โปรแกรมการเดินทาง
กาแฟสวนป้าอินทร์ - เอเดนฟาร์ม - Nkhonnayok Sheep Farm - น้าตกนางรอง วัดพราหมณี (หลวงพ่อปากแดง) - Montreux Cafe & Farm - กรุงเทพฯ
07.00 น.
09.00 น.

สมาชิกทุกท่าน พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ “ Central WestGate ” โดย ทีมงาน ปั้นฝัน ทัวร์ฯ คอยดูแล
ต้อนรับทุกท่านอย่างเป็นกันเอง บริการของว่าง น้าผลไม้ พักผ่อนตามอัธยาศัย มุ่งหน้าสู่ จ. นครนายก
น้าทุกท่าน เดินทางถึง กาแฟสวนป้าอินทร์ แวะดื่มกาแฟ ท่ามกลางสวน แวดล้อมไปด้วย ต้นไม้สีเขียวขจี
ตกแต่งสวยงาม ที่นี่ยังมีโซน ร้านขายต้นไม้ หลากหลายแบบให้เลือกซือ เชิญทุกท่านตามอัธยาศัย

10.35 น.

น้าท่านสมาชิก เดินทางถึง เอเดนฟาร์ม คาเฟ่สไตล์ฟาร์ม โดดเด่นด้วย ร่มหลากสี มีมุมถ่ายรูปสวยๆ และ
ซุ้มอาหารหลายประเภท ภายในยังมีอุทยานหอยทาก และขายเซรั่มเมือกหอยทากของทางฟาร์มอีกด้วย

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน @Nkhonnayok Sheep Farm ฟาร์มแกะที่มีทัง โซนคาเฟ่ และโซนร้านอาหาร
กับบรรยากาศหรูหรา จานอาหารตกแต่งสวยงาม อร่อยกับสเต๊กนุ่มๆของทางร้าน ในส่วนของโซนฟาร์มแกะ
มีที่ถ่ายรูปมากมาย ให้บรรยากาศฟาร์มแบบสวิซ เพลิดเพลินกับการอาหารน้องแกะ ถ่ายรูป ตามอัธยาศัย

13.45 น.

น้าทุกท่านเดินทางถึง น้าตกนางรอง เป็นน้าตกขนาดกลาง ที่ชันหินลดหลั่นลงมาเกิดเป็นแอ่งน้อยใหญ่
มีน้าตลอดทังปี สามารถเล่นน้าได้หลายจุด บริเวณโดยรอบร่มรื่น มีซุ้มม้านั่ง และร้านค้าขายอาหารมากมาย
เชิญทุกท่านผ่อนคลายอิริยาบท เลือกซือของกิน ถ่ายรูป ชมวิวน้าตก หรือลงเล่นน้า ตามอัธยาศัย
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14.50 น.

น้าสมาชิกทุกท่าน เดินทางถึง เขื่อนขุนด่านปราการชล ชมความยิ่งใหญ่ของเขื่อนคอนกรีตอัดบด
ที่มีความยาวที่สุดในโลก มีความยาวถึง 2,593 เมตร รับน้าที่ไหลลงมาจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ผ่านน้าตกเหวนรก ลงสู่อ่างเก็บน้า เชิญทุกท่านถ่ายรูปบริเวณสันเขื่อน เป็นที่ระลึก ตามอัธยาศัย

15.30 น.

น้าท่านสมาชิก เดินทางถึง วัดพราหมณี กราบสักการะขอพร " หลวงพ่อปากแดง " พระประธานศักดิ์สิทธิ์
ที่เชื่อว่าขอพรแล้วจะช่วยให้ประสบความส้าเร็จ ทังยังมีชื่อในเรื่องการเสริมดวง เสี่ยงโชค ขอเลขเด็ด อีกด้วย
ก่อนกลับแวะซือสินค้าราคาถูกหลากหลายประเภท ณ ตลาดโรงเกลือ นครนายก เชิญทุกท่านตามอัธยาศัย

17.30 น.

