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One Day Trip นครนายก EP#3 
เมืองในฝันใกล้กรุง ต้องแวะช่ืนชม ให้ร่ืนรมย์สักครา 

อตัราค่าบริการ 8 9 9 บาท/ท่าน (การันตี 8 ท่านเดินทาง) 



 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดการเดินทางทุกวันอาทิตย์ 
มกราคม 65 23, 30 เมษายน 65 03, 10, 17, 24 

กุมภาพันธ์ 65 06, 13, 20, 27 พฤษภาคม 65 08, 15, 22, 29 

มีนาคม 65 06, 13, 20, 27 มิถุนายน 65 05, 12, 19, 26 

วันเสาร์ กรุงเทพฯ – นครนายก – กรุงเทพฯ 

วัดจุฬาภรวราราม – วัดมณีวงศ์ – เอเดนฟาร์ม – พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ – วัดเลขธรรมกิตต์ – มองเท

รอส์ คาเฟ่ & ฟาร์ม 

06.30 น. คณะพร้อมกนั ณ จุดจอดรถ ป๊ัมน ้ามนัปตท วิภาวดีรังสิตโดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษทัคอยให้การตอ้นรับ 
ข้อแนะน าส าหรับการเดินทางวิถีท่องเที่ยวใหม่ 

*ทุกท่านตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง* 
**ก่อนขึ้น-ลงรถทกุคร้ัง  ทางผูจ้ดั มีมาตรการ วดัไข ้ และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอล*์* 

***มีบริการ เจลลา้งมือ กระดาษทิชชู บนรถ*** 
****โปรดปฏิบตัิตามที่เจา้หนา้ที่สถานที่ต่างๆแนะน า เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน 

SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภยัดา้นสุขอนามยั) และเพื่อความปลอดภยัในการท่องเที่ยว**** 
07.00 น. ออกเดินทางสู่จงัหวดันครนายก โดยรถตูป้รับอากาศ พร้อม 

บริการชุดอาหารว่าง+น ้าด่ืม 1 ขวดบนรถ 

 
08.30 น. อุโมงค์ป่าไผ่ วัดจุฬาภรณ์วนาราม ทางเขา้วดัเป็นอุโมงค์ไผ่ เขียวขจี โคง้งอเขา้หากนั ซ่ึงซุ้มป่าไผ่วดั

จุฬาภรณ์วนาราม แห่งน้ี เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  ที่ เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ที่เอียงเข้าหากันระหว่าง
ทางเดินมีความยาวประมาณ 800 เมตร สองข้างทางจะเป็นต้นไม้ไผ่สูง ยาว จนโค้งกลายเป็นอุโมงค์
ทางเดินสุดร่มร่ืน และเกิดเป็นอุโมงค์ไผ่สีเขียวขจี ที่สวยงาม โดยเฉพาะใครที่ไปในช่วงแดดร่ม ลมตก 
จะเห็นแสงแดดของดวงอาทิตย ์ลอดผ่านตน้ไผ่ลงมา คลา้นกบัแสงแฟร์ ท าให้ ถ่ายรูปไดส้วยงามอีกแบบ
หน่ึง เรียกไดว่้า อุโมงค์ไมไ้ผ่ ที่ วดัจุฬาภรณ์วนาราม กลายเป็นอีกหน่ึงสถานที่ท่องเที่ ยว ยอดนิยม อีก
แห่งหน่ึงในจังหวดันครนายก มักจะมาถ่ายภาพเพื่อความสวยงาม เพราะนอกเหนือจะได้ภาพสวยๆ
กลบัไปแลว้ ยงัได ้ไหวพ้ระเพื่อความสงบของจิตใจอีกดว้ย 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
วัดมณีวงศ์ เป็นวดัที่มีพุทธศิลป์ที่สวยงามควรค่าแก่การมาเย่ียมชม เร่ิมตั้งแต่ซุ้มประตูวดั พระพุทธรูปสี
เหลืองทองป่างปาเลยไลยก์ วิหารเซียนที่มีพระพุทธรูปองคใ์หญ่ประดิษฐานอยูด่า้นบน พระอุโบสถ สวน
ปฏิบตัิธรรม ที่สร้างดว้ยศิลปะที่อ่อนช้อยงดงามและแปลกตาจากที่เคยเห็น เดินชมไดแ้บบตื่นตาตื่นใจ 
และถือโอกาสไดท้ าบุญอีกดว้ย 

