นครนายก เปิ ดดวงเสริมโชค
ร ับพรปี ฉลู 1 ว ัน
เดินทาง กุมภาพ ันธ์-เมษายน 2564
พุทธสถานจีเต็กลิม
้ |วัดมณีวงศ|์ พุทธมาฆบูชาอนุสรณ์|
เขือ
่ นขุนด่านปราการชล |วัดจุฬาภรณ์วนาราม

เริ่มต้นเพียง

999.-

้
เสนทางการเดิ
นทาง

วันที่ 1

กรุงเทพฯ-พุทธสถานจีเต็กลิม้ -วัดมณีวงศ์หรือถา้ พญานาค-พุทธมาฆบูชาอนุสรณ์ เขื่อนขุนด่านปราการชล -วัดจุฬาภรณ์วนาราม-กรุงเทพฯ

Day
1
กรุ งเทพฯ
นครนายก
วันที่ 1
06.00 น.

06.30 น.
09.00 น.

กรุ งเทพฯ-พุทธสถานจีเต็กลิม้ -วัดมณีวงศ์หรือถา้ พญานาค -พุทธมาฆบูชาอนุสรณ์ -เขื่อน
ขุนด่านปราการชล -วัดจุฬาภรณ์วนาราม-กรุ งเทพฯ
คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย (จุดจอดรถ เดอะบาซาร์ รัชดาภิเษก แยกรัชดา-ลาดพร้าว ฝั่ งพระศิวะ
พระพิฆเนศ) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ เพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและเป็ นไปตามมาตรฐาน
SHA เจ้าหน้าที่จะทาการตรวจวัดอุณหภูมิของลูกค้าเพื่อคัดกรองก่อนขึน้ รถ บนรถจะมีแอลกอฮอล์เจลล้างมือ
ให้บริการ และเว้นระยะห่างการนั่งในรถ
ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จังหวัดนครนายก รับประทานอาหารว่าง (มือ้ ที1่ )
นาท่านเข้าขอพระองค์เทพ ณ พุทธสถานจีเต็กลิม้ พระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน มาที่น่ีตอ้ งขอ
พรต่อเทพเจ้าแห่งโชคลาภ หรือองค์ไฉ่ซิง้ เอี๊ย ซึ่งเชื่อว่าคนไทยเราจะมีเชือ้ จีนปนหรือไม่ย่อมต้องรู จ้ กั องค์ไฉ่ซิ่ง
เอี๊ ย ภายในพุ ท ธสถาน จี เต๊ ก ลิ ้ม ประดิ ษ ฐานในปางมหาเศรษฐี ชัม ภล ที่ ถื อ ว่ าใหญ่ ท่ี สุด ในประเทศไทย
นอกจากนีภ้ ายในยังมีเทพเจ้าและพระโพธิสตั ว์ตามความเชื่อของชาวจีนอีกหลายองค์เช่น เทพเจ้าเฮ่งเจีย เจ้ า
พ่อกวนอู เจ้าพ่อเสือ พระโพธิสตั ว์กวนอิม พระไภสัชยคุรุพุทธเจ้า ท้าวจตุโลกบาลทัง้ สี่ ขณะที่องค์พระพุทธรู ป
ประธานของพุทธสถานก็สีทองอร่ามงดงามอย่างมาก

นาท่านชมความงาม วัดมณีวงศ์หรือ ถ้าพญานาค โดดเด่นด้วยความมีช่ือเสียงของถา้ พญานาค ที่มีความ
งดงามตระการตาเหมือนหลุดเข้าไปในเมืองบาดาลมีองค์พญานาคที่มีความอ่อนช้อยงดงาม อลังการงานสร้าง
นอกจากนีภ้ ายในวัดยังมี พุทธศิล ป์ ที่สวยงามควรค่าแก่การมาเยี่ยมชม เริ่ม ตั้งแต่ซุ ้มประตูวัด พระพุทธรู ปสี