น้าทุกท่านเดินทางถึง Montreux Cafe & Farm คาเฟ่ผสมผสานหลากหลายแนว ทังโมเดิร์น และฟาร์ม ทุ่งนา
โซนคาเฟ่มีทังแบบในร่ม และกลางแจ้ง ลึกเข้าไปจะเป็นบรรยากาศแบบบ้านทุ่ง มีฟาร์มเลียงไก่ และมีศาลา
ให้นั่งเล่น เชิญทุกท่านพักผ่อน ถ่ายรูป หรือท้ากิจกรรม อาทิ พายเรือ ให้อาหารเป็ด ไก่ ปลูกผัก ตามอัธยาศัย

18.30 น.
20.00 น.

น้าท่านสมาชิก ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ พักผ่อนตามอัธยาศัย ผ่อนคลายอิริยาบถ ระหว่างการเดินทาง
น้าทุกท่าน เดินทางถึง กรุงเทพฯ .... พร้อมความประทับใจ ... มิรู้ลืม ....   
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อัตราค่าบริการ
ออกเดินทาง ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน
ผู้ใหญ่ 4 ท่าน

3,050.- / ท่าน
1,599.- / ท่าน
1099.- / ท่าน
850.- / ท่าน

ออกเดินทาง ผู้ใหญ่ 5 ท่าน
ผู้ใหญ่ 6 ท่าน
ผู้ใหญ่ 7 ท่าน
ผู้ใหญ่ 9 ท่าน
ผู้ใหญ่ 7 ท่าน

1050.- / ท่าน
899.- / ท่าน
799.- / ท่าน
699.- / ท่าน
650.- / ท่าน

รถยนต์เอนกประสงค์
ส้าหรับ 1 – 4 ท่าน
( Mitsubishi Space Wagon )

รถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง
ส้าหรับ 5 – 9 ท่าน

** อัตราค่าบริการนี้เป็นการนาเที่ยวแบบ Private Tour **
อัตราค่าบริการนีรวม
- รถปรับอากาศน้าเที่ยว ตามรายละเอียดอัตราค่าบริการ รวมน้ามันรถตลอดโปรแกรม
- มัคคุเทศก์ ปั้นฝัน ทัวร์ ฯ น้าท่องเที่ยว ประสานงาน และคอยดูแลอ้านวยความสะดวกทุกท่านอย่างใกล้ชิด
- ประกันภัยในการเดินทาง โดยบริษัทเมืองไทยประกันภัย จ้ากัด ( มหาชน ) คุ้มครองกรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวร
สินเชิง สูญเสียอวัยวะ - มือ เท้า สายตา จากอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท* ค่ารักษาพยาบาล จากอุบัติเหตุ 500,000 บาท*
( จ้านวนเงินจ้ากัดความรับผิด สูงสุดไม่เกิน 50,000,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครัง )
อัตราค่าบริการนีไม่รวม
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม มือเช้า มือเที่ยง และ มือเย็น
- ค่าธรรมเนียมเข้าชม Nkhonnayok Sheep Farm , น้าตกนางรอง เพื่อให้ท่านได้สามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมเที่ยวได้
- ค่ากิจกรรมต่างๆ ภายในสถานที่ท่องเที่ยว
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมอื่นๆ กรณีมีการปรับเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยว
- เครื่องสังฆทาน กรณีมีกิจกรรมเสริมในการเยี่ยมชมวัด ตามโปรแกรม
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บริษัท ปั้นฝัน ปันรัก ทัวร์ แอนด์ ทราเวล อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จ้ากัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่า โปรแกรม ท่องเที่ยว
และอัตราค่าบริการพิเศษที่เสนอมานี จะได้รับการพิจารณาจากท่าน หากท่านมีข้อสงสัย ต้องการสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อมายัง ทีมงาน ปั้นฝัน ทัวร์ ฯ ซึ่งพร้อมบริการท่าน ทุกวันจันทร์ - อาทิตย์ ตลอด 24 ชม.
อนึ่ง บริษัท ปั้นฝัน ทัวร์ฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับใช้ท่านในโอกาสนี และในโอกาสต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ปั้นฝัน ปันรัก ทัวร์ แอนด์ ทราเวล อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จ้ากัด

.............................
คุณพิชญะ สงสังข์
Program Operation
Mb. 08 - 9016 - 7638
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