เที่ยวส ุขใจ นครนายก – ปราจีนบ ุรี
2 วัน 1 คืน
เดินทาง กรกฎาคม – ต ุลาคม 2563
สวนเอเดน | พุทธสถานจีเต็กลิม้ | ชุมชนเกษตรกรรมบ้านบางพลวง
ศูนย์การเรียนรูภ้ มู ิภเู บศร |พุทธมาฆบูชาอนุสรณ์
วัดคีรีวนั | วัดจุฬาภรณ์วนาราม | เขือ่ นขุนด่านปราการชล

เริม่ ต้นเพียง

2,599.-

เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1
วันที่ 2

1

กรุงเทพฯ – สวนเอเดน – พุทธสถานจีเต็กลิ้ม – ปราจีนบุรี – ชุมชนเกษตรกรรมบ้านบาง
พลวง – ศูนย์การเรียนรูภ้ มู ภิ เู บศร - วัดโคกอู่ทอง
นครนายก – เขือ่ นขุนด่านปราการชล - พุทธมาฆบูชาอนุสรณ์ - วัดคีรีวัน – วัดจุฬาภรณ์
วนาราม – กรุงเทพ
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Day
1
กร ุงเทพฯ
ปราจีนบ ุรี
นครนายก
กร ุงเทพฯ – สวนเอเดน – พุทธสถานจีเต็กลิ้ม – ชมุ ชนเกษตรกรรมบ้านบางพลวง – ศูนย์การ
เรียนรูภ้ มู ิภเู บศร - วัดโคกอทู่ อง
06.30 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย (จุดจอดรถ เดอะบาซาร์ รัชดาภิเษก แยกรัชดา-ลาดพร้าว ฝัง่ เซเว่น) โดยมี
เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ เพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและเป็ นไปตามมาตรฐาน SHA เจ้าหน้าที่
จะทาการตรวจวัดอุณหภูมิของลูกค้าเพื่อคัดกรองก่อนขึ้นรถ บนรถจะมีแอลกอฮอล์เจลล้างมือให้บริการ
และเว้นระยะห่างการนัง่ ในรถ
07.00 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก (ใช้เส้นทางกรุงเทพมหานคร – รังสิต –
องครักษ์ – นครนายก ถนนทางหลวงหมายเลข 305)
นาท่านเดินทางไปยังสวนเอเดน หรือ เอเดนฟาร์ม นครนายก แหล่งท่องเที่ยวเปิ ดใหม่ เป็ นคาเฟ่ ร่มสุดเก๋
ตกแต่งสไตล์ฟาร์มตัง้ อยู่ในตัวเมืองนครนายก ลักษณะเด่นของร้าน คือ ร่มหลากสีสันที่หอ้ ยอยู่ดา้ นบน
ศีรษะเกือบทุกมุมของร้าน นอกจากนี้ภายในร้านยังมีสะพานไม้ไผ่กลางทุ่งนาให้เดินเล่นสัมผัสบรรยากาศ
แบบบ้านทุ่ง พร้อมซุม้ นัง่ เล่น ให้นงั ่ พักผ่อนแนวธรรมชาติ ได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปมุมต่างๆ ได้อย่าง
สนุกสนาน บริเวณทางเข้าหน้าร้านจะพบกับรูปปั้ นการตูนหอยทากแสนน่ารักคอยต้อนรับ ที่ประดับด้วย
ร่มหลากสี เกือบทัว่ ทุกอาณาบริเวณของร้าน แต่บริเวณทางเข้าจะมีมากเป็ นพิเศษ ถือเป็ นจุดแรกที่ทกุ คน
ต้องหยุดแชะภาพอย่างสนุกสนานภายในเอเดนฟาร์มมีรา้ นอาหารเป็ นซุม้ ขายไว้หลายร้าน
นาท่านชมพุทธสถานจีเต็กลิ้ม พระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมไทย – จีน มาที่นี่ตอ้ งขอพรต่อเทพ
เจ้าแห่งโชคลาภ หรือองค์ไฉ่ซิ้งเอี๊ย ซึ่ งเชื่อว่าคนไทยเราจะมีเชื้อจีนปนหรือไม่ย่อมต้องรูจ้ ัก องค์ไฉ่ซิ่งเอี๊ย
ภายในพุท ธสถาน จี เต๊ก ลิ้ ม ประดิ ษ ฐานในปางมหาเศรษฐีชัม ภล ที่ ถื อ ว่ า ใหญ่ ที่ ส ดุ ในประเทศไทย
นอกจากนี้ภายในยังมีเทพเจ้าและพระโพธิสัตว์ตามความเชื่อของชาวจีนอีกหลายองค์เช่น เทพเจ้าเฮ่งเจีย
เจ้า พ่อกวนอู เจ้าพ่อ เสือ พระโพธิสัตว์กวนอิ ม พระไภสัชยคุรพุ ทุ ธเจ้า ท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ ขณะที่ องค์
พระพุทธรูปประธานของพุทธสถานก็สีทองอร่ามงดงามอย่างมาก
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กลางวัน

