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One Day Trip นครนายก EP#2 

เมอืงในฝันใกล้กรุง ต้องแวะไปช่ืนชม ให้ร่ืนรมย์สักครา  
วันเสาร์ กรุงเทพฯ – นครนายก – กรุงเทพฯ 

วดัเลขธรรมกิตต์ – วดัมณีวงศ์ – เอเดนฟาร์ม – อุทยานพระพฆิเนศ – มองเทรอส์ คาเฟ่ & ฟาร์ม –  

หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง15 

06.30 น.คณะพร้อมกนั ณ จุดจอดรถ ป๊ัมน ้ ามนัปตท วิภาวดีรังสิตโดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยใหก้ารตอ้นรับ 
07.00 น.ออกเดินทางสู่จงัหวดันครนายก โดยรถตูป้รับอากาศ พร้อมบริการอาหารว่าง และน า้ดื่มบนรถ 
08.30 น.เดินทางถึงจงัหวดันครนายก  

 
วดัเลขธรรมกิตติ์  เป็นวดัเก่าแก่ปลายกรุงศรีอยุธยา มีโบสถเ์ก่าอายุมากกว่าร้อยปี เหลือเพียงแค่ผนังบางส่วน 
และซุม้ประตูวดัท่ีถกูปกคลุมดว้ยรากของตน้โพธ์ิ จนท าใหก้ลายเป็นสถาปัตยกรรมจากธรรมชาติท่ีสวยงาม เดิม
วดัน้ีมีช่ือว่า วดับางออ้นอก มีอายปุระมาณ 149 ปี นบัตั้งแต่ปี พ.ศ.2415 แต่ไม่ทราบแน่ชดัว่าใครเป็นคนสร้าง ว่า
กนัว่า พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ในหลวงรัชกาลท่ี5 ก็ไดเ้คยมาประทบัท่ีวดัแห่งน้ีดว้ยเช่นกนั ทรงมาพร้อมพระ
ราชโอรสทางเรือและไดข้ึ้นมาเสวยพระกระยาหารท่ีวดัแห่งน้ี และต่อมาในปี พ.ศ.2490 วดัแห่งน้ีไดถ้กูเปล่ียนช่ือ
เป็น วดัเลขธรรมกิตต์ิ ท่ีแปลว่า วดัมีเกียรติ โดยพระครูสทัธาภินนัทค่์ะ 
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 วดัมณีวงศ์ เป็นวดัท่ีมีพุทธศิลป์ท่ีสวยงามควรค่าแก่การมาเยี่ยมชม เร่ิมตั้งแต่ซุม้ประตูวดั พระพุทธรูปสีเหลือง
ทองป่างปาเลยไลยก ์วิหารเซียนท่ีมีพระพุทธรูปองคใ์หญ่ประดิษฐานอยูด่า้นบน พระอุโบสถ สวนปฏิบัติธรรม ท่ี
สร้างดว้ยศิลปะท่ีอ่อนชอ้ยงดงามและแปลกตาจากท่ีเคยเห็น เดินชมไดแ้บบต่ืนตาต่ืนใจ และถือโอกาสไดท้ าบุญ
อีกดว้ย 

 
เอเดนฟาร์ม ท่ีนอกจากจะเป็น Green Market ท่ีดีท่ีสุดแห่งหน่ึงของเอเชียท่ีเน้นธรรมชาติ และเกษตรอินทรีย์
แลว้ ท่ีน่ียงัเป็น คาเฟ่สุดชิค ท่ามกลางร่มสวยๆ ท่ีห้อยตกแต่งอยู่อย่างสวยงาม ความโดดเด่นของร้านน้ี คือ ร่ม
หลากสีสนัท่ีหอ้ยอยูด่า้นบนศรีษะท่ีมองเห็นสะดุดตา นอกจากน้ีภายในร้านยงัมีสะพานไมไ้ผ่กลางทุ่งนาให้เดิน
เล่นสมัผสับรรยากาศแบบบา้นทุ่ง พร้อมซุม้นัง่เล่น ใหน้ัง่พกัผอ่นแนวธรรมชาติ  ได ้เพลิดเพลินกบัการถ่ายรูปมุม
ต่างๆ ไดอ้ยา่งสนุกสนาน  ภายในเอเดนฟาร์มนั้นมีร้านอาหารเป็นซุม้ขายไวห้ลายร้านโดยเนน้เมนูอาหารไทยจาน
เดียวใหบ้ริการ ทั้งสม้ต า ไก่ยา่ง ผดัไทย อาหารจานเดียวต่างๆ  (ไม่รวมค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม)  

เท่ียง อสิระอาหารกลางวนั ณ เอเดนฟาร์ม  

 
บ่าย อุทยานพระพิฆเนศ นครนายก สร้างข้ึนโดยเจา้อาวาสวดัศรีสุดารามวรวิหาร พร้อมดว้ยคณะศิษยท่ี์มีความ

