
 

 

2TH104: ทัวรวั์งน า้เขียว ปราจนีบุรี นครนายก 2 วัน 1 คืน (VAN) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนการเดินทาง 
 
 

 

 

 

05.00 น. จุดนดัพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 ออกเดินทางดว้ย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหนา้สู ่จ.
ปราจีนบุรี 

05.30 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี ้ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิน้ 

  แวะใหท้า่นรับประทานอาหารเช้าตามอัธยาศัย ณ ร้านอาหารระหว่างการเดาทาง 

09.00 น. เดินทางถึง จ.ปราจีนบุรี  
  น าทา่นเดินทางไปชม สถาปัตยกรรม วัดรัตนเนตตาราม จ.ปราจีนบุรี  
  สถาปัตยกรรม วัดรัตนเนตตาราม เป็นทีก่ลา่วขานถงึความแปลกตาแตง่ดงามอ่อนชอ้ยดว้ยการประดบัประดาเปลอืก
  หอยจากทะเลน ามาตบแตง่ประดบัประดาจนนา่ทึ่งสวยงามจนเป็นทีก่ลา่วขานโดยเกิดจากฝีมอืของเจา้อาวาสพระและ
เณร  ภายในวดัช่วยกนัเนรมติวหิารมณฑปหอระฆงัรวมทัง้พทุธประวตัทิีเ่กี่ยวขอ้งทางพทุธศาสนาเพือ่ ใหเ้ป็น“พทุธสถาน”ของ
  องคพ์ระพทุธเจา้แบบมเีอกลกัษณ์ของชุมชนมทีัง้ปางประสูตติรสัรูแ้สดงธรรมและปรินพิพานทกุสิ่งถูกตบแตง่ดว้ยเปลอืก
  หอยทะเลหลากหลายชนดิรวมทัง้ตวัพญานาคตัง้แตบ่นัไดทางขึน้จนถงึตวัวหิารรวมทัง้ภายในถูกตบแตง่ดว้ยเปลอืกหอย
  ทีห่ลากหลายลวดลายของความสวยงามสขีองเปลอืกทีแ่ตกตา่งกนัไปกลมกลนืแบบธรรมชาตเิป็นทีส่วยงามยิ่งนกัทัง้หมด

วันแรก  กรุงเทพฯ - วัดรัตนเนตตาราม - Verona at Tublan - วังน ้าเขียว - วัดบ้านไร่ 2 –  
  โรงค่ัวกาแฟวังน ้าเขียว - วังน ้าเขียวฟารม์ - ผาเก็บตะวัน 



 

 

  เกิดขึน้จากฝีมอืของเจา้อาวาสเองทีไ่มเ่คยเรียนรูก้บัสถาปัตยกรรมมาก่อนจนเป็นทีฮ่ือฮาแก่ญาตโิยมทีเ่ขา้มาท าบญุใน
  วดัยิ่งนกั 

