆ สวยๆ กับสะพานไม้ไผ่ทุ่งนามุ้ยและทุ่งบัวแดง- 

น ้าตกนางรอง-เดินเล่นลอดซุ้มป่าไผ่อาราชิยาม่าเมืองไทย- 
ชิมและช้อปป้ิงกันท่ีฟารม์เมล่อน 

 

06.30 น. นดัเวลาพรอ้มกนัที่จดุนดัพบ พรอ้มรบัอาหารเชา้แบบกลอ่งและน า้ด่ืม 

07.30 น. พรอ้มออกเดินทางสูเ่ขตจงัหวัดนครนายก จงัหวัดที่ตัง้อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ โดยรถตูป้รบัอากาศ ระหว่าง
ทางรบัฟังเรื่องราวเก่ียวกบัจงัหวดันครนายกและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของรายการจากหวัหนา้ทวัรห์รอื
มคัคเุทศกป์ระจ ารถ 

09.00 น. น าท่านเดินทางถึง จ.นครนายก น าท่านไหวพ้ระที่พุทธอุทยาน
มาฆบูชาอนุสรณ ์ที่ตัง้ขององคพ์ระพทุธรูปปางโอวาทปาติโมกข์
ขนาดใหญ่เด่นเป็นสง่าหนา้ตกั 9 เมร สงู 13.5 เมตร เป็นตวัแทน
องคพ์ระสมัมาสมัพทุธเจา้บรเิวณโดยรอบมีการสรา้งพระพทุธรูป
ขนาดหนา้ตกั 90 ซ.ม.อีก 1,250 องคเ์ป็นตวัแทนพทุธสาวกแสดง
ถงึเหตกุารณส์  าคัญเมื่อครัง้พทุธกาลคือวนัมาฆบูชานั่นเอง 
จากนัน้น  าท่านเดินทางสูอ่ทุยานพระพิฆเนศ เป็นเทพแห่งศาสนา
พราหมณ ์ผูค้นนบัถือว่าเป็นเทพเจา้แห่งความรู ้เป็นผูม้ีปัญญา
เป็นเลศิปราดเปรื่องในศิลปวิทยาทุกแขนง ภายในประดิษฐาน
เทวรูปพระพิฆเนศหรอืพิฆเนศวรขนาดใหญ่ 2 ปาง ถือเป็นสถานที่
ศกัด์ิสทิธ์ิแห่งหนึ่งของเมืองไทยที่เกิดขึน้มาดว้ยพลงัศรทัธาจาก
ประชาชน นอกจากนีย้ังมีสว่นของพิพิธภัณฑพ์ระพิฆเนศ 108 
ปางใหไ้ดช้มและสกัการะบูชาและพระบรมสารีรกิธาตุจาก 9 
ประเทศใหไ้ดบู้ชาเพื่อเป็นสิรมิงคลกบัตนเอง จากนัน้น  าท่าน
เดินทางสูส่ะพานไม้ไผ่ทุ่งนามุ้ย แหลง่เช็คอินแห่งใหม่ของ

จงัหวดั  นครนายกที่ก  าลงัไดร้บัความนิยม เป็นสะพานไมโ้คง้ไปมา
รูปตวัเอส มีความยาวประมาณ 150 เมตรทอดยาวผ่านทุ่งนาที่เขียว
ขจีประมาณ 2 ไร ่ท่ามกลางธรรมชาติบรรยากาศรม่รื่นดว้ยตน้ไมส้ี
เขียวและทิวเขานอ้ยใหญ่รูปทรงแปลกตา จากนัน้น  าท่านเดินทาง
ต่อสูน่ ้าตกนางรอง เป็นน า้ตกขนาดกลางลดหลั่นเป็นชัน้ๆ ไม่สงู
มาก มีความสวยงามแห่งหนึ่งของจงัหวัดนครนายก มีน  า้ตลอดปี 



สามารถเลน่น  า้หรอืเดินเลน่ชมทศันียภาพรม่รื่นไดพ้รอ้ม
ถ่ายรูปกบัจดุชมวิวยอดนิยมที่จะสามารถเห็นฉากของ
น า้ตกที่เลน่ระดบัชัน้เป็นฉากหลงัอีกดว้ย และใหเ้วลาท่าน
สดูอากาศบรสิทุธ์ิพรอ้มอิสระใหท้่าน  รบัประทานอาหาร
กลางวนับรเิวณดา้นหนา้ของน า้ตกมีรา้นอาหารใหบ้รกิาร
มากมายหลายรา้นดว้ยกนั 

