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เดินทาง : กุมภาพนัธ-์พฤษภาคม 2564 
ทกุวนัเสาร–์อาทิตย์ และวนัหยดุนักขัตฤกษ์ 

 

ปราจนีบรุ ีวนัเดียว...เที่ยวงา่ย 
กรุงเทพฯ-อุทยานพญานาค “ค าชะโนด 3”-วัดรตันเนตตาราม-พิพธิภณัฑอ์ยู่สขุ
สุวรรณ-์พิพิธภณัฑแ์พทยแ์ผนไทยอภัยภูเบศร-The River Café-วัดแก้วพิจติร-
กรุงเทพฯ 

04.30 น. บริการรับ-ส่ง ลูกค้าถึงหน้าบ้าน (ในเขต กรุงเทพฯ-ปริมณฑล) เพื่อการเดินทางที่
สะดวกยิ่งขึ้น 
เจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกด้านสัมภาระแก่
ท่าน ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ 9 ที่นั่ง เดนิทางสู่ จ.
ปราจนีบุร ี

05.30 น. ออกเดินทาง พร้อมมัคคุเทศก์อารมณ์ดี ที่จะมาให้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ 
และดูแลท่านตลอดการเดินทาง ★★พิเศษ...บรกิารอาหารเชา้บนรถ 
พร้อมน้ าดืม่★★ 

08.00 น. น าท่านเดินทางถึง อุทยานหลวงปู่สด พญานาค 4 ตระกูล หรือ ค าชะโนด 3 เป็น
อุทยานที่มีความสวยงามและสงบ เดิมพื้นที่แห่งนี้เป็นเพียงที่นาเก่ารกร้างของ 
นายณรงค์ เพียรผักแว่น หรือ "ช่างเอ๋" ช่างปั้นงานศิลปะฝีมือเอก แรกเริ่มได้นิมิต
เห็นหลวงปู่สดลอยอยู่กลางบึงน้ า หลังจากนั้นไม่นานจึงได้ท าการบูรณะที่นาแห่ง
นี้เสียใหม่ และเร่ิมท าการปั้นรูปปั้นหลวงปู่สดประดิษฐานอยู่กลางบึงน้ า และต่อมา
ก็ได้สร้างพญานาคอีก 4 ตัว อยู่ตรงบริเวณริมบึงน้ าตามที่นิมิตอีกเช่นเดียวกัน  

09.00 น. พาท่านเดินทางชม วัดรตันเนตตาราม หรอื วัดล้านหอย ที่ส่ิงก่อสร้างต่างๆ
ภายในวัดน าเปลือกหอยทะเลน ามาตบแต่ง ประดับประดาจนสวยงามเป็น
เอกลักษณ์ กลายเป็นความวิจิตรบรรจงของงานพุทธศิลป์จากเปลือกหอยหนึ่ง
เดียวในประเทศไทย ท าให้วัดแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งวัดอันซีนที่ทั้งสวยงาม และยังแสดง
ถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของคนในพื้นที่  



 
 
 

11.00 น. จากนั้นพาท่านชม พพิธิภณัฑอ์ยู่สขุสุวรรณ์ พื้นที่โดยรอบของพิพิธภัณฑ์ โอบ
ล้อม ด้วยพรรณไม้ สวยงามนานาชนิด เมื่อได้ก้าวเข้าสู่ พิพิธภัณฑ์ แห่งนี้จะได้พบ
กับ ตะเกียงจ านวนมากมหาศาล ซ่ึงมีแขวนอยู่ทุกๆที่  ตะเกียงเจ้าพายุ ตะเกียงไข
ลาน รวมไว้ มากกว่า 10,000 ดวง นอกจากนี้ยังจัดแสดงเกี่ยวกับส่ิงของโบราณ 
หลากหลายชนิดให้ได้ชมอีกด้วย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (มือ้ที ่2)  
บ่าย น าท่านชม พิพธิภัณฑแ์พทย์แผนไทยอภยัภูเบศร ตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรม

ยุโรปแบบบาโร้ค (Barogue)เป็นตึกสองชั้นมีมุขด้านหน้าตรงกลางเป็นโดมผนัง
ด้านนอก มีลายปูนปั้น ลายพฤกษาประดับ ซุ้มประตูและ หน้าต่างภายในตึกแบ่ง
ออกเป็นหลายห้อง ห้องที่งดงามที่สุดคือห้องโถงกลางช้ันล่างซึ่งยังคง ลักษณะ
การตกแต่งภายในแบบเดิม อยู่ครบถ้วนตั้งแต่ลวดลายกระเบื้องปูพื้นภาพเขียนสี
ปูนเปียกบนเพดาน และลายปูนปั้นหัวเสา ส าหรับใครที่ต้องการเลือกซื้อ 
ผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศร ที่ตึกโรงพยาบาลมีห้องจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบ
ศร ไม่ว่าจะเป็นยาสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ความงาม ผลิตภัณฑ์ยาสระผม บ ารุงผิว 
ต่างๆ ซ่ึงมีให้เลือกมากมาย  

