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เดินทาง ทกุวนัเสาร ์– อาทิตย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

 

ปราจีนบรุ ีวนัเดียว...เท่ียวง่าย 

กรงุเทพฯ-อทุยานพญานาค “ค าชะโนด 3-ทุ่งดอกหงอนนาค สวนศกัด์ิสภุา-พิพิธภณัฑอ์ยูส่ขุสวุรรณ-์

พิพิธภณัฑแ์พทยแ์ผนไทยอภยัภเูบศร-วดัแกว้พิจิตร-พระพุทธทวารวดีศรีปราจีน-กรงุเทพฯ 

06.00 น. จดุนดัพบท่ี 1 : ป้ัม ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงขา้ม ม.หอการคา้).....  

จดุนบัพบท่ี 2 : บ๊ิกซี รงัสิต 2 (ตรงขา้ม เซียรร์งัสิต)..... 

เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระแกท่่าน ออกเดินทางดว้ย รถ

ตูป้รบัอากาศ VIP รุ่นใหม ่9 ท่ีนัง่ เดินทางส ู ่จ.ปราจีนบรุ ี

06.30 น. ลอ้หมนุ !! ออกเดินทาง พรอ้มมคัคเุทศกอ์ารมณด์ี ท่ีจะมาใหข้อ้มลูสถานท่ีท่องเท่ียวตา่งๆ และดแูลท่าน

ตลอดการเดินทาง ★★พิเศษ...บรกิารอาหารเชา้บนรถ พรอ้มน ้าด่ืม★★ 

09.30 น. น าท่านเดินทางถึง อทุยานหลวงปู่ สด พญานาค 4 ตระกลู หรือ ค าชะโนด 3 เป็นอทุยานที่มีความ

สวยงามและสงบ เดิมพ้ืนท่ีแห่งนีเ้ป็นเพียงท่ีนาเกา่รกรา้งของ นายณรงค ์เพียรผกัแว่น หรือ "ชา่งเอ"๋ 

ชา่งป้ันงานศิลปะฝีมือเอก แรกเร่ิมไดน้มิิตเห็นหลวงปู่สดลอยอยู่กลางบึงน า้ หลงัจากนัน้ไมน่านจึงไดท้ า

การบรูณะที่นาแห่งนีเ้สียใหม ่และเร่ิมท าการป้ันรปูป้ันหลวงปู่สดประดิษฐานอยู่กลางบึงน า้ และตอ่มาก็

ไดส้รา้งพญานาคอีก 4 ตวั อยู่ตรงบริเวณริมบึงน า้ตามที่นมิิตอีกเชน่เดียวกนั 

10.30 น. น าท่านออกเดินทาสู ่สวนศกัดิ์สภุา พาท่านชมความงามของ ท ุ่งดอกหงอนนาค ดอกหงอกนาคเร่ิม

ทยอยแทงชอ่ดอกใหเ้ห็นแลว้ และคาดว่าจะบานสะพรัง่เต็มแปลงปลกู ในชว่งเดือนกนัยายน-ตลุาคม 

ดอกชชูอ่สะพรัง่บนแปลงปลกูกว่า 6 ไร่ (มีในช่วงเดือน ก.ย.-ต.ค.) 

เท่ียง รบัประทานอาหารเท่ียง ณ รา้นอาหาร (ม้ือท่ี 2)  
บ่าย น าท่านเดินทางสู ่พิพิธภณัฑอ์ย ูส่ขุสวรรค ์พ้ืนท่ีโดยรอบของพิพิธภณัฑ ์โอบลอ้ม ดว้ยพรรณไม ้

สวยงามนานาชนดิ เมื่อไดก้า้วเขา้สู ่พิพิธภณัฑ ์แห่งนีจ้ะไดพ้บกบั ตะเกียงจ านวนมากมหาศาล ซ่ึงมี

แขวนอยู่ทกุๆที่  ตะเกียงเจา้พาย ุตะเกียงไขลาน รวมไว ้มากกว่า 10,000 ดวง นอกจากนีย้งัจดัแสดง

เกี่ยวกบัสิ่งของโบราณ หลากหลายชนดิใหไ้ดช้มอีกดว้ย 

15.00 น. น าท่านชม พิพิธภณัฑแ์พทยแ์ผนไทยอภยัภเูบศร ตวัอาคารเป็นสถาปัตยกรรมยโุรปแบบบาโรค้ 

