สัมผัสประสบการณ์ใหม่กบั รถไฟ “SRT PRESTIGE”
รถไฟคลาสสิคระดับเฟิ ร์สคลาส (First Class) หนึ่งเดียวในไทย
ทริปรถไฟท่องเที่ยวนครนายก เดินทางวันที่ 4 พฤษภาคม 2564

ราคาท่านละ 6,599 บาท

*** พิเศษสุดสําหรับคณะ ***
 สุด Exclusive กับรถไฟหรูสว่ นตัว๊ ส่วนตัว
 นัง่ รถไฟ “SRT PRESTIGE” รถไฟคลาสสิกระดับเฟิ ร์สคลาส (First Class) ขบวนเดียวในประเทศไทย
 อิ่มอร่อยกับอาหารเช้ าที่เราคัดสรรมาเพื่อเสริฟให้ กบั ท่านบนรถไฟ
 ตระการตา “วัดมณีวงศ์” ชมถ ้าพญานาคสุดยิ่งใหญ่แห่งนครนายก
 ชม อุโมงค์ไม้ ไผ่ วัดจุฬาภรณ์วนาราม
 สัมผัสเสน่ห์วถิ ีไทยพวน ณ ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยพวน วัดฝั่งคลอง
 มีช่างภาพมืออาชีพ คอยบริการถ่ายรูป รับรองได้ รูปสวยๆกลับบ้ านแน่นอน

กาหนดการเดินทาง
05:20 น.

พร้ อมกันที่จดุ นัดพบ สถานีกรุงเทพ (หัวลาโพง) ชานชาลาที่ 6 เจ้ าหน้ าที่คอมแพ็คเวิลด์ ให้ การ
ต้ อนรับ ตรวจวัดอุณหภูมิ และอานวยความสะดวก

05:55 น.

ออกเดินทางจากสถานีกรุงเทพ (หัวลาโพง) โดยนัง่ รถไฟสุดหรูระดับเฟิ ร์สคลาส “SRT PRESTIGE”
สัมผัสเสน่ห์แห่งการเดินทาง

06:30 น.

รับประทานอาหารเช้ าบนรถไฟ

08:38 น.

เดินทางถึง “สถานีรถไฟบ้ านปากพลี” จ.นครนายก
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09:00 น.

ออกเดินทางสู่ “วัดมณีวงศ์” โดยรถตู้ปรับอากาศ ตังอยู
้ ใ่ นอาเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดดเด่น
ด้ วยความมีชื่อเสียงของถ ้าพญานาค ที่มีความงดงามตระการตาเหมือนหลุดเข้ าไปในเมืองบาดาลมี
องค์พญานาคที่มีความอ่อนช้ อยงดงาม

อลังการงานสร้ างนอกจากนี ้ภายในวัดยังมีพทุ ธศิลป์ ที่

สวยงามควรค่าแก่การมาเยี่ยมชม เริ่มตังแต่
้ ซ้ มุ ประตูวดั พระพุทธรูปสีเหลืองทองป่ างปาเลยไลยก์
วิหารเซียนที่มพี ระพุทธรูปองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่ด้านบน พระอุโบสถ สวนปฏิบตั ิธรรม ที่สร้ างด้ วย
ศิลปะที่ออ่ นช้ อยงดงามและแปลกตา
นาท่านเยี่ยมชม “วัดจุฬาภรณ์วนาราม” ตังอยู
้ ่ในตาบลบ้ านพริก จังหวัดนครนายก โดยทางเข้ า
ด้ านหน้ าจะเป็ นซุ้มป่ าไผ่ที่โค้ งมาบรรจบกัน จนเกิดเป็นซุ้มที่คอยบังแดด ระยะทางกว่า 500 เมตร ให้
คุณเดินชมความงามชิลล์ๆ ซึ่งซุ้มป่ าไผ่นี ้มีความคล้ ายคลึงกับ ป่ าไผ่อาราชิยาม่า อันโด่งดังที่ประเทศ
ญี่ปนุ่ ต้ องเรียกว่าเป็ นความคล้ ายคลึงกันที่เกิดขึ ้นเองตามธรรมชาติ ระหว่างทางเดินไปก็จะได้ ยิน
เสียงไม้ ไผ่ลนั่ เหมือนเป็ นโน๊ ตดนตรีอนั ไพเราะคอยขับกล่อม ภายในมีพระบรมสาริกธาตุพทุ ธเตชะ
มงคลชัย นอกจากนี ้ รอบ ๆ บริเวณวัดยังมีพรรณไม้ นานาชนิด เช่น ต้นยางนา ต้นโพธิ์อินเดีย ต้ น
พระพุทธเจ้ า 5 องค์
เดินทางสูช่ มุ ชนชาติพนั ธุ์ “พวน” จังหวัดนครนายกในอาเภอปากพลี (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 40
นาที)
เดินทางถึง ซุ้มประตูชมุ ชนไทยพวน “พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านไทยพวนพื ้นบ้ านวัดฝั่งคลอง” ณ วัดฝั่งคลอง
ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก ก่อตังขึ
้ ้นมาเพื่อเป็นสถานที่รวบรวมข้ าวของเครื่องใช้ ของชาว
ไทยพวนที่อพยพมาตังรกรากในประเทศไทยสมั
้
ยอดีต ซึง่ สิ่งของเหล่านี ้ได้ สะท้ อนวัฒนธรรมและวิถี
ชีวิตอันเป็ นเอกลักษณ์ของชาวไทยพวนไว้ ให้ เยาวชนหรือผู้คนทัว่ ไปมาศึกษา
เข้ าสูพ่ ิธีการต้ อนรับเยือนถิ่นไทยพวน
- ผูกผ้ าต้ อนรับแขกผู้มาเยือน (ช.ผ้ าขาวม้ าเคียนเอว ญ.สไบเบี่ยงบ่า)
- ขบวนกลองยาว รานาขบวนต้ อนรับ
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เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันท้ องถิ่นตามแบบฉบับชาวไทยพวน ภายใน ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ไทยพวน พร้ อมชมศิลปการแสดงพื ้นบ้ านไทยพวน

