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ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ตุลาคม 64 30 

พฤศจิกายน 64 06, 13, 20, 27 

ธันวาคม 64 04, 11, 18, 25 

One Day Trip นครนำยก EP#2 

เมืองในฝันใกล้กรุง ต้องแวะไปช่ืนชม ให้ร่ืนรมย์สักครำ  
วนัเสาร์ กรุงเทพฯ – นครนายก – กรุงเทพฯ 

วดัเลขธรรมกติต์ – วดัมณวีงศ์ – เอเดนฟาร์ม – อทุยานพระพฆิเนศ – มองเทรอส์ คาเฟ่ & ฟาร์ม –  

หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง15 

06.30 น.คณะพร้อมกนั ณ จุดจอดรถ ป๊ัมน ้ำมนัปตท วภิำวดีรังสิตโดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัคอยใหก้ำรตอ้นรับ 
07.00 น.ออกเดินทำงสู่จงัหวดันครนำยก โดยรถตูป้รับอำกำศ พร้อมบริกำรอำหำรว่ำง และน ำ้ด่ืมบนรถ 
08.30 น.เดินทำงถึงจงัหวดันครนำยก  

 
วัดเลขธรรมกิตติ์  เป็นวดัเก่ำแก่ปลำยกรุงศรีอยุธยำ มีโบสถ์เก่ำอำยุมำกกวำ่ร้อยปี เหลือเพียงแค่ผนงับำงส่วน 
และซุ้มประตูวดัท่ีถูกปกคลุมดว้ยรำกของตน้โพธ์ิ จนท ำให้กลำยเป็นสถำปัตยกรรมจำกธรรมชำติท่ีสวยงำม เดิม
วดัน้ีมีช่ือวำ่ วดับำงออ้นอก มีอำยุประมำณ 149 ปี นบัตั้งแต่ปี พ.ศ.2415 แต่ไม่ทรำบแน่ชดัวำ่ใครเป็นคนสร้ำง วำ่
กนัวำ่ พระจุลจอมเกลำ้เจำ้อยูห่วั ในหลวงรัชกำลท่ี5 ก็ไดเ้คยมำประทบัท่ีวดัแห่งน้ีดว้ยเช่นกนั ทรงมำพร้อมพระ
รำชโอรสทำงเรือและไดข้ึ้นมำเสวยพระกระยำหำรท่ีวดัแห่งน้ี และต่อมำในปี พ.ศ.2490 วดัแห่งน้ีไดถู้กเปล่ียนช่ือ
เป็น วดัเลขธรรมกิตต์ิ ท่ีแปลวำ่ วดัมีเกียรติ โดยพระครูสัทธำภินนัทค์่ะ 
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 วัดมณีวงศ์ เป็นวดัท่ีมีพุทธศิลป์ท่ีสวยงำมควรค่ำแก่กำรมำเยี่ยมชม เร่ิมตั้งแต่ซุ้มประตูวดั พระพุทธรูปสีเหลือง

ทองป่ำงปำเลยไลยก ์วหิำรเซียนท่ีมีพระพุทธรูปองคใ์หญ่ประดิษฐำนอยูด่ำ้นบน พระอุโบสถ สวนปฏิบติัธรรม ท่ี
สร้ำงดว้ยศิลปะท่ีอ่อนชอ้ยงดงำมและแปลกตำจำกท่ีเคยเห็น เดินชมไดแ้บบต่ืนตำต่ืนใจ และถือโอกำสไดท้  ำบุญ
อีกดว้ย 

