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เดินทาง กรกฎาคม – ตลุาคม 2563 
 สวนเอเดน | พทุธสถานจีเต็กลิม้| ชมุชนเกษตรกรรมบา้นบางพลวง  

ศนูยก์ารเรียนรูภ้มูิภเูบศร |พทุธมาฆบชูาอนสุรณ ์ 

 วดัคีรีวนั | วดัจฬุาภรณว์นาราม | เขือ่นขนุดา่นปราการชล 

 
 

 
 

 

เสน้ทางการเดินทาง 
 

วนัที่ 1 กรงุเทพฯ – สวนเอเดน – พทุธสถานจีเต็กลิ้ม – ปราจีนบรีุ – ชมุชนเกษตรกรรมบา้นบาง

พลวง – ศนูยก์ารเรียนรูภ้มูภิเูบศร - วดัโคกอู่ทอง 

วนัที่ 2 นครนายก – เขือ่นขนุด่านปราการชล - พทุธมาฆบชูาอนสุรณ์  - วัดคีรีวัน – วัดจฬุาภรณ์

วนาราม – กรงุเทพ 

 

เท่ียวสขุใจ นครนายก – ปราจีนบรุ ี 

2 วนั 1 คืน 

เริม่ตน้เพียง 2,599.- 
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Day 

1 
 

 

กรงุเทพฯ 

ปราจีนบรุ ี

นครนายก 

 
กรงุเทพฯ – สวนเอเดน – พทุธสถานจีเต็กลิ้ม – ชมุชนเกษตรกรรมบา้นบางพลวง – ศนูยก์าร

เรยีนร ูภ้มิูภเูบศร - วดัโคกอ ู่ทอง 

06.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ จดุนดัหมาย (จดุจอดรถ เดอะบาซาร ์รชัดาภเิษก แยกรชัดา-ลาดพรา้ว ฝัง่เซเว่น) โดยมี

เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรบั เพื่อความปลอดภยัในการท่องเท่ียวและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจา้หนา้ท่ี

จะท าการตรวจวัดอณุหภมูิของลกูคา้เพ่ือคดักรองก่อนขึ้นรถ บนรถจะมีแอลกอฮอลเ์จลลา้งมือใหบ้ริการ 

และเวน้ระยะห่างการนัง่ในรถ 

07.00 น. ออกเดินทางมุ่งหนา้สู่ อ าเภอองครักษ ์ จังหวัดนครนายก (ใชเ้สน้ทางกรงุเทพมหานคร – รังสิต –

องครกัษ ์– นครนายก  ถนนทางหลวงหมายเลข 305)   

 น าท่านเดินทางไปยงัสวนเอเดน หรอื เอเดนฟารม์ นครนายก แหลง่ท่องเท่ียวเปิดใหม ่เป็นคาเฟ่ร่มสดุเก๋

ตกแต่งสไตลฟ์ารม์ตัง้อยู่ในตวัเมืองนครนายก ลักษณะเด่นของรา้น คือ ร่มหลากสีสันท่ีหอ้ยอยู่ดา้นบน

ศีรษะเกือบทกุมมุของรา้น  นอกจากนี้ภายในรา้นยังมีสะพานไมไ้ผ่กลางทุ่งนาใหเ้ดินเล่นสมัผสับรรยากาศ

แบบบา้นทุ่ง พรอ้มซุม้นัง่เลน่ ใหน้ัง่พกัผอ่นแนวธรรมชาติ  ไดเ้พลิดเพลินกบัการถ่ายรปูมมุตา่งๆ ไดอ้ย่าง

สนกุสนาน บริเวณทางเขา้หนา้รา้นจะพบกับรปูป้ันการตนูหอยทากแสนน่ารักคอยตอ้นรับ ท่ีประดบัดว้ย

ร่มหลากส ีเกือบทัว่ทกุอาณาบริเวณของรา้น แตบ่ริเวณทางเขา้จะมีมากเป็นพิเศษ ถือเป็นจดุแรกท่ีทกุคน

ตอ้งหยดุแชะภาพอย่างสนกุสนานภายในเอเดนฟารม์มีรา้นอาหารเป็นซุม้ขายไวห้ลายรา้น  

 น าท่านชมพทุธสถานจีเต็กลิ้ม พระพทุธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมไทย – จีน มาท่ีนี่ตอ้งขอพรตอ่เทพ

