
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปราจนีบรุ ี  เที่ยว 1 วนั  



 
 
 
 
 
 
 
 

เดินทางทกุวนัเสารแ์ละวนัอาทิตย ์ โดยรถต ูป้รบัอากาศ VIP 

ก าหนดการเดินทาง 

เดือน มกราคม 64  : 2/3/9/10/16/17/23/24/30/31 

เดือน กมุภาพนัธ ์64  : 6/7/13/14/20/21/27/28 

เดือน มีนาคม 64  : 6/7/13/14/20/21/27/28 

เดือน เมษายน 64  : 3/4/10/11/17/18/24/25  

 

วนัแรกของการเดินทาง กรงุเทพฯ – พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบรุี  - อทุยาน

พญานาค “ค าชะโนด 3” – พิพิธภณัฑอ์ย ูส่ขุสวุรรณ ์– พิพิธภณัฑ์

แพทยแ์ผนไทยอภยัภเูบศร – วดัแกว้พิจิตร - พระพทุธทวารวดี

ศรีปราจีน – กรงุเทพฯ   (อาหาร เชา้/กลางวนั/-) 

06.00 น. พร้อมกันท่ีจดุนัดพบ เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ 

คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความ

สะดวกด้านสมัภาระแก่ท่าน ออกเดินทาง

ดว้ย รถต ูป้รบัอากาศ VIP ร ุ่นใหม่ เดินทาง

ส ู่ จ.ปราจีนบรีุ 

06.30 น. ออกเดินทาง พรอ้มมคัคเุทศกอ์ารมณดี์ ท่ี

จะมาใหข้อ้มลูสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ และ

ดแูลท่านตลอดการเดินทาง พรอ้ม SET 

BOX และน ้าด่ืม (ม้ือท่ี1)  

 น า ท่าน เ ดินทาง ถึง  พิ พิธภัณฑสถาน

แห่งชาติปราจีนบรีุ รวมค่าเขา้ชม จดัแสดงเร่ืองราวประวติัศาสตรข์องพื้นท่ี  ตัง้แต่การเขา้มาตัง้ถ่ินฐานของ

มนษุยต์ั้งแต่ราวหม่ืนปีมาแลว้จนกระทั่งถึงปัจจบุันเป็นแหล่งรวบรวมโบราณวัตถท่ีุส่วนใหญ่ได้จากเมือง

โบราณสมยัทวารวดี อาทิ ศิวลึงค ์พระพทุธรปู เทวรปูของฮินด ูเคร่ืองใชส้ าริด ตลอดจนจดัแสดงนิทรรศการ

โบราณคดีใตน้ ้า ท่ีมีเคร่ืองสงัคโลกท่ีพบใตท้ะเล บริเวณเกาะคราม จงัหวดัชลบรีุ 

จากนั้นน าท่านเดินทางไปยงั อทุยานพญานาค หรือพทุธอทุยานหลวงปู่สด วังพญานาค 4 ตระกลู เป็น

อทุยานท่ีมีความสวยงามและสงบ เดิมพ้ืนท่ีแห่งนี้ เป็นเพียงท่ีนาเก่ารกรา้งของ นายณรงค ์เพียรผกัแว่น หรือ 

"ช่างเอ๋" ช่างป้ันงานศิลปะฝีมือเอก แรกเร่ิมไดนิ้มิตเห็นหลวงปู่สดลอยอย ู่กลางบึงน ้า หลงัจากนัน้ไม่นานจึงได้



 
 
 
 
 
 
 
 

ท าการบรูณะท่ีนาแห่งน้ีเสียใหม่ และเร่ิมท าการป้ันรปูป้ันหลวงปู่สดประดิษฐานอย ู่กลางบึงน ้า และต่อมาก็ได้

สรา้งพญานาคอีก 4 ตัว อย ู่ตรงบริเวณริมบึงน ้า

ตามท่ีนิมิตอีกเช่นเดียวกนั ซึ่งตอนนี้ ประชาชนเป็น

จ านวนไม่นอ้ยต่างเดินทางมากราบไหวข้อพร รวมถึง

ชื่นชมกบัความงดงามของศิลปะงานรปูป้ันพญานาค 

ตั้งตระหง่านอย่างสวยงามสดุ ๆ จนร ่าลือกันว่า

สถานท่ีแห่งนี้ เป็น "ค าชะโนด 3" ท่ามกลางวิถีแห่ง

ความเชื่อความศกัด์ิสิทธ์ิอย่างไม่มีวนัเสื่อมคลาย 

 