 
เอเดนฟำร์ม ท่ีนอกจำกจะเป็น Green Market ท่ีดีท่ีสุดแห่งหน่ึงของเอเชียท่ีเน้นธรรมชำติ และเกษตรอินทรีย์
แลว้ ท่ีน่ียงัเป็น คำเฟ่สุดชิค ท่ำมกลำงร่มสวยๆ ท่ีห้อยตกแต่งอยู่อย่ำงสวยงำม ควำมโดดเด่นของร้ำนน้ี คือ ร่ม
หลำกสีสันท่ีห้อยอยูด่ำ้นบนศรีษะท่ีมองเห็นสะดุดตำ นอกจำกน้ีภำยในร้ำนยงัมีสะพำนไมไ้ผก่ลำงทุ่งนำให้เดิน
เล่นสัมผสับรรยำกำศแบบบำ้นทุ่ง พร้อมซุม้นัง่เล่น ใหน้ัง่พกัผอ่นแนวธรรมชำติ  ได ้เพลิดเพลินกบักำรถ่ำยรูปมุม
ต่ำงๆ ไดอ้ยำ่งสนุกสนำน  ภำยในเอเดนฟำร์มนั้นมีร้ำนอำหำรเป็นซุม้ขำยไวห้ลำยร้ำนโดยเนน้เมนูอำหำรไทยจำน
เดียวใหบ้ริกำร ทั้งส้มต ำ ไก่ยำ่ง ผดัไทย อำหำรจำนเดียวต่ำงๆ  (ไม่รวมค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม)  

เท่ียง อสิระอำหำรกลำงวนั ณ เอเดนฟำร์ม  
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บ่ำย อุทยำนพระพิฆเนศ นครนำยก สร้ำงข้ึนโดยเจำ้อำวำสวดัศรีสุดำรำมวรวิหำร พร้อมดว้ยคณะศิษยท่ี์มีควำม
เคำรพนบัถือในองคพ์ระพิฆเนศ จึงไดด้ ำเนินกำรจดัสร้ำง พระพิฆเนศองคใ์หญ่ท่ีสุดในประเทศไทยข้ึน ซ่ึงองค์
พระพิฆเนศนั้นมีขนำดใหญ่มำกหนำ้ตกักวำ้งถึง 9 เมตร  นอกจำกน้ีดำ้นหลงัยงัมีอำคำรพิพิธภณัฑท่ี์รวบรวมองค์
พระพิฆเนศจ ำนวนถึง 108 ปำง ท่ีครบสมบูรณ์อีกแห่งหน่ึงของเมืองไทยค่ะ เช่ือว่ำก็คงยงัไม่มีใครเคยเห็นองค์
พระพิฆเนศครบทุกปำงขนำดน้ีมำก่อนแน่ๆ และแต่ละปำงก็มีควำมหมำยของกำรบูชำแตกต่ำงกนัไป นอกจำกนั้น
ยงัมี พระบรม อุทยำนพระพิฆเนศ  เป็นท่ีประดิษฐำนเทวรูป พระพิฆเณศวรขนำดใหญ่  

 

Montreux café and farm (มองเทรอส์ คำเฟ่ & ฟำร์ม) คำเฟ่ชิคๆ ผสมผสำนกบับรรยำกำศแบบบำ้นทุ่ง มี
พื้นท่ีกวำ้งขวำง จดัแบ่งโซนไวห้ลำกหลำยแนว เร่ิมจำกโซนขำยเคร่ืองด่ืมซ่ึงสร้ำงเป็นบำ้นแบบฟำร์มแนวโม
เดิร์น  โซนทอ้งทุ่งนำมีกระท่อมและทำงเดินไมไ้ผ่เดินเรียบตน้ขำ้ว รวมถึงฟำร์มเล้ียงไก่ขนำดเล็ก และพื้นท่ี
นัง่เล่นริมน ้ำ  เรียกไดว้ำ่ถูกในคอถ่ำยภำพพอร์ตเทรต เพรำะมีมุมสวยๆใหถ่้ำยภำพเพียบเลยทีเดียว  
(ไม่รวมค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม)  

 
หมู่บ้ำนไม้ดอกไม้ประดับคลอง15 แหล่งเพำะพนัธ์ุพชื ทั้งไมด้อกไม ้ ประดบัต่ำง ๆ มีจ ำนวนครอบครัว
เกษตรกรท่ีประกอบอำชีพในดำ้นน้ีประมำณ 500 ครัวเรือน มีพนัธ์ุไมด้อกไมป้ระดบั พืชสวนครัว สมุนไพรไทย 
สวนไมห้อม สวนไมม้งคล นำนำชนิด นกัท่องเท่ียวท่ีหลงใหลในสีสันของพนัธ์ุไม ้ ไม่ควรพลำดท่ีจะแวะชมไม้
ประดบั เลือกไมด้อก คดัไมล้อ้ม เพื่อปลูกให้ร่มเงำ เพิ่ม ควำมสุขและสดช่ืน ใหก้บับำ้นและท่ีท ำงำน 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าคณะเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ และแวะซ้ือของฝากก่อนกลบั 