(Barogue)เป็นตกึสองชัน้มีมขุดา้นหนา้ตรงกลางเป็นโดมผนงัดา้นนอก มีลายปูนป้ัน ลายพฤกษาประดบั 

ซุม้ประตแูละ หนา้ตา่งภายในตกึแบ่งออกเป็นหลายหอ้ง หอ้งที่งดงามท่ีสดุคือหอ้งโถงกลางชัน้ลา่งซ่ึง

ยงัคง ลกัษณะการตกแตง่ภายในแบบเดิม อยู่ครบถว้นตัง้แตล่วดลายกระเบ้ืองปูพ้ืนภาพเขยีนสีปูนเปียก

บนเพดาน และลายปูนป้ันหัวเสา ส าหรบัใครท่ีตอ้งการเลือกซ้ือ ผลิตภณัฑอ์ภยัภเูบศร ท่ีตกึโรงพยาบาล

มีหอ้งจ าหนา่ยผลิตภณัฑข์องอภยัภเูบศร ไมว่่าจะเป็นยาสมนุไพรเพ่ือสขุภาพ ความงาม ผลิตภณัฑย์า

สระผม บ ารงุผิว ตา่งๆ ซ่ึงมีใหเ้ลือกมากมาย 

16.00 น. น าท่านออกเดินทางสู ่วดัแกว้พิจิตร วัดเกา่แกแ่ละส าคญัประจ าจงัหวัดปราจีนบรีุ ตัง้อยู่ในอ าเภอเมือง

ริมแมน่ า้ปราจีนบรีุ ไมไ่กลจากตกึอภยัภเูบศร ์ ความโดดเดน่ คือ อโุบสถท่ีมีการบรูณะใหมจ่ากเดิมสีขาว

ใหเ้ป็นสีแดงอิฐและสีชมพ ูมีลวดลายแกะสลกัท่ีงดงาม ตวัอโุบสถเป็นสถาปัตยกรรมแบบไทย จีน ยโุรป 

ขอม ท่ีผสมผสานไดอ้ย่างลงตวัซ่ึงมีเพียงแห่งเดียวในประเทศแลดแูปลกกว่าวัดโดยทัว่ไป 

16.30 น. น าท่านเดินทางสู่ พระพทุธทวาราวดีศรปีราจีน  เป็นสถานท่ีท่ีตัง้อยู่ในเสน้ทางเดียวกบัอ่างเก็บน า้

จกัรพงษ ์เป็นพระนาคปรกที่ใหญท่ีสดุในประเทศไทย  เป็นส่ิงศักดิ์สิทธ์ิท่ีตัง้อยู่บริเวณพทุธวนอทุยาน

โลกเขาอีโต ้ เป็นส่ิงศักดิ์สิทธ์ิประจ าเมืองและเป็นศนูยร์วมจิตใจ พระปางนาคปรกเป็นพระประจ าทอ้งถ่ิน

เมืองปราจีนบรีุ ซ่ึงมีลกัษณะงานศิลป์เป็นเอกลกัษณข์องตวัเองถือว่าเกา่แกท่ี่สดุแห่งแผน่ดินสยาม 



 
 
 

บริเวณรอบองคพ์ระไดจ้ดัท าเป็นระเบียงชมวิวรอบองคพ์ระท่ีสามารถมองเห็นวิวของภเูขาและตน้ไม้

เขยีวขจี ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่าน น าท่านเดินทางกลบัจดุหมายปลายทาง 

 

20.30 น. เดินทางถึง กรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

**หมายเหต:ุ โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีโดยค านึงถึงประโยชนแ์ละความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั** 

