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เดนิทาง เมษายน-ตลุาคม 2564 
 

 พทุธสถานจเีต็กลิม้|วัดมณีวงศ ์(อศัจรรยถ์ ้าพญานาค)  
|พทุธมาฆบชูาอนุสรณ์| เขือ่นขนุดา่นปราการชล | 

วัดจฬุาภรณ์วนาราม 

 
 
 

 
 

เส้นทางการเดนิทาง 
วันที ่1 กรุงเทพฯ-พุทธสถานจเีตก็ลิม้-วัดมณีวงศห์รือถ า้พญานาค-พุทธมาฆบูชาอนุสรณ ์-

เขื่อนขุนด่านปราการชล -วัดจุฬาภรณว์นาราม-กรุงเทพฯ 
 

Day 
1 

 

 

กรงุเทพฯ 
- 

นครนายก 
 

วนัที ่1 
กรุงเทพฯ-พุทธสถานจเีต็กลิม้-วดัมณีวงศห์รอืถ า้พญานาค -พุทธมาฆบูชา
อนสุรณ์ -เขือ่นขนุดา่นปราการชล -วดัจฬุาภรณ์วนาราม-กรงุเทพฯ 

06.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ จุดนัดหมาย (จุดจอดรถ เดอะบาซาร ์รชัดาภเิษก แยกรชัดา-ลาดพรา้ว ฝั่ง

พระศวิะ พระพฆิเนศ) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับ เพือ่ความปลอดภัยในการท่องเทีย่วและ

เป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจา้หนา้ทีจ่ะท าการตรวจวัดอุณหภูมขิองลกูคา้เพือ่คัดกรองก่อนขึน้รถ 

บนรถจะมแีอลกอฮอลเ์จลลา้งมอืใหบ้รกิาร  

06.30 น. ออกเดนิทางมุง่หนา้สู ่จงัหวดันครนายก รับประทานอาหารวา่ง (มือ้ที1่) 

เร ิม่ตน้เพยีง 999.- 
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09.00 น. น าท่านเขา้ขอพระองคเ์ทพ ณ  พุทธสถานจเีต็กลิม้ พระพุทธศาสนาและศลิปวัฒนธรรมไทย-จนี 

มาที่นี่ตอ้งขอพรต่อเทพเจา้แห่งโชคลาภ หรือองคไ์ฉ่ซิง้เอี๊ ย ซึง่เชือ่ว่าคนไทยเราจะมเีชือ้จีนปน

หรอืไมย่อ่มตอ้งรูจั้ก องคไ์ฉ่ซิง่เอี๊ยภายในพทุธสถาน จ ีเตก๊ ลิม้ ประดษิฐานในปางมหาเศรษฐชีัมภล 

ทีถ่อืวา่ใหญท่ีส่ดุในประเทศไทย นอกจากนี้ภายในยังมเีทพเจา้และพระโพธสิัตวต์ามความเชือ่ของ

ชาวจนีอกีหลายองคเ์ชน่ เทพเจา้เฮง่เจยี เจา้พ่อกวนอ ูเจา้พ่อเสอื พระโพธสิัตวก์วนอมิ พระไภสัชย

ครุพุทุธเจา้ ทา้วจตโุลกบาลทัง้สี ่ขณะทีอ่งคพ์ระพุทธรูปประธานของพุทธสถานก็สทีองอร่ามงดงาม

อยา่งมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 น าทา่นชมความงาม วดัมณีวงศห์รอืถ า้พญานาค โดดเดน่ดว้ยความมชีือ่เสยีงของถ ้าพญานาค ที่

มคีวามงดงามตระการตาเหมอืนหลดุเขา้ไปในเมอืงบาดาลมอีงคพ์ญานาคทีม่คีวามออ่นชอ้ยงดงาม 

อลังการงานสรา้งนอกจากนีภ้ายในวดัยังมพีทุธศลิป์ทีส่วยงามควรคา่แกก่ารมาเยีย่มชม เริม่ตัง้แตซุ่ม้

ประตูวัด พระพุทธรูปสเีหลอืงทองป่างปาเลยไลยก ์วหิารเซยีนทีม่พีระพุทธรูปองคใ์หญป่ระดษิฐาน

อยูด่า้นบน พระอโุบสถ สวนปฏบิัตธิรรม ทีส่รา้งดว้ยศลิปะทีอ่อ่นชอ้ยงดงามและแปลกตา  
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กลางวนั อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  

บา่ย น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยังพทุธมาฆบชูาอนสุรณ์ ตัง้อยูใ่กล ้ๆ  กับทางขึน้น ้าตกสาลกิาบนพืน้ที ่53 ไร ่

ลอ้มรอบดว้ยภูเขา มสีายน ้าไหลผ่าน เมือ่เขา้ไปในสถานทีแ่ห่งนี้ จะไดเ้ห็นพระพุทธรูปปางแสดง