19.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ...พร้อมความประทบัใจ 
--------------------------------------------------------------- 

รำยกำรท่องเท่ียวและกิจกรรมอำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถึงควำมปลอดภยัของท่ำนเป็นส ำคญั 
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ส่ิงทีค่วรน ำติดตัวไปด้วย  - กลอ้งถ่ำยรูป, อุปกรณ์กนัแดด, รองเทำ้สวมใส่สบำย, ยำประจ ำตวั 
 

ขอขอบคุณภาพประกอบความเข้าใจ จากแหล่งข้อมลูอ้างอิงด้านล่าง เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการเชิญชวนคนไทยเท่ียวไทย 
เพ่ือช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเท่ียวภายในประเทศ  
วดัเลขธรรมกิตต์ิ  https://www.facebook.com/watlektummakit/ 
วดัมณีวงศ ์   http://ww2.nakhonnayok.go.th, https://www.facebook.com/Maneewongtemple/ 
เอเดนฟาร์ม    https://www.facebook.com/adenfarmthai/ 
อุทยานพระพิฆเนศ  http://ww2.nakhonnayok.go.th 
Montreux café and farm  https://www.facebook.com/Montreuxcafeandfarm/ 
หมู่บา้นไมด้อกไมป้ระดบัคลอง15   http://ww2.nakhonnayok.go.th 

 

ข้อแนะน ำส ำหรับกำรเดินทำง ในช่วงภำวะโควดิ 19 
*สมำชิกตอ้งใส่หนำ้กำกอนำมยัตลอดกำรเดินทำง  
*ก่อนข้ึน-ลงรถทุกคร้ัง  ทำงบริษทัจะมีมำตรกำร วดัไข ้ และลำ้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอล ์ 

 
อตัราค่าบริการนี้รวม    
1. ค่ารถตูป้รับอากาศ ตลอดการเดินทาง 
2. ค่าเขา้สถานท่ีท่องเท่ียว ตามรายการท่ีระบุ 
3. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ตามรายการท่ีระบุ 
4. ประกนัอุบติัเหตุตามกรมธรรม ์(วงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อาย ุ75-85 ความ
คุ้มครองเหลือ 50% อายตุ า่กว่า 1 ปี หรือ อายเุกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวการถกูฆาตกรรมหรือถกูท า
ร้าย) 

ฟรี!! บริการถ่ายรูปตลอดทริป (รูปถ่าย เจ้าหน้าที่จดัส่งในช่องทางทีเ่หมาะสม) 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/watlektummakit/
http://ww2.nakhonnayok.go.th/
https://www.facebook.com/Maneewongtemple/
https://www.facebook.com/adenfarmthai/
%09http:/ww2.nakhonnayok.go.th
https://www.facebook.com/Montreuxcafeandfarm/
http://ww2.nakhonnayok.go.th/
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อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือรายการทวัร์ท่ีระบุ อาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีท่ีเกิดจาก
การเจบ็ป่วยดว้ยโรคประจ าตวั)หรือเช่าจกัรยานเป็นตน้ 
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (ในกรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนการช าระเงิน หากแจง้ภายหลงัการ
ช าระเงิน ทางบริษทัฯ จะไม่ออกยอ้นหลงัใหทุ้กกรณี)  
3. ค่าทปิทมีงาน ท่านละ 100 บาท 
 

วธีิกำรจอง 
1. กรุณำแจง้รำยละเอียด วนัท่ีเดินทำง ช่ือผูจ้อง พร้อมส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนและช่องทำงติดต่อ (เบอร์มือถือ/ไลน์
ไอดี/อีเมล)์ ส่งขอ้มูลทั้งหมดมำยงัอีเมล ์หรือ ไลน์ภำยใน 24 ชัว่โมง 
2. เม่ือเจำ้หนำ้ท่ีไดรั้บขอ้มูลแลว้ จะติดต่อกลบั เพื่อยนืยนักำรจอง พร้อมรำยละเอียด 
3.ช ำระค่ำทวัร์เต็มจ ำนวน เพื่อเป็นกำรยนืยนักำรจองจึงจะถือวำ่ไดท้  ำกำรส ำรองท่ีนัง่เสร็จสมบูรณ์ โดยกำรโอนเงินเขำ้ทำง
ธนำคำรของบริษทัฯ ดงัรำยละเอียด หำกไม่ช ำระตำมก ำหนด ขออนุญำตตดัท่ีนัง่ใหลู้กคำ้ท่ำนอ่ืนท่ีรออยู ่กำรช ำระไม่ครบ 
ถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยไม่มีเง่ือนไข ทำงผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกทวัร์และขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินตำมเง่ือนไขกำร
ยกเลิก 
 

การยกเลกิการเดินทาง  
1. ขอสงวนสิทธ์ิการยกเลิก เน่ืองจากเป็นแพคเก็จราคาพิเศษ หากเกิดการเปล่ียนแปลงใดๆ ท่ีเป็นเหตุสุดวสิัย อาทิ สภาพ
อากาศ การนดัหยดุงาน การปฏิวติั หรืออ่ืนๆ ลูกคา้สามารถปรับเปล่ียนวนัเดินทางในโปรแกรมนั้นๆได ้
2. ทางผูจ้ดัจะไม่มีการคืนเงินค่าบริการทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆ 
 

หมำยเหตุ  

1. กำรเดินทำงในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสำรจ ำนวน 8 ท่ำนข้ึนไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไม่ครบจ ำนวน ดงักล่ำวทำงบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำคำหรือเล่ือนกำรเดินทำงหรือยกเลิกกำรเดินทำง 
2. กำรเปล่ียนแปลงโปรแกรม อำจเกิดข้ึนได ้ ตำม สถำนกำรณ์ อำทิเช่น กำรเปล่ียนแปลงของสภำพอำกำศ เป็นตน้  ซ่ึง
บริษทัฯ และผูจ้ดั จะด ำเนินกำรโดยรักษำผลประโยชน์ของผูเ้ดินทำง ให้ดีท่ีสุด 
3. ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธควำมรับผดิชอบค่ำเสียหำยท่ีเกิดกบัชีวติ ร่ำงกำย กำรเจบ็ป่วย กำรถูกท ำร้ำย ควำมตำย อุบติัเหตุ
ต่ำงๆ   สูญหำยในทรัพยสิ์นหรืออยำ่งอ่ืน กำรนดัหยดุงำน ภยัธรรมชำติ กำรก่อจลำจล กำรปฎิวติัและอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนทำงตรง
หรือทำงออ้ม  
4. พนกังำนและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในกำรใหค้  ำสัญญำใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจำกมีเอกสำรลงนำมโดยผูมี้อ  ำนำจ
ของผูจ้ดัก ำกบั 
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5. กรณีเกิดควำมผิดพลำดจำกตวัแทน จนมีกำรยกเลิก ล่ำชำ้ เปล่ียนแปลงกำรบริกำรจำกบริษทัขนส่ง ผูเ้ดินทำงไม่สำมำรถ
เรียกร้องค่ำเสียหำย ไม่วำ่ในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งค่ำเสียเวลำ ค่ำเสียโอกำส ค่ำเสียควำมรู้สึก และค่ำใชจ่้ำยท่ีบริษทัจ่ำยไป
แลว้ เป็นตน้    
6.ขอควำมร่วมมือในเร่ืองควำมประพฤติของคนเดินทำง หำกผูจ้ดัเห็นวำ่ผูเ้ดินทำงประพฤติตนท่ีอำจก่อใหเ้กิดอนัตรำยต่อ
ผูเ้ดินทำงอ่ืนๆ หรือทรัพยสิ์น หรือขดัขวำงกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของเจำ้หนำ้ท่ี (ตวัแทน) หรือไม่ปฏิบติัตำมค ำช้ีแจงของ
เจำ้หนำ้ท่ี (ตวัแทน) ทำงผูจ้ดัอำจใชม้ำตรกำรตำมท่ีเห็นสมควรเพื่อป้องกนัไม่ใหค้วำมประพฤติดงักล่ำวด ำเนินต่อไป ซ่ึง
รวมไปถึงกำรยบัย ั้ง และปฏิเสธใหบ้ริกำร 
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หากใครสนใจจอง... 
      .  สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 
      .  จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip 
      .  หรือโทร 02-234-5936 
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