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ปราจีนบรุี วนัเดียว...เท่ียวง่าย 

กรงุเทพฯ-อทุยานพญานาค “ค าชะโนด 3”-วดัรตันเนตตาราม-พิพิธภณัฑอ์ยูส่ขุสวุรรณ์-พิพิธภณัฑ์

แพทยแ์ผนไทยอภยัภเูบศร-The River Café-วดัแกว้พิจิตร-กรงุเทพฯ 

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

เจา้หนา้ที่บริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระแก่ท่าน ออกเดินทางดว้ย รถ

ตูป้รับอากาศ VIP รุ่นใหม ่9 ที่นัง่ เดินทางส ู ่จ.ปราจีนบรุี 

06.00 น. น าท่านออกเดินทาง พรอ้มมคัคเุทศกอ์ารมณด์ี ที่จะมาใหข้อ้มลูสถานที่ท่องเที่ยวตา่งๆ และดแูลท่าน

ตลอดการเดินทาง ★★พิเศษ...บริการอาหารเชา้บนรถ พรอ้มน ้าด่ืม★★ 

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

สวยงามและสงบ เดิมพื้นทีแ่ห่งนีเ้ป็นเพียงที่นาเก่ารกรา้งของ นายณรงค ์เพียรผกัแว่น หรือ "ชา่งเอ๋" 

ชา่งป้ันงานศิลปะฝีมือเอก แรกเริ่มไดน้มิิตเห็นหลวงปู่สดลอยอยู่กลางบึงน า้ หลังจากนัน้ไมน่านจึงไดท้ า

การบรูณะที่นาแห่งนีเ้สียใหม ่และเริ่มท าการป้ันรปูป้ันหลวงปู่สดประดิษฐานอยู่กลางบึงน า้ และตอ่มาก็

ไดส้รา้งพญานาคอีก 4 ตวั อยู่ตรงบริเวณริมบึงน า้ตามที่นมิิตอีกเชน่เดียวกนั พาท่านชม วดัรตันเนต

ตาราม หรือ วดัลา้นหอย ที่สิ่งก่อสรา้งตา่งๆภายในวัดน าเปลือกหอยทะเลน ามาตบแตง่ ประดบั

ประดาจนสวยงามเป็นเอกลกัษณ ์กลายเป็นความวิจิตรบรรจงของงานพทุธศิลป์จากเปลือกหอยหนึง่

เดียวในประเทศไทย ท าใหว้ดัแห่งนีเ้ป็นอีกหนึง่วัดอันซีนที่ทัง้สวยงาม และยังแสดงถึงความศรัทธาใน

พระพทุธศาสนาของคนในพื้นที่ จากนัน้พาท่านชม พิพิธภณัฑอ์ย ูส่ขุสวุรรณ ์พื้นที่โดยรอบของ

พิพิธภณัฑ ์โอบลอ้ม ดว้ยพรรณไม ้สวยงามนานาชนดิ เมื่อไดก้า้วเขา้สู่ พิพิธภณัฑ ์แห่งนีจ้ะไดพ้บกบั 

ตะเกียงจ านวนมากมหาศาล ซ่ึงมีแขวนอยู่ทกุๆที่  ตะเกียงเจา้พาย ุตะเกียงไขลาน รวมไว ้มากกว่า 

10,000 ดวง นอกจากนีย้ังจดัแสดงเกี่ยวกบัสิ่งของโบราณ หลากหลายชนดิใหไ้ดช้มอีกดว้ย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (มื้อท่ี 2)  
บ่าย น าท่านชม พิพิธภณัฑแ์พทยแ์ผนไทยอภยัภเูบศร ตวัอาคารเป็นสถาปัตยกรรมยโุรปแบบบาโรค้ 

(Barogue)เป็นตึกสองชัน้มีมขุดา้นหนา้ตรงกลางเป็นโดมผนงัดา้นนอก มีลายปูนป้ัน ลายพฤกษาประดบั 

ซุม้ประตแูละ หนา้ตา่งภายในตึกแบ่งออกเป็นหลายหอ้ง หอ้งที่งดงามที่สดุคือหอ้งโถงกลางชัน้ล่างซ่ึง

ยังคง ลกัษณะการตกแตง่ภายในแบบเดิม อยู่ครบถว้นตัง้แตล่วดลายกระเบื้องปูพื้นภาพเขยีนสีปูนเปียก

