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วนัเดยีวเทีย่ว ปราจนีบรุ ี1 วนั 
    อทุยานหลวงปู่ สดพญานาค4ตระกลู(ค าชะโนด3 )-วดัรตันเนตตาราม- The River Cafe  
                   พพิธิภนัฑแ์พทยไ์ทยอภยัภเูบศร –บา้นเลา่เรอืงสมนุไพร-วดัแกว้พจิติร 

 

เดนิทางโดยรถตูป้รบัอากาศ 

           
 
 
 
 
ก าหนดเดนิทาง 
วนัที ่14/21/22  มนีาคม 2563 ราคาทา่นละ   1,599.- 

วนัที ่28/29 มนีาคม  2563 ราคาทา่นละ   1,599.- 

วนัที ่04/05/06/25/26  เมษายน  2563 ราคาทา่นละ   1,599.- 

วนัที ่11/12/13 เมษายน 2563 ราคาทา่นละ   1,799.- 

วนัที ่01/09/10/16/23  พฤษภาคม  2563 ราคาทา่นละ   1,599.- 

วนัที ่03/06/13/20 มถินุายน 2563 ราคาทา่นละ   1,599.- 

 

 

วนัแรก      กรงุเทพฯ-ปราจนีบรุ-ีอทุยานหลวงปู่ สดพญานาค4ตระกลู(ค าชะโนด3 )-วดัรตันเนตตา  
                ราม- The River Cafe -พพิธิภนัฑแ์พทยไ์ทยอภยัภเูบศร –บา้นเลา่เรอืงสมนุไพร 
               -วดัแกว้พจิติร-กรงุเทพฯ 

06.00 น. คณะเดนิทางพรอ้มกัน ณ จุดนัดหมาย สถานนีบรกิารน้ํามัน ปตท.(ร.1 รอ.) ถนนวภิาวด ีตดิกับสนามกฬีา
กองทัพบก ตรงขา้ม ม.หอการคา้ เจา้หนา้ทีม่คัคเุทศก ์ ใหก้ารตอ้นรับทา่นและคอยอํานวยความสะดวก 

06.30 น. ออกเดนิทางสู ่จังหวัดปราจนีบรุ ีโดยรถตูป้รับอากาศระหว่างทาง เชญิท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย  (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ (1) ขนมปัง+นม หรอื น้ําผลไม ้ระหวา่งเดนิทาง 

10.00 น. เดนิทางถงึ อุทยานหลวงปู่ สดพญานาค4ตระกูลหรอืค าชะโนด3 เป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีเ่ป่ียมลน้ไป
ดว้ยความเชือ่ของเหล่าพุทธศาสนกิชน ทีม่คีวามเชือ่เรือ่งพญานาค แห่แหนเขา้มาเยีย่มชมพุทธอทุยานนี้
เป็นจํานวนมาก 

10.30 น. นําท่านเดนิทางสู่ วดัรตันเนตตาราม หรอื วดัลา้นหอย ภายในวัดนําเปลือกหอยทะเลนํามาตบแต่ง 
ประดับประดาจนสวยงามเป็นเอกลักษณ์  ทําใหว้ัดแหง่นีเ้ป็นอกีหนึง่วัดอันซนีทีท่ัง้สวยงาม และยังแสดงถงึ
ความศรัทธาในพระพทุธศาสนาของคนในพืน้ที ่  

11.00 น. นําทา่นสู ่ The River Café  คาเฟ่สดุชคิ รมิน้ําตกแตง่สไตลล์อฟทท์ันสมยัในเมอืงปราจนีบรุ ี มมีมุถ่ายรูป
หลายมมุ สามารถมาน่ังพักผอ่นปลอ่ยใจไปกบับรรยากาศรมิน้ําสดุชลิได ้
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12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (2) 

13.00 น. เดนิทางสู ่พพิธิภนัฑแ์พทยไ์ทยอภยัภเูบศร เป็นตกึสเีหลอืงสไตลย์อ้ยนยคุ ตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรม
ยโุรปแบบบาโรค้ โดยกรมศลิปากรไดป้ระกาศขึน้ทะเบยีนเป็น โบราณสถาน และไดม้กีารเปิดเป็นพพิธิภณัฑ์
อยา่งเป็นทางการ  

14.00 น. นําทา่นสู ่ บา้นเลา่เรือ่งสมนุไพร บา้นไมเ้กา่แกส่ขีาวรมิน้ํา ภายใตร้ม่เงาของตน้ไมใ้หญท่ีถ่กูดัดแปลงเป็น
รา้นอาหารเพือ่สขุภาพรวมทัง้และเครือ่งดืม่สมนุไพร ทีต่กแตง่รา้นในรปูแบบยอ้นยคุ นอกจากจะใหบ้รกิารใน
เรือ่งของอาหารแลว้ยงัใหค้วามรูเ้กีย่วกบัสมนุไพรไทย ซึง่ปราจนีบรุถีอืเป็นหนึง่จังหวดัทีไ่ดรั้บคดัเลอืกให ้
เป็น เป็น 1 ใน 4 เมอืงสมนุไพรของประเทศ 