 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถ่ิน (ม้ือท่ี 2) 

บ่าย น าท่านเดินทางไปยงั พิพิธภณัฑอ์ย ู่สขุสวุรรณ ์รวมค่าเขา้ชม พ้ืนท่ีโดยรอบของพิพิธภณัฑโ์อบลอ้มไปด้วย

พรรณไม ้สวยงามนานาชนิด เม่ือไดก้า้วเขา้ส ู่ พิพิธภณัฑแ์ห่งนี้ ท่านจะไดพ้บกบัตะเกียงจ านวนมากมหาศาล 

ซึ่งมีแขวนอย ู่ทกุๆท่ี ตะเกียงเจา้พาย ุตะเกียงไขลาน รวมไวม้ากกว่า 10 ,000 ดวง โดยนายณรงค ์อย ู่สขุ

สวุรรณ์เจ้าของ พิพิธภัณฑ์ฯ ได้รวบรวมไว้เพ่ือให้ชนร ุ่นหลงัได้ศึกษาเกี่ยวกบัวิถีชีวิตของคนไทยสมัยเก่า 

นอกจากนี้ยงัจดัแสดงเกี่ยวกบัสิ่งของโบราณ หลากหลายชนิดใหไ้ดช้มอีกดว้ย 



 
 
 
 
 
 
 
 

จากนัน้น าท่านเดินทางไปยงั พิพิธภณัฑแ์พทยแ์ผนไทยอภยัภเูบศร หรือตึกเจา้พระยาอภยัภเูบศร  ตวัอาหาร

มีลกัษณะสีเหลืองสไตลย์อ้นยคุ เป็นสถาปัตยกรรมยโุรปแบบบาโรค้ (Barogue) หอ้งท่ีงดงามท่ีสดุคือหอ้งโถง

กลางชัน้ล่างซึ่งยงัคงลกัษณะการตกแต่งภายในแบบเดิมอย ู่ครบถว้นตัง้แต่ล  วดลายกระเบ้ืองปูพ้ืนภาพเขียน

สีปูนเปียกบนเพดาน และลายปูนป้ัน หวัเสา ปัจจบุันใชเ้ป็นท่ีจัดแสดงประวติัเจ้าพระยาอภยัภเูบศร ของใช้

ประจ าตวั พระฉายาลกัษณพ์ระนางเจา้สวุทันา พระวรราชเทวีและ สมเด็จพระเจา้ภคินีเธอเจา้ฟ้าเพชรรตัน์

ราชสดุาสิริโสภาพรรณวดีซึ่งทัง้สอง พระองคเ์ป็นหลานปู่และหลานทวดของ เจา้พระยาอภยัภเูบศรดว้ย หอ้ง

ชัน้ล่างซีกซา้ยของอาคารจดัเป็น"พิพิธภณัฑก์ารแพทยแ์ผนไทย อภยัภเูบศร"  เช่น ต ูเ้ก็บสมนุไพร ครกบดยา 

รางบดยา หินฝนยา ต ารายาไทย ฯลฯ เพ่ือใชป้ระโยชนใ์นการศึกษาการแพทยไ์ทย เป็นสถานท่ีอีกหนึ่งสถานท่ี

ท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงของ ปราจีนบรีุ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางต่อไปยงั วดัแกว้พิจิตร วดัเก่าแก่และส าคญัประจ าจงัหวดัปราจีนบรีุ ความ

โดดเด่น คือ อโุบสถท่ีมีการบรูณะใหม่จากเดิมสีขาวใหเ้ป็นสีแดงอิฐและสีชมพ ูมีลวดลายแกะสลกัท่ีงดงาม ตวั

อโุบสถเป็นสถาปัตยกรรมแบบไทย จีน ยโุรป ขอม ท่ีผสมผสานไดอ้ย่างลงตวัซ่ึงมีเพียงแห่งเดียวในประเทศ

