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1) เสาร์ที่  22  ธันวาคม  2561                  กรุงเทพฯ – สระแก้ว  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

06.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกันที ่หนา้คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ริมถนนอังรีดูนังต ์
เจ้าหน้าที่ชัยทัวร์คอยให้การตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 
06.30 น. ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ พร้อมห้องสุขภัณฑ์ สู่อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
บริการอาหารเช้า เครื่องดื่มชา กาแฟ และผลไม้ตามฤดูกาล / สนทนาทักทายตามประสาคนกันเอง 
น าท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายทั้ง เสื้อผา้ รองเท้า กระเป๋า เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ อาหารแห้ง ผลไม้ 
ผ้าปูที่นอน เปน็ต้น ที่  ตลาดโรงเกลือ  !!ที่นี่มีรถกอล์ฟหรือจักรยานให้เช่าในราคาย่อมเยา!! 
อาหารกลางวันที่ ... 

 เดินทางสู่ ปราสาทสด๊กก๊อกธม ที่มาของจารึกเก่าแก่ที่บ่งบอกเรื่องราวประวัติศาสตร์ของอาณาจักรขอมไว้มากมายนับว่า  
เป็นปราสาทหนิที่มีความส าคัญ ซึ่งจะท าให้เข้าใจศิลปะของขอมอารยะธรรมโบราณเก่าแก่ของดินแดนแห่งศิลานคร ….. 
เริ่มขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 15 ศิลปะบาปวน มีถนนด้านในตัวปราสาทปูด้วยศิลาแลง เสานางเรียงที่ประดับสองข้างทาง 
ทอดยาวไปทางทิศตะวันออก สันนิษฐานว่ามุ่งตรงไปยังถนนใหญ่ที่ต่อเข้าเมืองเสียมเรียบในประเทศกัมพูชา อันเปน็ที่ตั้ง 
ของนครวัดนครธมและเป็นผลมาจากความสัมพันธ์กับเจ้าแห่งเมืองพระนครในดินแดนแถบนี้  จากนั้นเดินทางสู่ อ.ตาพระยา   

 น าชม ละลุ ดนิแดนมหัศจรรย์ สถานที่ซึ่งถูกสรรค์สร้างขึ้นจากธรรมชาติบนพื้นที่กว่า 2000 ไร่ ปรากฏการณ์ความงามนี้ 
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เกิดจากการยุบตัวของพื้นดิน อีกทั้งถูกกัดเซาะจากลม ฝน จนเป็นกลุ่มเสาดินที่มีรปูร่างต่างๆ ดูคล้ายก าแพงเมือง หน้าผา 
ดอกเห็ด ฯลฯ ตามจินตนาการ ทั้งยังเป็นดินแดนของต านานเมืองลับแลที่เล่าขานกันถึงเรือ่งราวของกษัตริย์แห่งพระนคร
หลวงและธิดาพญานาคอีกด้วย นั่งรถอีแต๊ก ชมพื้นที่โดยรอบและแวะถ่ายภาพที่ระลึกตามความเหมาะสม สมควรแก่เวลา
เดินทางกลับสู่ที่พัก 
อาหารกลางค่ าที่.......................  
ที่พัก โรงแรมอินโดจีน อรัญประเทศ 
 

2)  อาทิตย์ที่  23  ธันวาคม 2561    สระแก้ว – ปราจนีบุร ี– กรุงเทพฯ 

 

อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู่อ าเภอวังน้ าเย็น น าท่านชม สวนสมุนไพรของโรงพยาบาลวังน้ าเย็น ซึ่งโรงพยาบาลแห่งนี้ได้มีการบริการเกี่ยวกับ
ด้านการแพทย์แผนไทยทีไ่ด้มาตรฐาน มีบริการนวดแผนไทย สปา และผลิตยาสมุนไพรทีป่ลูกเองพร้อมโรงงานการผลิต 
เพื่อจ าหน่ายให้กับผูท้ี่มาใช้บรกิาร ชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑท์ าจากสมุนไพร อาทิ โลชัน่ แชมพู ครีมนวด ชา อาหารเสริม 
เป็นต้น และ ผ่อนคลายร่างกายด้วยการแช่เท้าในน้ าสมุนไพรอุ่นๆ  
อาหารกลางวันที่ .....กบินทร์บรุี 
น าท่านชม พิพิธภัณฑ์ตะเกียงอยู่สุขสุวรรณ์ เป็นพพิิธภัณฑท์ี่เก็บรวบรวมตะเกียงเจ้าพายุไว้เป็นจ านวนนับหมื่นดวง โดย
คุณณรงค์ อยู่สุขสุวรรณ์ เจ้าของพิพิธภัณฑ์ฯ ได้รวบรวมไว้เพื่อให้ชนรุน่หลังได้ศึกษาเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนไทยสมัยเก่า 
นอกจากนี้ยังมีตะเกียงแบบต่างๆจากทั่วโลกรวมถึงอุปกรณ์ ของใช้ ของเล่นโบราณที่เลิกใช้แล้วในปัจจบุันเนื่องด้วย
วิวัฒนาการสิ่งใหม่เข้ามาแทนที่ บรรยากาศภายในพิพิธภัณฑ์มีความร่มรื่นสบายๆ จากนั้นไปเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ที่ ร้านค้าสวัสดิการของโรงพยาบาลอภัยภูเบศร์ เป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการในการรักษาด้วยแพทย์แผนไทย  
สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะเลือกซื้อพืชผักผลไม้ที่ ตลาดหนองชะอม  
19.00 น. ถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ รถจอดส่งที่ หน้าคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ริมถนนพญาไท 
เดินทางกลับถึงบ้านด้วยความสนุกสนานและประทับใจ 
หมายเหตุ       ก าหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุการณ์และความเหมาะสม  

 

 
 
 
 
 
 
   
 
 

 

 



ละลุ สระแก้ว  |  3 

อัตราค่าบริการ  
   

@ ผู้ใหญ่     ท่านละ  4,900.- บาท 

@ เด็ก       ท่านละ  3,700.- บาท (พักเสริมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

@ พักเด่ียว  เพิ่ม    700.- บาท 
 

อัตรานี้รวม 
 

   1.  รถโค้ชปรับอากาศ และอีแต๊กท่องเที่ยวตามรายการ  
   2.  ที่พักตามรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน) 
   3.  อาหารจัดเลี้ยง พร้อมอาหารว่าง เครื่องดื่มและผลไม้ 
   4.  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
   5.  ทุนประกันอุบัติเหตุ ในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
        -  วงเงินค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบัติเหตุท่านละ  500,000  บาท  
            -  ผู้เอาประกันภัยอายุต่ ากว่า 15 ปี หรือ อายุ 75-85 ปี ความคุ้มครอง 50 % ของจ านวนเงินเอาประกันภัย 

   6.  มัคคุเทศก์และทีมงานที่เข้มแข็งจากชัยทัวร์ 
     

อัตรานี้ไม่รวม 
 

    1.  ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ  
   2.  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  เชน่  ค่าโทรศัพท์ , ค่ามินิบาร์ , ค่าซักรีด 
 
 

เงื่อนไขการจอง   
  ยืนยันการเดินทางพร้อมช าระค่าบริการภายใน   วันท่ี 6 ธันวาคม 2561 

การยกเลิก        

  1. ยกเลิกการเดินทาง  หลังวนัท่ี 6 ธันวาคม 2561 หักค่าบริการ 30 % 

   2. ยกเลิกในวันเดินทาง   หักคา่บริการ 100 % 
 
 

 

ติดตอ่  :    ตอ๋ม / จูน / เต้ย / เชาว์ / อี๊ด   โทร. 0 2212 8431  ต่อ  115 - 119                 

               Line ID : @chaitour         E-mail : domestic@chaitour.co.th        โทรสาร. 0 2211 0119   
   

 จันทร์ – ศุกร์  เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 
 

www.chaitour.co.th 

mailto:domestic@chaitour.co.th