กลางวัน
บ่าย

เหลืองทองป่ างปาเลยไลยก์ วิหารเซียนที่มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่ดา้ นบน พระอุโบสถ สวนปฏิบตั ิ
ธรรม ที่สร้างด้วยศิลปะที่อ่อนช้อยงดงามและแปลกตา
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางต่อไปยังพุทธมาฆบูชาอนุ สรณ์ ตัง้ อยู่ใกล้ๆ กับทางขึน้ นา้ ตกสาลิกาบนพืน้ ที่ 53 ไร่ ล้อมรอบ
ด้วยภูเขา มีสายนา้ ไหลผ่าน เมื่อเข้าไปในสถานที่แห่งนี ้ จะได้เห็นพระพุทธรูปปางแสดงโอวาทปาติโมกข์ขนาด
ใหญ่เด่นเป็ นสง่าหน้าตัก 9 เมตร สูง 13.5 เมตร เป็ นตัวแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า บริเวณโดยรอบ มีการ
สร้างพระพุทธรูปขนาดหน้าตัก 90 ซม. อีก 1,250 องค์ เป็ นตัวแทนพุทธสาวกแสดงถึงเหตุการณ์สาคัญเมื่อครัง้
พุทธกาล คือ วันมาฆะบูชา กล่าวคือ เป็ น วันจาตุรงคสันนิบาต หรือวันประชุมใหญ่อนั ประกอบด้วยองค์ 4 คือ
1.พระภิกษุสงฆ์ซ่งึ เป็ นพุทธสาวกจานวน 1,250 องค์ มาชุมนุมพร้อมกันโดยที่ไม่ได้นดั หมาย
2.พระพุทธสาวกเหล่านีล้ ว้ นเป็ นเอหิภิกขุอุปสัมปทา คือ เป็ นผูท้ ่ีพระพุทธองค์ทรงประทานการอุปสมบทด้วย
พระองค์เอง
3.พระภิกษุสงฆ์ทงั้ หมดเป็ นพระอรหันต์
4.วันนัน้ เป็ นวันเพ็ญเดือนมาฆะ คือพระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์

จากนัน้ นาท่านเดินทางต่อเพื่อไปยัง เขื่อนขุนด่านปราการชล โดยชื่อของเขื่อนนัน้ มากจากชื่อของ ขุนหาญ
พิทกั ษ์ไพรวัน หรือ ขุนด่าน เพื่อเป็ นการเชิดชูวีรชน ของ นครนายก ในสมัยกรุงศรีอยุธยา เป็ นเขื่อนซึ่งรองรับนา้
มาจากด้านบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ทางนา้ ตกเหวนรก ก่อนเก็บกักและผันระบายลงสูแ่ ม่นา้ นครนายก ให้
ท่านชมวิวบนสันเขื่อน ซึ่งให้ภาพอ่างเก็บนา้ มุมสูงที่โอบล้อมด้วยภูเขาสวยงามเป็ นอย่างมาก นอกจากนี ้ ถนน
เส้นขึน้ สันเขื่อนนีย้ งั เป็ นที่นิยมของการปั่ นจักรยานกันอีกด้วย
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ วัดจุฬาภรณ์วนาราม ตัง้ อยู่ ตาบลบ้านพริก อาเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก สร้าง
ขึน้ ในโอกาสที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระชนมายุ ๕๐ พรรษา ใน
วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐ และได้พระราชทานนามวัดจุฬาภรณ์วนาราม ด้านหน้าวัดจุฬาภรณ์วนาราม มีซมุ้ ไผ่
เป็ นอุโมงค์ไผ่ท่เี กิดขึน้ ตามธรรมชาติ ที่เอียงเข้าหากันระหว่างทางเดินที่ทอดยาวหลายเมตร จนกลายเป็ นอุโมงค์
ไผ่เขียวขจีท่สี วยงาม ยิ่งในช่วงที่มีแสงอ่อนของดวงอาทิตย์สอ่ งลอดลงมาผ่านต้นไผ่ดว้ ยแล้วยิ่งงดงาม ซุม้ ต้นไผ่
มีบรรยากาศคล้ายกับป่ าไผ่อาราชิยาม่า ที่เกียวโต ประเทศญี่ปนุ่ เป็ นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็ นที่

นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมนครนายกต่างนิยมมาถ่ายภาพ ถือเป็ นจุดพักผ่อนที่สวยงามร่มรื่นที่หา้ มพลาด

17.00 น.
18.30 น.

สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

************************************
อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
13 กุมภาพันธ์ 2564
13 มีนาคม 2564
27 มีนาคม 2564
04 เมษายน 2564
26 เมษายน 2564

ราคาท่านละ
999.999.999.999.999.-

หมายเหตุ (กรุณาอ่านายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)
1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทาการจอง
2. กรุณาปฏิบตั รตามที่เจ้าหน้าที่แนะนา เพื่อเป็ นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัย
ด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึน้ หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณี
ที่มีผรู้ ว่ มคณะไม่ถึง 20 ท่าน โดยบริษัทจะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้า
5. กาหนดการนีอ้ าจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพ
ภูมิอากาศในขณะนัน้ โดยคานึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป้นสาคัญ
6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีท่ผี เู้ ดินทางไม่ครบตามจานวนที่กาหนด

อัตราค่าบริการทัวร์นีร้ วม
1. รถบัสปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ
2. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
3. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
4. มัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
5. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทาง วงเงิน
ท่านละ 1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีท่เี กิดจากอุบตั ิเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000
บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการทัวร์นีไ้ ม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ท่รี ะบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล
(ในกรณีท่เี กิดจากการเจ็บป่ วยด้วยโรคประจาตัว)
2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผูเ้ ดินทางเอง
3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สาหรับชาวต่างชาติท่ีตอ้ งชาระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จานวน 100 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
5. ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีท่ีตอ้ งการใบกากับภาษีเท่านัน้ )
(กรณีตอ้ งการ รบกวนแจ้งก่อนทาการชาระเงิน)
การจองทัวร์และสารองที่น่ัง
1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผูจ้ อง สาหรับออกใบแจ้งหนีแ้ ละใบรับเงินของ
ท่าน
2. ชาระค่าทัวร์ เพื่อเป็ นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทาการสารองที่น่งั เสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงิน
เข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
3. กรุณาส่งสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7
วัน เพื่อใช้สาหรับการทาเอกสารประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง
การยกเลิกการเดินทาง
1. เมื่อท่านตกลงชาระค่าทัวร์กบั ทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและ
ข้อตกลงทัง้ หมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด ในทุกกรณี

ข้อแนะนาสาหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะ โควิท 19
มาตรการการบริการบนรถบริการ
1. สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
2. ก่อนขึน้ -ลงรถทุกครัง้ ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข้ และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถงดใช้
ห้องนา้ บนรถตลอดการเดินทาง
3. ประตูรถ เปิ ด-ปิ ด ประตูเดียว
4. กรุณากรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม ต.๘-คค (ทางบริษัท ปริน้ แบบฟอร์มนีใ้ ห้ทกุ ท่าน เมื่อท่านกรอก
แล้วกรุณาส่งคืนให้ จนท.บริการบนรถบริการ)
5. นา้ ดื่ม/นา้ เปล่า แจกให้วนั ละ 1 ขวด
6. ทางบริษัทขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยู่บนรถ
การยกเลิกการเดินทาง
1.ยกเลิกการเดินทางตัง้ แต่ 30 วันขึน้ ไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลกู ค้าชาระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้ จริง (ถ้ามี)
3.ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจานวน
** กรณีมีเหตุให้ยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทคืนเงินค่าทัวร์โดยหัก
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง(ถ้ามี)อาทิเช่น ค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจาเป็ นอื่นๆ

