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สมัผสัประสบการณใ์หม่กบัรถไฟ “SRT PRESTIGE”  
รถไฟคลาสสิคระดบัเฟิรส์คลาส (First Class) หน่ึงเดียวในไทย  

ทริปรถไฟท่องเท่ียวนครนายก เดินทางวนัที่ 4 พฤษภาคม 2564 

ราคาทา่นละ 6,599 บาท 
 

 

   
*** พเิศษสุดสําหรับคณะ *** 

 สดุ Exclusive กบัรถไฟหรูสว่นตัว๊ สว่นตวั 

 นัง่รถไฟ “SRT PRESTIGE” รถไฟคลาสสิกระดบัเฟิร์สคลาส (First Class) ขบวนเดียวในประเทศไทย 

 อ่ิมอร่อยกบัอาหารเช้าท่ีเราคดัสรรมาเพ่ือเสริฟให้กบัท่านบนรถไฟ 

 ตระการตา “วดัมณีวงศ”์ ชมถ า้พญานาคสดุย่ิงใหญ่แห่งนครนายก 

 ชม อโุมงค์ไม้ไผ ่วดัจฬุาภรณ์วนาราม 

 สมัผสัเสน่ห์วิถีไทยพวน ณ ชมุชนท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมไทยพวน วดัฝ่ังคลอง  

 มีช่างภาพมืออาชีพ คอยบริการถ่ายรูป รับรองได้รูปสวยๆกลบับ้านแน่นอน 

 

ก าหนดการเดินทาง 

05:20 น. พร้อมกนัท่ีจดุนดัพบ สถานีกรุงเทพ (หวัล าโพง) ชานชาลาท่ี 6 เจ้าหน้าท่ีคอมแพ็คเวิลด์ ให้การ

ต้อนรับ ตรวจวดัอณุหภมูิ และอ านวยความสะดวก 

05:55 น.  ออกเดินทางจากสถานีกรุงเทพ (หวัล าโพง) โดยนัง่รถไฟสดุหรูระดบัเฟิร์สคลาส “SRT PRESTIGE” 

สมัผสัเสน่ห์แห่งการเดินทาง   

06:30 น. รับประทานอาหารเช้าบนรถไฟ 

08:38 น. เดินทางถึง “สถานีรถไฟบ้านปากพล”ี จ.นครนายก 
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09:00 น. ออกเดินทางสู ่ “วดัมณีวงศ”์ โดยรถตู้ปรับอากาศ ตัง้อยูใ่นอ าเภอเมือง จงัหวดันครนายก โดดเดน่

ด้วยความมีช่ือเสยีงของถ า้พญานาค ท่ีมีความงดงามตระการตาเหมือนหลดุเข้าไปในเมืองบาดาลมี

องค์พญานาคท่ีมีความออ่นช้อยงดงาม อลงัการงานสร้างนอกจากนีภ้ายในวดัยงัมพีทุธศิลป์ท่ี

สวยงามควรคา่แก่การมาเย่ียมชม เร่ิมตัง้แตซุ่้มประตวูดั พระพทุธรูปสีเหลืองทองป่างปาเลยไลยก์ 

วิหารเซียนท่ีมพีระพทุธรูปองคใ์หญ่ประดษิฐานอยู่ด้านบน พระอโุบสถ สวนปฏิบตัิธรรม ท่ีสร้างด้วย

ศิลปะท่ีออ่นช้อยงดงามและแปลกตา  

น าท่านเย่ียมชม “วดัจฬุาภรณ์วนาราม” ตัง้อยู่ในต าบลบ้านพริก จงัหวดันครนายก โดยทางเข้า

ด้านหน้าจะเป็นซุ้มป่าไผท่ี่โค้งมาบรรจบกนั จนเกิดเป็นซุ้มท่ีคอยบงัแดด ระยะทางกวา่ 500 เมตร ให้

คณุเดนิชมความงามชิลล์ๆ ซึ่งซุ้มป่าไผนี่ม้ีความคล้ายคลงึกบั ป่าไผอ่าราชิยาม่า อนัโดง่ดงัท่ีประเทศ

ญ่ีปุ่ น ต้องเรียกวา่เป็นความคล้ายคลงึกนัท่ีเกิดขึน้เองตามธรรมชาติ ระหวา่งทางเดินไปก็จะได้ยิน

เสียงไม้ไผล่ัน่ เหมือนเป็นโน๊ตดนตรีอนัไพเราะคอยขบักลอ่ม ภายในมีพระบรมสาริกธาตพุทุธเตชะ

มงคลชยั นอกจากนี ้ รอบ ๆ บริเวณวดัยงัมีพรรณไม้นานาชนิด เช่น ต้นยางนา ต้นโพธ์ิอินเดีย ต้น

พระพทุธเจ้า 5 องค์ 

 เดินทางสูช่มุชนชาติพนัธุ์ “พวน” จงัหวดันครนายกในอ าเภอปากพลี (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 40 

นาที) 

 เดินทางถึง ซุ้มประตชูมุชนไทยพวน “พิพิธภณัฑ์พืน้บ้านไทยพวนพืน้บ้านวดัฝ่ังคลอง” ณ วดัฝ่ังคลอง 

ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก ก่อตัง้ขึน้มาเพ่ือเป็นสถานท่ีรวบรวมข้าวของเคร่ืองใช้ของชาว

ไทยพวนท่ีอพยพมาตัง้รกรากในประเทศไทยสมยัอดตี ซึง่สิ่งของเหลา่นีไ้ด้สะท้อนวฒันธรรมและวิถี