บ่าย น าท่านเดินทางสูเ่ข่ือนขุนด่านปราการชล ชื่อเดิมเรยีกว่าเขื่อนคลองด่าน เป็นเขื่อนคอนกรตีที่ยาวที่สดุใน
ประเทศไทยและในโลก สรา้งขึน้ตามแนบพระราชด ารขิอง
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชเพื่อกกัเก็บน า้ในช่วงหนา้ฝนไวใ้ชใ้นหนา้แลง้และ
ควบคมุไม่ใหเ้กิดน า้ท่วมบา้นเรอืนราษฎร ไรน่าและพืน้ที่

การเกษตรในหนา้ฝนโดยสรา้งครอบฝายท่าด่านเดิม ซึ่งถือว่าเป็นเขื่อนที่
ความส  าคัญอย่างย่ิง ใหท้่านถ่ายรูปพรอ้มกบับริการนั่งรถชมบรเิวณสนั
เขื่อน จากนัน้น  าท่านเดินทางสูทุ่่งบัวแดง ที่มีพืน้ที่ประมาณ 5 ไร่ที่มี
ดอกบวัสีชมพบูานสะพรั่งสวยงามเต็มผืนน า้ (ทุ่งบวัแดงจะพากนับาน
สะพรั่งในช่วงเดือน ก.ย.-ก.พ.) จดัเป็นจดุเช็คอินอีกแห่งหนึ่งของจังหวดั
นครนายก จากนัน้ต่อดว้ยการไปเช็คอินกันที่อุโมงคป่์าไผ่หรืออารา
ชิยาม่าเมืองไทย เป็นอโุมงคไ์ผ่ที่เกิดขึน้ตามธรรมชาติที่เอียงเขา้หากนั
ระหว่างทางเดินที่ทอดยาวหลายเมตรจนกลายเป็นอโุมงคไ์ผ่เขียวขจีที่
สวยงาม ซึ่งที่นี่มีบรรยากาศคลา้ยกบัป่าไผ่ที่อาราชิยาม่าที่ญ่ีปุ่ น ใหท้่าน
ถ่ายรูปกบับรรยากาศที่สวยงาม จากนัน้น  าท่านเดินทางไปวัดหลวงพ่อ
ปากแดงเพื่อขอพรโชคลาภ หรอืที่เรียกว่า

วดัพราหมณม์ณี ถือเป็นวดัเก่าแก่วดัหนึ่งของ จ.นครนายก โดยสรา้งขึน้ตัง้แต่
สมยัรชักาลที่ 5 บรเิวณวดัรม่รื่นสวยงาม มีพระประธานศักด์ิสทิธ์ิมีช่ือว่าหลวง
พ่อปากแดง เป็นพระพทุธรูปปางสมาธิ สรา้งดว้ยโลหะสมัฤทธ์ิหนา้ตกักวา้ง 
49 นิว้ สงู 1 เมตรเป็นศิลปะสมยัลา้นชา้ง พระโอษฐ์ทาสแีดงชาวบา้นจงึ
เรยีกว่าหลวงพ่อปากแดง  จากนัน้ปิดทา้ยดว้ยการแวะชมฟารม์เมล่อน พ.

ฟารม์ เป็นฟารม์เมลอ่นหรอืแหลง่ท่องเที่ยว
เชิงเกษตร ชมฟารม์เมลอ่นปลอดสารพิษที่
ปลกูในเรอืนเพาะช า สามารถเลอืกชมและเลอืกซือ้กลบับา้นได ้รวมถงึเมนู
ต่างๆ ที่น  าเมเลอ่นมาเป็นสว่นประกอบ อาทิ เมลอ่นภูเขาไฟ สม้ต าเมลอ่น 
สาคเูมลอ่นนมสด ไอศกรมีเมลอ่น สลดัเมลอ่น เป็นตน้ 

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบักรุงเทพ    

18.00 น. เดินทางถงึกรุงเทพฯ สง่ทกุท่านโดยสวสัดิภาพ 



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

ก ำหนดกำรเดินทำง    ออกเดินทำงได้ทุกวัน ตลอดเดือน ส.ค.63 ถงึ 31 ธ.ค.63 
 

อัตราค่าบริการ  ผูใ้หญ่ ท่านละ 999.-    บาท  

ผู้ใหญ่ตัง้แต่  8 ท่านขึน้ไป บริการพาหนะโดยรถตู้ปรับอากาศ 

**ไม่รวมค่าทิป ท่านละ 200 บาท ช าระพร้อมค่าทัวรก์่อนเดินทาง** 

อัตรานีร้วม 

 ค่ารถตูป้รบัอากาศ น าเที่ยวตามที่ระบใุนรายการ 
 บรกิารน า้ด่ืมท่านละ 1 ขวด 
 ค่าอาหารเชา้และน า้ด่ืม ตามที่ระบใุนรายการ 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบใุนรายการ  
 ค่าประกนัภัยจากอบุัติเหตใุนการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารกัษาพยาบาลอบุัติเหต ุ    

