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นครนายก วนัเดียว...ก็เท่ียวได ้(One Day Trip) 

กรงุเทพฯ-ซุม้ป่าไผ่-พุทธอทุยานมาฆบูชาอนสุรณ-์เขือ่นขนุด่าน-น า้ตกเขาช่องลม-ภกูะเหร่ียง-วดัหลวง

พ่อปากแดง-ตลาดโรงเกลือ-แวะซ้ือของฝาก-Montreux Café and farm-กรงุเทพฯ 

06.00 น. จดุนดัพบท่ี : ป้ัม ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงขา้ม ม.หอการคา้).....  

เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระแกท่่าน ออกเดินทางดว้ย รถ

ตูป้รบัอากาศ VIP รุ่นใหม ่9 ท่ีนัง่ เดินทางส ู ่จ.นครนายก 

06.30 น. ออกเดินทาง พรอ้มมคัคเุทศกอ์ารมณด์ี ท่ีจะมาใหข้อ้มลูสถานท่ีท่องเท่ียวตา่งๆ และดแูลท่านตลอดการ

เดินทาง ★★พิเศษ...บรกิารอาหารเชา้บนรถ พรอ้มน ้าด่ืม★★ 

08.00 น. น าท่านเดินทางชม ซ ุม้ป่าไผ ่วัดจฬุาภรณว์นาราม ซ่ึงซุม้ป่าไผว่ัดจฬุาภรณว์นาราม แห่งนี ้เกิดขึน้เอง

ตามธรรมชาต ิมีความยาวประมาณ 800 เมตรเลย ความเงยีบ สงบ สวยงาม และ ร่มเย็น จาก

ธรรมชาต ิสามารถสรา้งความสขุไดใ้หเ้ราไดอ้ย่างไมน่า่เชื่อ จึงกลายเป็นจดุท่องเท่ียว ท่ีเหลา่นกัเดินทาง

หลายคนหาโอกาสแวะมาเก็บภาพความงาม ณ วัดแห่งนี ้

09.20 น. น าท่านเดินทางถึง พทุธอทุยานมาฆบชูาอนสุรณ ์สรา้งขึน้เนือ่งในโอกาสครบ 2,600 ปี แห่งการตรสั

ร ูข้องพระพทุธเจา้ดว้ยการระดมทนุจากผูม้ีจิตศรทัธาทัง้ในและตา่งประเทศ เมื่อเขา้ไปในสถานท่ีแห่งนี้

เราจะไดเ้ห็นพระพทุธรปูปางแสดงโอวาทปาตโิมกขข์นาดใหญ่เดน่เป็นสงา่หนา้ตกั 9 เมตร สงู 13.5 

เมตร เป็นตวัแทนองคพ์ระสมัมาสมัพทุธเจา้ บริเวณโดยรอบมีการสรา้งพระพทุธรปูขนาดหนา้ตกั 90 

ซม. อีก 1,250 องค ์เป็นตวัแทนพทุธสาวกแสดงถึงเหตกุารณส์ าคญัเมื่อครัง้พทุธกาล 

10.30 น. น าท่านเดินทางชม เข่ือนขนุด่านปราการชล ชื่อเดิมเรียกว่าเขือ่นคลองท่าดา่นเป็นเขือ่นคอนกรีตอดั

บดยาวท่ีสดุในประเทศไทยและในโลก เป็นเขือ่นที่มีวิวทิวทศันส์วยงามเหมาะแกก่ารพกัผอ่นชมวิว สรา้ง

ขึน้ตามแนว พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมนิทร มหาภมูิพลอดลุยเดช เพื่อเก็บกกัน า้ในชว่ง

หนา้ฝนไวใ้นหนา้แลง้ และควบคมุไมใ่หเ้กิดน า้ท่วมบา้นเรือนราษฎร ไร่นาและพื้นท่ีการเกษตรในหนา้ฝน 

โดยสรา้งครอบฝายท่าดา่นเดิม ตอ่จากนัน้พาทา่นนัง่เรอืชมน ้าตกช่องลม ระยะทางจากเขือ่นมาถึงเขา

ชอ่งลม ใชเ้วลาประมาณ 15 นาที โดยเรือจะแวะจดุท่องเท่ียวทัง้หมดดว้ยกนั 4 จดุ ไดแ้ก ่น า้ตกผางาม