ชีวิตอนัเป็นเอกลกัษณ์ของชาวไทยพวนไว้ให้เยาวชนหรือผู้คนทัว่ไปมาศกึษา  

 เข้าสูพิ่ธีการต้อนรับเยือนถ่ินไทยพวน 

- ผกูผ้าต้อนรับแขกผู้มาเยือน (ช.ผ้าขาวม้าเคียนเอว ญ.สไบเบ่ียงบ่า) 

- ขบวนกลองยาว ร าน าขบวนต้อนรับ 
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เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนัท้องถ่ินตามแบบฉบบัชาวไทยพวน ภายใน ชมุชนท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม

ไทยพวน พร้อมชมศิลปการแสดงพืน้บ้านไทยพวน 

  

 
บ่าย เข้าสู ่ศนูย์วฒันธรรมเฉลิมราชวดัฝ่ังคลอง  

- เรียนรู้ประวตัิชมุชนและวฒันธรรมไทยพวน 

- ฝึกพดูภาษาไทยพวนง่ายๆ ในชีวิตประจ าวนั 

- น ากรวยขนัธ์ 5 กบัช่อกหุลาบใบเตย กราบนมสัการพระครูวิริยานโุยค เจ้าอาวาสวดัฝ่ังคลอง 

- ท าพิธีบายศรี “สูข่วญั เอิน้ขวญัพวน” เรียกขวญัให้กบัผู้มาเยือน 

- เรียนท าไขเ่คม็ใบเตยหอมสตูรอตัลกัษณ์วดัฝ่ังคลอง 

(หากมเีวลาเพียงพอ จะน าท่านแวะชมนกเหย่ียวหดู า นกเหย่ียวหลายพนัตวัท่ีหนีหนาวมาจากรัสเซีย 

จีน มองโกเลีย เกาหลี และญ่ีปุ่ น เพ่ือแสวงหาแหลง่อาหารท่ีอดุมสมบรูณ์และท่ีพกัชัว่คราว ขึน้อยู่กบั

สภาพอากาศ) 

16:00 น. ออกเดินทางสูส่ถานีรถไฟบ้านปากพล ี

16:48 น. ออกเดินทางสูส่ถานีกรุงเทพ (หวัล าโพง) ด้วยรถไฟ SRT PRESTIGE 

17:30 น. บริการอาหารวา่งบนรถไฟ 

19:40 น. เดินทางถึงสถานีกรุงเทพ (หวัล าโพง) กรุงเทพมหานคร โดยสวสัดิภาพพร้อมภาพความประทบัใจ 
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เงื่อนไขการเดินทาง 

อตัราน้ีรวม 

 คา่รถไฟ SRT PRESTIGE และคา่รถบสัปรับอากาศ 
 คา่เข้าชมสถานที ่คา่อาหาร (3 มือ้) คา่อาหารวา่ง คา่มคัคเุทศก์ ตามรายการที่ก าหนด 
 ประกนัภยัอบุติัเหตสุ าหรับการเดินทางภายในประเทศ Bangkok Insurance ความคุ้มครองตามระบใุนกรมธรรม์ 
วงเงินสงูสุด 1,000,000 บาท (รายละเอียดโปรดสอบถาม) 

 บริการน า้ดื่มตลอดเส้นทาง 

 

อตัราน้ีไม่รวม 

 คา่ธรรมเนียม +3% กรณีช าระคา่ทวัร์ผา่นบตัรเครดิต บริษทัฯ ไมร่ับช าระโดยบตัรเดบิตใด ๆ รวมถงึบตัรเครดิตที่
ออกให้โดยธนาคารตา่งประเทศ 
 

การช าระเงิน 

 ช าระเงินเต็มจ านวน สงวนสิทธ์ิการคืนเงินทกุกรณี 
 

ส าคญั (เง่ือนไขและรายละเอยีดของการเดนิทาง สิทธิประโยชนทุ์กท่าน กรุณาศึกษารายละเอยีดทุกขอ้) 

 บริษัทฯสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ ตามข้อจ ากดัด้าน
ภูมิอากาศ ณ วนัเดินทางจริง โดยจะค านงึถงึความปลอดภยั และประโยชน์สงูสุดของทา่นลูกค้าโดยส่วนใหญ่เป็นหลกั  

 เม่ือทา่นตกลงช าระเงินไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมดให้กบัทางบริษัทฯ ถือวา่ทา่นยอมรับเง่ือนไขการเดินทางที่ระบไุว้ทัง้หมด 
 การเดินทางในแตล่ะคณะจะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน  18 ท่าน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา หากคณะ

ทวัร์มีผู้ เดินทางต ่ากวา่ 18 ท่าน หรือเล่ือน/ยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 21 วัน
กอ่นวนัเดินทาง  

 หากทา่นไมเ่ดินทางพร้อมคณะตามก าหนดนดัหมายหรือออกเดินทางไปกบัคณะแล้วงดใช้บริการใดก็ตามระหวา่งทวัร์ 
ถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการใด ๆ คืน ไมว่า่ด้วยจากสาเหตใุดก็ตาม 

 

ขอ้แนะน าส าหรบัการเดินทางในช่วงสถานการณไ์วรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

มาตรการการให้บริการบนรถไฟและรถบสัปรับอากาศ 
1. สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามยัตลอดการเดินทาง 
2. กอ่นขึน้-ลงรถทกุครัง้ ทางบริษทัจะมีมาตรการ วดัไข้ และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 
3. กรุณากรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม ต.๘-คค (ทางบริษัท ปริน้แบบฟอร์มนีใ้ห้ทกุทา่น เม่ือทา่นกรอกแล้ว 
กรุณาน าส่งคืนให้ จนท.บริการบนรถบริการ) 

 