คา่

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
นาท่านเดินทางสู่ จังหวัดปราจี นบรุ ี เพื่อเข้าสู่ ชมุ ชนเกษตรกรรมบ้านบางพลวง ชุมชนที่ มีชื่อเสียง
เรื่องการทาเสื่อกกหรือสิ่งประดิษฐ์จากกก โดยชุมชนแห่งนี้ ะเป็ นตัวแทนจัดจาหน่ายสินค้า และเป็ นผูผ้ ลิต
สินค้าหัตถกรรมให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ ให้ท่านดูสาธิตวิธีการทาเสื่อกก
จากขาวบ้านในชุมชนมีเวลาให้ท่านเลือกซื้อสินค้าจากกกเป็ นของฝากตามอัธยาศัย
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ ภ มู ิ ภ เู บศร ศูน ย์ก ารเรี ย นรู้ส มุน ไพรและภูมิ ปั ญ ญาสุข ภาพแลนด์ม าร์ก แห่ ง ใหม่
ปราจีนบุรี ภายในอุทยานฯ ได้จัดส่วนการแสดงออกเป็ น 3 โซน ได้แม่ โซนที่ 1 พิพิธภัณฑ์หมอไทย (หมื่น
ชานาญแพทยา) หรือเรือนหมอพลอย หมอหลวงรัชกาลที่ 5 โซนที่ 2 สวนสมุนไพร มีการจัดสมุนไพร
เรียนรูต้ ามกลุม่ โรค/อาการ สมุนไพรให้สี และสมุนไพรสีดาที่คนไทยเชื่อว่าจะช่วยขับไล่สิ่งที่ไม่ดีให้ออกไปได้
และ โซนที่ 3 คือ โซนไห ศูนย์รวมไหที่ใหญ่ที่สดุ ในประเทศและในอาเซียน

จากนัน้ นาท่านเดินทางต่อไปยัง วัดโคกอทู่ อง วัดไทยสไตล์โรมันแห่งเดียวของประเทศไทย แต่เดิมวัดแห่ง
นี้นั้นเป็ นที่จาพรรษาของหลวงพ่อโสฬส ยโสธโร เกจิ อาจารย์ชื่อ ดังสายเครื่อ งรางของขลังที่มีลกู ศิ ษย์
มากมาย กระทัง่ มรณะภาพไปสรีระสังขารท่านก็ไม่เน่าเปื่ อย นาท่านชมความงามของมหามณฑปที่เก็บ
รักษาร่างของหลวงพ่อในโรงแก้ว
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสูโ่ รงแรมที่พกั ภูสกั ธาร รีสอร์ท หรือเทียบเท่า