เจา้แห่งโชคลาภ หรือองคไ์ฉ่ซ้ิงเอ๊ีย ซ่ึงเชื่อว่าคนไทยเราจะมีเชื้อจีนปนหรือไม่ย่อมตอ้งร ูจ้ัก องคไ์ฉ่ซ่ิงเอ๊ีย

ภายในพุทธสถาน จี เต๊ก ลิ้ม ประดิษฐานในปางมหาเศรษฐีชัมภล ท่ีถือว่าใหญ่ท่ีสดุในประเทศไทย 

นอกจากนี้ภายในยังมีเทพเจา้และพระโพธิสัตว์ตามความเชื่อของชาวจีนอีกหลายองคเ์ช่น  เทพเจา้เฮ่งเจีย 

เจา้พ่อกวนอ ูเจา้พ่อเสือ พระโพธิสัตว์กวนอิม พระไภสัชยครุพุทุธเจา้ ทา้วจตโุลกบาลทั้งสี่ ขณะท่ีองค์

พระพทุธรปูประธานของพทุธสถานก็สีทองอร่ามงดงามอย่างมาก 
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร 

 น าท่านเดินทางสู่ จงัหวดัปราจีนบรุี เพ่ือเขา้สู่ ชมุชนเกษตรกรรมบา้นบางพลวง ชมุชนท่ีมีชื่อเสียง

เร่ืองการท าเสื่อกกหรือสิ่งประดิษฐจ์ากกก โดยชมุชนแห่งนี้ะเป็นตวัแทนจัดจ าหน่ายสินคา้และเป็นผูผ้ลิต

สินคา้หัตถกรรมใหก้ับหนว่ยงานทั้งภาครัฐ และบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ ใหท้่านดสูาธิตวิธีการท าเสื่อกก

จากขาวบา้นในชมุชนมีเวลาใหท้่านเลือกซ้ือสินคา้จากกกเป็นของฝากตามอธัยาศัย 

 น าท่านเดินทางสู่ ภมิูภเูบศร ศนูย์การเรียนรู้สมุนไพรและภมูิปัญญาสขุภาพแลนด์มาร์กแห่งใหม่

ปราจีนบรีุ ภายในอทุยานฯ ไดจ้ัดส่วนการแสดงออกเป็น 3 โซน ไดแ้ม่ โซนท่ี 1 พิพิธภณัฑห์มอไทย (หมื่น

ช านาญแพทยา) หรือเรือนหมอพลอย หมอหลวงรัชกาลท่ี 5 โซนท่ี 2 สวนสมนุไพร มีการจัดสมนุไพร

เรียนรูต้ามกลุม่โรค/อาการ สมนุไพรใหส้ี และสมนุไพรสีด าท่ีคนไทยเชื่อว่าจะชว่ยขบัไล่สิ่งท่ีไม่ดีใหอ้อกไปได ้

และ โซนท่ี 3 คือ โซนไห ศนูยร์วมไหท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศและในอาเซียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนัน้น าท่านเดินทางตอ่ไปยงั วดัโคกอ ู่ทอง วัดไทยสไตลโ์รมนัแห่งเดียวของประเทศไทย  แตเ่ดิมวัดแห่ง

นี้นั้นเป็นท่ีจ าพรรษาของหลวงพ่อโสฬส ยโสธโร เกจิอาจารย์ชื่อดังสายเคร่ืองรางของขลังท่ีมีลกูศิษย์

มากมาย กระทัง่มรณะภาพไปสรีระสังขารท่านก็ไม่เน่าเป่ือย น าท่านชมความงามของมหามณฑปท่ีเก็บ

รกัษาร่างของหลวงพ่อในโรงแกว้ 

ค า่ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเขา้สูโ่รงแรมที่พกั ภสูกัธาร รีสอรท์ หรือเทียบเท่า 

 

 

Day 

2 
 

 

นครนายก 

- 

กรงุเทพฯ 

 
นครนายก – เขื่อนขนุด่านปราการชล - พทุธมาฆบชูาอนสุรณ ์ - ตลาดโรงเกลือนครนายก – 

หลวงพ่อปากแดง - วดัคีรวีนั –วดัจฬุาภรณว์นาราม – กรงุเทพ 
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เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 น าท่านเดินทางตอ่เพ่ือไปยัง เข่ือนขนุด่านปราการชล โดยชื่อของเขื่อนนัน้มากจากชื่อของ ขนุหาญพิทักษ์

ไพรวัน หรือ ขนุดา่น เพื่อเป็นการเชิดชวีูรชน ของ นครนายก ในสมยักรงุศรีอยธุยา เป็นเขื่อนซ่ึงรองรับน า้