  น าทา่นเดินทางไปยงั เดอะเวโรน่าแอททับลาน (Verona at Tublan)  
  เดอะเวโรน่าแอททับลาน (Verona at Tublan) ตัง้อยูใ่นอ าเภอนาดจีงัหวดัปราจีนบรีุเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงจุดพกัรถและ
  พกัผอ่นแหง่ใหมข่องจงัหวดัปราจีนบรีุโดยไดแ้รงบนัดาลใจมาจากเมอืงเวโรนา่แหง่แควน้เวเนตโตป้ระเทศอิตาลตีน้ก าเนดิ
  นวนยิายโรมโิอ&จูเลยีตอนัเลือ่งชื่อของโลกจึงก่อก าเนดิดนิแดนแหง่รกัในเมอืงไทยกบัเดอะเวโรนา่แอททบัลานทา่มกลาง
  บรรยากาศขนุเขาทีม่อีากาศบริสทุธิอ์นัดบั7 ของโลกใหค้วามรูส้กึโรแมนตกิแบบสดุๆพรอ้มสถาปัตยกรรมทีจ่  าลอง 
  สะพานCastelvecchioทะเลสาบGarda ลานกลางแจง้แบบArena หอคอยLambertiหอนาฬกิาหอระฆงัจตัรุสัเออร์เบทีใ่ห้
  ไดเ้ขา้ถงึความเป็นเวโรนา่แบบสดุๆพรอ้มกบักิจกรรมลอ่งเรือคอนโดลา่ชมต านานรกัแหง่บา้นจูเลยีตนัง่รถมา้สไตลอ์ิตาลี
  พรอ้มชมฟาร์มสไตลค์นัทรีไดไ้กลช้ิดและใหอ้าหารสตัวน์านาชนดิสนกุไปกบัเครื่องเลน่และสนัทนาการต่ างๆมากมาย 
  พรอ้มบริการรถATV ใหไ้ดA้dventure แบบมนัส์ๆ ยงัไมห่มดแคน่ีท้ีน่ีย่งัมสีนิคา้ทัง้แบรนดไ์ทยแบรนดน์อกถงึ  120  
  รา้นคา้ใหค้ณุไดช้มชิมช๊อปแชะพรอ้มความสนกุอีกมากมายทีร่อคณุไดส้มัผสัไปกบัคนทีค่ณุรกัเพยีงแคอ่ยูเ่มือ่งไทยก็ 
 เหมอืนไดไ้ปอิตาลี  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (1) ณ ร้านอาหาร  
  น าทา่นเดินทางไปยงั วัดบ้านไร่ 2 นมสัการหลวงพอ่คณู เพื่อความเป็นสริมิงคล 
  วัดบ้านไร่ 2 เดมิทคีอื วันบุไผ่ โดยหลวงพอ่คูณไดบ้ริจาคเงนิเพือ่ใชใ้นการก่อสรา้งวดับไุผจ่ านวนกวา่ 30 ลา้นบาท 
  ปัจจุบนัไดม้กีารปรบัปรุงพฒันาบูรณะก่อสรา้งอยา่งตอ่เนือ่งทัง้สรา้งก าแพงวดั , ซุม้ประตู, ทางเขา้ออก, หอระฆงั,  
  หอ้งน า้และอยูร่ะหวา่งก่อสรา้งศาลาการเปรียญและอุโอสถซึ่งหากแลว้เสร็จจะเป็นศาสนสถานทีส่  าคญัเพือ่ใหป้ระชาชนได้
  ใชป้ระโยชนใ์นการประกอบพธีิส าคญัทางศาสนาร่วมกนัวดับา้นไร่ 2 ถอืเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วใหมป่ระตูสูภ่าคอีสานความ
  ภาคภูมใิจของชาวโคราชทีป่ระดษิฐานรูปหลอ่องคห์ลวงพอ่คูณใหญ่ทีส่ดุในโลกทีน่กัทอ่งเทีย่วจะตอ้งมากราบไหว้ 
  สกัการะเพือ่เป็นศริิมงคลในการเดนิทางขอ้พรใหแ้คลว้คลาดปลอดภยั  
  น าทา่นเดินทางไปชิมกาแฟสด กบับรยากาศชิลด ์รมิสายน า้ ทุง่นา รา้นกาแฟเทรนดใ์หม่ อีกแหง่หนึ่ง 
  ของวนัน า้เขียว ณ โรงค่ัวกาแฟวังน ้าเขียว อิสระชมและชิมพรอ้มทัง้ถ่ายภาพเป็นท่ีระลกึตามอธัยาศยั  
  น าทา่นเดินทาง เขา้สูท่ี่พกั ณ บ้านไผ่สีทอง หรอืเทียบเทา่ระดบัเดียวกนั 
15.00 น. น าทา่นเดินทางไปยงั วังน ้าเขียวฟารม์ ฟารม์เห็ดบา้นบุไทร ศนูยส์าธิตการปลกู และแปรรูปเห็ดหอม 
  บา้นบุไทร ชมเทคนิคดา้นการเกษตรท่ีผลติโดย ภมิูปัญญาชาวบา้นและเจาะลกึกรรมวิธีแปรรูปเห็ดหอม 
  ใหเ้ป็นสนิคา้สารพดัพรอ้มเลอืกซือ้เห็ดสดและเห็ดแปรรูปฟารม์เห็ดหอม เห็ดหลนิจือ 
  น าทา่นชมพระอาทิตยต์กดินท่ี ผาเก็บตะวัน ไดเ้วลาอนัเหมาะสมน าทา่นเดินทางกลบั 
19.00 น. บริการอาหารเย็น (2) ณ ห้องอาหารของรีสอรท์ จากนัน้พกัผอ่นตามอธัยาศยั ... ZZzz 
 
 

 

 

 

06.30 น. รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของที่พัก 
08.00 น. น าทา่นเดินทางไป Montana farm (มอนทาน่าฟารม์) คือ แหลง่ทอ่งเท่ียวบรรยากาศดีทา่มกลางวิว 
  ภเูขาบรรยากาศภายในรม่รื่นพืน้ท่ีภายในฟารม์ คอ่นขา้งกวา้งขวาง ภายในฟารม์มีฟารม์แกะสามารถให้
  อาหารนอ้งแกะสดุนา่รกัอยา่งใกลชิ้ด มีมมุถ่ายภาพสวยหลายจุดใหไ้ด ้ถ่ายภาพ รวมถึงใหบ้รกิาร 