วงเงินท่านละ 500,000 บาท (เงื่อนไขและขอ้ก าหนดตามที่ระบใุนกรมธรรม์) 
 ค่ามคัคเุทศกท์ี่จะคอยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

อัตรานีไ้ม่รวม 

X ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษีเท่านัน้) 

X ค่าทิปไกดแ์ละทีมงานคนขบัรถ ท่านละ 200.- บาท ช าระพรอ้มค่าทวัร ์

X ค่าใชจ้่ายสว่นตวัและค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบ ุ เช่น ค่าโทรศพัท ์ ค่าซักรดี ค่าอาหารและ
ค่าเครื่องด่ืมสั่งพิเศษ เป็นตน้ 

X ค่าอาหารส  าหรบัท่านที่ท่านเจ มงัสวิรติั หรอือาหารส  าหรบัมสุลมิ 

X ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมการเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ 
เงือ่นไขการช าระเงนิ 

 ส าหรบัการจองทวัร ์ทางบรษัิทฯ จะขอเก็บเงินทวัรเ์ต็มจ านวนตามรายการระบ ุโดยเรยีกเก็บทนัทีหลงัจาก
การจองทวัร ์พรอ้มขอส  าเนาบตัรประชาชนของผูเ้ดินทาง 

 กรุณาช าระค่าทวัรอ์ย่างนอ้ย 20 วนัก่อนวนัที่น  าเที่ยว (หากไม่ช าระตามก าหนด ถือว่าท่านสละสทิธ์ิในการ
เดินทาง)  

เงือ่นไขการยกเลิก 

● หากมีการยกเลกิไม่นอ้ยกว่า 30 วนัก่อนวนัที่น  าเที่ยว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินมดัจ า (กรณีที่มี
การเรียกเก็บมดัจ า) โดยทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายตามที่เกิดขึน้จรงิ 

● หากมีการยกเลกิไม่นอ้ยกว่า 15 วนัก่อนวนัที่น  าเที่ยว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงิน 50% ของค่าทวัร ์
รวมถึงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายตามที่เกิดขึน้จรงิ 

● หากมีการยกเลกินอ้ยกว่า 15 วนัก่อนวนัที่น  าเที่ยว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนเงินค่าทวัรท์ัง้หมด 
 



***กรณีมีเหตุยกเลิกทวัร ์โดยมิใช่ความผิดของบรษัิททวัร ์บรษัิทฯจะคืนเงินค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ*** 

***ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ เช่น ค่ารถ, ค่าโรงแรม และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่จ  าเป็น *** 

หมายเหตุ 

● การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้เดินทางท่ีเป็นผู้ใหญ่ จ านวน 8 ท่านขึน้ไป (ออกเดินทางโดยรถตู้

ปรับอากาศ)  ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจ านวนดงักลา่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคา
หรอืเลื่อนการเดินทางหรอืยกเลิกการเดินทาง 

● รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดกูาล สภาพภูมิอากาศ, 
เหตกุารณท์างการเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทาง
บรษัิทฯ จะค านงึถงึประโยชนแ์ละความปลอดภัยของท่านเป็นส  าคัญที่สดุ 

● หากท่านไม่ไดเ้ดินทางท่องเที่ยวพรอ้มคณะหรอืถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกรอ้งเงินหรอืสว่น
บรกิารที่ขาดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนือ้สตัว ์หรอืแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บรษัิทฯใหท้ราบลว่งหนา้ 
● ทางบรษัิทฯ ไม่รบัผิดชอบในความเสียหาย หรอืการยกเลกิการเดินทางที่เกิดจากเหตุสดุวิสยั อาทิ ภัยจาก

ธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรอืสิ่งของสญูหายตามสถานที่ต่างๆ 
● การจัดที่นั่งบนรถบัส (กรณีที่คณะเดินทางโดยรถบสั) ขึน้อยู่กบัล  าดบัการจอง และถือเป็นสทิธ์ิขาดของทาง

บรษัิทฯ ในการบรหิารจดัการ 
● เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรอืค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบั

เงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด 
 

มาตรการการดูแลป้องกัน ในช่วงภาวะโควิด 19 

● ผูเ้ดินทางตอ้งใสห่นา้กากอนามัยตลอดการเดินทาง 
● ตรวจวดัอณุหภูมิก่อนเดินทาง และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก่์อนขึน้-ลงรถทุกครัง้ 
● ที่นั่งบนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม 
● มีการฉีดพ่นท าความสะอาดบนรถโดยสาร 

 

ผังท่ีน่ังบนรถ 

                                                                                            

 

 