โอวาทปาตโิมกข์ขนาดใหญ่เด่นเป็นสง่าหนา้ตัก 9 เมตร สูง 13.5 เมตร เป็นตัวแทนองค์พระ

สมัมาสมัพทุธเจา้ บรเิวณโดยรอบ มกีารสรา้งพระพทุธรปูขนาดหนา้ตัก 90 ซม. อกี 1,250 องค ์เป็น

ตัวแทนพทุธสาวกแสดงถงึเหตกุารณ์ส าคัญเมือ่ครัง้พทุธกาล คอื วนัมาฆะบชูา กลา่วคอื เป็น วันจาตุ

รงคสนันบิาต หรอืวนัประชมุใหญอ่ันประกอบดว้ยองค ์4 คอื 

1.พระภกิษุสงฆซ์ ึง่เป็นพทุธสาวกจ านวน 1,250 องค ์มาชมุนุมพรอ้มกันโดยทีไ่มไ่ดนั้ดหมาย  

2.พระพุทธสาวกเหล่านี้ลว้นเป็นเอหภิกิขุอุปสัมปทา คือ เป็นผูท้ี่พระพุทธองค์ทรงประทานการ

อปุสมบทดว้ยพระองคเ์อง  

3.พระภกิษุสงฆทั์ง้หมดเป็นพระอรหันต ์ 

4.วนันัน้เป็นวนัเพ็ญเดอืนมาฆะ คอืพระจันทรเ์สวยมาฆฤกษ์ 

 
 จากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่เพือ่ไปยัง เขือ่นขนุดา่นปราการชล โดยชือ่ของเขือ่นนัน้มากจากชือ่ของ 

ขนุหาญพทัิกษ์ไพรวนั หรอื ขนุดา่น เพือ่เป็นการเชดิชวูรีชน ของ นครนายก ในสมัยกรงุศรอียธุยา 

เป็นเขือ่นซึง่รองรับน ้ามาจากดา้นบนอทุยานแหง่ชาตเิขาใหญท่างน ้าตกเหวนรก กอ่นเก็บกักและผัน

ระบายลงสูแ่มน่ ้านครนายก ใหท้า่นชมววิบนสนัเขือ่น ซึง่ใหภ้าพอา่งเก็บน ้ามมุสงูทีโ่อบลอ้มดว้ย

ภเูขาสวยงามเป็นอยา่งมาก นอกจากนี ้ถนนเสน้ขึน้สนัเขือ่นนีย้ังเป็นทีน่ยิมของการป่ันจักรยานกันอกี
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ดว้ย 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ วดัจฬุาภรณ์วนาราม ตัง้อยู ่ ต าบลบา้นพรกิ อ าเภอบา้นนา จังหวดั

นครนายก สรา้งขึน้ในโอกาสที ่สมเด็จพระเจา้ลกูเธอ เจา้ฟ้าจฬุาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกมุาร ีทรง

พระชนมาย ุ๕๐ พรรษา ในวนัที ่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐ และไดพ้ระราชทานนามวดัจฬุาภรณ์วนาราม 

ดา้นหนา้วดัจฬุาภรณ์วนาราม มซีุม้ไผเ่ป็นอโุมงคไ์ผท่ีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาต ิ ทีเ่อยีงเขา้หากันระหวา่ง

ทางเดนิทีท่อดยาวหลายเมตร จนกลายเป็นอโุมงคไ์ผเ่ขยีวขจทีีส่วยงาม ยิง่ในชว่งทีม่แีสงออ่นของ

ดวงอาทติยส์อ่งลอดลงมาผา่นตน้ไผด่ว้ยแลว้ยิง่งดงาม ซุม้ตน้ไผ ่ มบีรรยากาศคลา้ยกับป่าไผอ่ารา

ชยิามา่ ทีเ่กยีวโต ประเทศญีปุ่่ น เป็นอกีหนึง่สถานทีท่อ่งเทีย่วทีเ่ป็นทีนั่กทอ่งเทีย่วมาเยีย่มชม

นครนายกตา่งนยิมมาถา่ยภาพ ถอืเป็นจดุพักผอ่นทีส่วยงามรม่รืน่ทีห่า้มพลาด 

 
17.00 น. สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ  

18.30 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

 

************************************************ 
อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง ราคาทา่นละ 

25 กรกฏาคม 2564 999.- 

12 สงิหาคม 2564 999.- 

23 ตลุาคม 2564 999.- 
 

หมายเหต ุ(กรณุาอา่นายละเอยีดทกุขอ้หมายเหต)ุ 

1. รบกวนพจิารณาโปรแกรมการเดนิทางใหล้ะเอยีดกอ่นท าการจอง 

2. กรณุาปฏบิัตรตามทีเ่จา้หนา้ทีแ่นะน า เพือ่เป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐาน

ทอ่งเทีย่วปลอดภัยดา้นสขุอนามัย) และเพือ่ความปลอดภัยในการทอ่งเทีย่ว 

3. กรณุาจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 7 วนั 

4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ หรอืยกเลกิการ

เดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20 ทา่น โดยบรษัิทจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบ

ลว่งหนา้ 

5. ก าหนดการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมูค่ณะ เวลา สภาพการจราจร 

และสภาพภมูอิากาศในขณะนัน้ โดยค านงึถงึความปลอดภัยและประโยชนข์องผูเ้ดนิทาง

เป้นส าคัญ 

6. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิ หรอืเลือ่นการเดนิทาง ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมค่รบตามจ านวน

ทีก่ าหนด 
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อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีร้วม 

1. รถบัสปรับอากาศ ทอ่งเทีย่วตามรายการ  

2. คา่ธรรมเนยีมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ตามทีร่ะบใุนรายการทัวร ์

3. พาหนะทอ้งถิน่(ถา้ม)ี ตามทีร่ะบใุนรายการทัวร ์

4. มัคคเุทศก ์ทีค่อยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

5. คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง (คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการ
เดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท , คา่รักษาพยาบาลในกรณีทีเ่กดิจากอบุัตเิหต ุ
วงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ ไมร่วมประกันสขุภาพ 

 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีไ้มร่วม 

1. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืรายการทัวรท์ีร่ะบ ุอาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ คา่

รักษาพยาบาล (ในกรณีทีเ่กดิจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตัว) 

2. คา่ใชจ้า่ยทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว ทีเ่กดิจากผูเ้ดนิทางเอง 

3. คา่ธรรมเนยีมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ส าหรับชาวตา่งชาตทิีต่อ้งช าระเพิม่ อาท ิคา่ธรรมเนยีม

อทุยานแหง่ชาต ิ

4. คา่ทปิมัคคเุทศก ์และพนักงานขบัรถ จ านวน 100 บาท/ลกูคา้ 1 ทา่น 

5. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (เฉพาะในกรณีทีต่อ้งการใบก ากับ

ภาษีเทา่นัน้) (กรณีตอ้งการ รบกวนแจง้กอ่นท าการช าระเงนิ) 

 

การจองทวัรแ์ละส ารองทีน่ ัง่ 

1. กรณุาแจง้ชือ่-นามสกลุ, ทีอ่ยูแ่ละหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง ส าหรับออกใบแจง้หนี้

และใบรับเงนิของทา่น  

2. ช าระคา่ทัวร ์เพือ่เป็นการยนืยันการจองจงึจะถอืวา่ไดท้ าการส ารองทีน่ั่งเสร็จสมบรูณ์ 

โดยการโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบรษัิทฯ ดังรายละเอยีด 

3. กรณุาสง่ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง ใหท้างบรษัิทฯ กอ่น

การเดนิทาง 7 วนั เพือ่ใชส้ าหรับการท าเอกสารประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 

 

การยกเลกิการเดนิทาง 

1. เมือ่ทา่นตกลงช าระคา่ทัวรก์ับทางบรษัิทฯแลว้ ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นรับทราบและ

ยอมรับ   เงือ่นไขและขอ้ตกลงทัง้หมดทกุขอ้แลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นื

คา่ใชจ้า่ยทัง้หมด ในทกุกรณี 

 

ขอ้แนะน าส าหรบัการเดนิทาง  ในชว่งภาวะ โควทิ 19 

มาตรการการบรกิารบนรถบรกิาร 

1. สมาชกิตอ้งใสห่นา้กากอนามัยตลอดการเดนิทาง  

2. กอ่นขึน้-ลงรถทกุครัง้  ทางบรษัิทจะมมีาตรการ วดัไข ้ และ ลา้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอล์

บนรถงดใชห้อ้งน ้าบนรถตลอดการเดนิทาง  

3. ประตรูถ  เปิด-ปิด ประตเูดยีว 

4. กรณุากรอกรายละเอยีดแบบฟอรม์  ต.๘-คค  (ทางบรษัิท ปริน้แบบฟอรม์นีใ้หท้กุทา่น  

เมือ่ทา่นกรอกแลว้กรณุาสง่คนืให ้ จนท.บรกิารบนรถบรกิาร) 

5. น ้าดืม่/น ้าเปลา่  แจกใหว้ันละ 1 ขวด    

6. ทางบรษัิทขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารวา่ง ระหวา่งทีอ่ยูบ่นรถ   

 
 



 
 
 
 

7 นครนายก อศัจรรยถ์ ้าพญานาค เปิดดวงเสรมิโชค  1 วนั                                                      [WTNYK-BS005] 

 

 