Day
2
นครนายก
กร ุงเทพฯ
นครนายก – เขื่อนข ุนด่านปราการชล - พุทธมาฆบูชาอนุสรณ์ - ตลาดโรงเกลือนครนายก –
หลวงพ่อปากแดง - วัดคีรวี นั –วัดจุฬาภรณ์วนาราม – กร ุงเทพ
3
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เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางต่อเพื่อไปยัง เขื่อนข ุนด่านปราการชล โดยชื่อของเขื่อนนัน้ มากจากชื่อของ ขุนหาญพิทักษ์
ไพรวัน หรือ ขุนด่าน เพื่อเป็ นการเชิดชูวีรชน ของ นครนายก ในสมัยกรุงศรีอยุธยา เป็ นเขื่อนซึ่งรองรับนา้
มาจากด้านบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ทางนา้ ตกเหวนรก ก่อนเก็บกักและผันระบายลงสู่แม่นา้ นครนายก ให้
ท่านชมวิวบนสันเขื่อน ซึ่ งให้ภาพอ่างเก็บนา้ มุมสูงที่โอบล้อมด้วยภูเขาสวยงามเป็ นอย่างมาก นอกจากนี้
ถนนเส้นขึน้ สันเขือ่ นนีย้ งั เป็ นที่นยิ มของการปั น่ จักรยานกันอีกด้วย
นาท่ า นเดิน ทางต่อ ไปยัง พุทธมาฆบูช าอนุสรณ์ ตั้งอยู่ใกล้ๆ กับ ทางขึ้น นา้ ตกสาลิ กาบนพื้ นที่ 53 ไร่
ล้อ มรอบด้ว ยภูเ ขา มี ส ายน ้า ไหลผ่ า น เมื่ อ เข้า ไปในสถานที่ แ ห่ ง นี้ จะได้เ ห็ น พระพุท ธรูป ปางแสดง
โอวาทปาติโมกข์ขนาดใหญ่เด่นเป็ นสง่าหน้าตัก 9 เมตร สูง 13.5 เมตร เป็ นตัวแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธ
เจ้า บริเวณโดยรอบ มีการสร้างพระพุทธรูปขนาดหน้าตัก 90 ซม. อีก 1,250 องค์ เป็ นตัวแทนพุทธสาวก
แสดงถึงเหตุการณ์สาคัญเมื่อครั้งพุทธกาล คือ วันมาฆะบูชา กล่าวคือ เป็ น วันจาตุรงคสันนิบาต หรือวัน
ประชุมใหญ่อนั ประกอบด้วยองค์ 4 คือ
1.พระภิกษุสงฆ์ซึ่งเป็ นพุทธสาวกจานวน 1,250 องค์ มาชุมนุมพร้อมกันโดยที่ไม่ได้นดั หมาย
2.พระพุทธสาวกเหล่านีล้ ว้ นเป็ นเอหิภกิ ขุอปุ สัมปทา คือ เป็ นผูท้ ี่พระพุทธองค์ทรงประทานการอุปสมบทด้วย
พระองค์เอง
3.พระภิกษุสงฆ์ทงั้ หมดเป็ นพระอรหันต์
4.วันนัน้ เป็ นวันเพ็ญเดือนมาฆะ คือพระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์

