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เดนิทาง กมุภาพนัธ-์เมษายน 2564 
 

 พทุธสถานจเีต็กลิม้|วัดมณีวงศ|์สวนเอเดน| 

วัดธรรมปัญญา|วัดจฬุาภรณ์วนาราม 

 

เสน้ทางการเดนิทาง  
วันที ่1 กรงุเทพฯ-พทุธสถานจเีต็กลิม้-วัดมณวีงศ-์สวนเอเดน-วัดธรรม

ปัญญา-วัดจฬุาภรณว์นาราม-กรงุเทพฯ 
 

Day 

1 
 

 

กรุงเทพฯ 
- 

นครนายก 
 

วันที ่1 
กรุงเทพฯ-พุทธสถานจีเต็กลิ้ม-วัดมณีวงศ-์สวนเอเดน-วัดธรรมปัญญา-วัดจุฬาภรณว์นา
ราม-กรุงเทพฯ 

06.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ จุดนดัหมาย (จุดจอดรถ เดอะบาซาร ์รัชดาภิเษก แยกรัชดา-ลาดพร้าว ฝ่ังพระศิวะ 

พระพฆิเนศ) โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรบั เพ่ือความปลอดภยัในการท่องเท่ียวและเป็นไปตามมาตรฐาน 
SHA เจา้หนา้ท่ีจะท าการตรวจวดัอณุหภูมิของลกูคา้เพ่ือคดักรองก่อนขึน้รถ บนรถจะมีแอลกอฮอลเ์จลลา้งมือ
ใหบ้รกิาร และเวน้ระยะหา่งการนั่งในรถ 

06.30 น. ออกเดนิทางมุง่หนา้สู ่จงัหวดันครนายก รบัประทานอาหารวา่ง (มือ้ที1่) 

เริม่ตน้เพียง 999.- 
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09.00 น. น าทา่นเขา้ขอพระองคเ์ทพ ณ  พุทธสถานจีเตก็ลิม้ พระพทุธศาสนาและศิลปวฒันธรรมไทย-จีน มาท่ีน่ีตอ้งขอ
พรต่อเทพเจา้แห่งโชคลาภ หรือองคไ์ฉ่ซิง้เอี๊ย ซึ่งเช่ือว่าคนไทยเราจะมีเชือ้จีนปนหรือไม่ย่อมตอ้งรูจ้กั องคไ์ฉ่ซิ่ง
เอี๊ยภายในพุทธสถาน จี เต๊ก ลิม้ ประดิษฐานในปางมหาเศรษฐีชัมภล ท่ีถือว่าใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย 
นอกจากนีภ้ายในยงัมีเทพเจา้และพระโพธิสตัวต์ามความเช่ือของชาวจีนอีกหลายองคเ์ช่น เทพเจา้เฮ่งเจีย เจา้
พ่อกวนอู เจา้พ่อเสือ พระโพธิสตัวก์วนอิม พระไภสชัยครุุพุทธเจา้ ทา้วจตโุลกบาลทัง้ส่ี ขณะท่ีองคพ์ระพุทธรูป
ประธานของพทุธสถานก็สีทองอรา่มงดงามอยา่งมาก 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 น าท่านชมความงาม วัดมณีวงศ ์วดัท่ีมีพทุธศิลป์ท่ีสวยงามตัง้แตซุ่ม้ประตวูดั พระพทุธรูปสีเหลืองทองป่างปา

เลยไลยก ์วิหารเซียนท่ีมีพระพทุธรูปองคใ์หญ่ประดิษฐานอยู่ดา้นบน พระอุโบสถ สวนปฏิบตัิธรรม ท่ีสรา้งดว้ย
ศลิปะท่ีออ่นชอ้ยงดงามและแปลกตาจากท่ีเคยเห็น ใหท้า่นไดเ้ดนิชมไดแ้บบต่ืนตาต่ืนใจ  

