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..... รำยละเอียดกำรเดนิทำง ..... 

 

วนัเดนิทำง  (เสำร ์/ อำทติย)์    กรงุเทพฯ – เอเดนฟำรม์ – พทุธสถำนจเีตก็ลิม้ –  

   พทุธมำฆบชูำอนสุรณ ์– วดัครีวีนั – วดัจุฬำภรณ์วนำรำม – กรงุเทพฯ 
 

06.00 น. คณะพร้อมกัน  ณ  สวนลมุพนิ ี ประต ู3  ถนนพระรำม 4  (ตรงขำ้มตกึอือ้จือ่เหลยีง)  

07.00 น. ออกเดินทำงมุ่งหน้ำสู่ จงัหวัดนครนำยก 

09.30 น. น ำท่ำนเดินทำงไป เอเดนฟำรม์ คำเฟ่ร่มสุดเก๋ตกแต่ง

สไตล์ฟำร์ม ควำมโดดเด่น คือ ร่มหลำกสีสันที่ห้อยอยู่

ด้ำนบนศรษีะเกือบทกุมุมของร้ำน นอกจำกนี ้ ยงัมี

สะพำนไม้ไผ่กลำงทุ่งนำ ให้เดินเล่นสัมผัสบรรยำกำศ

แบบบ้ำนทุ่ง พร้อมซุ้มนั่งเล่น ให้นั่งพักผ่อนแนว

ธรรมชำติ  ได้เพลิดเพลินกับกำรถ่ำยรูปมุมต่ำงๆ  

11.00 น. น ำท่ำนเดินชม พุทธสถำนจเีตก็ลิม้ พุทธสถำนแห่งนี้ชื่อตำมแบบ ภำษำจีนแต้จิ๋วอันมีควำมหมำย

ว่ำ เป็นที่ปฏิบัติหรือบ ำเพ็ญพจน์ขององค์กวนอิมโพธิสัตว์ สร้ำงตำม

แบบสถำปัตยกรรมจีน และตำมควำมคติควำมเชือ่ของมหำยำนโดย

ใช้หลักฮวงจุ้ย และยังเป็นที่ประดิษฐำนของเทพเจำ้แห่งโชคลำภ 

(ไฉซ่ิ้งเอีย๊) ปำงมหำเศรษฐชีมัภล ทีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศไทย แล้ว

ยงัมีเทพเจ้ำอีกหลำยองค์ เช่น เทพเจ้ำเฮ่งเจยี เจ้ำพ่อกวนอ ูเจ้ำพ่อ

เสือ พระโพธิสัตวก์วนอิม สูง 9 เมตร พระไภสัชยคุรุพุทธเจ้ำ ท้ำว

จตุโลกบำลทั้ง 4 พุทธสถำนจีเต็กลิ้ม ได้รวบรวมสิ่งศกัดิ์สิทธิ์มงคล

ทั้งของพุทธมหำยำนและลัทธิเต๋ำไว้เป็นจ ำนวนมำก 

เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ร้ำนอำหำร 

บ่ำย น ำท่ำนเข้ำชม พทุธอทุยำนมำฆบชูำอนสุรณ์ ตั้งอยูบ่นพื้นที ่53 ไร่ แวดล้อมด้วยภูเขำ มีสำยน้ ำ

ไหลผำ่น เมื่อเข้ำไปในสถำนที่แห่งนี้ จะได้เห็นพระพุทธรูปปำง

แสดงโอวำทปำติโมกข์ขนำดใหญ่เด่นเป็นสง่ำหน้ำตัก 9 เมตร 

สูง 13.5 เมตร เป็นตวัแทนองค์พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ บริเวณ

โดยรอบ มีกำรสร้ำงพระพุทธรูปขนำดหน้ำตกั 90 ซม. อีก 

1,250 องค์ เป็นตวัแทนพุทธสำวกแสดงถึงเหตุกำรณ์ส ำคัญเมื่อ

ครั้งพุทธกำล คือ วันมำฆะบูชำ กล่ำวคอื เป็น วันจำตุรงค

สันนิบำต หรือวันประชุมใหญ่อันประกอบด้วยองค์ 4 คือ 

1. พระภิกษุสงฆ์ซึ่งเป็นพุทธสำวกจ ำนวน 1,250 องค์ มำชุมนุมพร้อมกันโดยท่ีไม่ได้นัดหมำย  

2. พระพุทธสำวกเหลำ่นี้ล้วนเป็นเอหิภิกขอุุปสัมปทำ คอื เป็นผู้ที่พระพุทธองค์ทรงประทำนกำร

อปุสมบทด้วยพระองค์เอง  

3. พระภิกษุสงฆ์ทั้งหมดเป็นพระอรหันต์  

4. วันนั้นเป็นวันเพ็ญเดือนมำฆะ คือพระจนัทร์เสวยมำฆฤกษ์ 
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15.00 น. น ำท่ำนเดินทำงสู่ วัดครีวีนั มีพระแก้วมรกตองค์จ ำลองประดิษฐำนอยู่ในพระวิหำรบนยอดเขำวัด

