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เดินทางนิดเดียวได้เที่ยวครบรส..

.นครนายก ปราจีนบุรี

เสาร์ที่ 13 - อาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564
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1) เสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564

กรุงเทพฯ - นครนายก - กบินทร์บุรี

06.00 น.
สมาชิกทุกท่านพร้อมกันที่ หน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ริมถนนอังรีดนู งั ต์
เจ้าหน้าที่ชยั ทัวร์คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
06.30 น.
ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศพร้อมห้องสุขภัณฑ์
บริการอาหารเช้า เครื่องดื่มชา กาแฟ / สนทนาทักทายตามประสาคนกันเอง
เดินทางสู่ เขือ่ นขุ่นด่านปราการชล จังหวัดนครนายกที่สร้างขึน้ ตามแนวพระราชดาริของในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็ นเขื่อนคอนกรีต
อัดบดยาวที่สดุ ในประเทศไทย สาหรับชื่อ เขื่อนขุนด่านปราการชลนัน้ มาจากชื่อของ ขุนหาญพิทกั ษ์ไพรวัน หรือ ขุนด่าน เพื่อ
เป็ นการเชิดชูวีรชนของนครนายกในสมัยกรุงศรีอยุธยานั่นเอง เรียนรูต้ ามรอยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พาคุณไปทาความ
รูจ้ กั นครนายกมากขึน้ ที่ พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์ ที่รวมเรือ่ งราวสาคัญของจังหวัดนครนายก
มาทาความรูจ้ กั เมืองแห่งนา้ คืออะไร? และเป็ นอย่างไรไปหาคาตอบไปพร้อมกันค่ะ...
อาหารกลางวันที่ .....นครนายก
หลังอาหารเดินทางสูอ่ าเภอกบินทร์บรุ ีชมความสวยงามของ วัดรัตนเนตตาราม หรือ วัดล้านหอย วัดขนาดเล็กแต่ความงามไม่
เล็กเลย เนื่องด้วยสถาปั ตยกรรมภายในวัดได้นาเอาเปลือกหอยทะเลที่ถกู ทิง้ มาใช้ประโยชน์ สร้างความวิจิตรบรรจงทาให้งาน
พุทธศิลป์ จากเปลือกหอยมีความงดงามจนเป็ นที่กล่าวขานถึงความแปลกตาที่หาชมได้ไม่ง่ายนัก จัดเป็ นอีกหนึ่งวัดอันซีนที่
สวยงามและยังแสดงถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของคนในพืน้ ที่อีกด้วย จากนัน้ เดินทางสู่ อ่างเก็บนา้ นฤบดินทรจินดา
(ห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดาริ) เป็ นโครงการชลประทานขนาดใหญ่ พืน้ ที่ของอ่างเก็บนา้ ส่วนใหญ่ตงั้ อยู่ในเขตตาบล
แก่งดินสอ ลักษณะเป็ นเขื่อนดินแบบแบ่งโซน (Zone Type Dam) ความสูงประมาณ 33 เมตร ความยาวประมาณ 3,970 เมตร
และทานบดินปิ ดช่องเขาต่า จานวน 2 แห่ง อ่างเก็บนา้ มีความจุ 295 ล้านลูกบาศก์เมตร นาท่านชมทิวทัศน์ความสวยงามของ
ผืนนา้ กลางหุบเขาบริเวณสันเขื่อนในช่วงยามเย็นซึ่งในปี นนี ้ า้ ในเขื่อนมีปริมาณมากพอควร จากนัน้ เดินทางสูท่ ่พี กั
ที่พกั โรงแรมแคนทารี่
อาหารค่าที่ โรงแรม
2) อาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564

