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Day 
1 

 

 

กรุงเทพฯ 
- 

นครนายก 
 

วันท ี  
กรุงเทพฯ-พุทธสถานจีเต็กลิม-วัดมณีวงศ-์สวนเอเดน-วัดธรรมปัญญา-วัดจุฬาภรณ์วนา

ราม-กรุงเทพฯ 
06.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ จุดนดัหมาย (จุดจอดรถ เดอะบาซาร ์รัชดาภิเษก แยกรัชดา-ลาดพร้าว ฝังพระศิวะ 

พระพฆิเนศ) โดยมีเจา้หนา้ทีคอยใหก้ารตอ้นรบั เพือความปลอดภัยในการท่องเทียวและเป็นไปตามมาตรฐาน 

SHA เจา้หนา้ทีจะทาํการตรวจวดัอณุหภูมิของลกูคา้เพือคดักรองก่อนขนึรถ บนรถจะมีแอลกอฮอลเ์จลลา้งมือ

ใหบ้รกิาร และเวน้ระยะหา่งการนงัในรถ 

06.30 น. ออกเดินทางมุง่หนา้สู ่จงัหวดันครนายก รบัประทานอาหารว่าง (มือที ) 

09.00 น. นาํทา่นเขา้ขอพระองคเ์ทพ ณ  พุทธสถานจีเตก็ลิม พระพุทธศาสนาและศิลปวฒันธรรมไทย-จีน มาทีนีตอ้งขอ

พรต่อเทพเจา้แห่งโชคลาภ หรือองคไ์ฉ่ซิงเอีย ซงึเชือว่าคนไทยเราจะมีเชือจีนปนหรือไม่ย่อมตอ้งรูจ้ัก องคไ์ฉ่ซิง

เอียภายในพุทธสถาน จี เต๊ก ลิม ประดิษฐานในปางมหาเศรษฐีชัมภล ทีถือว่าใหญ่ทีสุดในประเทศไทย 

นอกจากนีภายในยังมีเทพเจา้และพระโพธิสตัวต์ามความเชือของชาวจีนอีกหลายองคเ์ช่น เทพเจา้เฮ่งเจีย เจา้

พ่อกวนอู เจา้พ่อเสือ พระโพธิสตัวก์วนอิม พระไภสชัยครุุพุทธเจา้ ทา้วจตโุลกบาลทงัสี ขณะทีองคพ์ระพุทธรูป

ประธานของพุทธสถานก็สทีองอรา่มงดงามอย่างมาก 

 
 นาํท่านชมความงาม วัดมณีวงศ ์วดัทีมีพุทธศิลป์ทีสวยงามตงัแต่ซุม้ประตูวดั พระพุทธรูปสีเหลืองทองป่างปา

เลยไลยก ์วิหารเซียนทีมีพระพุทธรูปองคใ์หญ่ประดิษฐานอยู่ดา้นบน พระอุโบสถ สวนปฏิบัติธรรม ทีสรา้งดว้ย
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ศิลปะทีออ่นชอ้ยงดงามและแปลกตาจากทีเคยเหน็ ใหท้่านไดเ้ดนิชมไดแ้บบตนืตาตืนใจ  

กลางวนั อสิระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย  

 นาํท่านเดินทางไปยังสวนเอเดน หรือ เอเดนฟารม์ นครนายก แหล่งท่องเทียวเปิดใหม่ เป็นคาเฟ่ร่มสุดเก๋

ตกแต่งสไตลฟ์ารม์ตงัอยู่ในตวัเมืองนครนายก ลักษณะเด่นของรา้น คือ ร่มหลากสีสันทีห้อยอยู่ดา้นบนศีรษะ

เกือบทกุมมุของรา้น  นอกจากนีภายในรา้นยงัมีสะพานไมไ้ผ่กลางทุง่นาใหเ้ดินเลน่สมัผสับรรยากาศแบบบา้นทุ่ง 

พรอ้มซุม้นงัเล่น ใหน้งัพักผ่อนแนวธรรมชาติ  ไดเ้พลิดเพลินกับการถ่ายรูปมมุตา่งๆ ไดอ้ย่างสนกุสนาน บริเวณ

ทางเขา้หนา้รา้นจะพบกบัรูปปันการตูนหอยทากแสนน่ารกัคอยตอ้นรบั ทีประดบัดว้ยร่มหลากสี เกือบทวัทุก

อาณาบริเวณของรา้น แต่บริเวณทางเข้าจะมีมากเป็นพิเศษ ถือเป็นจุดแรกทีทุกคนตอ้งหยุดแชะภาพอย่าง

สนกุสนานภายในเอเดนฟารม์มรีา้นอาหารเป็นซุม้ขายไวห้ลายรา้น 

14.00 น. นาํท่านเดินทางต่อไปยังพุทธมาฆบูชาอนุสรณ ์ตงัอยู่ใกล้ๆ  กับทางขึนนาํตกสาลิกาบนพืนที  ไร่ ลอ้มรอบ