 
เอเดนฟาร์ม ที่นอกจากจะเป็น Green Market ที่ดีที่สุดแห่งหน่ึงของเอเชียที่เน้นธรรมชาติ และเกษตร
อินทรียแ์ลว้ ที่น่ียงัเป็น คาเฟ่สุดชิค ท่ามกลางร่มสวยๆ ที่ห้อยตกแต่งอยูอ่ยา่งสวยงาม ความโดดเด่นของ
ร้านน้ี คือ ร่มหลากสีสันที่ห้อยอยูด่า้นบนศรีษะที่มองเห็นสะดุดตา นอกจากน้ีภายในร้านยงัมีสะพานไม้
ไผ่กลางทุ่งนาให้เดินเล่นสัมผสับรรยากาศแบบบ้านทุ่ง พร้อมซุ้มนั่งเล่น ให้นั่งพกัผ่อนแนวธรรมชาติ  
ได ้เพลิดเพลินกบัการถ่ายรูปมุมต่างๆ ไดอ้ย่างสนุกสนาน  ภายในเอเดนฟาร์มนั้นมีร้านอาหารเป็นซุ้ม
ขายไวห้ลายร้านโดยเน้นเมนูอาหารไทยจานเดียวให้บริการ ทั้งส้มต า ไก่ย่าง ผดัไทย อาหารจานเดียว
ต่างๆ  (ไม่รวมค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม)  

เที่ยง  อิสระอาหารกลางวัน ณ เอเดนฟาร์ม 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

บ่าย พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ต าบลสาริกา อ าเภอเมืองนครนายก จังหวดันครนายก เป็น
สถานที่ที่เต็มไปดว้ยพระพุทธรูป โดยจะมี พระพุทธรูปปางแสดงโอวาทปาติโมกขข์นาดใหญ่ ตั้งอยูเ่ด่น
เป็นสง่าหน้าตัก 9 เมตร สูง 13 เมตร และมีพระพุทธรูปอีก 1,250 องค์ ล้อมรอบ ขนาดหน้าตัก 90 
เซนติเมตร รวมทั้งรูปป้ันพระอสีติมหาสาวกจ านวน 80 รูป ที่แสดงถึงเหตุการณ์ส าคัญ นั่นก็คือ วนั
มาฆบูชา ภายในบริเวณพุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์มีศาลาปฏิบตัิธรรม ขา้งในจะมีพระพุทธรูปของ
พระพุทธเจ้าอีก 28 องค์ และอาจจะมีการสร้างศาลาปฏิบัติธรรมเพ่ิมเติมขึ้ น เพ่ือไว้ให้ส าหรับ
พุทธศาสนิกชนใช้เป็น สถานที่ปฏิบติัธรรม นั่งสมาธิ โดยในช่วงวดัพระนั้น สามารถเดินทางมาสักการะ
ไหวพ้ระ หรือมาเวียนเทียน ที่ พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ แห่งน้ีได ้

 
วัดเลขธรรมกิตติ์   เป็นวดัเก่าแก่ปลายกรุงศรีอยุธยา มีโบสถ์เก่าอายุมากกว่าร้อยปี เหลือเพียงแค่ผนัง
บางส่วน และซุ้มประตูวดัที่ถูกปกคลุมด้วยรากของต้นโพธ์ิ จนท าให้กลายเป็นสถาปัตยกรรมจาก
ธรรมชาติที่สวยงาม เดิมวดัน้ีมีช่ือว่า วดับางออ้นอก มีอายุประมาณ 149 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2415 แต่ไม่
ทราบแน่ชัดว่าใครเป็นคนสร้าง ว่ากันว่า พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่5 ก็ได้เคยมา
ประทบัที่วดัแห่งน้ีดว้ยเช่นกนั ทรงมาพร้อมพระราชโอรสทางเรือและไดข้ึ้นมาเสวยพระกระยาหารที่วดั
แห่งน้ี และต่อมาในปี พ.ศ.2490 วดัแห่งน้ีได้ถูกเปลี่ยนช่ือเป็น วดัเลขธรรมกิตติ์  ที่แปลว่า วดัมีเกียรติ 
โดยพระครูสัทธาภินนัทค์่ะ 

