
 

    
 

ยลเมืองยลเมืองนครนายก เยอืนนครนายก เยอืนถิน่ถิน่เก่าเก่าปราจนีบุรีปราจนีบุรี      

เทพเจ้าไฉ่ซ่ิงเอ๊ยะ เทพเจ้าไฉ่ซ่ิงเอ๊ยะ พุทธสถานพุทธสถานจี่เต็กลิม้ กจิกรรมแอดแวนเจอร์ ขี่ จี่เต็กลิม้ กจิกรรมแอดแวนเจอร์ ขี่ AATTVV      

วดัแก้วพจิิตร วดัแก้วพจิิตร ตกึเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ พพิธิภัณฑ์สถานแห่งชาตปิราจีนบุรี ตกึเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ พพิธิภัณฑ์สถานแห่งชาตปิราจีนบุรี พพิธิภัณฑ์ตะเกียงพพิธิภัณฑ์ตะเกียง   

ช้อปป้ิงเครือสหพฒัน์ ตลาดผกั ผลไม้หนองชะอม ยลตลาดดอกไม้ช้อปป้ิงเครือสหพฒัน์ ตลาดผกั ผลไม้หนองชะอม ยลตลาดดอกไม้คลอง 15  คลอง 15    
((เทีย่วทุกอาทติย์เทีย่วทุกอาทติย์  2 วนั 1คืน 2 วนั 1คืน โดยรถโค้ชปรับอากาศ โดยรถโค้ชปรับอากาศ ))  

ก าหนดการเดนิทาง   
วนัท่ี 16 มกราคม,13 กุมภาพนัธ์ 59  กรงุเทพฯ – นครนายก – ปราจนีบรุี      
05.30 น.  ทุกท่านพรอ้มกนัท่ี จุดนดัหมาย เจา้หน้าท่ี Thai AEC Center ใหก้ารตอ้นรบัพรอ้มอ านวยความสะดวกดา้นกระเป๋า

เดินทาง ออกเดินทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศมุ่งหน้าสู่ จ.นครนายก - ปราจนีบุร ี เพ่ือความสะดวกระหวา่งทาง 

บรกิารอาหารเชา้แบบปิคนิก (กล่อง) บนรถ   มคัคุเทศก ์แนะน าการเดินทาง 

    

08.30 น.  เดินทางเยือน พุทธสถาน จี ่ เตก็ ลิ้ ม ศนูยส์่งเสริมพุทธศาสนาไทย-จีน สถานท่ีรวบรวมส่ิงงศกัด์ิสิทธ์ิ เมือง

นครนายก กอ่ตั้งเม่ือปี 2547 บนเน้ือท่ี 250 ไร่ สรา้งตามแบบความเช่ือของศิลปะจีนแบบมหายานตามหลกัฮวงจุย้ 

น าท่านสกัการะ เทพเจา้แห่งโชคลาภ “ไฉ ซ่ิง เอ๊ียะ” ปางมหาเศรษฐีซมัภล ใหญ่ที่สุดในโลก สกัการะ เทพเจา้

กวนอ ูเทพเจา้เห่ง เจีย เจา้พอ่เสือ องคโ์พธ์ิสตัวก์วนอิม สงู ๙ เมตร ขอพรเสริมสิริมงคล  

10.00 น.  ท่องเท่ียวแนวผจญภยั ข่ี ATV กิจกรรมแอดแวนเจอร ์สนุกสนานผสานความมนัส ์กบัความเรา้ใจ  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร นครนายก  

    
ช่วงบ่าย  น าท่านชม พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาตปิราจนีบุรี สถานท่ีจดัแสดงโบราณวตัถุในเขตภาคตะวนัออก ตั้งแต่ เทวรูป 

โบราณขนาดใหญ่ไปจนถึงศิลปวตัถุช้ินเล็กจ าพวกเคร่ืองภาชนะโบราณ ก าไล พรอ้มการใหข้อ้มูลท่ีน่าสนใจ  

15.00 น. เดินทางสู่ พิพิธภณัฑอ์ยูสุ่ขสุวรรณ ์ พิพิธภณัฑท่ี์เก็บสะสมตะเกียงมากมายมหาศาล มีตะเกียงเจา้พายุกวา่ 10,000 

ดวง พรอ้มโซนของโบราณท่ีน่าชมและมุมถ่ายภาพสวยๆ 

18.00 น. บรกิารอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหาร หลงัอาหารเขา้ท่ีพกั โรงแรมระดบัมาตรฐาน (หอ้งละ2 ท่าน)  

 

 



 

วนัท่ี 17 มกราคม,14 กุมภาพนัธ์ 59  ชอ้ปป้ิงเครอืสหพฒัน ์– นครนายก – กรงุเทพฯ  
07.00 น.  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรมท่ีพกั  

08.00 น.  ชอ้ปป้ิงสินคา้ บรษิทั กบินทรพ์ฒันกิจ จ  ากดั ( Thailand Best Factory Outlet ) เป็นตวัแทนศนูยจ์ าหน่ายสินคา้ใน

