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Tour Code : GQPRI-BS001 
 

 

วนัเดยีวเทีย่ว ปราจนีบรุ ี1 วนั 
    อุทยานหลวงปู่ สดพญานาค4ตระกูล(ค าชะโนด3 )-วดัรตันเนตตาราม- The River Cafe  

                   พพิธิภนัฑแ์พทยไ์ทยอภยัภูเบศร –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 มถิุนายน 2563 ราคาทา่นละ   1,599.- 

 

 

วนัแรก      กรงุเทพฯ-ปราจนีบุร-ีอุทยานหลวงปู่ สดพญานาค4ตระกูล(ค าชะโนด3 )-วดัรตันเนตตา  
                ราม- The River Cafe -พพิธิภนัฑแ์พทยไ์ทยอภยัภูเบศร –บา้นเลา่เรอืงสมนุไพร 

               -วดัแกว้พจิติร-กรงุเทพฯ 

06.00 น. คณะเดนิทางพรอ้มกัน ณ จุดนัดหมาย สถานนีบรกิารน ้ามัน ปตท.(ร.1 รอ.) ถนนวภิาวด ีตดิกับสนามกฬีา
กองทพับก ตรงขา้ม ม.หอการคา้ เจา้หนา้ทีม่ัคคเุทศก ์ ใหก้ารตอ้นรับทา่นและคอยอ านวยความสะดวก 

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

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ (1) ขนมปัง+นม หรอื น ้าผลไม ้ระหว่างเดนิทาง 

10.00 น. เดนิทางถงึ อุทยานหลวงปู่ สดพญานาค4ตระกูลหรอืค าชะโนด3 เป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีเ่ป่ียมลน้ไป
ดว้ยความเชือ่ของเหล่าพุทธศาสนกิชน ทีม่ีความเชือ่เรื่องพญานาค แห่แหนเขา้มาเยี่ยมชมพุทธอุทยานนี้

เป็นจ านวนมาก 

10.30 น. น าท่านเดนิทางสู ่วดัรตันเนตตาราม หรอื วดัลา้นหอย ภายในวัดน าเปลือกหอยทะเลน ามาตบแต่ง 

ประดบัประดาจนสวยงามเป็นเอกลกัษณ์  ท าใหว้ัดแห่งนี้เป็นอกีหนึง่วัดอันซนีทีท่ัง้สวยงาม และยังแสดงถงึ
ความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของคนในพืน้ที ่  

11.00 น. น าทา่นสู ่ The River Café  คาเฟ่สดุชคิ รมิน ้าตกแตง่สไตลล์อฟทท์นัสมัยในเมอืงปราจนีบุรี  มีมุมถ่ายรูป

หลายมุม สามารถมาน่ังพักผ่อนปลอ่ยใจไปกบับรรยากาศรมิน ้าสดุชลิได ้

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (2) 

13.00 น. เดนิทางสู ่พพิธิภนัฑแ์พทยไ์ทยอภยัภเูบศร เป็นตกึสเีหลอืงสไตลย์อ้ยนยุค ตวัอาคารเป็นสถาปัตยกรรม
ยุโรปแบบบาโรค้ โดยกรมศลิปากรไดป้ระกาศขึน้ทะเบยีนเป็น โบราณสถาน และไดม้กีารเปิดเป็นพพิธิภณัฑ์
อย่างเป็นทางการ  
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14.00 น. น าทา่นสู ่ บา้นเลา่เร ือ่งสมนุไพร บา้นไมเ้กา่แกส่ขีาวรมิน ้า ภายใตร้่มเงาของตน้ไมใ้หญ่ทีถ่กูดดัแปลงเป็น
รา้นอาหารเพือ่สขุภาพรวมทัง้และเครือ่งดืม่สมุนไพร ทีต่กแตง่รา้นในรูปแบบยอ้นยุค นอกจากจะใหบ้รกิารใน

เรือ่งของอาหารแลว้ยังใหค้วามรูเ้กีย่วกบัสมุนไพรไทย ซึง่ปราจนีบรุถีอืเป็นหนึง่จังหวดัทีไ่ดร้ับคดัเลอืกให ้
เป็น เป็น 1 ใน 4 เมอืงสมุนไพรของประเทศ 

15.00 น.     เดนิทางถงึ วดัแกว้พจิติร วัดเกา่แกแ่ละส าคญัประจ าจังหวัด ความโดดเดน่ คอื อุโบสถทีม่กีารบูรณะใหม่