ดว้ยภูเขา มีสายนาํไหลผ่าน เมือเขา้ไปในสถานทีแห่งนี จะไดเ้ห็นพระพุทธรูปปางแสดงโอวาทปาติโมกขข์นาด

ใหญ่เด่นเป็นสง่าหนา้ตัก  เมตร สูง .  เมตร เป็นตัวแทนองคพ์ระสมัมาสมัพุทธเจา้ บริเวณโดยรอบ มีการ

สรา้งพระพุทธรูปขนาดหนา้ตกั  ซม. อีก ,  องค ์เป็นตวัแทนพุทธสาวกแสดงถงึเหตุการณส์าํคญัเมือครงั

พทุธกาล คือ วนัมาฆะบูชา กลา่วคือ เป็น วนัจาตรุงคสนันิบาต หรอืวนัประชมุใหญ่อนัประกอบดว้ยองค ์  คือ 

.พระภิกษุสงฆซ์งึเป็นพุทธสาวกจาํนวน ,  องค ์มาชุมนมุพรอ้มกนัโดยทไีมไ่ดน้ดัหมาย  

.พระพุทธสาวกเหล่านีลว้นเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา คือ เป็นผูที้พระพุทธองคท์รงประทานการอุปสมบทดว้ย

พระองคเ์อง  

.พระภิกษุสงฆท์งัหมดเป็นพระอรหนัต ์ 

.วนันนัเป็นวนัเพ็ญเดือนมาฆะ คือพระจนัทรเ์สวยมาฆฤกษ ์
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.  น. จากนนันาํท่านเดนิทางสู่ วัดจุฬาภรณว์นาราม ตงัอยู่ ตาํบลบา้นพรกิ อาํเภอบา้นนา จงัหวดันครนายก สรา้ง

ขนึในโอกาสที สมเดจ็พระเจา้ลกูเธอ เจา้ฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ ์อคัรราชกุมารี ทรงพระชนมาย ุ๕๐ พรรษา ใน

วนัที ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐ และไดพ้ระราชทานนามวดัจฬุาภรณว์นาราม ดา้นหนา้วดัจุฬาภรณว์นาราม มีซุม้ไผ่

เป็นอโุมงคไ์ผ่ทีเกิดขนึตามธรรมชาติ ทีเอียงเขา้หากนัระหว่างทางเดินทีทอดยาวหลายเมตร จนกลายเป็นอโุมงค์

ไผ่เขียวขจีทีสวยงาม ยิงในช่วงทีมีแสงอ่อนของดวงอาทิตยส์อ่งลอดลงมาผ่านตน้ไผ่ดว้ยแลว้ยิงงดงาม ซุม้ตน้ไผ ่

มีบรรยากาศคลา้ยกบัป่าไผ่อาราชิยาม่า ทีเกียวโต ประเทศญีปุ่ น เป็นอีกหนงึสถานทีท่องเทียวทเีป็นที

นกัท่องเทยีวมาเยยีมชมนครนายกตา่งนิยมมาถ่ายภาพ ถือเป็นจดุพกัผ่อนทีสวยงามรม่รืนทีหา้มพลาด 

 
.  น. สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ  

.  น. เดินทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

 

  
************************************ 
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อตัราคา่บรกิาร 
กาํหนดการเดนิทาง ราคาทา่นละ 
13 กมุภาพนัธ ์2564 999.- 
13 มนีาคม 2564 999.- 
27 มนีาคม 2564 999.- 
04 เมษายน 2564 999.- 
26 เมษายน 2564 999.- 

 
 
หมายเหต ุ(กรณุาอา่นายละเอยีดทกุขอ้หมายเหต)ุ 

1. รบกวนพจิารณาโปรแกรมการเดนิทางใหล้ะเอยีดกอ่นทําการจอง 
2. กรณุาปฏบิตัรตามทเีจา้หนา้ทแีนะนํา เพอืเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐาน

ทอ่งเทยีวปลอดภยัดา้นสขุอนามัย) และเพอืความปลอดภยัในการทอ่งเทยีว 
3. กรณุาจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 7 วัน 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทาง หรอืปรับราคาคา่บรกิารขนึ หรอื

ยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20 ทา่น โดยบรษัิทจะแจง้ใหผู้ ้
เดนิทางทราบลว่งหนา้ 

5. กําหนดการนอีาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมูค่ณะ เวลา สภาพ
การจราจร และสภาพภมูอิากาศในขณะนัน โดยคํานงึถงึความปลอดภยัและ
ประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป้นสําคญั 

6. บรษัิทขอสงวนสทิธยิกเลกิ หรอืเลอืนการเดนิทาง ในกรณีทผีูเ้ดนิทางไมค่รบ
ตามจํานวนทกํีาหนด 