 

Montreux café  and farm (มองเทรอส์ คาเฟ่ & ฟาร์ม) คาเฟ่ชิคๆ ผสมผสานกบับรรยากาศแบบ
บา้นทุ่ง มีพ้ืนที่กวา้งขวาง จดัแบ่งโซนไวห้ลากหลายแนว เร่ิมจากโซนขายเคร่ืองด่ืมซ่ึงสร้างเป็นบา้น
แบบฟาร์มแนวโมเดิร์น  โซนทอ้งทุ่งนามีกระท่อมและทางเดินไมไ้ผ่เดินเรียบตน้ขา้ว รวมถึงฟาร์มเลี้ยง
ไก่ขนาดเล็ก และพ้ืนที่นัง่เล่นริมน ้า  เรียกไดว่้าถูกในคอถ่ายภาพพอร์ตเทรต เพราะมีมุมสวยๆให้ถ่ายภาพ
เพียบเลยทีเดียว (ไม่รวมค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม)  



 
 
 
 
 
 
 
 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าคณะเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 
20.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ...พร้อมความประทบัใจ 

--------------------------------------------------------------- 

รายการท่องเที่ยวและกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั 
 

ขอขอบคณุภาพประกอบความเข้าใจ จากแหล่งข้อมูลอ้างอิงด้านล่าง เพ่ือวัตถุประสงค์ในการเชิญชวนคนไทยเที่ยวไทย 
เพ่ือช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ  
วดัมณีวงศ ์    http://ww2.nakhonnayok.go.th, https://www.facebook.com/Maneewongtemple/ 
เอเดนฟาร์ม     https://www.facebook.com/adenfarmthai/ 
พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์  https://www.facebook.com/thebuddhistpark/?ref=page_internal 
วดัเลขธรรมกิตติ์    https://www.facebook.com/watlektummakit/ 
Montreux café  and farm  https://www.facebook.com/Montreuxcafeandfarm/  
 

โปรดน าบัตรประชาชนตัวจริงถือไปในวันเดนิทาง 
หลักฐานแสดงการรับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ครบโดสตามชนิดวัคซีน 
(โปรดเช็คเมื่อจองอีกคร้ัง เน่ืองจากอาจมีการปรับเปลี่ยนตามค าส่ังจงัหวดั) 

------------------------------------------------------------- 
ส่ิงที่ควรน าติดตัวไปด้วย  : กลอ้งถ่ายรูป  แบตเตอร่ี อุปกรณ์กนัแดด  กระเป๋าลดโลดร้อน กระเป๋าคู่ใจ 

ร่ม  หมวก แว่นตา  เส้ือผา้สีสัน รองเทา้สวมใส่สบาย  ยารักษาโรคประจ าตวั และของใชส่้วนตวัที่จ าเป็น 

อัตราค่าบริการนี้รวม    
1. ราคาน้ีการันตีตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป 
2. ค่ารถตูป้รับอากาศ ตลอดการเดินทาง 
3. ค่าเขา้สถานที่ท่องเที่ยว ตามรายการที่ระบุ 
4. ค่าน ้าด่ืมและของว่าง ตามรายการที่ระบุ 
5. การประกนัอุบตัิเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยว ตามพ.ร.บ การท่องเที่ยว ไม่ไดค้รอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย 