วันที่สาม Montana farm - นครนายก - เข่ือนขุนด่านปราการชล - พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ ์- 
  น ้าตกสาริกา – สะพานทุ่งนามุ้ย - ซุ้มป่าไผ่วัดจุฬาภรณว์นาราม - กรุงเทพฯ 



 

 

  รา้นอาหาร โดยเนรมิตพืน้ท่ีภายในฟารม์โดยแบง่เป็นจุดตา่งๆ เช่น ฟารม์แกะ รา้นอาหาร กาแฟ  
  โรงเรอืนปลกูผกั Souvenir Shop มมุถ่ายภาพ Key of Love เกมสโ์ซน อลัปากา้ฟารม์ เป็นตน้ 
  น าทา่นเดินทางไป ออกเดินทางสู่ เข่ือนขุนด่านปราการชล 

11.30 น. เดินทางถึง เข่ือนขุนด่านปราการชล ชมเข่ือนคอนกรตีบดอดัท่ียาวที่สดุในโลก 
  เขือ่นขุนด่านปราการชล สรา้งขึน้ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงพระราชทานชื่อเขือ่นวา่
  เขือ่นขนุดา่นปราการชลเพือ่เชิดชูวรีกรรมของขนุหาญพทิกัษ์ไพรวนัหรือขนุดา่นวรีชนของนครนายกในสมยักรุงศรี  
  อยธุยา เขือ่นแหง่นี ้รบัน า้ทีไ่หลมาจากอุทยานแหง่ชาตเิขาใหญ่ผา่นน า้ตกเหวนรกลงสูอ่่างเก็บน า้เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วที่
  นยิมมากเป็นอนัดบัตน้ของจงัหวดันครนายกเลยละ่สามารถชมทวิทศันอ์ุทยานแหง่ชาตเิขาใหญ่ไดจ้ากบริเวณสนัเขือ่นและ
  ชมทวิทศันเ์มอืงนครนายกดา้นหลงัเขือ่นถา่ยรูปชิคๆป่ันจกัรยานชมววิสวยๆ อิสระเก็บภาพความสวยงาม และประทบัใจ
  ตามอธัยาศยั 

12.30 น. บริการอาหารกลางวัน (4) ณ ร้านอาหาร 
  น าทา่นเดินทางไปยงั พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ ์สวนพทุธชยนัตี 2600 ปี 
  พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ ตัง้อยูใ่กล้ๆ  กบัทางขึน้น า้ตกสาลกิา บนพืน้ที ่53 ไร่ แวดลอ้มดว้ยภูเขา มสีายน า้ไหล
  ผา่นเมือ่เขา้ไปในสถานทีแ่หง่นีเ้ราจะไดเ้หน็พระพทุธรูปปางแสดงโอวาทปาตโิมกขข์นาดใหญ่เดน่เป็นสงา่หนา้ตกั 9 เมตร 
  สูง 13.5 เมตร เป็นตวัแทนองคพ์ระสมัมาสมัพทุธเจา้ บริเวณโดยรอบมกีารสรา้งพระพทุธรูปขนาดหนา้ตกั 90 ซม. อีก 
  1,250 องค ์เป็นตวัแทน พทุธสาวกแสดงถงึเหตุการณ์ส าคญัเมือ่ครัง้พทุธกาล 

  น าทา่นเดินทางสู ่น ้าตกสาริกา 
14.00 น. น าทา่นชมความสวยงามของ น ้าตกสาริกา ซึ่งเป็นน า้ตกขนาดใหญ่สายน า้ไหลตกจากหนา้ผาเป็นทอดๆ 
  ถึง 9 ชัน้คะ่ผาที่สงูท่ีสดุอยูท่ี่ประมาณ 200 เมตรแตล่ะชัน้มีอ่างรบัน า้ซึ่งไม่ลกึมากสามารถลงเลน่น า้ได ้
  แบบสบายๆ และปลอดภยัอิสระเลน่น า้ พรอ้มทัง้ถ่ายภาพเป็นท่ีระลกึตามอธัยาศยั 
  น าทา่นออกเดินทางไปยงั อุทยานพระพิฆเนศ 
15.00 น. น าทา่นเดินทางไปไปสดูโอโซนใหช่ื้นปอด ท่ี สะพานทุ่งนามุ้ย แลนดม์ารค์แหง่ใหม่ของจงัหวดันครนายก 
  สะพานทุ่งนามุ้ย ตัง้อยูท่ี ่ต.สาริกา อ.เมอืง จ.นครนายก เป็นสะพานไมไ้ผท่ีท่อดยาวคดเคีย้วเป็นรูปตวัเอส  พาดผา่น
  บนทอ้งนาของลงุอ๊อด เจา้ของไร่ ยาวกวา่ 150 เมตร บรรยากาศร่มร่ืนดว้ยตน้ไมส้เีขยีวและทวิเขานอ้ยใหญ่รูปทรง 
  แปลกตากนัไปตัง้แตเ่ขาหลน่จนถงึเขาใหญ่  

