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DE105 : โปรแกรมทัวร์ปราจีนบุรี นครนายก 1 วัน (Van)

www.DoubleEnjoy.com



วันที่ 1 กรุงเทพฯ - ปราจีนบุรี - สวนศักดิ์สุภารีสอร์ท - สถาปัตยกรรม วัดรัตนเนตตาราม - เดอะเวโรน่าแอททับลาน -

เขื่อนขุนด่านปราการชล - พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ - น้ำตกสาริกา - สะพานทุ่งนามุ้ย - ซุ้มป่าไผ่ อ.บ้านนา

05.30 น. จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที่) ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่

จ.เชียงใหม่

06.00 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น

เช้า แวะให้รับประทานอาหารเช้าตามอัธยาศัย ณ ร้านอาหาร 

เดินทางถึง จ.ปราจีนบุรี

นำท่านเดินทางสู่ สวนศักดิ์สุภารีสอร์ท ชมทุ่งดอกหงอนนาคซึ่งจะเห็นได้เฉพาะเดือน ก.ค.-

ก.พ. และเป็นพันธุ์ไม้หายากมีเฉพาะในป่าเท่านั้น

นำท่านเดินทางไปชม สถาปัตยกรรม วัดรัตนเนตตาราม จ.ปราจีนบุรี

สถาปัตยกรรม วัดรัตนเนตตาราม

เป็นที่กล่าวขานถึงความแปลกตาแต่งดงามอ่อนช้อยด้วยการประดับประดาเปลือกหอยจากทะเลนำมาตบแต่งประดับประดาจน

น่าทึ่งสวยงามจนเป็นที่กล่าวขานโดยเกิดจากฝีมือของเจ้าอาวาสพระและเณรภายในวัดช่วยกันเนรมิตวิหารมณฑปหอระฆังร

วมทั้งพุทธประวัติที่เกี่ยวข้องทางพุทธศาสนาเพื่อให้เป็น“พุทธสถาน”ขององค์พระพุทธเจ้าแบบมีเอกลักษณ์ของชุมชนมีทั้งป

างประสูติตรัสรู้แสดงธรรมและปรินิพพานทุกสิ่งถูกตบแต่งด้วยเปลือกหอยทะเลหลากหลายชนิดรวมทั้งตัวพญานาคตั้งแต่บัน

ไดทางขึ้นจนถึงตัววิหารรวมทั้งภายในถูกตบแต่งด้วยเปลือกหอย

ที่หลากหลายลวดลายของความสวยงามสีของเปลือกที่แตกต่างกันไปกลมกลืนแบบธรรมชาติเป็นที่สวยงามยิ่งนักทั้งหมดเกิด

ขึ้นจากฝีมือของเจ้าอาวาสเองที่ไม่เคยเรียนรู้กับสถาปัตยกรรมมาก่อนจนเป็นที่ฮือฮาแก่ญาติโยมที่เข้ามาทำบุญในวัดยิ่งนัก

นำท่านเดินทางไปยัง เดอะเวโรน่าแอททับลาน (Verona at Tublan)

เดอะเวโรน่าแอททับลาน (Verona at Tublan) ตั้งอยู่ในอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรี

เป็นแหล่งช้อปปิ้งจุดพักรถและพักผ่อนแห่งใหม่ของจังหวัดปราจีนบุรีโดยได้แรงบันดาลใจมาจากเมืองเวโรน่าแห่งแคว้นเวเนตโต้

ประเทศอิตาลี

ต้นกำเนิดนวนิยายโรมิโอ&จูเลียตอันเลื่องชื่อของโลกจึงก่อกำเนิดดินแดนแห่งรักในเมืองไทยกับเดอะเวโรน่าแอททับลานท่ามกล

างบรรยากาศขุนเขาที่มีอากาศบริสุทธิ์อันดับ 7 ของโลกให้ความรู้สึกโรแมนติกแบบสุดๆ

พร้อมสถาปัตยกรรมที่จำลองสะพาน Castelvecchio ทะเลสาบ Garda ลานกลางแจ้งแบบ Arena หอคอย Lamberti

หอนาฬิกาหอระฆังจัตุรัสเออร์เบที่ให้ได้เข้าถึงความเป็นเวโรน่าแบบสุดๆพร้อมกับกิจกรรมล่องเรือคอนโดล่าชมตำนานรักแห่ง

บ้านจูเลียตนั่งรถม้าสไตล์อิตาลีพร้อมชมฟาร์มสไตล์คันทรี

ได้ไกล้ชิดและให้อาหารสัตว์นานาชนิดสนุกไปกับเครื่องเล่นและสันทนาการต่างๆมากมาย พร้อมบริการรถATV

ให้ได้Adventure แบบมันส์ๆยังไม่หมดแค่นี้ที่นี่ยังมีสินค้าทั้งแบรนด์ไทยแบรนด์นอกถึง 120

ร้านค้าให้คุณได้ชมชิมช๊อปแชะพร้อมความสนุกอีกมากมายที่รอคุณได้สัมผัสไปกับคนที่คุณรักเพียงแค่อยู่เมื่องไทยก็เหมือนได้

