(EV)

(EV)

นครนายก นครนาเยอะ
2 วัน 1 คืน
Code :
EZDCE106
วันแรก
06.30 น.
07.00 น.
08.30 น.

28-29 กรกฎาคม 2561
25-26 สิ งหาคม 2561
29-30 กันยายน 2561

กรุงเทพ – กาแฟสวนป้ าอินทร์ – อุทยานพระพิฆเนศ – เขาหล่ น – ทุ่งนามุ้ย – วังตะไคร้
คณะพร้อมกันที่จุดนัดพบ บริการอาหารว่ าง(1)
ออกเดินทางสู่ จังหวัดนครนายก
แวะทานกาแฟสวนป้ าอินทร์ ร้านกาแฟน่านัง่ ในบรรยากาศของสวนสวยและริ มน้ า ตั้งอยูท่ ี่รังสิตคลอง 15
แวดล้อมด้วยต้นไม้สีเขียวนานาชนิดแสนร่ มรื่ น ร้านนี้เป็ นทั้งร้านขายต้นไม้ ร้านกาแฟและเบเกอรี่ ซึ่งพื้นที่
ของร้านติดริ มคลองบรรยากาศน่านัง่ ตั้งอยูถ่ ดั จากร้านกาแฟกับต้นไม้ซ่ ึงเป็ นอีกหนึ่งร้านชื่อดังแถวคลอง 15

10.00 น. แวะสักการะพระพิฆเนศ ที่อุทยานพระพิฆเนศ จังหวัดนครนายกเป็ นที่ประดิษฐานเทวรู ป พระพิฆเนศองค์
ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็ นเทพในศาสนาพราหมณ์ ผูค้ นนับถือว่าเป็ นเทพเจ้าแห่ งความรู ้ เป็ นผูม้ ีปัญญา
เป็ นเลิ ศ ปราดเปรื่ อ งในศิล ปวิทยาทุกแขนง เป็ นใหญ่เหนื อ ความขัดข้อ ง และเป็ นเทพองค์สาคัญในการ
ประกอบพิธีกรรมต่างๆและภายในอุทยานพระพิฆเนศมีพระพิฆเนศองค์ใหญ่ 2 ปาง ตั้งอยูใ่ กล้ กันถือเป็ น
สถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์อีกแห่ งหนึ่ งของเมืองไทย เข้ามากราบไหว้บูชา องค์พระพิฆเนศ เพื่อเป็ นสิ ริมงคลให้กบั
ตนเอง

(EV)

11.00 น. สะพานทุ่งนามุ้ย แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดนครนายก ตั้งอยูท่ ี่ ตาบลสาริ กา อาเภอเมือง
จังหวัดนครนายก เป็ นสะพานไม้ไผ่ที่ทอดยาวคดเคี้ยวเป็ นรู ปตัวเอส พาดผ่านบนท้องนาของลุงอ๊อด เจ้าของ
ไร่ ยาวกว่า 150 เมตร สามารถมาเที่ยวชมทุ่งแบบชิลๆ มาถ่ายรู ปชิคๆ บนสะพานไม้สุดอันซีน

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(2) ณ ร้านอาหาร
13.00 น. สักการะพุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ ตั้งอยูใ่ กล้ๆ กับทางขึ้นน้ าตกสาริ กาบนพื้นที่ 53 ไร่ แวดล้อมด้วยภูเขา
มีสายน้ าไหลผ่าน เมื่อเข้าไปในสถานที่แห่งนี้ จะได้เห็นพระพุทธรู ปปางแสดงโอวาทปาติโมกข์ขนาดใหญ่
เด่นเป็ นสง่าหน้าตัก 9 เมตร สูง 13.5 เมตร เป็ นตัวแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
บริ เวณโดยรอบ มีการสร้างพระพุทธรู ปขนาด
หน้าตัก 90 ซม. อี ก 1,250 องค์ เป็ นตัวแทน
พุทธสาวกแสดงถึ ง เหตุก ารณ์ ส าคัญเมื่ อ ครั้ ง
พุทธกาลคือวันมาฆะบูชากล่าวคือ เป็ น วันจาตุ
รงค สั น นิ บา ต หรื อวั น ประ ชุ ม ใหญ่ อ ั น
ประกอบด้วยองค์ 4

