#เที่ยวสุขใจไปนครนายก เที่ยวแบบนิวนอร์มอล วันเดย์ทัวร์
ไหว้พระขอโชคลาภพุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์และหลวงพ่อปากแดงชมอุทยานพระพิฆเนศ-ถ่ายรู ปชิลๆ สวยๆ กับสะพานไม้ไผ่ ทุ่งนามุ้ยและทุ่งบัวแดงน้าตกนางรอง-เดินเล่นลอดซุ้มป่ าไผ่อาราชิยาม่าเมืองไทยชิมและช้อปปิ ้ งกันที่ฟาร์มเมล่อน
06.30 น.

นัดเวลาพร้อมกันที่จดุ นัดพบ พร้อมรับอาหารเช้าแบบกล่องและนา้ ดื่ม

07.30 น.

พร้อมออกเดินทางสูเ่ ขตจังหวัดนครนายก จังหวัดที่ตงั้ อยู่ไม่ไกลจากกรุ งเทพฯ โดยรถตูป้ รับอากาศ ระหว่าง
ทางรับฟั งเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดนครนายกและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของรายการจากหัวหน้าทัวร์หรือ
มัคคุเทศก์ประจารถ

09.00 น.

นาท่านเดินทางถึง จ.นครนายก นาท่านไหว้พระที่พุทธอุทยาน
มาฆบูชาอนุสรณ์ ที่ตงั้ ขององค์พระพุทธรูปปางโอวาทปาติโมกข์
ขนาดใหญ่เด่นเป็ นสง่าหน้าตัก 9 เมร สูง 13.5 เมตร เป็ นตัวแทน
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบริเวณโดยรอบมีการสร้างพระพุทธรูป
ขนาดหน้าตัก 90 ซ.ม.อีก 1,250 องค์เป็ นตัวแทนพุทธสาวกแสดง
ถึงเหตุการณ์สาคัญเมื่อครัง้ พุทธกาลคือวันมาฆบูชานั่นเอง
จากนัน้ นาท่านเดินทางสูอ่ ทุ ยานพระพิฆเนศ เป็ นเทพแห่งศาสนา
พราหมณ์ ผูค้ นนับถือว่าเป็ นเทพเจ้าแห่งความรู ้ เป็ นผูม้ ีปัญญา
เป็ นเลิศปราดเปรื่องในศิลปวิทยาทุกแขนง ภายในประดิษฐาน
เทวรูปพระพิฆเนศหรือพิฆเนศวรขนาดใหญ่ 2 ปาง ถือเป็ นสถานที่
ศักดิ์สทิ ธิ์แห่งหนึ่งของเมืองไทยที่เกิดขึน้ มาด้วยพลังศรัทธาจาก
ประชาชน นอกจากนีย้ ังมีสว่ นของพิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ 108
ปางให้ได้ชมและสักการะบูชาและพระบรมสารีรกิ ธาตุจาก 9
ประเทศให้ได้บูชาเพื่อเป็ นสิรมิ งคลกับตนเอง จากนัน้ นาท่าน
เดินทางสูส่ ะพานไม้ไผ่ทุ่งนามุ้ย แหล่งเช็คอินแห่งใหม่ของ
จังหวัด นครนายกที่กาลังได้รบั ความนิยม เป็ นสะพานไม้โค้งไปมา
รูปตัวเอส มีความยาวประมาณ 150 เมตรทอดยาวผ่านทุ่งนาที่เขียว
ขจีประมาณ 2 ไร่ ท่ามกลางธรรมชาติบรรยากาศร่มรื่นด้วยต้นไม้สี
เขียวและทิวเขาน้อยใหญ่ รูปทรงแปลกตา จากนัน้ นาท่านเดินทาง
ต่อสูน่ ้าตกนางรอง เป็ นนา้ ตกขนาดกลางลดหลั่นเป็ นชัน้ ๆ ไม่สงู
มาก มีความสวยงามแห่งหนึ่งของจังหวัดนครนายก มีนา้ ตลอดปี