มาจากดา้นบนอทุยานแห่งชาตเิขาใหญ่ทางน า้ตกเหวนรก กอ่นเก็บกกัและผนัระบายลงสู่แม่น า้นครนายก ให้

ท่านชมวิวบนสันเขื่อน ซ่ึงใหภ้าพอ่างเก็บน า้มมุสงูท่ีโอบลอ้มดว้ยภเูขาสวยงามเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ 

ถนนเสน้ขึน้สนัเขือ่นนีย้งัเป็นท่ีนยิมของการปัน่จกัรยานกนัอีกดว้ย 

 น าท่านเดินทางต่อไปยังพทุธมาฆบชูาอนสุรณ์ ตั้งอยู่ใกล้ๆ  กับทางขึ้นน า้ตกสาลิกาบนพ้ืนท่ี 53 ไร่ 

ล ้อมรอบด้วยภเูขา มีสายน ้าไหลผ่าน เมื่อเข ้าไปในสถานท่ีแห่งนี้  จะได ้เห็นพระพุทธรปูปางแสดง

โอวาทปาติโมกขข์นาดใหญ่เด่นเป็นสงา่หนา้ตกั 9 เมตร สงู 13.5 เมตร เป็นตวัแทนองคพ์ระสมัมาสมัพทุธ

เจา้ บริเวณโดยรอบ มีการสรา้งพระพทุธรปูขนาดหนา้ตกั 90 ซม. อีก 1,250 องค ์เป็นตวัแทนพทุธสาวก

แสดงถึงเหตกุารณ์ส าคญัเมื่อครั้งพทุธกาล คือ วันมาฆะบชูา กล่าวคือ เป็น วันจาตรุงคสันนิบาต หรือวัน

ประชมุใหญ่อนัประกอบดว้ยองค ์4 คือ 

1.พระภกิษสุงฆซ่ึ์งเป็นพทุธสาวกจ านวน 1,250 องค ์มาชมุนมุพรอ้มกนัโดยท่ีไมไ่ดน้ดัหมาย  

2.พระพทุธสาวกเหลา่นีล้ว้นเป็นเอหิภกิขอุปุสมัปทา คือ เป็นผูท่ี้พระพทุธองคท์รงประทานการอปุสมบทดว้ย

พระองคเ์อง  

3.พระภกิษสุงฆท์ัง้หมดเป็นพระอรหนัต ์ 

4.วันนัน้เป็นวันเพ็ญเดือนมาฆะ คือพระจนัทรเ์สวยมาฆฤกษ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนัน้น าท่านเดินทางตอ่ไปยงัตลาดโรงเกลือนครนายก เป็นตลาดขายสินคา้มากมายหลายชนิด ทั้งของ

กินตา่งๆ กระเป๋า เสื้อผา้ มากมาย ใหท้่านไดอิ้สระเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศัย 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่วัดหลวงพ่อปากแดง ถือเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งใน จ.นครนายก  วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่ สรา้ง

ในสมัยรัชกาลท่ี ๕ ปัจจบุันเป็นวัดพัฒนา ตวัอย่าง ภายในบริเวณวัดร่มร่ืน สวยงามจัดเป็นหมวดหมู่ เขต

พทุธาวาส สงัฆาวาส เป็นระเบียบ มีพระประธานศักดิ์สิทธ์ิ ท่ีเป็นท่ีเคารพนบัถือกนัอย่างกวา้งขวาง มีชื่อว่า 

"หลวงพ่อปากแดง" เป็นพระพทุธรปูปางสมาธิ สรา้งดว้ยโลหะ สมัฤทธ์ิหนา้ตกักวา้ง 49 นิ้ว สงู 1 เมตร 

เป็นศิลปะสมัยลา้นชา้ง จีวรเป็นลายดอกพิกลุ พระโอษฐ ์แยม้ทาสีแดงเห็นชัด สิ่งท่ีเด่นสะดดุตา คือ ท่ีปาก

ของ หลวงพ่อมี สีแดงสดเหมือนมีผูน้  าลิปสติกไปทาไวเ้ป็นแบบนี้มานบัรอ้ยปีแลว้ โดยไม่มีใครน าสี ไปทาแต่

อย่างใด นบัเป็นความแปลก ใจแกผู่ท่ี้ได ้ไปพบเห็นมี ต านานเชื่อกนัหลวงพ่อปากแดง เป็นพระพทุธรปูพ่ีนอ้ง