15.00 น.     เดนิทางถงึ วดัแกว้พจิติร วดัเกา่แกแ่ละสําคญัประจําจังหวดั ความโดดเดน่ คอื อโุบสถทีม่กีารบรูณะใหม่
จากเดมิสขีาวใหเ้ป็นสแีดงอฐิและสชีมพ ูมลีวดลายแกะสลักทีง่ดงาม ตัวอโุบสถเป็นสถาปัตยกรรมแบบไทย 
จนี ยโุรป ขอม ทีผ่สมผสานไดอ้ยา่งลงตัวซึง่มเีพยีงแหง่เดยีวในประเทศแลดแูปลกกวา่วัดโดยทัว่ไป 

16.00น. สมควรแกเ้วลา น าทา่นเดนิทางกลบัส ่กรงุเทพฯ 

    ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

19.00 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวสัดิภ์าพ  

 
 

 

หมายเหต ุ  เดนิทางโดยตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง 
 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีร้วม 
1.คา่รถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง ทอ่งเทีย่วตามรายการ  

2.คา่ธรรมเนยีมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ตามทีร่ะบใุนรายการทวัร ์

3.คา่พาหนะทอ้งถิน่ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบใุนรายการทวัร ์

4.คา่เจา้หนา้ที ่ทีค่อยดแูลและอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

5.คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 

   (คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 2,000,000 บาท , คา่รักษาพยาบาลในกรณีทีเ่กดิ 

   จากอบุตัเิหต ุวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

6. คา่อาหาร ตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีไ้มร่วม 
1.ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอืน่ๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาท ิค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิม่ต่างหาก,ค่ารักษา 

พยาบาล(ในกรณีทีเ่กดิจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจําตัว) 

2.คา่อาหารมือ้ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการทัวร ์(มือ้ทีท่านอสิระ),คา่โทรศัพทแ์ละคา่เครือ่งดืม่มนิบิารใ์นหอ้งพักโรงแรม 

3.คา่ใชจ้า่ยทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว ทีเ่กดิจากผูเ้ดนิทางเอง 

4.คา่ธรรมเนยีมสถานทีท่อ่งเทีย่ว สําหรับชาวตา่งชาตทิีต่อ้งชาํระเพิม่ อาท ิคา่ธรรมเนยีมอทุยานแหง่ชาต ิ

5.คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

7.คา่ทปิมคัคเุทศก ์และพนักงานขบัรถ อนัเห็นสมควรดว้ยน้ําใจของทา่น 

  การจองทวัรแ์ละส ารองทีน่ ัง่ 

1.กรณุาแจง้ชือ่-นามสกลุ, ทีอ่ยูแ่ละหมายเลขโทรศัพทข์องผูจ้อง สําหรับออกใบแจง้หนีแ้ละใบรับเงนิของทา่น  

2.ชําระมดัจําทัวรเ์ต็มจํานวน  เพือ่เป็นการยนืยนัการจองจงึจะถอืวา่ไดทํ้าการสํารองทีน่ั่งเสร็จสมบรูณ์ โดยการโอนเงนิ

เขา้ทางธนาคารของบรษัิทฯ ดังรายละเอยีด 

2.กรณุาสง่สําเนาบตัรประจําตัวประชาชน หรอืสําเนาหนังสอืเดนิทาง ใหท้างบรษัิทฯ กอ่นการเดนิทาง 15 วัน เพือ่ใช ้

สําหรับการใสช่ือ่ตั๋วเครือ่งบนิ(สําหรับทัวรเ์ครือ่งบนิ) และการทําเอกสารประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 

การยกเลกิการเดนิทาง 
1.เนือ่งจากราคาทัวรเ์ป็นราคาพเิศษหากทา่นชาํระเงนิมาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มก่ารคนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  
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หมายเหต ุ: กรณุาอา่นรายละเอยีดทกุขอ้หมายเหต ุ

1.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการที่จะเลือ่นการเดนิทาง หรือยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูร้่วมเดนิทางไม่ถงึ

ตามทีกํ่าหนดไว ้ 

2.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าทัวร ์หากมกีารปรับราคาค่าน้ํามันขึน้ กอ่นการเดนิทาง หรอืมกีารปรับ   

ราคาคา่น้ํามนัและภาษีน้ํามนั(กรณีเดนิทางโดยเครือ่งบนิ) 

3.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่วหรอืบางประการ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ เพือ่   

ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานทีแ่ละเวลา ทัง้นี้โดยคํานงึถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็น   

สําคัญ หรือเกดิเหตุสุดวสิัยจนไม่สามารถแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสยี หรือไดรั้บ   

บาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของมคัคเุทศกห์รอืหัวหนา้ทัวร์ 

4.ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการ

ควบคุมของทางบรษัิทฯหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกทํารา้ย, การ

สญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ" 

5.ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิการสูญหายสิง่ของทีม่คี่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู ้

เดนิทาง,เกดิการโจรกรรม,อบุตัเิหตจุากความประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 

6.เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่าน   

ละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

7.เมือ่ทา่นตกลงชําระคา่มดัจําหรอืชําระคา่ทัวรท์ัง้หมด กบัทางบรษัิทฯแลว้ ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับ   

เงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมายเหตทุัง้หมดทกุขอ้แลว้ 

 