 
อตัราคา่บรกิารทวัรน์รีวม 

1. รถบสัปรับอากาศ ทอ่งเทยีวตามรายการ  
2. คา่ธรรมเนยีมสถานททีอ่งเทยีว ตามทรีะบใุนรายการทัวร ์
3. พาหนะทอ้งถนิ(ถา้ม)ี ตามทรีะบใุนรายการทัวร ์
4. มัคคเุทศก ์ทคีอยดแูลและอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
5. คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง (คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองใน

ระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 2,000,000 บาท , คา่รักษาพยาบาลในกรณี
ทเีกดิจากอบุตัเิหต ุวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท ตามเงอืนไข
กรมธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารทวัรน์ไีมร่วม 

1. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอนืๆ ทนีอกเหนอืรายการทัวรท์รีะบ ุอาท ิคา่อาหารและ
เครอืงดมื คา่รักษาพยาบาล (ในกรณีทเีกดิจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจําตัว) 

2. คา่ใชจ้า่ยทมีกีารเปลยีนแปลงรายการทอ่งเทยีว ทเีกดิจากผูเ้ดนิทางเอง 
3. คา่ธรรมเนยีมสถานททีอ่งเทยีว สําหรับชาวตา่งชาตทิตีอ้งชาํระเพมิ อาท ิ

คา่ธรรมเนยีมอทุยานแหง่ชาต ิ
4. คา่ทปิมัคคุเทศก ์และพนักงานขบัรถ จํานวน 100 บาท/ลกูคา้ 1 ทา่น 
5. คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3% (เฉพาะในกรณีทตีอ้งการ

ใบกํากับภาษีเทา่นัน) (กรณีตอ้งการ รบกวนแจง้กอ่นทําการชําระเงนิ) 
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การจองทวัรแ์ละสํารองทนีงั 
1. กรณุาแจง้ชอื-นามสกลุ, ทอียูแ่ละหมายเลขโทรศัพทข์องผูจ้อง สําหรับออกใบ

แจง้หนแีละใบรับเงนิของท่าน  
2. ชาํระคา่ทัวร ์เพอืเป็นการยนืยันการจองจงึจะถอืวา่ไดทํ้าการสํารองทนัีงเสร็จ

สมบรูณ์ โดยการโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบรษัิทฯ ดังรายละเอยีด 
3. กรณุาสง่สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรอืสําเนาหนังสอืเดนิทาง ใหท้าง

บรษัิทฯ กอ่นการเดนิทาง 7 วนั เพอืใชส้ําหรับการทําเอกสารประกันอบุัตเิหตุ
ระหวา่งการเดนิทาง 

การยกเลกิการเดนิทาง 
1. เมอืทา่นตกลงชําระคา่ทัวรก์บัทางบรษัิทฯแลว้ ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นรับทราบ

และยอมรับ   เงอืนไขและขอ้ตกลงทังหมดทกุขอ้แลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ
ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยทังหมด ในทกุกรณี 
 

ขอ้แนะนําสําหรบัการเดนิทาง  ในชว่งภาวะ โควทิ 19 
มาตรการการบรกิารบนรถบรกิาร 

1. สมาชกิตอ้งใสห่นา้กากอนามยัตลอดการเดนิทาง  
2. กอ่นขนึ-ลงรถทกุครัง  ทางบรษัิทจะมมีาตรการ วดัไข ้ และ ลา้งมอืดว้ยเจล

แอลกอฮอลบ์นรถงดใชห้อ้งนําบนรถตลอดการเดนิทาง  
3. ประตรูถ  เปิด-ปิด ประตเูดยีว 
4. กรณุากรอกรายละเอยีดแบบฟอรม์  ต.๘-คค  (ทางบรษัิท ปรนิแบบฟอรม์นใีห ้

ทกุทา่น  เมอืทา่นกรอกแลว้กรณุาสง่คนืให ้ จนท.บรกิารบนรถบรกิาร) 
5. นําดมื/นําเปลา่  แจกใหว้นัละ 1 ขวด    
6. ทางบรษัิทขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารวา่ง ระหวา่งทอียูบ่นรถ   

 

 

 

การยกเลกิการเดินทาง 

.ยกเลิกการเดินทางตงัแต ่  วนัขนึไป คืนเงินค่าทวัรโ์ดยหกัคา่ใชจ่้ายทีเกิดขึนจริง 

.ยกเลิกก่อนการเดินทาง -  วนั ยดึเงิน % จากยอดทีลกูคา้ชาํระมา และเก็บค่าใชจ้่ายที

เกิดขึนจริง (ถา้มี) 

.ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า  วนั ขอสงวนสิทธิยดึเงินเตม็จาํนวน 

** กรณีมเีหตใุหย้กเลิกทวัร ์โดยไมใ่ช่ความผิดของบรษัิททวัร ์ทางบริษัทคนืเงินคา่ทวัรโ์ดยหกั

ค่าใชจ่้ายทเีกิดขนึจริง(ถา้ม)ีอาทิเช่น คา่มดัจาํตวัเครืองบิน โรงแรม และคา่ใชจ่้ายจาํเป็นอืนๆ 
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