14.30 น. พาท่านนั่งชิมกาแฟ พร้อมบรรยากาศริมแม่น้ าปราจีนบุรี The River Café & 
Bistro ร้านตกแต่งสไตล์วินเทจลอฟต์อิฐแดงเปลือย มีทั้งโซนในห้องแอร์ และด้าน
นอกชมวิวชิลริมน้ า  

16.00 น. จากนั้นพาท่านชม วัดแก้วพจิติร สถาปัตยกรรมและศิลปะของชาติต่างๆ ไทย จีน 
ยุโรป และเขมร ที่หลอมรวมอยู่ในวัดแก้วพิจิตร วัดสวยงามและมีความส าคัญที่สุด
ของเมืองปราจีน โดยเฉพาะภายในพระอุโบสถหลังสีชมพูอมส้ม พระประธานคือ
หลวงพ่ออภัยวงศ์ ออกแบบโดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงรา
ชานุภาพ ส่วนภาพจิตรกรรมฝาผนังวาดโดยช่างหลวงสมัยรัชกาลที่ 6 ไดเ้วลา
อันสมควรน าท่าน น าท่านเดินทางกลบัจุดหมายปลายทาง 

19.00 น. น าท่านส่งถึงหน้าบ้าน (ในเขต กรงุเทพฯ-ปริมณฑล) โดยสวัสดิภาพ พร้อมความ
ประทับใจ 

**หมายเหตุ: โปรแกรมสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีโ้ดยค านงึถึงประโยชน์และความปลอดภยั
ของทา่นเปน็ส าคญั** 



 
 
 

เงือ่นไขการจอง ช าระเต็มจ านวน 1,990 บาท  
ภายใน 24 ชัว่โมง หลังจากท าการจองเขา้มา 

*** เมือ่ช าระค่ามดัจ าแลว้ ถอืวา่ท่านรบัทราบเงื่อนไขในการจองทวัรน์ีท้กุประการ *** 
 

Date วันเดนิทาง ราคาท่านละ ประเภทรถ 
วันศุกร์ 26 กุมภาพันธ์ 2564 (วันมาฆบูชา) 1,990.- VAN 
วันเสาร์ 27 กุมภาพันธ์ 2564 1,990.- VAN 
วันอาทิตย์ 28 กุมภาพันธ์ 2564 1,990.- VAN 
วันเสาร์ 06 มีนาคม 2564 1,990.- VAN 
วันอาทิตย์ 07 มีนาคม 2564 1,990.- VAN 
วันเสาร์ 13 มีนาคม 2564 1,990.- VAN 
วันอาทิตย์ 14 มีนาคม 2564 1,990.- VAN 
วันเสาร์ 20 มีนาคม 2564 1,990.- VAN 
วันอาทิตย์ 21 มีนาคม 2564 1,990.- VAN 
วันเสาร์ 27 มีนาคม 2564 1,990.- VAN 
วันอาทิตย์ 28 มีนาคม 2564 1,990.- VAN 
วันเสาร์ 03 เมษายน 2564 1,990.- VAN 
วันอาทิตย์ 04 เมษายน 2564 1,990.- VAN 
วันอังคาร 06 เมษายน 2564 (วันจักรี) 1,990.- VAN 
วันเสาร์ 10 เมษายน 2564 (วันหยุดสงกรานต์) 1,990.- VAN 
วันอาทิตย์ 11 เมษายน 2564 (วันหยุดสงกรานต์) 1,990.- VAN 
วันจันทร์ 12 เมษายน 2564 (วันหยุดสงกรานต์) 1,990.- VAN 
วันอังคาร 13 เมษายน 2564 (วันสงกรานต์) 1,990.- VAN 
วันพุธ 14 เมษายน 2564 (วันสงกรานต์) 1,990.- VAN 
วันพฤหัสบดี 15 เมษายน 2564 (วันสงกรานต์) 1,990.- VAN 
วันเสาร์ 17 เมษายน 2564 1,990.- VAN 



 
 
 