งอน, น า้ตกคลองคราม, น า้ตกตน้น า้ และน า้ตกชอ่งลม เป็นตน้  

เท่ียง รบัประทานอาหารเท่ียง ณ รา้นอาหาร (ม้ือท่ี 2)  
บ่าย น าท่านเดินทางสู ่ภกูะเหรีย่ง เป็นแหลง่เรียนรูท่ี้ยึดหลกัเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช มาเป็นแนวทางการด าเนนิชีวิตท่ีเรียบงา่ย บนพ้ืนท่ีกว่า 50 ไร่ ใน

บรรยากาศท่ีร่มร่ืน มีแลนดม์ารค์ท่ีนา่สนใจคือ สะพานไมท่ี้ทอดยาวไปกลางทุ่งนาอนัเขยีวขจี นอกจากนี้

ยงัมีพิพิธภณัฑพ้ื์นบา้นรตันจนั พิพิธภณัฑข์นาดเล็กท่ีไดส้ะสมขา้วของเคร่ืองใชใ้นอดีต ทัง้เคร่ืองมือท า

เกษตรกร ชา่งไมแ้ละแพทยแ์ผนโบราณ นอกจากนีย้งัเป็นสถานท่ีวางจ าหนา่ยสินคา้ทางการเกษตรและ

หตัถกรรมท่ีผลิตโดยบา้นภกูระเหร่ียงและสมาชิกของกลุม่ผูผ้ลิตหลายรายในจงัหวัดนครนายก รวมถึง

เป็นรา้นอาหารและรา้นกาแฟอีกดว้ย 

15.00 น. น าท่านสกัการะ หลวงพ่อปากแดง ณ วดัพราหมณี มีพระประธานศักดิ์สิทธ์ิ ท่ีเป็นท่ีเคารพนบัถือกนั

อย่างกวา้งขวาง มีชื่อว่า "หลวงพ่อปากแดง" เป็นพระพทุธรปูปางสมาธิ สรา้งดว้ยโลหะ สมัฤทธ์ิหนา้ตกั

กวา้ง 49 นิว้ สงู 1 เมตร เป็นศิลปะสมยัลา้นชา้ง จีวรเป็นลายดอกพิกลุ พระโอษฐ ์แยม้ทาสีแดงเห็นชดั 

ชาวบา้นจึงเรียกว่า "หลวงพ่อปากแดง" สิ่งท่ีเดน่สะดดุตา คือ ท่ีปากของ หลวงพ่อมี สีแดงสดเหมือน

มีผูน้  าลิปสตกิ ไปทาไว ้ผูเ้ฒ่าผูแ้กย่่านนัน้ยืนยนัว่าเห็นปากท่านแดง แบบนีม้าตัง้แตเ่กิด เป็นอนัว่าหลวง

พ่อมีปากสีแดงมา นบัรอ้ยปีแลว้ โดยไมม่ีใครน าสี ไปทาแตอ่ย่างใด นบัเป็นความแปลก ใจแกผู่ท่ี้ได ้ไปพบ

เห็นมี ต านานเชื่อกนัหลวงพ่อปากแดง เป็นพระพทุธรปูพี่นอ้งกบัหลวงพ่อ พระสกุและหลวงพ่อพระไส ท่ี

ประดิษฐานอยู่ท่ี จ.หนองคาย ในปัจจบุนัท่ีได ้อญัเชิญมาจาก นครเวียงจนัทน ์ลาว พอมาถึงประเทศไทย 

ชาวบา้น ไดแ้ยกยา้ยไปตาม วัดตา่งๆ สว่นหลวงพ่อปากแดง ก็มาเป็นพระพทุธรปู ศักดิ์สิทธ์ิ ของชาว จ.



 
 
 

นครนายก ตอ่จากนัน้ชอ้ปป้ิงกนัตอ่ที่ ตลาดโรงเกลือ มีสินคา้ประเภทเสื้อผา้ กระเป๋า รองเทา้ 

เคร่ืองประดบั เคร่ืองครวั รวมไปถึงอาหารแหง้ ฯลฯ 

17.00 น. น าท่านเดินทางถึงรา้นกาแฟสดุฮิป Montreux café and farm เป็นคาเฟ่ชิคๆ ผสมผสานกบับรรยากาศ

แบบบา้นทุ่ง มีพ้ืนท่ีกวา้งขวางจดัแบ่งโซนไวห้ลากหลายแนว  เร่ิมจากโซนขายเคร่ืองดื่มซ่ึงสรา้งเป็นบา้น