กลางวัน
บ่าย

4

จากนัน้ นาท่านเดินทางต่อไปยังตลาดโรงเกลือนครนายก เป็ นตลาดขายสินค้ามากมายหลายชนิด ทั้งของ
กินต่างๆ กระเป๋ า เสื้อผ้า มากมาย ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางสู่วัดหลวงพ่อปากแดง ถือเป็ นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งใน จ.นครนายก วัดนี้เป็ นวัดเก่าแก่ สร้าง
ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ปั จจุบันเป็ นวัดพัฒนา ตัวอย่าง ภายในบริเวณวัดร่มรื่น สวยงามจัดเป็ นหมวดหมู่ เขต
พุทธาวาส สังฆาวาส เป็ นระเบียบ มีพระประธานศักดิ์สิทธิ์ ที่เป็ นที่เคารพนับถือกันอย่างกว้างขวาง มีชื่อว่า
"หลวงพ่อปากแดง" เป็ นพระพุทธรูปปางสมาธิ สร้างด้วยโลหะ สัมฤทธิ์หน้าตักกว้าง 49 นิ้ว สูง 1 เมตร
เป็ นศิลปะสมัยล้านช้าง จีวรเป็ นลายดอกพิกลุ พระโอษฐ์ แย้มทาสีแดงเห็นชัด สิ่งที่เด่นสะดุดตา คือ ที่ปาก
ของ หลวงพ่อมี สีแดงสดเหมือนมีผนู้ าลิปสติกไปทาไว้เป็ นแบบนี้มานับร้อยปี แล้ว โดยไม่มีใครนาสี ไปทาแต่
อย่างใด นับเป็ นความแปลก ใจแก่ผทู้ ี่ได้ ไปพบเห็นมี ตานานเชื่อกันหลวงพ่อปากแดง เป็ นพระพุทธรูปพี่นอ้ ง
กับหลวงพ่อพระสุกและหลวงพ่อพระไส ที่ประดิษฐานอยู่ที่ จ.หนองคาย ในปั จจุบนั ที่ได้ อัญเชิญมาจาก นคร
เวียงจันทน์ ลาว พอมาถึงประเทศไทย ชาวบ้าน ได้แยกย้ายไปตาม วัดต่างๆ ส่วนหลวงพ่อปากแดง ก็มา
เป็ นพระพุทธรูป ศักดิ์สิทธิ์ ของชาว จ.นครนายก จนทุกวันนี้
จากนัน้ นาท่านเดินทางต่อไปยัง วัดคีรีวนั ตัง้ อยู่ในตาบลหินตัง้ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 9 กิโลเมตร นา
ท่า นชมปราสาทขอมแบบโบราณ ตั้งโดดเด่นอยู่ด า้ นล่า งของวั ด คล้า ยกับ ปราสาทขอมทางภาคอี สาน
ด้านหน้ามีพระพุทธรูปจาลอง เศียรพระพุทธรูป รวมถึงพระเจ้าทันใจ ให้สกั การะบูชา บรรยากาศภายในวัด
ค่อนข้างเงียบสงบ ด้านบนจะมีพระแก้วมรกตองค์จาลองประดิษฐานอยู่ในพระวิหารบนยอดเขาวัดเป็ นพระ
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แก้วจาลององค์ที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก และเป็ นที่นบั ถือของประชาชน
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ วัดจุฬาภรณ์วนาราม ตัง้ อยู่ ตาบลบ้านพริก อาเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
สร้างขึ้นในโอกาสที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระชนมายุ ๕๐
พรรษา ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐ และได้พระราชทานนามวัดจุฬาภรณ์วนาราม ด้านหน้าวัดจุฬาภรณ์วนา
ราม มีซมุ้ ไผ่เป็ นอุโมงค์ไผ่ที่เกิดขึน้ ตามธรรมชาติ ที่เอียงเข้าหากันระหว่างทางเดินที่ทอดยาวหลายเมตร จน
กลายเป็ นอุโมงค์ไผ่เขียวขจีที่สวยงาม ยิ่งในช่วงที่มีแสงอ่อนของดวงอาทิตย์ส่องลอดลงมาผ่านต้นไผ่ดว้ ย
แล้วยิ่ งงดงาม ซุม้ ต้นไผ่ มีบ รรยากาศคล้า ยกับป่ าไผ่อาราชิยาม่า ที่เ กียวโต ประเทศญี่ปุ่ น เป็ นอี กหนึ่ง
สถานที่ ท่อ งเที่ ยวที่ เ ป็ นที่ นัก ท่อ งเที่ ยวมาเยี่ ยมชมนครนายกต่า งนิยมมาถ่า ยภาพ ถื อ เป็ นจุด พักผ่อ นที่
สวยงามร่มรื่นที่หา้ มพลาด