เคารพนบัถือในองคพ์ระพิฆเนศ จึงไดด้  าเนินการจดัสร้าง พระพิฆเนศองค์ใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทยข้ึน ซ่ึงองค์
พระพิฆเนศนั้นมีขนาดใหญ่มากหนา้ตกักวา้งถึง 9 เมตร  นอกจากน้ีดา้นหลงัยงัมีอาคารพิพิธภณัฑ์ท่ีรวบรวมองค์
พระพิฆเนศจ านวนถึง 108 ปาง ท่ีครบสมบูรณ์อีกแห่งหน่ึงของเมืองไทยค่ะ เช่ือว่าก็คงยงัไม่มีใครเคยเห็นองค์
พระพิฆเนศครบทุกปางขนาดน้ีมาก่อนแน่ๆ และแต่ละปางก็มีความหมายของการบูชาแตกต่างกันไป 
นอกจากนั้นยงัมี พระบรม อุทยานพระพิฆเนศ  เป็นท่ีประดิษฐานเทวรูป พระพิฆเณศวรขนาดใหญ่  
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Montreux café  and farm (มองเทรอส์ คาเฟ่ & ฟาร์ม) คาเฟ่ชิคๆ ผสมผสานกบับรรยากาศแบบบา้นทุ่ง มี
พ้ืนท่ีกวา้งขวาง จดัแบ่งโซนไวห้ลากหลายแนว เร่ิมจากโซนขายเคร่ืองด่ืมซ่ึงสร้างเป็นบา้นแบบฟาร์มแนวโม
เดิร์น  โซนท้องทุ่งนามีกระท่อมและทางเดินไมไ้ผ่เดินเรียบตน้ขา้ว รวมถึงฟาร์มเล้ียงไก่ขนาดเล็ก และพ้ืนท่ี
นัง่เล่นริมน ้ า  เรียกไดว้่าถกูในคอถ่ายภาพพอร์ตเทรต เพราะมีมุมสวยๆใหถ่้ายภาพเพียบเลยทีเดียว  
(ไม่รวมค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม)  

 
หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง15 แหล่งเพาะพนัธุพื์ช ทั้งไมด้อกไม ้ ประดบัต่าง ๆ มีจ  านวนครอบครัว
เกษตรกรท่ีประกอบอาชีพในดา้นน้ีประมาณ 500 ครัวเรือน มีพนัธุไ์มด้อกไมป้ระดบั พืชสวนครัว สมุนไพรไทย 
สวนไมห้อม สวนไมม้งคล นานาชนิด นกัท่องเท่ียวท่ีหลงใหลในสีสนัของพนัธุไ์ม ้ ไม่ควรพลาดท่ีจะแวะชมไม้
ประดบั เลือกไมด้อก คดัไมล้อ้ม เพ่ือปลกูใหร่้มเงา เพ่ิม ความสุขและสดช่ืน ใหก้บับา้นและท่ีท างาน 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าคณะเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ และแวะซ้ือของฝากก่อนกลบั 

19.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ...พร้อมความประทบัใจ 
--------------------------------------------------------------- 

รายการท่องเท่ียวและกิจกรรมอาจมกีารเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั 

ส่ิงที่ควรน าตดิตวัไปด้วย  - กลอ้งถ่ายรูป, อุปกรณ์กนัแดด, รองเทา้สวมใส่สบาย, ยาประจ าตวั 
 

 

 

 

 

 

 



หนา้ 5 - Code JNL41-โปรแกรม One Day Trip นครนายก EP2 เดินทางวนัเสาร์_เดือนกุมภาพนัธ-์เมษายน64 

ขอขอบคุณภาพประกอบความเข้าใจ จากแหล่งข้อมลูอ้างอิงด้านล่าง เพ่ือวัตถปุระสงค์ในการเชิญชวนคนไทยเท่ียวไทย 
เพ่ือช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเท่ียวภายในประเทศ  
วดัเลขธรรมกิตต์ิ  https://www.facebook.com/watlektummakit/ 
วดัมณีวงศ ์   http://ww2.nakhonnayok.go.th, https://www.facebook.com/Maneewongtemple/ 
เอเดนฟาร์ม    https://www.facebook.com/adenfarmthai/ 
อุทยานพระพิฆเนศ  http://ww2.nakhonnayok.go.th 
Montreux café  and farm  https://www.facebook.com/Montreuxcafeandfarm/ 
หมู่บา้นไมด้อกไมป้ระดบัคลอง15   http://ww2.nakhonnayok.go.th 

 

ข้อแนะน าส าหรับการเดนิทาง ในช่วงภาวะโควดิ 19 
*สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง  
*ก่อนข้ึน-ลงรถทุกคร้ัง  ทางบริษทัจะมีมาตรการ วดัไข ้ และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอล ์ 
 