แบบฟารม์โมเดิรน์  โซนทอ้งทุ่งนามีกระท่อมและทางเดินไมไ้ผเ่ดินเรียบตน้ขา้ว รวมถึงฟารม์เลี้ยงไก่

ขนาดเล็ก และพื้นท่ีนัง่เลน่ริมน า้  เรียกไดว่้าถกูใจคอถ่ายภาพพอรต์เทรต เพราะมีมมุสวยๆใหถ่้ายภาพ

เพียบเลยทีเดียว ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่าน น าท่านเดินทางกลบัจดุหมายปลายทาง 

19.30 น. เดินทางถึง กรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

**หมายเหต:ุ โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีโดยค านึงถึงประโยชนแ์ละความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั** 

 

เง่ือนไขการจอง ช าระเต็มจ านวน 2,490 บาท  

ภายใน 2 วนั หลงัจากท าการจองเขา้มา 

*** เม่ือช าระค่าทวัรแ์ลว้ ถือว่าท่านรบัทราบเง่ือนไขในการจองทวัรน้ี์ทกุประการ *** 

ฃ 

Date วนัเดินทาง ราคาท่านละ ประเภทรถ 

วันพธุ 03 มิถนุายน 2563 (วันหยดุ) 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 06 มิถนุายน 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 07 มิถนุายน 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 13 มิถนุายน 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 14 มิถนุายน 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 20 มิถนุายน 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 21 มิถนุายน 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 27 มิถนุายน 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 28 มิถนุายน 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 04 กรกฎาคม 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 05 กรกฎาคม 2563 2,490.- VAN 

วันจนัทร ์ 06 กรกฎาคม 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 11 กรกฎาคม 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 12 กรกฎาคม 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 18 กรกฎาคม 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 19 กรกฎาคม 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 25 กรกฎาคม 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 26 กรกฎาคม 2563 2,490.- VAN 

วันองัคาร 28 กรกฎาคม 2563 2,490.- VAN 



 
 
 

วันเสาร ์ 01 สิงหาคม 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 02 สิงหาคม 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 08 สิงหาคม 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 09 สิงหาคม 2563 2,490.- VAN 

วันพธุ 12 สิงหาคม 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 15 สิงหาคม 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 16 สิงหาคม 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 22 สิงหาคม 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 23 สิงหาคม 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 29 สิงหาคม 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 30 สิงหาคม 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 05 กนัยายน 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 06 กนัยายน 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 12 กนัยายน 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 13 กนัยายน 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 19 กนัยายน 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 20 กนัยายน 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 26 กนัยายน 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 27 กนัยายน 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 03 ตลุาคม 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 04 ตลุาคม 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 10 ตลุาคม 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 11 ตลุาคม 2563 2,490.- VAN 

วันองัคาร 13 ตลุาคม 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 17 ตลุาคม 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 18 ตลุาคม 2563 2,490.- VAN 

วันศกุร ์ 23 ตลุาคม 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 24 ตลุาคม 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 25 ตลุาคม 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 31 ตลุาคม 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 01 พฤศจิกายน 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 07 พฤศจิกายน 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 08 พฤศจิกายน 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 14 พฤศจิกายน 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 15 พฤศจิกายน 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 21 พฤศจิกายน 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 22 พฤศจิกายน 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 28 พฤศจิกายน 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 29 พฤศจิกายน 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 05 ธนัวาคม 2563 2,490.- VAN 



 
 
 

วันอาทิตย ์ 06 ธนัวาคม 2563 2,490.- VAN 

วันจนัทร ์ 07 ธนัวาคม 2563 2,490.- VAN 

วันพฤหสับดี 10 ธนัวาคม 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 12 ธนัวาคม 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 13 ธนัวาคม 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 19 ธนัวาคม 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 20 ธนัวาคม 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 26 ธนัวาคม 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 27 ธนัวาคม 2563 2,490.- VAN 

 

อตัราขา้งตน้ ส าหรบัคณะเดินทาง 6 ท่าน ข้ึนไป บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิในการปรบัเปลี่ยนอตัราค่าบรกิารหรอื

ยกเลิกหรอืเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีท่ีจ านวนผ ูเ้ดินทางต ่ากว่า 6 ท่าน 

 