16.00 น. ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางกลับสูก่ รุงเทพ ระหว่างทางแวะซื้อของฝากหรือของที่ระลึกกลับบ้าน
18.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
กรกฏาคม 2020 : 25-26 , 26-27 , 27-28
สิงหาคม 2020 : 01–02 , 08–09, 15–16 ,
22-23, 29-30
กันยายน 2020 : 05-06 , 12–13 , 19–20 ,
26-27
ตุลาคม 2020 : 03-04 , 10–11 , 17-18,
23–24 , 24-25 , 31 ต.ค. – 01 พ.ย.
พักเดีย่ วเพิ่มท่านละ

ราคาท่านละ

2,599.-

550.-

หมายเหต ุ (กร ุณาอ่านายละเอียดท ุกข้อหมายเหต ุ)

1.
2.
3.
4.
5

รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทาการจอง
กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนา เพื่อเป็ นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐาน
ท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ที่ จ ะเลื่ อ นการเดิน ทาง หรื อ ปรับ ราคาค่ า บริ ก ารขึ้น หรื อ
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5.

6.

ยกเลิกการเดิน ทาง ในกรณี ที่ มีผ รู้ ่ วมคณะไม่ถึ ง 25 ท่า น โดยบริ ษัท จะแจ้ง ให้ผ ู้
เดินทางทราบล่วงหน้า
กาหนดการนี้ อ าจเปลี่ย นแปลงได้ต ามความเหมาะสมของหมู่ค ณะ เวลา สภาพ
การจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนัน้ โดยคานึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์
ของผูเ้ ดินทางเป้นสาคัญ
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผเู้ ดินทางไม่ครบตาม
จานวนที่กาหนด

อัตราค่าบริการทัวร์น้ ีรวม
1.
รถบัสปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ
2.
ค่าธรรมเนียมสถานที่ทอ่ งเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
3.
พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
4.
มัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
5.
ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคมุ้ ครองในระหว่าง
การเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจาก
อุบตั เิ หตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่ นไขกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการทัวร์น้ ีไม่รวม
1.
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดืม่
ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่ วยด้วยโรคประจาตัว)
2.
ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผูเ้ ดินทางเอง
3.
ค่าธรรมเนียมสถานที่ทอ่ งเที่ยว สาหรับชาวต่างชาติที่ตอ้ งชาระเพิ่ม อาทิ
ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
4.
ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จานวน 200 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
5.
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ตอ้ งการ
ใบกากับภาษีเท่านัน้ ) (กรณีตอ้ งการ รบกวนแจ้งก่อนทาการชาระเงิน)
การจองทัวร์และสารองที่นงั่
กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผูจ้ อง สาหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับ
1.
เงินของท่าน
ชาระค่าทัวร์ เพื่อเป็ นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทาการสารองที่นงั ่ เสร็จสมบูรณ์ โดยการ
2.
โอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษทั ฯ ดังรายละเอียด
กรุณาส่งสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการ
3.
เดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สาหรับการทาเอกสารประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง
การยกเลิกการเดินทาง
แจ้งยกเลิกมากกว่า 15 วัน ท่านบริษทั ฯจะคืนเงินค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
1.
กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์คืนเงินค่าใช้จ่าย
2.
ทัง้ หมดทุกกรณี
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ข้อแนะนาสาหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะ โควิท 19
มาตรการการบริการบนรถบริการ
1.
สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
2.
ก่อนขึน้ -ลงรถทุกครั้ง ทางบริษทั จะมีมาตรการ วัดไข้ และ ล้างมือด้วยเจล
แอลกอฮอล์บนรถงดใช้หอ้ งนา้ บนรถตลอดการเดินทาง
3.
ประตูรถ เปิ ด-ปิ ด ประตูเดียว
4.
กรุณากรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม ต.๘-คค (ทางบริษทั ปริ้นแบบฟอร์มนีใ้ ห้ทกุ
ท่าน เมื่อท่านกรอกแล้วกรุณาส่งคืนให้ จนท.บริการบนรถบริการ)
5.
นา้ ดืม่ /นา้ เปล่า แจกให้วนั ละ 1 ขวด
6.
ทางบริษทั ขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยู่บนรถ
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