กบัหลวงพ่อพระสกุและหลวงพ่อพระไส ท่ีประดิษฐานอยู่ท่ี จ.หนองคาย ในปัจจบุนัท่ีได ้อัญเชิญมาจาก นคร

เวียงจันทน ์ลาว พอมาถึงประเทศไทย ชาวบา้น ไดแ้ยกยา้ยไปตาม วัดต่างๆ ส่วนหลวงพ่อปากแดง ก็มา

เป็นพระพทุธรปู ศักดิ์สิทธ์ิ ของชาว จ.นครนายก จนทกุวันนี ้

 จากนัน้น าท่านเดินทางตอ่ไปยัง วดัคีรีวนั ตัง้อยู่ในต าบลหินตัง้ ห่างจากตวัเมืองประมาณ 9 กิโลเมตร น า

ท่านชมปราสาทขอมแบบโบราณ ตั้งโดดเด่นอยู่ดา้นล่างของวัด คลา้ยกับปราสาทขอมทางภาคอีสาน 

ดา้นหนา้มีพระพทุธรปูจ าลอง เศียรพระพทุธรปู รวมถึงพระเจา้ทนัใจ ใหส้กัการะบชูา บรรยากาศภายในวัด

คอ่นขา้งเงยีบสงบ ดา้นบนจะมีพระแกว้มรกตองคจ์ าลองประดิษฐานอยู่ในพระวิหารบนยอดเขาวัดเป็นพระ
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แกว้จ าลององคท่ี์ใหญ่ท่ีสดุในโลก และเป็นท่ีนบัถือของประชาชน 

 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ วดัจฬุาภรณว์นาราม ตัง้อยู่ ต าบลบา้นพริก อ าเภอบา้นนา จังหวัดนครนายก 

สรา้งขึ้นในโอกาสท่ี สมเด็จพระเจา้ลกูเธอ เจา้ฟ้าจฬุาภรณวลัยลกัษณ์ อัครราชกมุารี ทรงพระชนมาย ุ๕๐ 

พรรษา ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐ และไดพ้ระราชทานนามวัดจฬุาภรณว์นาราม ดา้นหนา้วัดจฬุาภรณว์นา

ราม มีซุม้ไผเ่ป็นอโุมงคไ์ผท่ี่เกิดขึน้ตามธรรมชาติ ท่ีเอียงเขา้หากนัระหว่างทางเดินท่ีทอดยาวหลายเมตร จน

กลายเป็นอโุมงคไ์ผ่เขียวขจีท่ีสวยงาม ย่ิงในช่วงท่ีมีแสงอ่อนของดวงอาทิตยส์่องลอดลงมาผ่านตน้ไผ่ดว้ย

แลว้ย่ิงงดงาม ซุม้ตน้ไผ่ มีบรรยากาศคลา้ยกับป่าไผ่อาราชิยาม่า ท่ีเกียวโต ประเทศญ่ีปุ่น เป็นอีกหนึ่ง

สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีนักท่องเท่ียวมาเย่ียมชมนครนายกต่างนิยมมาถ่ายภาพ ถือเป็นจดุพักผ่อนท่ี

สวยงามร่มร่ืนท่ีหา้มพลาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางกลบัสูก่รงุเทพ ระหว่างทางแวะซ้ือของฝากหรือของที่ระลึกกลบับา้น 

18.00 น. เดินทางถึงกรงุเทพโดยสวัสดิภาพ 

 
 
 
 

อตัราค่าบรกิาร 

ก าหนดการเดินทาง ราคาท่านละ 

กรกฏาคม 2020 : 25-26 , 26-27 , 27-28  
                 

                2,599.- 
สิงหาคม 2020 : 01–02 , 08–09, 15–16 , 

22-23, 29-30      

กนัยายน 2020 : 05-06 , 12–13 , 19–20 , 

26-27   

ตลุาคม 2020 : 03-04 , 10–11 , 17-18, 

23–24 , 24-25 , 31 ต.ค. – 01 พ.ย.                                                             

พกัเดีย่วเพ่ิมทา่นละ 550.- 

 

หมายเหต ุ(กรณุาอ่านายละเอียดทกุขอ้หมายเหต)ุ 

1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดนิทางใหล้ะเอียดกอ่นท าการจอง 

2. กรณุาปฏิบัตรตามที่เจา้หนา้ที่แนะน า เพ่ือเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐาน

ทอ่งเที่ยวปลอดภยัดา้นสขุอนามยั) และเพ่ือความปลอดภยัในการทอ่งเที่ยว 

3. กรณุาจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 7 วนั 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือ
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ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผูร้่วมคณะไม่ถึง 25 ท่าน โดยบริษัทจะแจง้ใหผู้้

เดนิทางทราบลว่งหนา้ 

5. ก าหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพ

การจราจร และสภาพภมูิอากาศในขณะนัน้ โดยค านงึถึงความปลอดภยัและประโยชน์

ของผูเ้ดนิทางเป้นส าคญั 

6. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิก หรือเล่ือนการเดินทาง ในกรณีที่ผูเ้ดินทางไม่ครบตาม

จ านวนที่ก าหนด 

  

อตัราค่าบรกิารทวัรน้ี์รวม 

1. รถบสัปรบัอากาศ ทอ่งเที่ยวตามรายการ 

2. ค่าธรรมเนยีมสถานที่ทอ่งเที่ยว ตามที่ระบใุนรายการทวัร ์

3. พาหนะทอ้งถ่ิน(ถา้มี) ตามที่ระบใุนรายการทวัร ์

4. มคัคเุทศก ์ที่คอยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

5. ค่าประกันอบุัติเหตใุนระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอบุัติเหตคุุม้ครองในระหว่าง

การเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจาก

อบุตัเิหต ุวงเงนิไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

  

อตัราค่าบริการทวัรน้ี์ไม่รวม 

1. ค่าใชจ้่ายสว่นตวัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนอืรายการทวัรท์ี่ระบ ุอาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองดืม่ 

ค่ารกัษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 

2. ค่าใชจ้่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการทอ่งเที่ยว ท่ีเกิดจากผูเ้ดนิทางเอง 

3. ค่าธรรมเนยีมสถานที่ทอ่งเที่ยว ส าหรบัชาวตา่งชาตทิี่ตอ้งช าระเพ่ิม อาทิ 

ค่าธรรมเนยีมอทุยานแห่งชาติ 

4. ค่าทิปมคัคเุทศก ์และพนกังานขบัรถ จ านวน 200 บาท/ลกูคา้ 1 ท่าน 

5. ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ตอ้งการ

ใบก ากบัภาษีเทา่นัน้) (กรณีตอ้งการ รบกวนแจง้กอ่นท าการช าระเงนิ) 

  

การจองทวัรแ์ละส ารองท่ีนัง่ 

1. กรณุาแจง้ชื่อ-นามสกลุ, ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศัพทข์องผูจ้อง ส าหรับออกใบแจง้หนี้และใบรับ

เงนิของท่าน  

 
2. ช าระคา่ทวัร ์เพื่อเป็นการยืนยนัการจองจึงจะถือว่าไดท้ าการส ารองท่ีนัง่เสร็จสมบรูณ ์โดยการ

โอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด 

 3. กรณุาส่งส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ใหท้างบริษัทฯ ก่อนการ

เดินทาง 7 วัน เพื่อใชส้ าหรบัการท าเอกสารประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างการเดินทาง 

 การยกเลิกการเดินทาง 

 1. 

2. 

แจง้ยกเลิกมากกว่า 15 วัน ท่านบริษทัฯจะคืนเงนิคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

กรณีท่ีท่านแจง้ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วัน ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิคืนเงนิคา่ใชจ่้าย

ทัง้หมดทกุกรณี 
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ขอ้แนะน าส าหรบัการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควิท 19 

มาตรการการบริการบนรถบรกิาร 

1. สมาชิกตอ้งใสห่นา้กากอนามยัตลอดการเดนิทาง  

2. กอ่นขึน้-ลงรถทกุครั้ง  ทางบริษทัจะมีมาตรการ วดัไข ้ และ ลา้งมือดว้ยเจล

แอลกอฮอลบ์นรถงดใชห้อ้งน า้บนรถตลอดการเดนิทาง 

3. ประตรูถ  เปิด-ปิด ประตเูดยีว 

4. กรณุากรอกรายละเอียดแบบฟอรม์  ต.๘-คค  (ทางบริษทั ปร้ินแบบฟอรม์นีใ้หท้กุ

ทา่น  เมื่อทา่นกรอกแลว้กรณุาสง่คืนให ้ จนท.บริการบนรถบริการ) 

5. น า้ดืม่/น า้เปลา่  แจกใหว้นัละ 1 ขวด    

6. ทางบริษทัขออนญุาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยู่บนรถ   
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