14.00 น. นาท่านเดินทางสู่น้าตกสาริ กาน้ าตกขนาดใหญ่ สายน้ าไหลตกจากหน้าผาเป็ นทอดๆ ถึง 9 ชั้น ผาที่สูงที่สุด
ประมาณ 100 เมตร แต่ละชั้นมีอ่างรับน้ าขนาดย่อม เหมาะแก่การลงเล่นน้ า บริ เวณน้ าตกชั้นล่างมีแอ่งน้ าให้
เล่นน้ าได้ และมี ทางเดินต่อไปตามธารน้ าที่ไหลตกลงมาเป็ นชั้นๆ จนไปถึงแอ่งน้ ากว้างและโขดหิ นก้อ น
ใหญ่ มองขึ้นไปจะเห็นน้ าตกสาริ กาชั้นสูงที่สุด

(EV)

15.30 น. อุทยานวังตะไคร้ อยู่ใ นอ าเภอเมื อ ง เป็ นสถานที่ พกั ผ่อ น อยู่ในความดู แ ลของมู ล นิ ธิ จุมภฏ - พัน ธุ์ทิพ ย์
บริ พตั ร ภายในตกแต่งด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ และไม้ประดับต่างๆ ภายในเนื้ อที่ 1,400 ไร่ มีธารน้ าที่ไหลมา
จากซอกซอน ผ่านโขดหินน้อยใหญ่ เหมาะในการเล่นน้ า ซึ่ งเกิดจากการรวมตัวของลาธาร 2 ลาธารลาธาร
หนึ่งชื่อคลองมะเดื่อจากน้ าตกเหวกระถินกับอีกลาธารหนึ่งชื่อคลองตะเคียน จากน้ าตกแม่ปล้อง

17.00 น.
18.30 น.
วันที่ 2
07.00 น.
08.00 น.

เดินทางเข้าสู่ที่พกั และพักผ่อนตามอัธยาศัย
บริการอาหารคา่ (3) ณ ร้านอาหาร
เขื่อนขุนด่านปราการชล – วัดจุฬาภรณ์ – วัดพราหมณี – Montreux café and farm
บริการอาหารเช้ า(4) ณ ห้องอาหารภายในที่พกั
ออกเดินทางสู่เขื่อนขุนด่ านปราการชล นาล่องเรื อชมต้นน้ าและนัง่ รถรางชมสันเขื่อนขุนด่านปราการชล
ชื่อเดิมเรี ยกว่า เขื่อนคลองท่าด่าน เป็ นเขื่อนคอนกรี ตบดอัดยาวที่สุดในประเทศไทยและในโลก
ตั้ง อยู่ที่ บ ้า นท่ า ด่ า น ต าบลหิ น ตั้ง อ าเภอเมื อ ง
นครนายก จังหวัดนครนายกกั้นแม่น้ านครนายก
ส ร้ า ง ขึ้ น ต า ม แ น ว พ ร ะ ร า ช ด า ริ ข อ ง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลย
เดชเพื่อเก็บกักน้ าในช่วงหน้าฝนไว้ในหน้าแล้ง
และควบคุม ไม่ ให้เกิ ดน้ าท่วมบ้านเรื อ นราษฎร
ไร่ นาและพื้นที่การเกษตรในหน้าฝน โดยสร้าง
ครอบฝายท่าด่านเดิม

(EV)

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(5) ณ ร้านอาหาร
13.00 น. แวะถ่ายภาพที่ ซุ้มต้ นไผ่ นครนายก ตั้งอยูใ่ น ตาบลบ้านพริ ก อาเภอบ้านนา ด้านหน้า วัดจุฬาภรณ์ วนาราม
เป็ นอุโมงค์ไ ผ่ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ที่เอียงเข้าหากันระหว่างทางเดินที่ทอดยาวหลายเมตร จนกลายเป็ น
อุโมงค์ไ ผ่เขียวขจีที่สวยงาม ยิ่งในช่ วงที่มีแสงอ่ อ นของดวงอาทิตย์ส่อ งลอดลงมาผ่านต้นไผ่ด้วยแล้วยิ่ง
งดงาม ซุ้มต้นไผ่ มี บรรยากาศคล้ายกับป่ าไผ่อ าราชิ ยาม่า ที่ญี่ปุ่น เป็ นอี กหนึ่ งสถานที่ท่อ งเที่ยวที่เป็ นที่
นักท่องเที่ยวต่างนิยมมาถ่ายภาพพอตเทรต ถือ เป็ นจุดพักผ่อนที่สวยงาม ร่ มรื่ น