บ่าย

เข้ าสู่ ศูนย์วฒ
ั นธรรมเฉลิมราชวัดฝั่งคลอง
- เรียนรู้ประวัติชมุ ชนและวัฒนธรรมไทยพวน
- ฝึ กพูดภาษาไทยพวนง่ายๆ ในชีวิตประจาวัน
- นากรวยขันธ์ 5 กับช่อกุหลาบใบเตย กราบนมัสการพระครูวิริยานุโยค เจ้ าอาวาสวัดฝั่งคลอง
- ทาพิธีบายศรี “สูข่ วัญ เอิ ้นขวัญพวน” เรียกขวัญให้ กบั ผู้มาเยือน
- เรียนทาไข่เค็มใบเตยหอมสูตรอัตลักษณ์วดั ฝั่งคลอง
(หากมีเวลาเพียงพอ จะนาท่านแวะชมนกเหยี่ยวหูดา นกเหยี่ยวหลายพันตัวที่หนีหนาวมาจากรัสเซีย
จีน มองโกเลีย เกาหลี และญี่ปนุ่ เพื่อแสวงหาแหล่งอาหารที่อดุ มสมบูรณ์และที่พกั ชัว่ คราว ขึ ้นอยู่กบั
สภาพอากาศ)

16:00 น.

ออกเดินทางสูส่ ถานีรถไฟบ้ านปากพลี

16:48 น.

ออกเดินทางสูส่ ถานีกรุงเทพ (หัวลาโพง) ด้ วยรถไฟ SRT PRESTIGE

17:30 น.

บริการอาหารว่างบนรถไฟ

19:40 น.

เดินทางถึงสถานีกรุงเทพ (หัวลาโพง) กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพพร้ อมภาพความประทับใจ
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เงื่อนไขการเดินทาง
อัตรานี้ รวม
ค่ารถไฟ SRT PRESTIGE และค่ารถบัสปรับอากาศ
ค่าเข้ าชมสถานที่ ค่าอาหาร (3 มื ้อ) ค่าอาหารว่าง ค่ามัคคุเทศก์ ตามรายการที่กาหนด
ประกันภัยอุบตั ิเหตุสาหรับการเดินทางภายในประเทศ Bangkok Insurance ความคุ้มครองตามระบุในกรมธรรม์
วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท (รายละเอียดโปรดสอบถาม)
บริ การน ้าดื่มตลอดเส้ นทาง

อัตรานี้ ไม่รวม
ค่าธรรมเนียม +3% กรณีชาระค่าทัวร์ ผา่ นบัตรเครดิต บริ ษทั ฯ ไม่รับชาระโดยบัตรเดบิตใด ๆ รวมถึงบัตรเครดิตที่
ออกให้ โดยธนาคารต่างประเทศ

การชาระเงิน
ชาระเงินเต็มจานวน สงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี

สาคัญ (เงื่อนไขและรายละเอียดของการเดินทาง สิทธิประโยชน์ทุกท่าน กรุณาศึกษารายละเอียดทุกข้อ)







บริ ษัทฯสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ ตามความเหมาะสมให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์
ตามข้ อจากัดด้ าน
ภูมิอากาศ ณ วันเดินทางจริ ง โดยจะคานึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์สงู สุดของท่านลูกค้ าโดยส่วนใหญ่เป็ นหลัก
เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ บางส่วนหรือทังหมดให้
้
กบั ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขการเดินทางที่ระบุไว้ ท ัง้ หมด
การเดินทางในแต่ละคณะจะต้ องมีผ้ โู ดยสารจานวน 18 ท่ าน บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากคณะ
ทัวร์ มีผ้ เู ดินทางต่ากว่า 18 ท่ าน หรื อเลื่อน/ยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทางทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 21 วัน
ก่อนวันเดินทาง
หากท่านไม่เดินทางพร้ อมคณะตามกาหนดนัดหมายหรื อออกเดินทางไปกับคณะแล้ วงดใช้ บริ การใดก็ตามระหว่างทัวร์
ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การใด ๆ คืน ไม่วา่ ด้ วยจากสาเหตุใดก็ตาม

ข้อแนะนาสาหรับการเดินทางในช่วงสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
มาตรการการให้ บริการบนรถไฟและรถบัสปรับอากาศ
1. สมาชิกต้ องใส่หน้ ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
2. ก่อนขึ ้น-ลงรถทุกครัง้ ทางบริ ษทั จะมีมาตรการ วัดไข้ และ ล้ างมือด้ วยเจลแอลกอฮอล์
3. กรุ ณากรอกรายละเอียดแบบฟอร์ ม ต.๘-คค (ทางบริ ษัท ปริ ้นแบบฟอร์ มนี ้ให้ ทกุ ท่าน เมือ่ ท่านกรอกแล้ ว
กรุ ณานาส่งคืนให้ จนท.บริ การบนรถบริ การ)
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