บนเพดาน และลายปูนป้ันหัวเสา ส าหรับใครที่ตอ้งการเลือกซ้ือ ผลิตภณัฑอ์ภยัภเูบศร ที่ตึกโรงพยาบาล

มีหอ้งจ าหนา่ยผลิตภณัฑข์องอภยัภเูบศร ไมว่่าจะเป็นยาสมนุไพรเพื่อสขุภาพ ความงาม ผลิตภณัฑย์า

สระผม บ ารงุผิว ตา่งๆ ซ่ึงมีใหเ้ลือกมากมาย พาท่านนัง่ชิมกาแฟ พรอ้มบรรยากาศริมแมน่ า้ปราจีนบรุี 

The River Café & Bistro รา้นตกแตง่สไตลว์ินเทจลอฟตอ์ิฐแดงเปลือย มีทัง้โซนในหอ้งแอร ์และดา้น

นอกชมวิวชิลริมน า้ จากนัน้พาท่านชม วดัแกว้พิจิตร สถาปัตยกรรมและศิลปะของชาติตา่งๆ ไทย จีน 

ยโุรป และเขมร ที่หลอมรวมอยู่ในวัดแกว้พิจิตร วัดสวยงามและมีความส าคัญที่สดุของเมืองปราจีน 

โดยเฉพาะภายในพระอโุบสถหลงัสีชมพอูมสม้ พระประธานคือหลวงพ่ออภยัวงศ ์ออกแบบโดยสมเด็จ

พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ สว่นภาพจิตรกรรมฝาผนงัวาดโดยชา่งหลวงสมยั

รัชกาลที่ 6 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่าน น าท่านเดินทางกลบัจดุหมายปลายทาง 

20.00 น. เดินทางถึง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

  

**หมายเหต:ุ โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีโดยค านึงถึงประโยชนแ์ละความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั** 

 

 

 



 
 
 