14.00 น. หลวงพ่อปากแดงแวะสักการะหลวงพ่ อปากแดง 443 ปี ที่วัดพราหมณี หรื อ วัดหลวงพ่อปากแดง วัดเก่าแก่
วัดหนึ่ งใน จังหวัดนครนาย สร้ าง ในสมัย รัชกาลที่ ๕ ปั จจุบนั มี อ ายุ 100 กว่าปี ภายในบริ เ วณวัดร่ ม รื่ น
สวยงาม มีพระประธานศักดิ์สิทธิ์ ที่เป็ นที่เคารพนับถือกันอย่างกว้างขวาง มีชื่อว่า "หลวงพ่อปากแดง" เป็ น
พระพุทธรู ปปางสมาธิ สร้างด้วยโลหะ สัมฤทธิ์หน้าตักกว้าง 49 นิ้ ว สู ง 1 เมตร เป็ นศิลปะสมัยล้านช้าง จีวร
เป็ นลายดอกพิกุล พระโอษฐ์ แย้มทาสีแดงเห็นชัด ชาวบ้านจึงเรี ยกว่า "หลวงพ่อปากแดง"

15.00 น. แวะทานกาแฟ Montreux café and farm ตั้งอยูใ่ นอาเภอองค์รักษ์ รังสิตคลอง 15 จังหวัดนครนายก เป็ น
คาเฟ่ ชิคๆ ผสมผสานกับบรรยากาศแบบบ้านทุ่ง มีพ้นื ที่กว้างขวางจัดแบ่งโซนไว้หลากหลายแนว เริ่ มจาก
โซนขายเครื่ องดื่มซึ่งสร้างเป็ นบ้านแบบฟาร์มโมเดิร์น โซนท้องทุ่งนามีกระท่อมและทางเดินไม้ไผ่เดินเรี ยบ
ต้นข้าว รวมถึงฟาร์มเลี้ยงไก่ขนาดเล็ก และพื้นทีน่ งั่ เล่นริ มน้ า เรี ยกได้วา่ ถูกใจคอถ่ายภาพพอร์ตเทรต เพราะ
มีมุมสวยๆให้ถ่ายภาพมากมายและเดินทางกลับกรุ งเทพฯ

18.00 น. ถึงกรุ งเทพฯโดยสวัสดิภาพ

(EV)

อัตราค่าบริ การ
ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ 2-3 ท่าน ราคาท่านละ
เด็กอายุ3 – 10 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ(ไม่มีเตียงเสริ ม)
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ

ราคา

4,500.3,600.800.-

หมายเหตุ – รายการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยจะคานึ งถึงประโยชน์ของท่านเป็ นสาคัญ

อัตราค่าบริการนี้รวม
ค่าพาหนะเดินทางตามโปรแกรม
ค่าที่พกั ห้องละ 2-3 ท่าน
ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ขา้ งต้น
ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ ที่คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท(หากอายุเกิน 70 ปี ข้ ึนไป ค่า
ประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่ รวม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรี ดค่าโทรศัพท์ เป็ น
ต้น

ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษีเดินทาง(ถ้ามีการเรี ยกเก็บ)
ค่า Vat7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการชาระเงิน :
1. สาหรับการจองกรุ ณาชาระมัดจา ท่านละ 1,000 บาท
2. กรุ ณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนออกเดินทาง

สิ่ งที่ควรนาไปด้ วยยาประจาตัว,กล้องถ่ายรู ป,อุปกรณ์กนั แดด,ร่ มพับ,ชุดว่ายน้ า,ชุดเล่นน้ า กางเกงขาสั้น รองเท้าที่สวมใส่ สบาย
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ :
1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยึดมัดจาท่านละ 5,000 บาท
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจาทั้งหมด
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
5. กรุ๊ปทีอ่ อกเดินทางช่ วงเทศกาลวันหยุด จะไม่มกี ารคืนเงินมัดจาหรือ ค่าทัวร์ ท้งั หมด ไม่ว่ายกเลิกด้ วยกรณีใดๆ
6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่าน
สละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น

(EV)

หมายเหตุ :
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู้ ดยสารจานวน 8 ท่านขึ้นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวน ดังกล่าวทางบริ ษทั ฯ ขอสงวน
สิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรื อเลื่อนการเดินทางหรื อยกเลิกการเดินทาง
2. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตรา
แลกเปลี่ยนโดยทางบริ ษทั ฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สุด
3. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณี ภยั ธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยูน่ อกเหนือความ
รับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
4. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม
และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
5. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ท้งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด
---------------------------------------------------------------------