สามารถเล่นนา้ หรือเดินเล่นชมทัศนียภาพร่มรื่นได้พร้อม
ถ่ายรูปกับจุดชมวิวยอดนิยมที่จะสามารถเห็นฉากของ
นา้ ตกที่เล่นระดับชัน้ เป็ นฉากหลังอีกด้วย และให้เวลาท่าน
สูดอากาศบริสทุ ธิ์พร้อมอิสระให้ท่าน รับประทานอาหาร
กลางวันบริเวณด้านหน้าของนา้ ตกมีรา้ นอาหารให้บริการ
มากมายหลายร้านด้วยกัน
บ่าย

นาท่านเดินทางสูเ่ ขื่อนขุนด่านปราการชล ชื่อเดิมเรียกว่าเขื่อนคลองด่าน เป็ นเขื่อนคอนกรีตที่ยาวที่สดุ ใน
ประเทศไทยและในโลก สร้างขึน้ ตามแนบพระราชดาริของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชเพื่อกักเก็บนา้ ในช่วงหน้าฝนไว้ใช้ในหน้าแล้งและ
ควบคุมไม่ให้เกิดนา้ ท่วมบ้านเรือนราษฎร ไร่นาและพืน้ ที่
การเกษตรในหน้าฝนโดยสร้างครอบฝายท่าด่านเดิม ซึ่งถือว่าเป็ นเขื่อนที่
ความสาคัญอย่างยิ่ง ให้ท่านถ่ายรูปพร้อมกับบริการนั่งรถชมบริเวณสัน
เขื่อน จากนัน้ นาท่านเดินทางสูท่ ุ่งบัวแดง ที่มีพนื ้ ที่ประมาณ 5 ไร่ท่ีมี
ดอกบัวสีชมพูบานสะพรั่งสวยงามเต็มผืนนา้ (ทุ่งบัวแดงจะพากันบาน
สะพรั่งในช่วงเดือน ก.ย.-ก.พ.) จัดเป็ นจุดเช็คอินอีกแห่งหนึ่งของจังหวัด
นครนายก จากนัน้ ต่อด้วยการไปเช็คอินกันที่อุโมงค์ป่าไผ่หรืออารา
ชิยาม่าเมืองไทย เป็ นอุโมงค์ไผ่ท่ีเกิดขึน้ ตามธรรมชาติท่ีเอียงเข้าหากัน
ระหว่างทางเดินที่ทอดยาวหลายเมตรจนกลายเป็ นอุโมงค์ไผ่เขียวขจีท่ี
สวยงาม ซึ่งที่น่ีมีบรรยากาศคล้ายกับป่ าไผ่ท่ีอาราชิยาม่าที่ญ่ีปนุ่ ให้ท่าน
ถ่ายรูปกับบรรยากาศที่สวยงาม จากนัน้ นาท่านเดินทางไปวัดหลวงพ่อ
ปากแดงเพื่อขอพรโชคลาภ หรือที่เรียกว่า
วัดพราหมณ์มณี ถือเป็ นวัดเก่าแก่วดั หนึ่งของ จ.นครนายก โดยสร้างขึน้ ตัง้ แต่
สมัยรัชกาลที่ 5 บริเวณวัดร่มรื่นสวยงาม มีพระประธานศักดิ์สทิ ธิ์มีช่อื ว่าหลวง
พ่อปากแดง เป็ นพระพุทธรูปปางสมาธิ สร้างด้วยโลหะสัมฤทธิ์หน้าตักกว้าง
49 นิว้ สูง 1 เมตรเป็ นศิลปะสมัยล้านช้าง พระโอษฐ์ทาสีแดงชาวบ้านจึง
เรียกว่าหลวงพ่อปากแดง จากนัน้ ปิ ดท้ายด้วยการแวะชมฟาร์มเมล่อน พ.
ฟาร์ม เป็ นฟาร์มเมล่อนหรือแหล่งท่องเที่ยว
เชิงเกษตร ชมฟาร์มเมล่อนปลอดสารพิษที่
ปลูกในเรือนเพาะชา สามารถเลือกชมและเลือกซือ้ กลับบ้านได้ รวมถึงเมนู
ต่างๆ ที่นาเมเล่อนมาเป็ นส่วนประกอบ อาทิ เมล่อนภูเขาไฟ ส้มตาเมล่อน
สาคูเมล่อนนมสด ไอศกรีมเมล่อน สลัดเมล่อน เป็ นต้น
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางกลับกรุงเทพ

18.00 น.