เป็นพระแก้วองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นที่นบัถือ

ของประชำชนโดยทั่วไป รวมถึงศิลปะสถำปัตยกรรม

แบบขอมทั้งปรำสำทขอมองค์ใหญ่เป็นที่ประดิษฐำน

หลวงพ่อโพธิ์ 1,000 ปี พระพุทธรูปปำงนำคปรก 

แกะจำกไม้ต้นโพธิ์ รวมทั้งปูนปั้นเหล่ำเทพยดำต่ำงๆ 

ทั้งแบบจนีและพรำหมณ์ เมื่อเริ่มถึงตัววัด จะสะดุดตำ

กับก ำแพงแบบขอม รวมถึงปรำสำทขอมแบบโบรำณ 

ตั้งโดดเด่นอยู่ด้ำนล่ำงของวดั คล้ำยกับปรำสำทขอม

ทำงภำคอีสำน ด้ำนหน้ำมีพระพุทธรูปจ ำลอง เศียร

พระพุทธรูป รวมถึงพระเจ้ำทันใจ ให้สักกำระบชูำ 

บรรยำกำศภำยในวัดค่อนข้ำงเงยีบสงบ 

16.00 น. ท่ำนเดินทำงไปชม วัดจฬุำภรณว์นำรำม สรำ้งขึ้นในโอกำสที่ สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำ

ภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี ทรงพระชนมำยุ ๕๐ พรรษำ ในวันท่ี ๔ กรกฎำคม ๒๕๕๐ และ

ได้พระรำชทำนนำมวัด"วัดจฬุำภรณ์วนำรำม” พร้อมด้วยพระรำชทำนตรำสัญลักษณ์ จภ เป็น

ตรำประจ ำวัด เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภำพันธ ์ ๒๕๕๐ ด้ำนหน้ำวัดจฬุำภรณ์วนำรำม มีซุ้มไผ่เป็น

อุโมงค์ไผ่ที่เกิดขึ้นตำมธรรมชำติ ที่

เอียงเข้ำหำกันระหว่ำงทำงเดินท่ีทอด

ยำวหลำยเมตร จนกลำยเป็นอุโมงค์ไผ่

เขียวขจีที่สวยงำม ยิ่งในช่วงท่ีมีแสง

อ่อนของดวงอำทิตย์ส่องลอดลงมำผ่ำน

ต้นไผ่ด้วยแล้วยิ่งงดงำม ซุ้มต้นไผ ่ มี

บรรยำกำศคล้ำยกับป่ำไผ่อำรำชิยำม่ำ 

ที่ญ่ีปุ่น เป็นอีกหนึ่งสถำนที่ท่องเที่ยวที่

เป็นที่นกัท่องเที่ยวต่ำงนิยมมำถ่ำยภำพ ถือเป็นจุดพักผ่อนที่สวยงำมร่มรื่น 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงกลับกรุงเทพฯ  

18.30 น. เดนิทำงถงึ สวนลมุพนิ ีประต ู3 ถนนพระรำม 4 (ตรงขำ้มตกึอือ้จือ่เหลยีง) โดยสวสัดภิำพ  

 

 

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

 

 

*** หมำยเหต ุ: โปรแกรมกำรเดินทำงอำจมีกำรปรบัเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม *** 
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อัตรำคำ่บรกิำร .... เทีย่วนครนำยก  1  วนั   :  รำคำทำ่นละ  1,199.-  บำท 

 

 อตัรำคำ่บรกิำรดงักลำ่วรวม 

 1. ค่ำรถตู ้... จ ำกัดนั่งไม่เกินคันละ 9 คน 

2. ค่ำบริกำรน ำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ คอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  (ยังไม่รวมค่ำทิป) 

3. ค่ำประกันอุบัติเหตกุำรเดินทำง ท่ำนละไม่เกิน 1,000,000 บำท  (เงื่อนไขเป็นไปตำมกรมธรรม์) 

 

 อตัรำคำ่บรกิำรดงักลำ่วไมร่วม 

1. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3% (กรณีต้องกำรใบเสร็จรับเงินและใบก ำกับภำษี) 

2. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว เช่น ค่ำโทรศพัท์, ค่ำซักรีด, มินิบำร,์ ใช้จ่ำยส่วนตัวที่ไม่ได้ระบใุนรำยกำร 

3. ค่ำธรรมเนียมเข้ำชมสถำนที่ของชำวต่ำงชำติที่เพิ่มเติ่มตำมกำรจ่ำยจริง  (ถ้ำมี) 

4. ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศก ์ 100 บำท 

 

 เงือ่นไขกำรจอง และช ำระคำ่บรกิำร 

  กรุณำส่งส ำเนำบตัรประชำชน พรอ้ม

ช ำระเงิน ทำ่นละ 1,199.- บำท ... เมือ่       

ทำ่นตกลงช ำระคำ่ทวัรก์ับทำงบรษิัทฯ แลว้      

ทำงบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคำ่ใชจ้ำ่ย

ทั้งหมดในทกุกรณ ี .... ในระหว่ำงกำรเดินทำง

ท่องเที่ยวนี้ หำกท่ำนไม่ใช้บริกำรใด ๆ ไม่วำ่

ทั้งหมดหรือบำงส่วน ให้ถือว่ำท่ำนได้สละสิทธิ์ 

และไม่สำมำรถเรียกร้องขอเงินคืนค่ำบริกำรได้ 

  

บรษิทัฯ ไมม่นีโยบำยใหท้ำ่นช ำระเงินผ่ำนกำรโอนเงนิเขำ้บัญชธีนำคำรสว่นบคุคล 

ทั้งนีเ้พือ่ควำมปลอดภยัในกำรช ำระเงนิของทำ่นเปน็ส ำคญั 

 

 

 

รายการทวัร์....... เที่ยวนครนายก 1 วนั (รถตู้) .......วนัเดินทาง...........................................เดินทางทั้งหมด.................คน 

ช่ือผูติ้ดต่อ........................................................................โทร............................................แฟกซ์................................................ 
 
 

ข้าพเจ้ารับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแล้ว ลงช่ือ..................................................ผู้จอง 

      (.......................................................)      
 

เอฟวนิีว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกยีรติใช้บริการของเรา 