16.30 น. เดินทางถึง อ.บ้านนา น าคณะเท่ียวชมซุม้ป่าไผ ่ท่ีเท่ียวอนัซีนแหง่หนึ่งของเมืองไทย เหมือนไดไ้ปเท่ียวป่า
  ไผอ่าราชิยาม่า ในประเทศญ่ีปุ่ น ตัง้อยูใ่น วัดจุฬาภรณว์นาราม วดัท่ีเงียบสงบ ทางเขา้วดัเป็นอุโมงค ์
  ตน้ไผ ่บรรยากาศเหมือนอยูป่ระเทศญ่ีปุ่ น เป็นซุม้ป่าไผท่ี่เกิดขึน้เองตามธรรมชาติ โนม้เขา้หากนัตาม 
  ธรรมชาติ ทอดตวัเป็นแนวยาวหลายเมตร ใหค้วามรม่รื่น 
  น าทา่นเดินทางกลบั กรุงเทพฯ 
20.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 
สิน้สดุการใหบ้รกิาร 

***************************************************************************  
**หมายเหต:ุ โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทางบรษิัทจะ

ถือผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นส  าคญั 



 

 

 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
เด็กอายุต ่ากว่า 4-11 ปี  

ราคาท่านละ 
พักเดี่ยว 

15-16 กมุภาพนัธ ์2563 4,200 3,900 800 
22-23 กมุภาพนัธ ์2563 4,200 3,900 800 

29 กมุภาพนัธ ์- 01 มีนาคม 2563 4,200 3,900 800 
07-08 มีนาคม 2563 4,200 3,900 800 
14-15 มีนาคม 2563 4,200 3,900 800 
21-22 มีนาคม 2563 4,200 3,900 800 
28-29 มีนาคม 2563 4,200 3,900 800 
04-05 เมษายน 2563 4,500 4,200 1,000 
05-06 เมษายน 2563 4,500 4,200 1,000 
11-12 เมษายน 2563 4,500 4,200 1,000 
12-13 เมษายน 2563 4,500 4,200 1,000 
13-14 เมษายน 2563 4,500 4,200 1,000 
14-15 เมษายน 2563 4,500 4,200 1,000 
18-19 เมษายน 2563 4,200 3,900 800 
25-26 เมษายน 2563 4,200 3,900 800 

01-02 พฤษภาคม 2563 4,500 4,200 1,000 
02-03 พฤษภาคม 2563 4,500 4,200 1,000 
09-10 พฤษภาคม 2563 4,200 3,900 800 
16-17 พฤษภาคม 2563 4,200 3,900 800 
23-24 พฤษภาคม 2563 4,200 3,900 800 
30-31 พฤษภาคม 2563 4,200 3,900 800 
06-07 มิถนุายน 2563 4,200 3,900 800 
13-14 มิถนุายน 2563 4,200 3,900 800 
20-21 มิถนุายน 2563 4,200 3,900 800 
27-28 มิถนุายน 2563 4,200 3,900 800 
04-05 กรกฎาคม 2563 4,500 4,200 1,000 
11-12 กรกฎาคม 2563 4,200 3,900 800 
18-19 กรกฎาคม 2563 4,200 3,900 800 
25-26 กรกฎาคม 2563 4,200 3,900 800 
01-02 สงิหาคม 2563 4,200 3,900 800 



 

 

08-09 สงิหาคม 2563 4,200 3,900 800 
15-16 สงิหาคม 2563 4,200 3,900 800 
22-23 สงิหาคม 2563 4,200 3,900 800 
29-30 สงิหาคม 2563 4,200 3,900 800 
05-06 กนัยายน 2563 4,200 3,900 800 
12-13 กนัยายน 2563 4,200 3,900 800 
19-20 กนัยายน 2563 4,200 3,900 800 

 
 
 
 
 
 

รายละเอียดอัตราค่าบริการ 

 