อตัราค่าบริการนีร้วม    
1. ค่ารถตูป้รับอากาศ ตลอดการเดินทาง 
2. ค่าเขา้สถานท่ีท่องเท่ียว ตามรายการท่ีระบุ 
3. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ตามรายการท่ีระบุ 
4. ประกนัอุบติัเหตุตามกรมธรรม ์(วงเงินประกนั 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อาย ุ75-85 ความ
คุ้มครองเหลือ 50% อายตุ  า่กว่า 1 ปี หรือ อายเุกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวการถกูฆาตกรรมหรือถกูท า
ร้าย) 
5. ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม (ในกรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนการช าระเงิน หากแจง้ภายหลงัการ
ช าระเงิน ทางบริษทัฯ จะไม่ออกยอ้นหลงัใหทุ้กกรณี)  

ฟรี!! บริการถ่ายรูปตลอดทริป (รูปถ่าย เจ้าหน้าท่ีจัดส่งในช่องทางท่ีเหมาะสม) 
 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือรายการทวัร์ท่ีระบุ อาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีท่ีเกิดจาก
การเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) หรือเช่าจกัรยาน เป็นตน้ 
2. ค่าทิปทีมงาน ท่านละ 100 บาท 
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วธิีการจอง 
1. กรุณาแจง้รายละเอียด วนัท่ีเดินทาง ช่ือผูจ้อง พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและช่องทางติดต่อ (เบอร์มือถือ/ไลน์
ไอดี/อีเมล)์ ส่งขอ้มลูทั้งหมดมายงัอีเมล ์หรือ ไลน์ 
2. เมื่อเจา้หนา้ท่ีไดรั้บขอ้มลูแลว้ จะติดต่อกลบั เพื่อยนืยนัการจอง พร้อมรายละเอียด 
3.ช าระค่าทัวร์เตม็จ านวน เพ่ือเป็นการยนืยนัการจองจึงจะถือว่าไดท้ าการส ารองท่ีนัง่เสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเขา้ทาง
ธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด หากไม่ช าระตามก าหนด ขออนุญาตตดัท่ีนัง่ใหล้กูคา้ท่านอ่ืนท่ีรออยู ่การช าระไม่ครบ 
ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข ทางผูจ้ดัมสิีทธิยกเลิกทวัร์และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินตามเง่ือนไขการ
ยกเลิก 
 

การยกเลกิการเดินทาง  
1. ขอสงวนสิทธ์ิการยกเลิก เน่ืองจากเป็นแพคเกจ็ราคาพิเศษ หากเกิดการเปล่ียนแปลงใดๆ ท่ีเป็นเหตุสุดวิสยั อาทิ สภาพ
อากาศ การนดัหยดุงาน การปฏิวติั หรืออ่ืนๆ ลกูคา้สามารถปรับเปล่ียนวนัเดินทางในโปรแกรมนั้นๆได ้
2. ทางผูจ้ดัจะไม่มีการคืนเงินค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ 
 

หมายเหตุ  

1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 8 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน ดงักล่าวทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง 
2. การเปล่ียนแปลงโปรแกรม อาจเกิดข้ึนได ้ ตาม สถานการณ์ อาทิเช่น การเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ เป็นตน้  ซ่ึง
บริษทัฯ และผูจ้ดั จะด าเนินการโดยรักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดินทาง ใหดี้ท่ีสุด 
3. ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรับผดิชอบค่าเสียหายท่ีเกิดกบัชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถกูท าร้าย ความตาย อุบติัเหตุ
ต่างๆ   สูญหายในทรัพยสิ์นหรืออยา่งอ่ืน การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวติัและอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึน
ทางตรงหรือทางออ้ม  
4. พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อ  านาจของผูจ้ดัก  ากบั 
5. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน จนมกีารยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลงการบริการจากบริษทัขนส่ง ผูเ้ดินทางไม่สามารถ
เรียกร้องค่าเสียหาย ไมว่่าในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใชจ่้ายท่ีบริษทัจ่ายไป
แลว้ เป็นตน้    
6.ขอความร่วมมือในเร่ืองความประพฤติของคนเดินทาง หากผูจ้ดัเห็นว่าผูเ้ดินทางประพฤติตนท่ีอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อ
ผูเ้ดินทางอ่ืนๆ หรือทรัพยสิ์น หรือขดัขวางการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ี (ตวัแทน) หรือไม่ปฏิบติัตามค าช้ีแจงของ
เจา้หนา้ท่ี (ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือป้องกนัไม่ใหค้วามประพฤติดงักล่าวด าเนินต่อไป ซ่ึง
รวมไปถึงการยบัย ั้ง และปฏิเสธใหบ้ริการ 
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