ไปอิตาลี 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (1) ณ ร้านอาหาร
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บ่าย เดินทางถึง เขื่อนขุนด่านปราการชล ชมเขื่อนคอนกรีตบดอัดที่ยาวที่สุดในโลก

เขื่อนขุนด่านปราการชล สร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานชื่อเขื่อนว่า

เขื่อนขุนด่านปราการชล เพื่อเชิดชูวีรกรรมของขุนหาญพิทักษ์ไพรวัน หรือ

ขุนด่านวีรชนของนครนายกในสมัยกรุงศรีอยุธยา

เขื่อนแห่งนี้รับน้ำที่ไหลมาจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ผ่านน้ำตกเหวนรกลงสู่อ่างเก็บน้ำ

เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมมากเป็นอันดับต้นของจังหวัดนครนายก

สามารถชมทิวทัศน์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้จากบริเวณสันเขื่อนและชมทิวทัศน์เมืองนครนายก

ด้านหลังเขื่อนถ่ายรูปชิคๆปั่นจักรยานชมวิวสวยๆ อิสระเก็บภาพความสวยงาม และประทับใจตามอัธยาศัย

นำท่านเดินทางไปยัง พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ สวนพุทธชยันตี 2600 ปี

พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ ตั้งอยู่ใกล้ๆ กับทางขึ้นน้ำตกสาลิกา บนพื้นที่ 53 ไร่ แวดล้อมด้วยภูเขา

มีสายน้ำไหลผ่านเมื่อเข้าไปในสถานที่แห่งนี้เราจะได้เห็นพระพุทธรูปปางแสดงโอวาทปาติโมกข์ขนาดใหญ่เด่นเป็นสง่าหน้าตัก 9

เมตร สูง 13.5 เมตร เป็นตัวแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า บริเวณโดยรอบมีการสร้างพระพุทธรูปขนาดหน้าตัก 90 ซม.

อีก 1,250 องค์ เป็นตัวแทน พุทธสาวกแสดงถึงเหตุการณ์สำคัญเมื่อครั้งพุทธกาล

นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกสาริกา

ชมความสวยงามของ น้ำตกสาริกา ซึ่งเป็นน้ำตกขนาดใหญ่สายน้ำไหลตกจากหน้าผาเป็นทอดๆถึง 9

ชั้นค่ะผาที่สูงที่สุดอยู่ที่ประมาณ 200 เมตร แต่ละชั้นมีอ่างรับน้ำซึ่งไม่ลึกมาก สามารถลงเล่นน้ำได้แบบสบายๆ

และปลอดภัยอิสระเล่นน้ำ พร้อมทั้งถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย

เย็น นำท่านเดินทางไปไปสูดโอโซนให้ชื่นปอด ที่ สะพานทุ่งนามุ้ย แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดนครนายก

สะพานทุ่งนามุ้ย ตั้งอยู่ที่ ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก เป็นสะพานไม้ไผ่ที่ทอดยาวคดเคี้ยวเป็นรูปตัวเอส

พาดผ่านบนท้องนาของลุงอ๊อด เจ้าของไร่ ยาวกว่า 150 เมตร

บรรยากาศร่มรื่นด้วยต้นไม้สีเขียวและทิวเขาน้อยใหญ่รูปทรงแปลกตากันไปตั้งแต่เขาหล่นจนถึงเขาใหญ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อ.บ้านนา นำคณะเที่ยวชม ซุ้มป่าไผ่ ที่เที่ยวอันซีนแห่งหนึ่งของเมืองไทย

เหมือนได้ไปเที่ยวป่าไผ่อาราชิยาม่าในประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ใน วัดจุฬาภรณ์วนาราม

วัดที่เงียบสงบทางเข้าวัดเป็นอุโมงค์ต้นไผ่บรรยากาศเหมือนอยู่ประเทศญี่ปุ่น

เป็นซุ้มป่าไผ่ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโน้มเข้าหากันตามธรรมชาติทอดตัวเป็นแนวยาวหลายเมตร ให้ความร่มรื่นสวยงาม

นำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯนำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

20.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
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อัตรานี้รวม

ค่ารถตู้ปรับอากาศVIP พร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง•

ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 1 มื้อ•

ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่•

ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000

บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

•

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ•

ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง•

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)•

สิ่งที่ควรนำไป

รองเท้าสวมสบาย, รองเท้ารัดส้น•

ครีมกันแดด หมวกกันแดด •

ของใช้ส่วนตัว•

ยาประจำตัว•

กล้องถ่ายรูป•

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง

วางเงินมัดจำภายใน 48 ชม. หลังการจองท่านละ 2,000 บาทหรือ 50% ของราคาเต็ม•

ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน•

หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วันต้องชำระเต็มจำนวน 100%•

หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วันถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้•

เงื่อนไขการเดินทาง

โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า•

ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญหากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ที่กำหนดไว้ในโปรแกรมหรือไ

ม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งพร้อมคณะทัวร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้

•

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัยเช่นการถูกปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบินภัยที่

อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติการจราจรและอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอ

กเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ

•

ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืน

ค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

•

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน
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ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด•

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำในทุกกรณี•

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วันคืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)•

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี•

การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้•

Double Enjoy ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่

รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน•

รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน•

รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน•
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