เมืองศรีมโหสถ บ้านดงบัง อยู่สุขสุวรรณ กรุงเทพฯ

อาหารเช้าที่โรงแรม
นาชม โบราณสถานเมืองศรีมโหสถ เป็ นเมืองโบราณขนาดใหญ่สนั นิษฐานว่าสร้างขึน้ ในสมัยทวารวดี ราวพุทธศตวรรษที่ 18
ลักษณะของเมืองจะมี คูคลอง และคันดินกาแพงเมืองล้อมรอบเป็ นหมู่เทวาลัย ฐานก่อด้วยศิลาแลง ด้านบนก่อด้วยอิฐ ภายใน
เมืองมีโบราณสถาน เนินดิน สระนา้ บ่อนา้ กระจัดกระจายอยู่ท่วั ไปหลักฐานส่วนใหญ่ท่พี บมักจะเกี่ยวเนื่องกับศาสนาพราหมณ์
หรือฮินดู เช่น เทวาลัย เทวรูป ศิวลึงค์ เป็ นต้น จากนัน้ เดินทางสู่ ชุมชนสมุนไพรบ้านดงบัง จุดเด่นของชุมชนแห่งนี ้ คือ สมุนไพร
ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าที่น่ไี ม่ใช่สมุนไพรธรรมดาเพราะที่น่ีคือ ชุมชนหมู่บา้ นสมุนไพรไร้สารเคมี ที่ได้รบั การรับรองจากสานักงาน
มาตราฐานเกษตรอินทรี เดินชมชิมสมุนไพรสดๆ อุดหนุนผลิตภัณฑ์ ทายาดมส้มโอมือ เก็บไว้สดู ดมให้ช่ืนใจ
อาหารกลางวันที่ ชุมชน / ครัวเจ้าคุณ ท.
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นาชม พิพธิ ภัณฑ์อยู่สขุ สุวรรณ ซึ่งตัง้ ตามชื่อ-สกุลของ คุณณรงค์ อยู่สขุ สุวรรณ์ แต่เดิมท่านประกอบอาชีพรับซือ้ -ขายของเก่า
จาพวกเศษเหล็กและโลหะและจะมีตะเกียงเจ้าพายุติดมากับพวกเศษโลหะจานวนมาก แรกๆก็ขายไปพร้อมกับพวกเศษเหล็ก
ต่อมามีคนมาซือ้ ในราคาสูงขึน้ จึงเอ็ดใจและเกรงว่าตะเกียงเหล่านีจ้ ะหมดไป จึงได้เก็บสะสมและเปิ ดเป็ นพิพิธภัณฑ์ให้ชนรุน่
หลังได้รูจ้ กั ตะเกียงเจ้าพายุท่มี ีเอกลักษณ์สวยงามและทนทาน นอกจากนีภ้ ายในพิพิธภณฑ์ก็ยงั มีขา้ วของเครื่องใช้โบราณอีก
จานวนมากให้เดินชมกันแบบเพลินๆเลยทีเดียว สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯแวะพักรับเครื่องดื่มเย็นๆและซือ้ ของ
ฝากตามความเหมาะสม
18.30 น.
ถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ รถจอดส่งที่ หน้าคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ริมถนนพญาไท
เดินทางกลับถึงบ้านด้วยความสนุกสนานและประทับใจ
หมายเหตุ

กาหนดการนีอ้ าจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุการณ์และความเหมาะสม

อัตราค่าบริการ (สมาชิก 16 – 18 ท่าน / บัส)
@
@

ผูใ้ หญ่ ท่านละ
พักเดี่ยว เพิม่

5,800.- บาท
700.- บาท

อัตรานี้รวม

1.
3.
5.
6.

รถโค้ชปรับอากาศท่องเที่ยวตามรายการ
2. ที่พกั ตามรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน)
อาหารจัดเลีย้ ง พร้อมอาหารว่าง เครื่องดื่มและผลไม้
4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ทุนประกันอุบตั ิเหตุ ในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (วงเงินค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุท่านละ 500,000 บาท)
มัคคุเทศก์และทีมงานที่เข้มแข็งจากชัยทัวร์
7. ภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%

อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่ามินิบาร์ , ค่าซักรีด
3. ค่าตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR หรือ ANTIGEN TEST KIT
กรณีไม่มีหลักการฐานการรับวัคซีนครบตามเกณฑ์

สิ่งอำนวยความสะดวก
เงื่อนไขการจอง

แอลกอฮอล์สเปรย์ , หน้ากากอนามัย , ทาความสะอาดพาหนะตามระยะเวลาที่กาหนด

โปรดสอบถามกับเจ้าหน้า
ติดต่อ : 065 635 1997 , 080 571 5551

Line ID : @chaitour

E-mail : domestic@chaitour.co.th
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