เง่ือนไขการจอง ช าระเต็มจ านวน 2,390 บาท  

ภายใน 2 วนั หลงัจากท าการจองเขา้มา 

*** เม่ือช าระค่ามดัจ าแลว้ ถือว่าท่านรบัทราบเง่ือนไขในการจองทวัรน้ี์ทกุประการ *** 

สว่นท่ีเหลือช าระกอ่นเดินทาง 10 วนั 
 

Date วนัเดินทาง ราคาท่านละ ประเภทรถ 

วันพธุ 03 มิถนุายน 2563 (วันหยดุ) 2,390.- VAN 

วันเสาร ์ 06 มิถนุายน 2563 2,390.- VAN 

วันอาทิตย ์ 07 มิถนุายน 2563 2,390.- VAN 

วันเสาร ์ 13 มิถนุายน 2563 2,390.- VAN 

วันอาทิตย ์ 14 มิถนุายน 2563 2,390.- VAN 

วันเสาร ์ 20 มิถนุายน 2563 2,390.- VAN 

วันอาทิตย ์ 21 มิถนุายน 2563 2,390.- VAN 

วันเสาร ์ 27 มิถนุายน 2563 2,390.- VAN 

วันอาทิตย ์ 28 มิถนุายน 2563 2,390.- VAN 

วันเสาร ์ 04 กรกฎาคม 2563 2,390.- VAN 

วันอาทิตย ์ 05 กรกฎาคม 2563 2,390.- VAN 

วันจนัทร ์ 06 กรกฎาคม 2563 2,390.- VAN 

วันเสาร ์ 11 กรกฎาคม 2563 2,390.- VAN 

วันอาทิตย ์ 12 กรกฎาคม 2563 2,390.- VAN 

วันเสาร ์ 18 กรกฎาคม 2563 2,390.- VAN 

วันอาทิตย ์ 19 กรกฎาคม 2563 2,390.- VAN 

วันเสาร ์ 25 กรกฎาคม 2563 2,390.- VAN 

วันอาทิตย ์ 26 กรกฎาคม 2563 2,390.- VAN 

วันอังคาร 28 กรกฎาคม 2563 2,390.- VAN 

วันเสาร ์ 01 สิงหาคม 2563 2,390.- VAN 

วันอาทิตย ์ 02 สิงหาคม 2563 2,390.- VAN 

วันเสาร ์ 08 สิงหาคม 2563 2,390.- VAN 

วันอาทิตย ์ 09 สิงหาคม 2563 2,390.- VAN 

วันพธุ 12 สิงหาคม 2563 2,390.- VAN 

วันเสาร ์ 15 สิงหาคม 2563 2,390.- VAN 

วันอาทิตย ์ 16 สิงหาคม 2563 2,390.- VAN 

วันเสาร ์ 22 สิงหาคม 2563 2,390.- VAN 

วันอาทิตย ์ 23 สิงหาคม 2563 2,390.- VAN 

วันเสาร ์ 29 สิงหาคม 2563 2,390.- VAN 

วันอาทิตย ์ 30 สิงหาคม 2563 2,390.- VAN 



 
 
 

วันเสาร ์ 05 กนัยายน 2563 2,390.- VAN 

วันอาทิตย ์ 06 กนัยายน 2563 2,390.- VAN 

วันเสาร ์ 12 กนัยายน 2563 2,390.- VAN 

วันอาทิตย ์ 13 กนัยายน 2563 2,390.- VAN 

วันเสาร ์ 19 กนัยายน 2563 2,390.- VAN 

วันอาทิตย ์ 20 กนัยายน 2563 2,390.- VAN 

วันเสาร ์ 26 กนัยายน 2563 2,390.- VAN 

วันอาทิตย ์ 27 กนัยายน 2563 2,390.- VAN 

วันเสาร ์ 03 ตลุาคม 2563 2,390.- VAN 

วันอาทิตย ์ 04 ตลุาคม 2563 2,390.- VAN 

วันเสาร ์ 10 ตลุาคม 2563 2,390.- VAN 

วันอาทิตย ์ 11 ตลุาคม 2563 2,390.- VAN 

วันอังคาร 13 ตลุาคม 2563 2,390.- VAN 

วันเสาร ์ 17 ตลุาคม 2563 2,390.- VAN 

วันอาทิตย ์ 18 ตลุาคม 2563 2,390.- VAN 

วันศกุร ์ 23 ตลุาคม 2563 2,390.- VAN 

วันเสาร ์ 24 ตลุาคม 2563 2,390.- VAN 

วันอาทิตย ์ 25 ตลุาคม 2563 2,390.- VAN 

วันเสาร ์ 31 ตลุาคม 2563 2,390.- VAN 

วันอาทิตย ์ 01 พฤศจิกายน 2563 2,390.- VAN 

วันเสาร ์ 07 พฤศจิกายน 2563 2,390.- VAN 

วันอาทิตย ์ 08 พฤศจิกายน 2563 2,390.- VAN 

วันเสาร ์ 14 พฤศจิกายน 2563 2,390.- VAN 

วันอาทิตย ์ 15 พฤศจิกายน 2563 2,390.- VAN 

วันเสาร ์ 21 พฤศจิกายน 2563 2,390.- VAN 

วันอาทิตย ์ 22 พฤศจิกายน 2563 2,390.- VAN 

วันเสาร ์ 28 พฤศจิกายน 2563 2,390.- VAN 

วันอาทิตย ์ 29 พฤศจิกายน 2563 2,390.- VAN 

วันเสาร ์ 05 ธนัวาคม 2563 2,390.- VAN 

วันอาทิตย ์ 06 ธนัวาคม 2563 2,390.- VAN 

วันจนัทร ์ 07 ธนัวาคม 2563 2,390.- VAN 

วันพฤหัสบดี 10 ธนัวาคม 2563 2,390.- VAN 

วันเสาร ์ 12 ธนัวาคม 2563 2,390.- VAN 

วันอาทิตย ์ 13 ธนัวาคม 2563 2,390.- VAN 

วันเสาร ์ 19 ธนัวาคม 2563 2,390.- VAN 

วันอาทิตย ์ 20 ธนัวาคม 2563 2,390.- VAN 

วันเสาร ์ 26 ธนัวาคม 2563 2,390.- VAN 

วันอาทิตย ์ 27 ธนัวาคม 2563 2,390.- VAN 

อตัราขา้งตน้ ส าหรบัคณะเดินทาง 6 ท่าน ขึ้นไป บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการปรบัเปลี่ยนอตัราค่าบริการหรือ

ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีท่ีจ านวนผ ูเ้ดินทางต ่ากว่า 6 ท่าน 



 
 
 

อัตรานี้รวม 

✓ รถตูป้รับอากาศ VIP 9 ที่นัง่ พรอ้มน า้มนัและคนขบัน าเที่ยวตลอดการเดินทาง 

✓ ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 

✓ น า้ดื่ม ขนม บริการตลอดการเดินทาง 

✓ ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตา่งๆ ตามที่ระบใุนรายการ  

✓ มคัคเุทศก ์ช านาญขอ้มลูและประวัติศาสตรส์ถานที่ พรอ้มใหข้อ้มลู และน าเที่ยวตลอดการเดินทาง 

✓ ประกนัอบุัติเหตกุารเดินทางตามเงือ่นไขและขอ้ตกลง ในกรมธรรม ์

อัตรานี้ไม่รวม 

× ค่าธรรมเนียมเขา้สถานที่ ของชาวตา่งชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง 

× ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบก ากบัภาษี) 

× ค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ (ขึ้นอย ูก่บัความพึงพอใจ และสินน ้าใจของลกูคา้)  

เง่ือนไขการจองและส ารองท่ีนั่ง 

1. กรณุาแจง้ชื่อ-นามสกลุ, ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศัพทข์องผูจ้อง ส าหรับออกใบแจง้หนีแ้ละใบรับเงนิของท่าน  

2. ช าระเต็มจ านวน ภายใน 48 ชม. โดยการโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบริษทัฯ  

3. กรณุาส่งส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ใหท้างบริษทัฯ ก่อนการเดินทาง 10 วนั 

เพื่อใชส้ าหรับการใส่ชื่อตัว๋เครื่องบิน (ส าหรับทวัรเ์ครื่องบิน) และการท าเอกสารประกนัอบุัติเหตรุะหว่างการ

เดินทาง 

4. หากจองก่อนวันเดินทางนอ้ยกว่า 10 วันตอ้งช าระเต็มจ านวน 100% 

เง่ือนไขการยกเลิกเดินทาง 

1. แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คืนเงนิตามที่ไดช้ าระมา 

2. แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงนิมดัจ าในทกุกรณี 

3. แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน วัน ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงนิค่าทวัรท์ัง้หมดในทกุกรณี 

4. หากไมช่ าระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 10 วันถือว่าสละสิทธ์ิ และไม่สามารถเรียกเงนิมดัจ าคืนได ้

* การเลื่อนการเดินทางตอ้งแจง้ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 15 วันก่อนการเดินทางมิฉะนัน้จะไมส่ามารถเลื่อนการเดินทางได ้* 

หมายเหต ุ: กรณุาอ่านรายละเอียดทุกขอ้ เพ่ือสิทธิของท่าน 

1. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการที่จะเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผูร้่วมเดินทางไมถึ่ง

ตามที่ก าหนดไว ้ 

2. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าทวัร ์หากมีการปรับราคาค่าน า้มนัขึน้ ก่อนการเดินทาง หรือมี
การปรับ ราคาค่าน า้มนัและภาษีน า้มนั (กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน) 

3. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายการท่องเที่ยวหรือบางประการ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
เพื่อ ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา  ทัง้นีโ้ดยค านงึถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของ

ท่านเป็น ส าคัญ หรอืเกิดเหตสุดุวิสัยจนไม่สามารถแกไ้ขได ้และจะไมร่ับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สญูหาย สญูเสีย 

หรือไดร้ับ บาดเจ็บที่นอกเหนอืความรับผิดชอบของมัคคเุทศกห์รือทีมงาน 

4. ทางบริษทัฯ จะไมร่ับผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกิดการสญูหายสิ่งของที่มีค่า อันเนือ่งมาจากความประมาทของตวั

ผูเ้ดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อบุัติเหตจุากความประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเอง 

5. เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไมเ่ดินทางพรอ้มคณะ ถือว่า

ท่าน ละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งค่าบริการและเงนิมดัจ าคืนได ้ไมว่่ากรณีใดๆทัง้ส้ิน 

6. เมื่อท่านตกลงช าระค่ามดัจ าหรือช าระค่าทวัรท์ัง้หมด กบัทางบริษทัฯแลว้ ทางบริษทัฯถือว่าท่านรับทราบและ
ยอมรับ เงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมายเหตทุัง้หมดทกุขอ้แลว้ 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 