แลดแูปลกกว่าวดัโดยทัว่ไป อโุบสถลอ้มรอบดว้ยก าแพงแกว้สีชมพ ูซ ุม้ประตแูกว้ ซึ่งเป็นศิลปกรรมเขมร 

  

น าท่านเดินทางไปยงั พระพทุธทวารวดีศรีปราจีน สิรินธรโลกนาถ เป็นสิ่งศกัด์ิสิทธ์ิท่ีตัง้อย ู่บริเวณพทุธวน

อทุยานโลกเขาอีโต้ ถอดแบบจากองค์พระพทุธรปูสมัยทวารวดี พระปางนาคปรกองค์ใหญ่ขนาดหนา้ตกั 

14.9 เมตร สงูกว่า 34 เมตร เป็นสิ่งศกัด์ิสิทธ์ิประจ าเมืองและเป็นศนูยร์วมจิตใจ พระปางนาคปรกเป็นพระ

ประจ าทอ้งถ่ินเมืองปราจีนบรีุ ซึ่งมีลกัษณะงานศิลป์เป็นเอกลกัษณข์องตวัเองถือว่าเก่าแก่ท่ีสดุแห่งแผ่นดิน

สยาม บริเวณรอบองคพ์ระไดจ้ดัท าเป็นระเบียงชมวิวรอบองคพ์ระท่ีสามารถมองเห็นวิวของภเูขาและตน้ไม้

เขียวขจี ได้เวลาอันสมควรจากนั้นน าท่านเดินทางกลบัส ู่จดุหมายปลายทาง  (ระยะทาง 142 กม. ใช้เวลา

เดินทาง 2.10 ชัว่โมง โดยประมาณ) 

20.30 น. เดินทางถึง กรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพฯ พรอ้มความประทบัใจ 

*************************************************************************************************************** 

หมายเหตุ : ไม่มีราคาเด็กเน่ืองจากเป็นราคาโปรโมช่ัน 

การนัตีเดินทางขัน้ต ่า 10 ท่าน 

หากต ่ากว่าก าหนด กร ุป๊จะไม่สามารถเดินทางได ้ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

ราคาค่าบริการทวัร ์

วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ เด็ก 

วนัท่ี 2 มกราคม 2564 999 บาท 999 บาท 

วนัท่ี 3 มกราคม 2564 999 บาท 999 บาท 

วนัท่ี 9 มกราคม 2564 999 บาท 999 บาท 

วนัท่ี 10 มกราคม 2564 999 บาท 999 บาท 

วนัท่ี 16 มกราคม 2564 999 บาท 999 บาท 

วนัท่ี 17 มกราคม 2564 999 บาท 999 บาท 

วนัท่ี 23 มกราคม 2564 999 บาท 999 บาท 

วนัท่ี 24 มกราคม 2564 999 บาท 999 บาท 

วนัท่ี 30 มกราคม 2564 999 บาท 999 บาท 

วนัท่ี 31 มกราคม 2564 999 บาท 999 บาท 

วนัท่ี 6 กมุภาพนัธ ์2564 999 บาท 999 บาท 

วนัท่ี 7 กมุภาพนัธ ์2564 999 บาท 999 บาท 

วนัท่ี 13 กมุภาพนัธ ์2564 999 บาท 999 บาท 

วนัท่ี 14 กมุภาพนัธ ์2564 999 บาท 999 บาท 

วนัท่ี 20 กมุภาพนัธ ์2564 999 บาท 999 บาท 

วนัท่ี 21 กมุภาพนัธ ์2564 999 บาท 999 บาท 

วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ ์2564 999 บาท 999 บาท 

วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 999 บาท 999 บาท 

วนัท่ี 6 มีนาคม 2564 999 บาท 999 บาท 

วนัท่ี 7 มีนาคม 2564 999 บาท 999 บาท 

วนัท่ี 13 มีนาคม 2564 999 บาท 999 บาท 



 
 
 
 
 
 
 
 