(กรมธรรมว์งเงินประกนั 1 ลา้นบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท* รวมประกนัอาหารเป็นพิษ ตามเงื่อนไขของบริษทั
ฯ ประกนัวินาศภัยที่บริษทัฯ ท าไว ้ส าหรับผู้มีอายุ 1-15 ปี หรือ อายุ 75-85 ความคุ้มครองเหลือ 50% อายุต า่กว่า 1 ปี 
หรือ อายเุกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวการถูกฆาตกรรมหรือถูกท าร้าย) 

*ค่ารักษาพยาบาล ตอ้งมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง  

ฟรี!! บริการถ่ายรูปตลอดทริป (รูปถ่าย เจ้าหน้าที่จัดส่งในช่องทางที่เหมาะสม) 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทวัร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจาก

การเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) เช่าจกัรยาน ค่ากิจกรรมต่างๆ การเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผูเ้ดินทางเอง  
เป็นตน้ 

2. ค่าประกนัภยัธรรมชาติ และประกนัชีวิตส่วนตวั และประกนัสุขภาพ 
3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ส าหรับชาวต่างชาติที่ตอ้งช าระเพ่ิม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ เป็นตน้ 
4. ค่าทิปทีมงาน ท่านละ 100 บาท 
5. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 

 
วิธีการจอง 
1. กรุณาแจง้รายละเอียด วนัที่เดินทาง ช่ือผูจ้อง พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและช่องทางติดต่อ (เบอร์มือถือ/

ไลน์ไอดี/อีเมล)์ ส่งขอ้มูลทั้งหมดมายงัอีเมล ์หรือ ไลน์ 
2. เมื่อเจา้หนา้ที่ไดรั้บขอ้มูลแลว้ จะติดต่อกลบั เพื่อยืนยนัการจอง พร้อมรายละเอียด 
3. ช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน เพ่ือเป็นการยืนยนัการจองจึงจะถือว่าไดท้ าการส ารองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเขา้

ทางธนาคารที่ระบุ หากไม่ช าระตามก าหนด ขออนุญาตตดัที่นั่งให้ลูกคา้ท่านอื่นที่รออยู่ การช าระไม่ครบ ถือว่าท่าน
ยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข ทางผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการเดินทางและขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินตามเงื่อนไขการ
ยกเลิก 

 
การยกเลิกการเดินทาง  
1. ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวนัเดินทางได ้
2. หากงดใชบ้ริการใดบริการหน่ึง หรือ ไม่เดินทางพร้อมคณะ ถอืว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได ้

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
 
หมายเหตุ  

1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 8 ท่านขึ้นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน ดงักล่าวทางผูจ้ดัขอสงวน
สิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง 

2. การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม อาจเกิดขึ้นได ้ตาม สถานการณ์ อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ เป็นตน้  ซ่ึงผู ้
จดั จะด าเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทาง ให้ดีที่สุด 

3. ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดกบัชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย ความตาย อุบตัิเหตุ
ต่างๆ  สูญหายในทรัพยสิ์นหรืออยา่งอื่น การนัดหยดุงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวติั  และอื่นๆ ที่เกิดขึ้น
ทางตรงหรือทางออ้ม 



 
 
 
 
 
 
 
 

4. พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ  านาจของผูจ้ดัก ากบั 

5. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากบริษทัขนส่ง  ผูเ้ดินทางไม่
สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใช้จ่ายที่
บริษทัจ่ายไปแลว้ เป็นตน้ 

6. ขอความร่วมมือในเร่ืองความประพฤติของคนเดินทาง หากผูจ้ดัเห็นว่าผูเ้ดินทางประพฤติตนที่อาจก่อให้เกิดอนัตราย
ต่อผูเ้ดินทางอื่นๆ หรือทรัพยสิ์น หรือขดัขวางการปฏิบติัหนา้ที่ของเจา้หนา้ที่ (ตวัแทน) หรือไม่ปฏิบติัตามค าช้ีแจงของ
เจา้หน้าที่ (ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกนัไม่ให้ความประพฤติดงักล่าวด าเนินต่อไป 
ซ่ึงรวมไปถึงการยบัยั้ง และปฏิเสธให้บริการ 

 