เง่ือนไขการจอง มดัจ าท่านละ 1,000 บาท  

ภายใน 2 วนั หลงัจากท าการจองเขา้มา 

*** เม่ือช าระค่ามดัจ าแลว้ ถือว่าท่านรบัทราบเง่ือนไขในการจองทวัรน้ี์ทกุประการ *** 

สว่นท่ีเหลือช าระกอ่นเดินทาง 10 วนั 
 

Date วนัเดินทาง ราคาผ ูใ้หญ่ท่านละ ประเภทรถ 

วันเสาร ์ 17 สิงหาคม 2562 2,090.- VAN 

วันอาทิตย ์ 18 สิงหาคม 2562 2,090.- VAN 

วันเสาร ์ 24 สิงหาคม 2562 2,090.- VAN 

วันอาทิตย ์ 25 สิงหาคม 2562 2,090.- VAN 

วันเสาร ์ 31 สิงหาคม 2562 2,090.- VAN 

วันอาทิตย ์ 01 กนัยายน 2562 2,090.- VAN 

วันเสาร ์ 07 กนัยายน 2562 2,090.- VAN 

วันอาทิตย ์ 08 กนัยายน 2562 2,090.- VAN 

วันเสาร ์ 14 กนัยายน 2562 2,090.- VAN 

วันอาทิตย ์ 15 กนัยายน 2562 2,090.- VAN 

วันเสาร ์ 21 กนัยายน 2562 2,090.- VAN 

วันอาทิตย ์ 22 กนัยายน 2562 2,090.- VAN 

วันเสาร ์ 28 กนัยายน 2562 2,090.- VAN 

วันอาทิตย ์ 29 กนัยายน 2562 2,090.- VAN 

วันเสาร ์ 05 ตลุาคม 2562 2,090.- VAN 

วันอาทิตย ์ 06 ตลุาคม 2562 2,090.- VAN 

วันเสาร ์ 12 ตลุาคม 2562 2,090.- VAN 

วันอาทิตย ์ 13 ตลุาคม 2562 2,090.- VAN 

วันจนัทร ์ 14 ตลุาคม 2562 (วันหยดุ) 2,090.- VAN 

วันเสาร ์ 19 ตลุาคม 2562 2,090.- VAN 

วันอาทิตย ์ 20 ตลุาคม 2562 2,090.- VAN 

วันพธุ 23 ตลุาคม 2562 (วัดหยดุ) 2,090.- VAN 

วันเสาร ์ 26 ตลุาคม 2562 2,090.- VAN 

วันอาทิตย ์ 27 ตลุาคม 2562 2,090.- VAN 

วันเสาร ์ 02 พฤศจิกายน 2562 2,090.- VAN 



 
 
 

วันอาทิตย ์ 03 พฤศจิกายน 2562 2,090.- VAN 

วันเสาร ์ 09 พฤศจิกายน 2562 2,090.- VAN 

วันอาทิตย ์ 10 พฤศจิกายน 2562 2,090.- VAN 

วันเสาร ์ 16 พฤศจิกายน 2562 2,090.- VAN 

วันอาทิตย ์ 17 พฤศจิกายน 2562 2,090.- VAN 

วันเสาร ์ 23 พฤศจิกายน 2562 2,090.- VAN 

วันอาทิตย ์ 24 พฤศจิกายน 2562 2,090.- VAN 

วันเสาร ์ 30 พฤศจิกายน 2562 2,090.- VAN 

วันอาทิตย ์ 01 ธนัาวาคม 2562 2,090.- VAN 

วัพฤหสับดี 05 ธนัวาคม 2562 (วันหยดุ) 2,090.- VAN 

วันเสาร ์ 07 ธนัวาคม 2562 2,090.- VAN 

วันอาทิตย ์ 08 ธนัวาคม 2562 2,090.- VAN 

วันองัคาร 10 ธนัวาคม 2562 (วันหยดุ) 2,090.- VAN 

วันเสาร ์ 14 ธนัวาคม 2562 2,090.- VAN 

วันอาทิตย ์ 15 ธนัวาคม 2562 2,090.- VAN 

วันเสาร ์ 21 ธนัวาคม 2562 2,090.- VAN 

วันอาทิตย ์ 22 ธนัวาคม 2562 2,090.- VAN 

วันเสาร ์ 28 ธนัวาคม 2562 2,090.- VAN 

วันอาทิตย ์ 29 ธนัวาคม 2562 2,090.- VAN 

วันจนัทร ์ 30 ธนัวาคม 2562 (วันหยดุ) 2,090.- VAN 

วันองัคาร 31 ธนัวาคม 2562 (วันสิ้นปี) 2,090.- VAN 

วันพธุ 01 มกราคม 2562 (วันปีใหม)่ 2,090.- VAN 

 

อตัราขา้งตน้ ส าหรบัคณะเดินทาง 8 ท่าน ข้ึนไป บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิในการปรบัเปลี่ยนอตัราค่าบรกิารหรอื

ยกเลิกหรอืเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีท่ีจ านวนผ ูเ้ดินทางต ่ากว่า 8 ท่าน 

 

อัตราน้ีรวม 

 รถตูป้รบัอากาศ VIP 9 ท่ีนัง่ พรอ้มน า้มนัและคนขบัน าเที่ยวตลอดการเดินทาง 

 คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 

 น า้ดื่ม ขนม บริการตลอดการเดินทาง 

 คา่ธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียวตา่งๆ ตามที่ระบใุนรายการ  