กลางวนั อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย  

 น าท่านเดินทางไปยังสวนเอเดน หรือ เอเดนฟารม์ นครนายก แหล่งท่องเท่ียวเปิดใหม่ เป็นคาเฟ่ร่มสุดเก๋
ตกแต่งสไตลฟ์ารม์ตัง้อยู่ในตวัเมืองนครนายก ลกัษณะเด่นของรา้น คือ ร่มหลากสีสนัท่ีหอ้ยอยู่ดา้นบนศีรษะ
เกือบทกุมมุของรา้น  นอกจากนีภ้ายในรา้นยงัมีสะพานไมไ้ผก่ลางทุง่นาใหเ้ดนิเลน่สมัผสับรรยากาศแบบบา้นทุ่ง 
พรอ้มซุม้นั่งเล่น ใหน้ั่งพกัผ่อนแนวธรรมชาติ  ไดเ้พลิดเพลินกบัการถ่ายรูปมมุตา่งๆ ไดอ้ย่างสนกุสนาน บริเวณ
ทางเขา้หนา้รา้นจะพบกับรูปป้ันการตนูหอยทากแสนน่ารกัคอยตอ้นรบั ท่ีประดบัดว้ยร่มหลากสี เกือบทั่วทุก
อาณาบริเวณของรา้น แต่บริเวณทางเขา้จะมีมากเป็นพิเศษ ถือเป็นจุดแรกท่ีทุกคนตอ้งหยุดแชะภาพอย่าง
สนกุสนานภายในเอเดนฟารม์มีรา้นอาหารเป็นซุม้ขายไวห้ลายรา้น 
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14.00 น. น าท่านเดินทางตอ่ไปยงัพุทธมาฆบูชาอนุสรณ ์ตัง้อยู่ใกล้ๆ  กับทางขึน้น า้ตกสาลิกาบนพืน้ท่ี 53 ไร่ ลอ้มรอบ
ดว้ยภูเขา มีสายน า้ไหลผ่าน เม่ือเขา้ไปในสถานท่ีแห่งนี ้จะไดเ้ห็นพระพทุธรูปปางแสดงโอวาทปาติโมกขข์นาด
ใหญ่เด่นเป็นสง่าหนา้ตกั 9 เมตร สูง 13.5 เมตร เป็นตัวแทนองคพ์ระสมัมาสมัพทุธเจา้ บริเวณโดยรอบ มีการ
สรา้งพระพทุธรูปขนาดหนา้ตกั 90 ซม. อีก 1,250 องค ์เป็นตวัแทนพทุธสาวกแสดงถึงเหตกุารณส์ าคญัเม่ือครัง้
พทุธกาล คือ วนัมาฆะบชูา กลา่วคือ เป็น วนัจาตรุงคสนันิบาต หรือวนัประชมุใหญ่อนัประกอบดว้ยองค ์4 คือ 
1.พระภิกษุสงฆซ์ึ่งเป็นพทุธสาวกจ านวน 1,250 องค ์มาชมุนมุพรอ้มกนัโดยท่ีไมไ่ดน้ดัหมาย  
2.พระพุทธสาวกเหล่านีล้ว้นเป็นเอหิภิกขุอุปสมัปทา คือ เป็นผูท่ี้พระพุทธองคท์รงประทานการอุปสมบทดว้ย
พระองคเ์อง  
3.พระภิกษุสงฆท์ัง้หมดเป็นพระอรหนัต ์ 
4.วนันัน้เป็นวนัเพ็ญเดือนมาฆะ คือพระจนัทรเ์สวยมาฆฤกษ ์

 
16.00 น. จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่วัดจุฬาภรณว์นาราม ตัง้อยู่ ต  าบลบา้นพรกิ อ าเภอบา้นนา จงัหวดันครนายก สรา้ง

ขึน้ในโอกาสท่ี สมเดจ็พระเจา้ลกูเธอ เจา้ฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ ์อคัรราชกมุารี ทรงพระชนมาย ุ๕๐ พรรษา ใน
วนัท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐ และไดพ้ระราชทานนามวดัจฬุาภรณว์นาราม ดา้นหนา้วดัจฬุาภรณว์นาราม มีซุม้ไผ่
เป็นอโุมงคไ์ผท่ี่เกิดขึน้ตามธรรมชาต ิท่ีเอียงเขา้หากนัระหวา่งทางเดนิท่ีทอดยาวหลายเมตร จนกลายเป็นอโุมงค์
ไผเ่ขียวขจีท่ีสวยงาม ยิ่งในช่วงท่ีมีแสงออ่นของดวงอาทิตยส์อ่งลอดลงมาผา่นตน้ไผด่ว้ยแลว้ยิ่งงดงาม ซุม้ตน้ไผ ่
มีบรรยากาศคลา้ยกบัป่าไผอ่าราชิยามา่ ท่ีเกียวโต ประเทศญ่ีปุ่ น เป็นอีกหนึ่งสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ี
นกัทอ่งเท่ียวมาเย่ียมชมนครนายกตา่งนิยมมาถ่ายภาพ ถือเป็นจดุพกัผอ่นท่ีสวยงามรม่รื่นท่ีหา้มพลาด 
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17.00 น. สมควรแก่เวลาน าทา่นเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ  
18.30 น. เดนิทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

  

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

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง ราคาทา่นละ 

13 กมุภาพนัธ ์2564 999.- 

13 มนีาคม 2564 999.- 

27 มนีาคม 2564 999.- 

04 เมษายน 2564 999.- 

26 เมษายน 2564 999.- 
 

 

หมายเหต ุ(กรณุาอา่นายละเอยีดทกุขอ้หมายเหต)ุ 
1. รบกวนพจิารณาโปรแกรมการเดนิทางใหล้ะเอยีดกอ่นท าการจอง 
2. กรณุาปฏบิตัรตามทีเ่จา้หนา้ทีแ่นะน า เพือ่เป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐาน

ทอ่งเทีย่วปลอดภยัดา้นสขุอนามยั) และเพือ่ความปลอดภยัในการทอ่งเทีย่ว 
3. กรณุาจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 7 วนั 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ หรอื

ยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20 ทา่น โดยบรษัิทจะแจง้ใหผู้ ้
เดนิทางทราบลว่งหนา้ 

5. ก าหนดการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมูค่ณะ เวลา สภาพ
การจราจร และสภาพภมูอิากาศในขณะนัน้ โดยค านงึถงึความปลอดภยัและ
ประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป้นส าคญั 

6. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิ หรอืเลือ่นการเดนิทาง ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมค่รบ
ตามจ านวนทีก่ าหนด 

 
อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีร้วม 

1. รถบสัปรับอากาศ ทอ่งเทีย่วตามรายการ  
2. คา่ธรรมเนยีมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ตามทีร่ะบใุนรายการทัวร ์
3. พาหนะทอ้งถิน่(ถา้ม)ี ตามทีร่ะบใุนรายการทวัร ์
4. มคัคเุทศก ์ทีค่อยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
5. คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง (คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองใน

ระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 2,000,000 บาท , คา่รักษาพยาบาลในกรณี
ทีเ่กดิจากอบุตัเิหต ุวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไข
กรมธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีไ้มร่วม 

1. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืรายการทวัรท์ีร่ะบ ุอาท ิคา่อาหารและ
เครือ่งดืม่ คา่รกัษาพยาบาล (ในกรณทีีเ่กดิจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 

2. คา่ใชจ้า่ยทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว ทีเ่กดิจากผูเ้ดนิทางเอง 
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3. คา่ธรรมเนยีมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ส าหรับชาวตา่งชาตทิีต่อ้งช าระเพิม่ อาท ิ
คา่ธรรมเนยีมอทุยานแหง่ชาต ิ

4. คา่ทปิมคัคเุทศก ์และพนักงานขบัรถ จ านวน 100 บาท/ลกูคา้ 1 ทา่น 
5. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% (เฉพาะในกรณีทีต่อ้งการ

ใบก ากบัภาษีเทา่นัน้) (กรณตีอ้งการ รบกวนแจง้กอ่นท าการช าระเงนิ) 
 

การจองทวัรแ์ละส ารองทีน่ ัง่ 
1. กรณุาแจง้ชือ่-นามสกลุ, ทีอ่ยูแ่ละหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง ส าหรับออกใบ

แจง้หนีแ้ละใบรับเงนิของทา่น  
2. ช าระคา่ทัวร ์เพือ่เป็นการยนืยนัการจองจงึจะถอืวา่ไดท้ าการส ารองทีน่ั่งเสร็จ

สมบรูณ ์โดยการโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบรษัิทฯ ดงัรายละเอยีด 
3. กรณุาสง่ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง ใหท้าง

บรษัิทฯ กอ่นการเดนิทาง 7 วนั เพือ่ใชส้ าหรับการท าเอกสารประกนัอบุตัเิหตุ
ระหวา่งการเดนิทาง 

การยกเลกิการเดนิทาง 
1. เมือ่ทา่นตกลงช าระคา่ทัวรก์บัทางบรษัิทฯแลว้ ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นรับทราบ

และยอมรับ   เงือ่นไขและขอ้ตกลงทัง้หมดทกุขอ้แลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์
ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด ในทกุกรณ ี
 

ขอ้แนะน าส าหรบัการเดนิทาง  ในชว่งภาวะ โควทิ 19 
มาตรการการบรกิารบนรถบรกิาร 

1. สมาชกิตอ้งใสห่นา้กากอนามยัตลอดการเดนิทาง  
2. กอ่นขึน้-ลงรถทกุครัง้  ทางบรษัิทจะมมีาตรการ วัดไข ้ และ ลา้งมอืดว้ยเจล

แอลกอฮอลบ์นรถงดใชห้อ้งน ้าบนรถตลอดการเดนิทาง  
3. ประตรูถ  เปิด-ปิด ประตเูดยีว 
4. กรณุากรอกรายละเอยีดแบบฟอรม์  ต.๘-คค  (ทางบรษัิท ปริน้แบบฟอรม์นีใ้ห ้

ทกุทา่น  เมือ่ทา่นกรอกแลว้กรณุาสง่คนืให ้ จนท.บรกิารบนรถบรกิาร) 
5. น ้าดืม่/น ้าเปลา่  แจกใหว้ันละ 1 ขวด    
6. ทางบรษัิทขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารวา่ง ระหวา่งทีอ่ยูบ่นรถ   

 

การยกเลกิการเดนิทาง 
1.ยกเลกิการเดนิทางตัง้แต ่30 วนัขึน้ไป คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหกัคา่ใชจ้า่ยที่
เกดิขึน้จรงิ 
2.ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา 
และเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ (ถา้ม)ี 
3.ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 
** กรณีมเีหตใุหย้กเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์ทางบรษัิท
คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหกัคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ีอาทเิชน่ คา่มดัจ าตัว๋
เครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 
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