เดินทางถึงกรุงเทพฯ ส่งทุกท่านโดยสวัสดิภาพ

**********************************************************************************

กำหนดกำรเดินทำง

ออกเดินทำงได้ ทุกวัน ตลอดเดือน ส.ค.63 ถึง 31 ธ.ค.63

อัตราค่าบริการ

ผูใ้ หญ่ ท่านละ

999.-

บาท

ผู้ใหญ่ตงั้ แต่ 8 ท่านขึน้ ไป บริการพาหนะโดยรถตู้ปรับอากาศ
**ไม่รวมค่าทิป ท่านละ 200 บาท ชาระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดินทาง**
อัตรานีร้ วม






ค่ารถตูป้ รับอากาศ นาเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
บริการนา้ ดื่มท่านละ 1 ขวด
ค่าอาหารเช้าและนา้ ดื่ม ตามที่ระบุในรายการ
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
ค่าประกันภัยจากอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ
วงเงินท่านละ 500,000 บาท (เงื่อนไขและข้อกาหนดตามที่ระบุในกรมธรรม์)
 ค่ามัคคุเทศก์ท่ีจะคอยดูแลและอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตรานีไ้ ม่รวม
X ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีท่ีตอ้ งการใบกากับภาษี เท่านัน้ )
X ค่าทิปไกด์และทีมงานคนขับรถ ท่านละ 200.- บาท ชาระพร้อมค่าทัวร์
X ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและ
ค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษ เป็ นต้น
X ค่าอาหารสาหรับท่านที่ท่านเจ มังสวิรตั ิ หรืออาหารสาหรับมุสลิม
X ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ
เงือ่ นไขการชาระเงิน


สาหรับการจองทัวร์ ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินทัวร์เต็มจานวนตามรายการระบุ โดยเรียกเก็บทันทีหลังจาก
การจองทัวร์ พร้อมขอสาเนาบัตรประชาชนของผูเ้ ดินทาง
 กรุณาชาระค่าทัวร์อย่างน้อย 20 วันก่อนวันที่นาเที่ยว (หากไม่ชาระตามกาหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการ
เดินทาง)
เงือ่ นไขการยกเลิก
● หากมีการยกเลิกไม่นอ้ ยกว่า 30 วันก่อนวันที่นาเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจา (กรณีท่ีมี
การเรียกเก็บมัดจา) โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึน้ จริง
● หากมีการยกเลิกไม่นอ้ ยกว่า 15 วันก่อนวันที่นาเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 50% ของค่าทัวร์
รวมถึงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึน้ จริง
● หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่นาเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทงั้ หมด

***กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยมิใช่ความผิดของบริษัททัวร์ บริษัทฯจะคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง ***
***ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง เช่น ค่ารถ, ค่าโรงแรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็ น ***
หมายเหตุ
● การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผู้เดินทางที่เป็ นผู้ใหญ่ จานวน 8 ท่านขึน้ ไป (ออกเดินทางโดยรถตู้
ปรับอากาศ) ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบตามจานวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา
หรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง
● รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ,
เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็ นต้น โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทาง
บริษัทฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สดุ
● หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินหรือส่วน
บริการที่ขาดหายไปมาทดแทนได้
● กรณีท่ีท่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนือ้ สัตว์ หรือแพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งบริษัทฯให้ทราบล่วงหน้า
● ทางบริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสดุ วิสยั อาทิ ภัยจาก
ธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ
● การจัดที่น่ งั บนรถบัส (กรณีท่ีคณะเดินทางโดยรถบัส) ขึน้ อยู่กบั ลาดับการจอง และถือเป็ นสิทธิ์ขาดของทาง
บริษัทฯ ในการบริหารจัดการ
● เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทงั้ หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
มาตรการการดูแลป้ องกัน ในช่วงภาวะโควิด 19
●
●
●
●
ผังที่น่ังบนรถ

ผูเ้ ดินทางต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนขึน้ -ลงรถทุกครัง้
ที่น่ งั บนรถมีการจัดระยะห่างแบบเหมาะสม
มีการฉีดพ่นทาความสะอาดบนรถโดยสาร