วนัท่ี 14 มีนาคม 2564 999 บาท 999 บาท 

วนัท่ี 20 มีนาคม2564 999 บาท 999 บาท 

วนัท่ี 21 มีนาคม 2564 999 บาท 999 บาท 

วนัท่ี 27 มีนาคม2564 999 บาท 999 บาท 

วนัท่ี 28 มีนาคม 2564 999 บาท 999 บาท 

วนัท่ี 3 เมษายน 2564 999 บาท 999 บาท 

วนัท่ี 4 เมษายน 2564 999 บาท 999 บาท 

วนัท่ี 10 เมษายน 2564 999 บาท 999 บาท 

วนัท่ี 11 เมษายน 2564 999 บาท 999 บาท 

วนัท่ี 17 เมษายน 2564 999 บาท 999 บาท 

วนัท่ี 18 เมษายน 2564 999 บาท 999 บาท 

วนัท่ี 24 เมษายน 2564 999 บาท 999 บาท 

วนัท่ี 25 เมษายน 2564 999 บาท 999 บาท 

 

หมายเหต ุ: โปรแกรมทัวรเ์ป็นราคาพิเศษ อาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอย ู่กับ

สภาพดินฟ้าอากาศ และปัจจัยอ่ืนๆท่ีอย ู่ นอกเหนือการควบคมุ โดยทางบริษัทจะ

ค านึงถึงความปลอดภยัของลกูคา้เป็นส าคญั 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม  

1. ค่าเขา้สถานท่ีท่องเท่ียว และค่ารถน าเท่ียวตามรายการ 

2. ค่าอาหารทัง้หมด 2 ม้ือ ตามรายการท่ีระบใุนโปรแกรมการเดินทาง  

3. ค่าประกนัการเดินทางตามกรมธรรม ์ตามพระราชบญัญติัการท่องเท่ียว (ตามกรมธรรม)์ วงเงินท่านละ 1,000,000 

บาท 

4. ค่ารกัษาพยาบาล(ตามกรมธรรม)์ ภายในวงเงินท่านละ 500,000 บาท 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม  

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบ ุเช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 

2. ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7%  และ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผ ูเ้ดินทาง 

4. ค่าทิปไกด ์,ผ ูช้่วยไกด ์,คนขบัรถ, 300 บาท/ทริป/ลกูทวัร ์1 ท่าน 

 

เง่ือนไขการจอง 

ช าระเงินเต็มจ านวน หลงัจากท าการจองไม่เกิน 3 วนั (การไม่ช าระเงินไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถกูระงบัการจ่ายไม่ว่า

ดว้ยสาเหตใุด ผ ูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)   

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

เง่ือนไขการยกเลิกและคืนค่าทวัร ์

• ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้แต่ 30 วนัขึ้นไป คืนเงินค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ยึดเงิน 50% จากยอดท่ีลกูคา้ช าระมา และเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง(ถา้มี) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 15วนั ขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินเต็มจ านวน 

*กรณีมีเหตยุกเลิกทวัร ์โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทัทวัร ์คืนเงินค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกดิขึ้นจริง(ถา้มี) 

*ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรม และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอ่ืนๆ 

 

หมายเหต ุ

➢ บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณีท่ีเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได้ พาหนะ , ราคา และ 

รายการท่องเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชนข์องผ ูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

➢ ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกิดความล่าชา้จาก การประทว้ง,การนดัหยดุงาน,การก่อจลาจล ซึ่งอย ู่

นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัฯหรือเหตภุยัพิบติัทางธรรมชาติ (ซึ่งลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเง่ือนไขนี้ ในกรณีท่ี

เกิดเหตสุดุวิสยั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผ ูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉกุเฉินจากโรคประจ าตัว ซึ่งไม่ไดเ้กิดจาก

อบุัติเหตใุนรายการท่องเท่ียว(ซึ่งลกูคา้จะต้องยอมรบัในเง่ือนไขนี้ ในกรณีท่ีเกิดเหตสุดุวิสยั ซึ่งอย ู่นอกเหนือความ

รบัผิดชอบของบริษทัทวัร)์ 

➢ ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่ทาน

อาหารบางม้ือ,เพราะค่าใชจ่้ายทกุอย่างทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน

เดินทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอบุติัเหตท่ีุเกิดจากความ

ประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


