
ปราจีน สระแก้ว |  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1) เสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562                              กรุงเทพฯ - สระแก้ว  

 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

06.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกันที ่หนา้คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ริมถนนอังรีดูนังต ์
เจ้าหน้าที่ชัยทัวร์คอยให้การตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 
06.30 น. ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ พร้อมห้องสุขภัณฑ์  
บริการอาหารเช้า เครื่องดื่มชา กาแฟ และผลไม้ตามฤดูกาล / สนทนาทักทายตามประสาคนกันเอง 

 เดินทางถึงวัดนครธรรม สักการะ หลวงพ่อขาว หรือ หลวงพ่อปูน เป็นพระพุทธรูปโบราณนั่งขัดสมาธิ สร้างด้วยปูนขาว 
จากหนองดินจี่ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 100 ปี  มีชื่อเสียงด้านอภินิหารความศักด์ิสิทธิ์ โดยเมื่อครั้งที่ได้อัญเชิญหลวงพ่อขาว 
จากวัดร้างบ้านจิกในปีพ.ศ.2468 ในขณะอัญเชิญมีปรากฏการณ์อัศจรรย์เกิดขึ้น  พระภิกษุสงฆ์ได้เห็นน้ าพระเนตรของ 
หลวงพ่อขาวไหลออกมาอย่างชัดเจน  พร้อมกับมีฝนตกลงมาอย่างหนัก นอกจากนี้ภายในวิหารหลวงพ่อขาวยังประดิษฐาน 
พระพุทธบาทจ าลองและพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจาก วัดปมะดุลลาราชะมหาวิหาร เมืองรัตนปุระ ประเทศศรีลังกา 

 อาหารกลางวันที่ ...... 
   
 

ทัวร์ครบรส ... ปราจนี สระแก้ว 

เที่ยวสวนสมนุไพร ชวนชมิผลไม้ ชอ้ปปิ้งตลาดโรงเกลือ ชมธรรมชาติละลุ เวโนร่าทับลาน  

ใบอนญุาตฯ เลขที่ 11/461 

บริษัท ชัยทัวร์ จ ากัด 

โทร. 0 2212 8431    Line ID: @chaitour 

  วันเดินทาง : เสาร์ที่ 25 – จันทรท์ี่ 27 พฤษภาคม 2562 
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หลังอาหารเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายที่ตลาดโรงเกลือหรือตลาดชายแดนบ้านคลองลึก ศูนย์รวมร้านค้า
มากกว่า 3,000 ร้าน มีเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ ข้าวของเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องครัว ทั้งมือใหม่และมือสอง ราคาถูกแสน
ถูก อาหารสด อาหารแห้ง ผลไม้ก็มีให้เลือกกันตามความชอบ ท่านที่เดินไมไ่หวก็ยังมีรถกอล์ฟให้เช่าบริการขบัเลือกซื้อสินค้า
ราคาค่าเช่าก็ไม่แพงคิดเป็นรายชั่วโมง  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่อ าเภอตาพระยา ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทีเ่กิด
จากน้ าฝนกัดเซาะท าให้มีการยุบตัวหรือพังทลายของดินและเม่ือถูกลมกัดกร่อนจึงมีลักษณะเป็นรูปต่างๆ อาจมีรูปร่างคล้าย
ก าแพงเมือง หน้าผา  หรือมีลักษณะเป็นแท่ง ๆ คล้ายกับแหล่งธรรมชาติบริเวณ “แพะเมืองผี” ของจังหวัดแพร่แต่มีขนาดเล็ก
กวา่  สถานที่แห่งนี้มีชื่อเรียกว่า “ละล”ุ  ซึ่งเป็นภาษาเขมร แปลว่า “ทะลุ”  ในทุกๆปี ละลุจะเปลี่ยนรูปร่างไปเรื่อยๆ ตามแต่ลม
และฝนจะช่วยกันตกแต่งชั้นดนิเหล่านี ้
อาหารค่ า .......... 
ที่พัก โรงแรมเดอะเวโล่ / โรงแรมสเตชั่นวัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2)  อาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562         สระแก้ว - ปราจีนบรุี  
 

อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู่อ าเภอวังน้ าเย็นน าท่านชม สวนสมุนไพร  ของโรงพยาบาลวังน้ าเย็น ซึ่งผลผลิตน ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการรักษา
แบบแพทย์แผนไทย ภายในสวนมีพืชพันธุไ์ม้หลากหลายชนิดทั้งที่เป็นไม้ใหญ่อายุหลายปี ไม้ดอก ไม้ใบ เถาวัลย์ หรือหญา้ที่
ขึ้นตามรั้วข้างบ้าน ซึ่งล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ทั้งสิน้ จากนั้นให้ท่าน แช่เท้าผสมสมุนไพร เพือ่เป็นการผ่อนคลายและก่อน
เดินทางกลับก็อุดหนุนผลิตภัณฑ์ท าจากสมุนไพรไว้ใช้กันต่อทีบ่้านได้นะคะ   
อาหารกลางวันที่ ......สระแก้ว 
หลังอาหารเดินทางสู่ สวนทุเรยีนบ้านหนองไทร ตั้งอยู่ที่ต าบลศาลาล าดวน เป็นสวนทุเรียนที่ปลูกโดยไม่ใชส้ารเคมี ทุเรียนของ
จังหวัดสระแก้วเนื้อแน่นคุณภาพดีไส้ไม่ซึมรสชาติหวานมัน ปัจจุบนัสวนแห่งนี้ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดสระแก้วและนอกจากทุเรียนแล้วก็ยังมีผลไม้อ่ืนๆอีกด้วย จากนั้นเดินทางสู่อ าเภอกบินทรบ์รุี 
น าท่านชม เดอะเวโรน่า แอท ทับลาน สถานทีท่่องเที่ยวซึ่งสร้างขึ้นด้วยแรงบันดาลใจจากเมืองเวโรน่า แคว้นเวเนโต้ ประเทศ
อิตาลี ซึ่งเป็นเมืองที่มีศิลปวัฒนธรรมเก่าแก่อันเลื่องชื่อของโลก ไดร้ับการยกย่องจากองค์การสหประชาชาติให้เป็นเมืองมรดก
โลกแห่งวัฒนธรรม เนื่องจากเป็นเมืองที่มีความส าคัญทางศิลปวัฒนธรรมในสมัยโรมัน และเหตุการณ์ต่างๆ ในบทละครชือ่
ก้องโลกเรื่องโรมิโอและจูเลียต นวนิยายรักสุดโรแมนติกที่คงไม่มีใครไม่รู้จักแนน่อน.... 
อาหารค่ าที่ โรงแรม 
ที่พัก ........... 
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3) จันทร์ที่  27 พฤษภาคม  2562            ปราจีน - กรุงเทพฯ  
 

อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านชม โบราณสถานเมืองศรีมโหสถ เป็นเมืองโบราณสมัยทราวดีขนาดใหญ่ มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผนืผ้ามุมมน ภายใน
เมืองมีโบราณสถาน เนินดิน สระน้ า บ่อน้ ากระจัดกระจายอยู่ทั่วไป  โบราณสถานทีส่ าคัญประกอบด้วยกลุ่มโบราณสถาน
กลางเมือง เป็นหมู่เทวาลัยฐานก่อด้วยศิลาแลง ส่วนโบราณวัตถุที่ขุดพบก็ได้แก่ เทวรูปต่าง ๆ และเศษเครื่องปั้นดินเผาสมัย
ลพบุรี สุโขทัย อยุธยา และรตันโกสินทร์ จากนั้นน าท่านชม วัดแก้วพิจิตร วัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นมาต้ังแต่สมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยเศรษฐีชาวปราจีนบุรี ต่อมาเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ได้บูรณะวดัแห่งนี้ และสร้างพระอุโบสถหลัง
ใหม่ด้วยการก่ออิฐถือปูน โดดเด่นด้วยความงดงามของสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมของพระอุโบสถถ่ายทอดเรื่องราวของเส้น
สายลายศิลป์ระหว่างศิลปะไทย จีน ยุโรป และเขมร ไว้อย่างสวยงามลงตัว และภายในประดิษฐานพระประธานปางอภัย 
ไว้ส าหรับให้ท่านที่มาเที่ยวชมได้กราบไหว้ขอพร   
อาหารกลางวันที่ ……………… 
หลังอาหารเลือกซื้อผลิตภัณฑท์ าจากสมุนไพรที่ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ จากนั้นเดินทางสู่ สวนทุเรียนมนัส ฮวดจึง 
ตั้งอยู่ที่ต าบลดงขี้เหล็ก สวนลงุมนัสนี้เป็นสวนที่ปลูกผลไม้แบบผสมผสานมีทั้ง ทุเรียน เงาะ มังคุด กระท้อน ฯลฯ ส าหรับ
ทุเรียนนัน้เป็นที่ยอมรับกนัว่าเป็นทุเรียนดีมีคุณภาพ เพราะคุณลุงดูแลด้วยตัวเองลองชิมกันก่อนแล้วค่อยซื้อก็ได้.... 
สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ พลาดไมไ่ด้อีกรายการ ตลาดผักผลไม้หนองชะอม ขาดเหลืออะไรมาต่อได้ที่นี่คะ.. 
18.30 น. ถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ รถจอดส่งที่ หน้าคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ริมถนนพญาไท 
เดินทางกลับถึงบ้านด้วยความสนุกสนานและประทับใจ 
 
หมายเหตุ       ก าหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุการณ์และความเหมาะสม    
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อัตราค่าบริการ  
   

@ ผู้ใหญ่     ท่านละ  8,800.- บาท 

@ เด็ก       ท่านละ  6,600.- บาท (พักเสริมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

@ พักเด่ียว  เพิ่ม  1,600.- บาท 
 

อัตรานี้รวม 
 

   1.  รถโค้ชปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ  
   2.  ที่พักตามรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน) 
   3.  อาหารจัดเลี้ยง พร้อมอาหารว่าง เครื่องดื่มและผลไม้ 
   4.  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
   5.  ทุนประกันอุบัติเหตุ ในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
        -  วงเงินค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบัติเหตุท่านละ  500,000  บาท  

   6.  มัคคุเทศก์และทีมงานที่เข้มแข็งจากชัยทัวร์ 
   7.  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  

อัตรานี้ไม่รวม 
 

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

เงื่อนไขการจอง   

  ยืนยันการเดินทางพร้อมช าระค่าบริการภายใน  วนัที่ 30 เมษายน 2562 

การยกเลิก        

  1. ยกเลิกการเดินทาง  หลังวนัที่ 8 พฤษภาคม 2562 หักค่าบริการ 30 % 

  2. ยกเลิกในวันเดินทาง หักค่าบริการ 100 % 
 
 

 
 

ติดตอ่  :    ตอ๋ม / จูน / เต้ย / 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