วันอาทิตย์ 18 เมษายน 2564 1,990.- VAN 
วันเสาร์ 24 เมษายน 2564 1,990.- VAN 
วันอาทิตย์ 25 เมษายน 2564 1,990.- VAN 
วันเสาร์ 01 พฤษภาคม 2564 (วันแรงงานแห่งชาติ) 1,990.- VAN 
วันอาทิตย์ 02 พฤษภาคม 2564 1,990.- VAN 
วันจันทร์ 03 พฤษภาคม 2564 (วันหยุดชดเชยวันแรงงาน) 1,990.- VAN 
วันอังคาร 04 พฤษภาคม 2564 (วันฉัตรมงคล) 1,990.- VAN 
วันเสาร์ 08 พฤษภาคม 2564 1,990.- VAN 
วันอาทิตย์ 09 พฤษภาคม 2564 1,990.- VAN 
วันเสาร์ 15 พฤษภาคม 2564 1,990.- VAN 
วันอาทิตย์ 16 พฤษภาคม 2564 1,990.- VAN 
วันเสาร์ 22 พฤษภาคม 2564 1,990.- VAN 
วันอาทิตย์ 23 พฤษภาคม 2564 1,990.- VAN 
วันพุธ 26 พฤษภาคม 2564 (วันวิสาขบูชา) 1,990.- VAN 
วันเสาร์ 29 พฤษภาคม 2564 1,990.- VAN 
วันอาทิตย์ 30 พฤษภาคม 2564 1,990.- VAN 
 
อตัราขา้งตน้ ส าหรบัคณะเดนิทาง 9 ทา่น ขึน้ไป บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลีย่นอตัรา
คา่บรกิารหรอืยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ในกรณทีีจ่ านวนผูเ้ดนิทางต่ ากวา่ 9 ทา่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

อัตรานีร้วม 
 รถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง พร้อมน้ ามันและคนขับน าเที่ยวตลอดการเดินทาง 
 ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
 น้ าด่ืม ขนม บริการตลอดการเดินทาง 
 ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ  
 มัคคุเทศก ์ช านาญข้อมูลและประวัติศาสตร์สถานที่ พร้อมให้ข้อมูล และน าเที่ยวตลอด
การเดินทาง 

 ประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามเงื่อนไขและข้อตกลง ในกรมธรรม ์
 

อัตรานี้ไม่รวม 
× ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง 
× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบก ากับภาษี) 
× คา่ทิปไกด์ และคนขับรถ (ขึน้อยู่กบัความพงึพอใจ และสนิน้ าใจของลกูค้า)  

 
เงื่อนไขการจองและส ารองทีน่ั่ง 

1. กรุณาแจ้งช่ือ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง ส าหรับออกใบแจ้งหนี้และ
ใบรับเงินของท่าน  

2. ช าระเต็มจ านวน ภายใน 48 ชม. โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ  
3. กรุณาส่งส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อน
การเดินทาง 10 วัน เพื่อใช้ส าหรับการใส่ชื่อตั๋วเครื่องบิน (ส าหรับทัวร์เครื่องบิน) และการ
ท าเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 

4. ก่อนการเดินทาง 5 วัน ลูกค้าต้องท าการส่งโลเคชั่นที่พักอาศัย มาให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อ
ท าการจัดเส้นทางของรถตู้ในการรับ-ส่ง 

5. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วันต้องช าระเต็มจ านวน 100% 
 
 
 



 
 
 

เงื่อนไขการยกเลิกเดนิทาง 
1. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันข้ึนไป คืนเงินตามที่ได้ช าระมา 
2. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจ าในทุกกรณี 
3. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี 
4. หากไม่ช าระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 10 วันถือว่าสละสิทธิ ์และไม่สามารถเรียกเงิน
มัดจ าคืนได้ 

* การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดนิทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อน
การเดินทางได้ * 

 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นรายละเอียดทกุข้อ เพื่อสทิธขิองทา่น 
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณี
ที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึงตามที่ก าหนดไว้  

2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร์ หากมีการปรับราคาค่าน้ ามันขึ้น 
ก่อนการเดินทาง หรือมีการปรับ ราคาค่าน้ ามันและภาษีน้ ามัน (กรณีเดินทางโดย
เครื่องบิน) 

3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายการท่องเที่ยวหรือบางประการ โดยมิต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อ ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา  ทั้งนี้โดย
ค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็น ส าคัญ หรือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่
สามารถแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับ บาดเจ็บที่
นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์หรือทีมงาน 

4. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดการสูญหายส่ิงของที่มีค่า อัน
เนื่องมาจากความประมาทของตัวผู้เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อุบัติเหตุจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 

5. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่าน ละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ าคืนได้ ไม่
ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 



 
 
 

6. เมื่อท่านตกลงช าระค่ามัดจ าหรือช าระค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯ
ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เง่ือนไขและข้อตกลงของหมายเหตุทั้งหมดทุกข้อแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 