จากเดมิสขีาวใหเ้ป็นสแีดงอฐิและสชีมพู มลีวดลายแกะสลกัทีง่ดงาม ตวัอุโบสถเป็นสถาปัตยกรรมแบบไทย 
จนี ยุโรป ขอม ทีผ่สมผสานไดอ้ย่างลงตวัซึง่มเีพยีงแห่งเดยีวในประเทศแลดแูปลกกวา่วัดโดยทัว่ไป 

16.00น. สมควรแกเ้วลา น าทา่นเดนิทางกลบัส ่กรงุเทพฯ 

    ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

19.00 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวสัด ิภ์าพ  

 
 

 

หมายเหต ุ  เดนิทางโดยตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง 
 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีร้วม 
1.คา่รถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง ทอ่งเทีย่วตามรายการ  

2.คา่ธรรมเนียมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ตามทีร่ะบุในรายการทวัร ์

3.คา่พาหนะทอ้งถิน่ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุในรายการทวัร ์

4.คา่เจา้หนา้ที ่ทีค่อยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

5.คา่ประกนัอุบัตเิหตใุนระหว่างการเดนิทาง 

   (คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 2,000,000 บาท , คา่รักษาพยาบาลในกรณีทีเ่กดิ 

   จากอุบัตเิหต ุวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

6. คา่อาหาร ตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีไ้มร่วม 
1.ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาท ิค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิม่ต่างหาก,ค่ารักษา 

พยาบาล(ในกรณีทีเ่กดิจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 

2.คา่อาหารมือ้ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการทวัร ์(มือ้ทีท่านอสิระ),คา่โทรศพัทแ์ละคา่เครือ่งดืม่มนิบิารใ์นหอ้งพักโรงแรม 

3.คา่ใชจ้่ายทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว ทีเ่กดิจากผูเ้ดนิทางเอง 

4.คา่ธรรมเนียมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ส าหรับชาวตา่งชาตทิีต่อ้งช าระเพิม่ อาท ิคา่ธรรมเนียมอุทยานแห่งชาต ิ

5.คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

7.คา่ทปิมัคคเุทศก ์และพนักงานขบัรถ อันเห็นสมควรดว้ยน ้าใจของทา่น 

  การจองทวัรแ์ละส ารองทีน่ ัง่ 

1.กรุณาแจง้ชือ่-นามสกลุ, ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง ส าหรบัออกใบแจง้หนี้และใบรับเงนิของทา่น  

2.ช าระมัดจ าทวัรเ์ต็มจ านวน  เพือ่เป็นการยนืยันการจองจงึจะถอืว่าไดท้ าการส ารองทีน่ั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงนิ

เขา้ทางธนาคารของบรษัิทฯ ดงัรายละเอยีด 

2.กรุณาสง่ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง ใหท้างบรษัิทฯ ก่อนการเดนิทาง 15 วัน เพื่อใช ้

ส าหรับการใสช่ือ่ตัว๋เครือ่งบนิ(ส าหรับทวัรเ์ครือ่งบนิ) และการท าเอกสารประกนัอุบัตเิหตรุะหว่างการเดนิทาง 

การยกเลกิการเดนิทาง 
1.เนื่องจากราคาทวัรเ์ป็นราคาพเิศษหากทา่นช าระเงนิมาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่การคนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นรายละเอยีดทุกขอ้หมายเหต ุ

1.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะเลื่อนการเดนิทาง หรือยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีที่มีผูร้่วมเดนิทางไม่ถงึ

ตามทีก่ าหนดไว ้ 

2.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่ทวัร ์หากมกีารปรับราคาค่าน ้ามันขึน้ ก่อนการเดนิทาง หรือมีการปรับ   

ราคาคา่น ้ามันและภาษีน ้ามัน(กรณีเดนิทางโดยเครือ่งบนิ) 

3.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่วหรอืบางประการ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ เพื่อ   

ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานทีแ่ละเวลา ทัง้นี้โดยค านงึถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็น   
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ส าคัญ หรือเกดิเหตุสดุวสิยัจนไม่สามารถแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สญูหาย สญูเสยี หรือไดร้ับ   

บาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของมัคคเุทศกห์รอืหัวหนา้ทวัร์ 

4.ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การ

สญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอุบัตเิหตตุา่งๆ" 

5.ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิการสญูหายสิง่ของทีม่ีค่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู ้

เดนิทาง,เกดิการโจรกรรม,อุบัตเิหตจุากความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 

6.เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่าน   

ละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

7.เมือ่ทา่นตกลงช าระคา่มัดจ าหรอืช าระคา่ทวัรท์ัง้หมด กบัทางบรษัิทