
 

#เทีย่วสุขใจไปนครนายก เทีย่วแบบนิวนอรม์อล วันเดยท์ัวร ์ 

 

ไหวพ้ระขอโชคลาภพทุธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณแ์ละหลวงพ่อปากแดง- 
ชมอุทยานพระพิฆเนศ-ถ่ายรูปชิลๆ สวยๆ กับสะพานไม้ไผ่ทุ่งนามุ้ยและทุ่งบัวแดง- 

น ้าตกนางรอง-เดนิเลน่ลอดซุม้ป่าไผ่อาราชิยาม่าเมืองไทย- 
ชิมและช้อปป้ิงกันทีฟ่ารม์เมลอ่น 

 

06.30 น. นดัเวลาพรอ้มกนัท่ีจดุนดัพบ พรอ้มรบัอาหารเชา้แบบกล่องและน า้ดื่ม 

07.30 น. พรอ้มออกเดินทางสูเ่ขตจังหวดันครนายก จงัหวดัที่ตัง้อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ โดยรถตูป้รบัอากาศ ระหวา่ง
ทางรบัฟังเรื่องราวเก่ียวกบัจงัหวดันครนายกและสถานท่ีท่องเที่ยวที่น่าสนใจของรายการจากหวัหนา้ทวัรห์รือ
มคัคเุทศกป์ระจ ารถ 

09.00 น. น าท่านเดินทางถึง จ.นครนายก น าท่านไหวพ้ระที่พทุธอุทยาน
มาฆบูชาอนุสรณ ์ที่ตัง้ขององคพ์ระพทุธรูปปางโอวาทปาติโมกข์
ขนาดใหญ่เด่นเป็นสง่าหนา้ตกั 9 เมร สงู 13.5 เมตร เป็นตวัแทน
องคพ์ระสมัมาสมัพทุธเจา้บรเิวณโดยรอบมีการสรา้งพระพทุธรูป
ขนาดหนา้ตกั 90 ซ.ม.อีก 1,250 องคเ์ป็นตวัแทนพทุธสาวกแสดง
ถึงเหตกุารณส์ าคญัเมื่อครัง้พทุธกาลคือวนัมาฆบูชานั่นเอง 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่อทุยานพระพิฆเนศ เป็นเทพแห่งศาสนา
พราหมณ ์ผูค้นนบัถือวา่เป็นเทพเจา้แหง่ความรู ้เป็นผูม้ีปัญญา
เป็นเลิศปราดเปร่ืองในศิลปวิทยาทกุแขนง ภายในประดษิฐาน
เทวรูปพระพิฆเนศหรือพิฆเนศวรขนาดใหญ่ 2 ปาง ถือเป็นสถานท่ี
ศกัดิ์สิทธ์ิแห่งหน่ึงของเมืองไทยที่เกิดขึน้มาดว้ยพลงัศรทัธาจาก
ประชาชน นอกจากนีย้งัมีส่วนของพิพิธภณัฑพ์ระพิฆเนศ 108 
ปางใหไ้ดช้มและสกัการะบชูาและพระบรมสารีรกิธาตจุาก 9 
ประเทศใหไ้ดบ้ชูาเพื่อเป็นสิรมิงคลกบัตนเอง จากนัน้น าท่าน
เดินทางสู่สะพานไม้ไผ่ทุ่งนามุย้ แหล่งเช็คอินแห่งใหม่ของ

จงัหวดั  นครนายกที่ก าลงัไดร้บัความนยิม เป็นสะพานไมโ้คง้ไปมา
รูปตวัเอส มีความยาวประมาณ 150 เมตรทอดยาวผ่านทุง่นาที่เขยีว
ขจีประมาณ 2 ไร ่ท่ามกลางธรรมชาติบรรยากาศรม่รื่นดว้ยตน้ไมสี้
เขียวและทิวเขานอ้ยใหญ่รูปทรงแปลกตา จากนัน้น าท่านเดินทาง
ต่อสู่น ้าตกนางรอง เป็นน า้ตกขนาดกลางลดหลั่นเป็นชัน้ๆ ไม่สงู
มาก มคีวามสวยงามแหง่หน่ึงของจงัหวดันครนายก มีน า้ตลอดปี 



สามารถเล่นน า้หรือเดินเล่นชมทศันียภาพรม่รื่นไดพ้รอ้ม
ถ่ายรูปกบัจดุชมววิยอดนิยมที่จะสามารถเห็นฉากของ
น า้ตกที่เล่นระดบัชัน้เป็นฉากหลงัอีกดว้ย และใหเ้วลาทา่น
สดูอากาศบรสิทุธ์ิพรอ้มอิสระใหท่้าน  รบัประทานอาหาร
กลางวนับรเิวณดา้นหนา้ของน า้ตกมีรา้นอาหารใหบ้รกิาร
มากมายหลายรา้นดว้ยกนั 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เขื่อนขนุด่านปราการชล ชื่อเดิมเรยีกวา่เขื่อนคลองด่าน เป็นเขื่อนคอนกรีตที่ยาวที่สดุใน
ประเทศไทยและในโลก สรา้งขึน้ตามแนบพระราชด ารขิอง
พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอดลุยเดช
มหาราชเพื่อกกัเก็บน า้ในช่วงหนา้ฝนไวใ้ชใ้นหนา้แลง้และ
ควบคมุไม่ใหเ้กิดน า้ท่วมบา้นเรือนราษฎร ไรน่าและพืน้ท่ี

การเกษตรในหนา้ฝนโดยสรา้งครอบฝายท่าดา่นเดิม ซึง่ถือว่าเป็นเขื่อนท่ี
ความส าคญัอย่างยิง่ ใหท้่านถ่ายรูปพรอ้มกบับรกิารนั่งรถชมบรเิวณสนั
เขื่อน จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ทุง่บัวแดง ที่มีพืน้ท่ีประมาณ 5 ไรท่ี่มี
ดอกบวัสีชมพบูานสะพรั่งสวยงามเต็มผืนน า้ (ทุ่งบวัแดงจะพากนับาน
สะพรั่งในชว่งเดือน ก.ย.-ก.พ.) จดัเป็นจดุเชค็อินอีกแหง่หน่ึงของจงัหวดั
นครนายก จากนัน้ต่อดว้ยการไปเช็คอินกนัท่ีอุโมงคป่์าไผ่หรืออารา
ชิยาม่าเมืองไทย เป็นอโุมงคไ์ผ่ที่เกิดขึน้ตามธรรมชาติที่เอยีงเขา้หากนั
ระหว่างทางเดินที่ทอดยาวหลายเมตรจนกลายเป็นอโุมงคไ์ผ่เขียวขจีที่
สวยงาม ซึง่ที่นี่มีบรรยากาศคลา้ยกบัป่าไผ่ที่อาราชิยามา่ที่ญ่ีปุ่ น ใหท้่าน
ถ่ายรูปกบับรรยากาศที่สวยงาม จากนัน้น าท่านเดินทางไปวัดหลวงพ่อ
ปากแดงเพื่อขอพรโชคลาภ หรือที่เรียกวา่

วดัพราหมณม์ณี ถือเป็นวดัเกา่แก่วดัหนึง่ของ จ.นครนายก โดยสรา้งขึน้ตัง้แต่
สมยัรชักาลที่ 5 บรเิวณวดัรม่ร่ืนสวยงาม มีพระประธานศกัดิ์สิทธ์ิมชีื่อว่าหลวง
พ่อปากแดง เป็นพระพทุธรูปปางสมาธิ สรา้งดว้ยโลหะสมัฤทธ์ิหนา้ตกักวา้ง 
49 นิว้ สงู 1 เมตรเป็นศิลปะสมยัลา้นชา้ง พระโอษฐ์ทาสีแดงชาวบา้นจึง
เรียกว่าหลวงพ่อปากแดง  จากนัน้ปิดทา้ยดว้ยการแวะชมฟารม์เมล่อน พ.

ฟารม์ เป็นฟารม์เมล่อนหรือแหล่งท่องเที่ยว
เชิงเกษตร ชมฟารม์เมล่อนปลอดสารพิษที่
ปลกูในเรือนเพาะช า สามารถเลอืกชมและเลือกซือ้กลบับา้นได ้รวมถงึเมนู
ต่างๆ ท่ีน าเมเล่อนมาเป็นส่วนประกอบ อาทิ เมล่อนภเูขาไฟ สม้ต าเมล่อน 
สาคเูมล่อนนมสด ไอศกรีมเมล่อน สลดัเมล่อน เป็นตน้ 

 สมควรแกเ่วลาน าท่านเดินทางกลบักรุงเทพ    

18.00 น. เดินทางถงึกรุงเทพฯ ส่งทกุท่านโดยสวสัดิภาพ 



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

ก ำหนดกำรเดนิทำง    ออกเดนิทำงได้ทุกวนั ตลอดเดือน ส.ค.63 ถึง 31 ธ.ค.63 
 

อัตราค่าบริการ  ผูใ้หญ่ ท่านละ 999.-    บาท  

ผู้ใหญ่ตั้งแต่  8 ท่านขึน้ไป บริการพาหนะโดยรถตู้ปรับอากาศ 

**ไม่รวมค่าทปิ ท่านละ 200 บาท ช าระพร้อมค่าทัวรก์อ่นเดนิทาง** 

อัตรานีร้วม 

✓ ค่ารถตูป้รบัอากาศ น าเที่ยวตามที่ระบใุนรายการ 
✓ บรกิารน า้ดืม่ท่านละ 1 ขวด 
✓ ค่าอาหารเชา้และน า้ดื่ม ตามที่ระบใุนรายการ 
✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามที่ระบใุนรายการ  
✓ ค่าประกนัภยัจากอบุตัิเหตใุนการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารกัษาพยาบาลอบุตัิเหต ุ    

วงเงินท่านละ 500,000 บาท (เงื่อนไขและขอ้ก าหนดตามที่ระบใุนกรมธรรม)์ 
✓ ค่ามคัคเุทศกท์ี่จะคอยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

อัตรานีไ้ม่รวม 

X ค่าภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษีเทา่นัน้) 

X ค่าทิปไกดแ์ละทีมงานคนขบัรถ ท่านละ 200.- บาท ช าระพรอ้มคา่ทวัร ์

X ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัและค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบ ุ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าอาหารและ
ค่าเครื่องดืม่สั่งพิเศษ เป็นตน้ 

X ค่าอาหารส าหรบัท่านท่ีทา่นเจ มงัสวิรตัิ หรืออาหารส าหรบัมสุลิม 

X ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมการเขา้ชมสถานท่ีท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ 
เงือ่นไขการช าระเงนิ 

▪ ส าหรบัการจองทวัร ์ทางบรษิัทฯ จะขอเก็บเงินทวัรเ์ตม็จ านวนตามรายการระบุ โดยเรียกเก็บทนัทีหลงัจาก
การจองทวัร ์พรอ้มขอส าเนาบตัรประชาชนของผูเ้ดินทาง 

▪ กรุณาช าระคา่ทวัรอ์ยา่งนอ้ย 20 วนัก่อนวนัท่ีน าเที่ยว (หากไม่ช าระตามก าหนด ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิในการ
เดินทาง)  

เงือ่นไขการยกเลิก 

● หากมกีารยกเลิกไม่นอ้ยกวา่ 30 วนัก่อนวนัท่ีน าเท่ียว บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า (กรณีที่มี
การเรียกเก็บมดัจ า) โดยทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายตามท่ีเกดิขึน้จรงิ 

● หากมกีารยกเลิกไม่นอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนวนัท่ีน าเท่ียว บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 50% ของค่าทวัร ์
รวมถงึบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกดิขึน้จรงิ 

● หากมกีารยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนวนัท่ีน าเท่ียว บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าทวัรท์ัง้หมด 
 



***กรณีมเีหตยุกเลิกทวัร ์โดยมใิช่ความผิดของบรษิัททวัร ์บรษิัทฯจะคืนเงินคา่ทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ*** 

***คา่ใชจ้า่ยที่เกิดขึน้จรงิ เช่น ค่ารถ, ค่าโรงแรม และคา่ใชจ้า่ยอื่นๆ ที่จ  าเป็น *** 

หมายเหต ุ

● การเดินทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมีผู้เดินทางทีเ่ป็นผู้ใหญ่ จ านวน 8 ทา่นขึน้ไป (ออกเดนิทางโดยรถตู้

ปรับอากาศ)  ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา
หรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง 

● รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเนื่องจากฤดกูาล สภาพภมูิอากาศ, 
เหตกุารณท์างการเมือง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทาง
บรษิัทฯ จะค านึงถงึประโยชนแ์ละความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัที่สดุ 

● หากท่านไม่ไดเ้ดินทางท่องเที่ยวพรอ้มคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกรอ้งเงนิหรือส่วน
บรกิารท่ีขาดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนือ้สตัว ์หรือแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บรษิัทฯใหท้ราบล่วงหนา้ 
● ทางบรษิัทฯ ไม่รบัผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดนิทางที่เกิดจากเหตสุดุวิสยั อาทิ ภยัจาก

ธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรือส่ิงของสญูหายตามสถานท่ีตา่งๆ 
● การจดัที่นั่งบนรถบสั (กรณีที่คณะเดินทางโดยรถบสั) ขึน้อยู่กบัล าดบัการจอง และถือเป็นสิทธ์ิขาดของทาง

บรษิัทฯ ในการบรหิารจดัการ 
● เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิัทฯ แลว้ ทางบรษิัทฯ จะถือว่าทา่นไดย้อมรบั

เงื่อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 
 

มาตรการการดูแลป้องกนั ในช่วงภาวะโควดิ 19 

● ผูเ้ดินทางตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
● ตรวจวดัอณุหภมูิก่อนเดินทาง และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก์่อนขึน้-ลงรถทกุครัง้ 
● ที่นั่งบนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม 
● มีการฉีดพ่นท าความสะอาดบนรถโดยสาร 

 

ผังทีน่ั่งบนรถ 

                                                                                            

 

 