 มคัคเุทศก ์ช านาญขอ้มลูและประวัตศิาสตรส์ถานท่ี พรอ้มใหข้อ้มลู และน าเที่ยวตลอดการเดินทาง 

 ประกนัอบุตัเิหตกุารเดินทางตามเงือ่นไขและขอ้ตกลง ในกรมธรรม ์

 
อัตราน้ีไม่รวม 

× คา่ธรรมเนียมเขา้สถานท่ี ของชาวตา่งชาตท่ีิเพิ่มเตมิตามการจ่ายจริง 

× ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (ในกรณีขอใบก ากบัภาษี) 

× ค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ (ข้ึนอย ูก่บัความพึงพอใจ และสินน ้าใจของลกูคา้)  



 
 
 

เง่ือนไขการจองและส ารองท่ีนั่ง 

1. กรณุาแจง้ชื่อ-นามสกลุ, ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศัพทข์องผูจ้อง ส าหรบัออกใบแจง้หนีแ้ละใบรบัเงนิของท่าน  

2. วางเงนิมดัจ าภายใน 48 ชม. หลงัการจอง ท่านละ 1,000 บาท โดยการโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบริษทัฯ  

3. กรณุาสง่ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ใหท้างบริษทัฯ กอ่นการเดินทาง 10 วัน 

เพื่อใชส้ าหรบัการใสช่ื่อตัว๋เคร่ืองบิน (ส าหรบัทวัรเ์คร่ืองบิน) และการท าเอกสารประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างการ

เดินทาง 

4. ช าระสว่นที่เหลือกอ่นวันเดินทางอย่างนอ้ย 10 วัน 

5. หากจองกอ่นวันเดินทางนอ้ยกว่า 10 วันตอ้งช าระเต็มจ านวน 100% 

 

เง่ือนไขการยกเลิกเดินทาง 

1. แจง้ยกเลิกกอ่นการเดินทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คืนเงนิตามที่ไดช้ าระมา 

2. แจง้ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงนิมดัจ าในทกุกรณี 

3. แจง้ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 1-14 วัน วัน ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมดในทกุกรณี 

4. หากไมช่ าระสว่นที่เหลือกอ่นวันเดินทาง 10 วันถือว่าสละสิทธ์ิ และไม่สามารถเรียกเงนิมดัจ าคืนได ้

* การเลื่อนการเดินทางตอ้งแจง้ลว่งหนา้อย่างนอ้ย15  วนัก่อนการเดินทางมฉิะนัน้จะไมส่ามารถเลื่อนการเดินทางได ้* 

 

หมายเหต ุ: กรณุาอ่านรายละเอียดทุกขอ้ เพ่ือสิทธิของท่าน 

1. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผ ูร้ว่มเดินทางไม่

ถึง 8 ท่าน ตามที่ก าหนดไว ้ 

2. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาคา่ทวัร ์หากมีการปรบัราคาคา่น า้มนัขึน้ กอ่นการเดินทาง หรือมี
การปรบั ราคาคา่น า้มนัและภาษีน า้มนั (กรณีเดินทางโดยเคร่ืองบิน) 

3. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวหรือบางประการ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
เพื่อ ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานท่ีและเวลา  ทัง้นีโ้ดยค านงึถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของ

ท่านเป็น ส าคญั หรือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่สามารถแกไ้ขได ้และจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสญูหาย สญูเสีย 

หรือไดร้บั บาดเจ็บที่นอกเหนอืความรบัผิดชอบของมคัคเุทศกห์รือทีมงาน 

4. ทางบริษทัฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกิดการสญูหายสิ่งของท่ีมีคา่ อนัเนือ่งมาจากความประมาทของตวั

ผูเ้ดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อบุตัเิหตจุากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

5. เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไมเ่ดินทางพรอ้มคณะ ถือว่า

ท่าน ละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บริการและเงนิมดัจ าคืนได ้ไมว่่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

6. เมื่อท่านตกลงช าระคา่มดัจ าหรือช าระคา่ทวัรท์ัง้หมด กบัทางบริษทัฯแลว้ ทางบริษทัฯถือว่าท่านรบัทราบและ
ยอมรบั เงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมายเหตทุัง้หมดทกุขอ้แลว้ 

 

แผนผงัที่นัง่ รถตู ้VIP 9 ท่ีนัง่ 

 