ลักษณะการเข้าพัก 
ราคาขึน้อยู่กับช่วงเทศกาล และวันหยุดนักขัตฤกษ ์

ราคา 

ผูใ้หญ่ พกั 2 ทา่น ราคาทา่นละ 4,200 (ราคาเริ่มตน้) 

เด็ก พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น ราคาทา่นละ *อายตุ  ่ากวา่ 3-11 ปี 3,900 

เด็ก พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (มีเตียง) ราคาทา่นละ 3,900 

เด็ก พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (ไม่มีเตียง) ราคาทา่นละ 3,200 

ผูใ้หญ่ พกัเด่ียว ราคาทา่นละ 800 

 

เงือ่นไขการจอง มัดจ าท่านละ 2,000 บาท 
*** เม่ือช าระคา่มดัจ าแลว้ถือวา่รบัทราบเง่ือนไขการจองทวัรท์กุประการ *** 

สว่นท่ีเหลือจ่ายก่อนเดนิทาง 20 วนั 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตรานีร้วม 

 คา่รถตูป้รบัอากาศ VIP 9 ท่ีนั่งพรอ้มน า้มนัและคนขบัน าเท่ียวตลอดการเดินทาง 

 คา่ที่พกั 1 คืน 

 คา่อาหารท่ีระบุในรายการ 4 มือ้ 

 คา่มคัคเุทศกน์ าเท่ียวตลอดการเดินทาง  

 คา่ประกนัอุบติัเหตวุงเงินประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท / คา่รกัษาพยาบาล 500,000 บาททัง้นีข้ึน้อยูก่บัเงื่อนไข
และขอ้ตกลงของบรษิัทประกนัชีวิต 

 
อัตรานีไ้ม่รวม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
× คา่ธรรมเนียมเขา้สถานท่ีของชาวตา่งชาติท่ีเพิ่มเติมตามการจ่ายจรงิ 

× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบก ากับภาษี) 
 

ส่ิงที่ควรน าไป 

 รองเทา้สวมสบาย, รองเทา้รดัสน้ 
 ครมีกนัแดด 
 ของใชส้ว่นตวั 
 ยาประจ าตวั 
 กลอ้งถ่ายรูป 

เงื่อนไขการจองและส ารองที่น่ัง 

1. วางเงินมดัจ าภายใน 48 ชม. หลงัการจองทา่นละ 2,000 บาทหรอื 50% ของราคาเต็ม 
2. ช าระสว่นท่ีเหลอืก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 20 วนั 
3. หากจองก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 10 วนัตอ้งช าระเต็มจ านวน 100% 
4. หากไม่ช าระสว่นท่ีเหลอืก่อนวนัเดินทาง 7 วนัถือวา่สละสทิธ์ิและไม่สามารถเรยีกเงินมดัจ าคืนได ้
 

เงื่อนไขการเดินทาง 

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
2. ทางบรษิัทจะถือผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลกูคา้เป็นส  าคญัหากทา่นไม่สามารถทอ่งเท่ียวไดต้ามเวลาหรอื
สถานท่ีท่ีก าหนดไวใ้นโปรแกรมหรอืไม่ใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนึ่งพรอ้มคณะทวัรท์า่นไม่สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารในสว่นนัน้
คืนได ้
3. บรษิัทฯขอสงวนสทิธ์ิไม่รบัผิดชอบตอ่คา่ใชจ้่ายใดๆท่ีอาจเกิดขึน้ดว้ยเหตสุดุวิสยัเช่นการถกูปฎิเสธการเขา้เมืองการยกเลกิ
หรอืลา่ชา้ของเท่ียวบินภยัท่ีอาจเกิดขึน้ตามธรรมชาติการจราจรและอุบติัเหตตุา่งๆที่อาจเกิดขึน้ไดร้วมถึงเหตกุารณท์าง



 

 

การเมืองทัง้ในและตา่งประเทศและเหตกุารณอ่ื์นๆท่ีอยูน่อกเหนือการรบัผิดชอบของบรษิัทฯ 
4. ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯและในตา่งประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ
บรษิัทฯขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่บรกิารไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ 
 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน 

1. กรณียกเลกิการเดินทางไม่คืนเงินมดัจ าทกุกรณี 
 
ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกโปรแกรมทัวรใ์นกรณีที ่

1. รถโคช้ - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ่)ต ่ากวา่ 30 ทา่น 
2. รถตู ้10 ท่ีนั่ง - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ่)ต ่ากวา่ 8 ทา่น 
3. รถตู ้13 ท่ีนั่ง - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ่)ต ่ากวา่ 10 ทา่น 