อัตราน้ีรวม 

 รถตูป้รบัอากาศ VIP 9 ท่ีนัง่ พรอ้มน า้มนัและคนขบัน าเที่ยวตลอดการเดินทาง 

 คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 

 น า้ดื่ม ขนม บริการตลอดการเดินทาง 

 คา่ธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียวตา่งๆ ตามที่ระบใุนรายการ  

 มคัคเุทศก ์ช านาญขอ้มลูและประวัตศิาสตรส์ถานท่ี พรอ้มใหข้อ้มลู และน าเที่ยวตลอดการเดินทาง 

 ประกนัอบุตัเิหตกุารเดินทางตามเงือ่นไขและขอ้ตกลง ในกรมธรรม ์

อัตราน้ีไม่รวม 

× คา่ธรรมเนียมเขา้สถานท่ี ของชาวตา่งชาตท่ีิเพิ่มเตมิตามการจ่ายจริง 

× ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (ในกรณีขอใบก ากบัภาษี) 

× ค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ (ข้ึนอย ูก่บัความพึงพอใจ และสินน ้าใจของลกูคา้) 

เง่ือนไขการจองและส ารองท่ีนั่ง 

1. กรณุาแจง้ชื่อ-นามสกลุ, ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศัพทข์องผูจ้อง ส าหรบัออกใบแจง้หนีแ้ละใบรบัเงนิของท่าน  

2. ช าระมดัจ าภายใน 48 ชม. โดยการโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบริษทัฯ  

3. กรณุาสง่ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ใหท้างบริษทัฯ กอ่นการเดินทาง 10 วนั 

เพื่อใชส้ าหรบัการใสช่ื่อตัว๋เคร่ืองบิน (ส าหรบัทวัรเ์คร่ืองบิน) และการท าเอกสารประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างการ

เดินทาง 

4. ช าระสว่นที่เหลือกอ่นวันเดินทางอย่างนอ้ย 10 วัน 

5. หากจองกอ่นวันเดินทางนอ้ยกว่า 10 วันตอ้งช าระเตม็จ านวน 100% 

เง่ือนไขการยกเลิกเดินทาง 

1. แจง้ยกเลิกกอ่นการเดินทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คืนเงนิตามที่ไดช้ าระมา 

2. แจง้ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงนิมดัจ าในทกุกรณี 

3. แจง้ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 1-14 วัน วัน ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมดในทกุกรณี 

4. หากไมช่ าระสว่นที่เหลือกอ่นวันเดินทาง 10 วันถือว่าสละสิทธ์ิ และไม่สามารถเรียกเงนิมดัจ าคืนได ้

* การเลื่อนการเดินทางตอ้งแจง้ลว่งหนา้อย่างนอ้ย15  วนัก่อนการเดินทางมฉิะนัน้จะไมส่ามารถเลื่อนการเดินทางได ้* 



 
 
 

หมายเหต ุ: กรณุาอ่านรายละเอียดทุกขอ้ เพ่ือสิทธิของท่าน 

1. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูร้่วมเดินทางไมถึ่ง

ตามที่ก าหนดไว ้ 

2. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาคา่ทวัร ์หากมีการปรบัราคาคา่น า้มนัขึน้ กอ่นการเดินทาง หรือมี
การปรบั ราคาคา่น า้มนัและภาษีน า้มนั (กรณีเดินทางโดยเคร่ืองบิน) 

3. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวหรือบางประการ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
เพื่อ ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานท่ีและเวลา  ทัง้นีโ้ดยค านงึถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของ

ท่านเป็น ส าคญั หรือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่สามารถแกไ้ขได ้และจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสญูหาย สญูเสีย 

หรือไดร้บั บาดเจ็บที่นอกเหนอืความรบัผิดชอบของมคัคเุทศกห์รือทีมงาน 

4. ทางบริษทัฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกิดการสญูหายสิ่งของที่มีคา่ อนัเนือ่งมาจากความประมาทของตวั

ผูเ้ดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อบุตัเิหตจุากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

5. เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไมเ่ดินทางพรอ้มคณะ ถือว่า

ท่าน ละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บริการและเงนิมดัจ าคืนได ้ไมว่่ากรณีใดๆทัง้ส้ิน 

6. เมื่อท่านตกลงช าระคา่มดัจ าหรือช าระคา่ทวัรท์ัง้หมด กบัทางบริษทัฯแลว้ ทางบริษทัฯถือว่าท่านรบัทราบและ
ยอมรบั เงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมายเหตทุัง้หมดทกุขอ้แลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 