เครือสหพฒัน์ เปิดด าเนินกิจการตั้งแต่ปี 2542 เพลิดเพลินกบัสินคา้แบรนดแ์นม อาทิ BSC , Le cop sportif , 

MIZUNO , Lacoste , Guy Guy Laroche , ม่ามา่ , รุสกี ฯลฯ  

10.00น.  แวะสกัการะ หลวงพ่อปางประทานอภยัองคเ์ดยีวในโลก ณ วดัแกว้พิจติร วดัเก่าท่ีสรา้งมาแต่ปี พ.ศ.2422 ชม 

พระอุโบสถศ์ิลปะลูกผสม 4 ชาต ิไทย ยุโรป จนี เขมร ยกตวัอยา่งเช่น (ไทย;ช่อฟ้า,ใบระกา,หางหงส,์บานยประตู

หน้าต่าง)(จนี:หน้าจัว่, หลงัคามงักร,ราวบนัได) (ยุโรป :เสาโครินเธียน,ภาพภาพบนเชิงชายหลงัคา) (เขมร :

ก าแพงแกว้ , ซุม้ประตแูกว้ )     

   

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารอาหาร   

ช่วงบ่าย  พาคณะเยี่ยมชม ตกึเจา้พระยาอภยัภูเบศร ์ ตึกสวยงามท่ีสรา้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2452 โดยท่าน เจา้พระยาอภยั

ภูเบศร ์ (ชุ่ม อภยัวงศ)์ เพ่ือใชร้บัเสด็จสมเด็จพระจุลจอมเกลา้ฯ รชักาลท่ี ๕ เดินทางสู่ ตลาดผักและผลไม ้ หนอง

ชะอม แหล่งกระจายรายไดสู้่ชุมชนระหวา่งเสน้ทางผ่าน  

16.00 น. ปิดทา้ยแบบสวยงามประทบัใจกบัการแวะซ้ือตน้ไมด้อก ไมป้ระดบั คลอง 15 เป็นของตกแต่งบา้น  

18.00 น.  (เวลาโดยประมาณ) กลบัถึง กรุงเทพ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ  

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

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ 2 ท่าน ท่านละ    2,900 บาท กรณีพกัเด่ียวเพิ่ม  ท่านละ  1,000  บาท 

 เด็กเล็ก อายุ 2-11 ปี  ท่านละ     2,200 บาท  พกัรว่มกบัผูป้กครอง ไม่มีเตียงเสริม 

อตัราค่าน้ีรวม - ค่าท่ีพกัระดบัมาตรฐาน 1 คนื   - ค่าอาหารตามม้ือท่ีก าหนดในรายการ 

 - ค่ารถน าเท่ียว และพาหนะทอ้งถ่ิน   - มคัคุเทศก,์สต๊าฟ บริการช่วยเหลือระหว่างการเดินทาง 

 - ค่าธรรมเนียมตามรายการท่ีก าหนด  - ค่าประกนัการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท 

อตัราน้ีไม่รวม - ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าเคร่ืองด่ืมชนิดพิเศษ, ค่าซกัรีด ,ค่าโทรศพัท,์ฯลฯ 

 - ค่าใชจ้่ายท่ีเปล่ียนแปลงนอกเหนือจากรายการ ท่ีเกิดจากผูเ้ดินทางเอง  

 - ค่าธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียว ส าหรบั ชาวตา่งชาต ิท่ีตอ้งจ่ายเพิ่ม   

 - ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 เปอรเ์ซ็นต ์ และ หกั ณ ท่ีจา่ย 3 เปอรเ์ซ็นต ์ 

 - ค่าทิปมคัคเุทศก ์และพนกังานขบัรถ อนัเห็นสมควรดว้ยน ้าใจของท่าน  

เง่ือนไขการจอง - แจง้ช่ือนามสกุล พรอ้มเบอรโ์ทรศพัท ์Email / ID :line  

 - ช าระเงินมดัจ า (วนัเดียว 500 บาท ,ทวัร ์2 วนั 1,000 บาท , ทวัร ์3 วนัขึ้ นไป ท่านละ 2,000 บาท)  

 - ส่วนท่ีเหลือช าระทั้งหมดก่อนเดินทาง 7-15 วนั 

รว่มขาย / กงัวาลยฮ์อลิเดย ์ / หนุ่มสาวทวัร ์/ รุง่โรจนท์วัร ์/พลบับลิค ฮอลิเดย ์/แตงโมทวัร ์ /บิซเซอรวิ์ส /บา้นมคัคเุทศก ์ฯลฯ 
หมายเหต ุ ก าหนดการขา้งตน้อาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมู่คณะและเวลา โดยการขอสงวนสิทธ์ิของบริษัทฯ ดงักล่าว 

จะยดึถือและค านึงผลประโยชน์ และความปลอดภยั ของท่านผูม้เีกียรติซ่ึงร่วมเดินทางเป็นส าคญั  

***โปรดเตรียม***  ชุดเก่ง รองเทา้กระชบั, ยาประจ  าตวั , เส้ือกนัลม ,หมวก, แว่นตากนัแดด 


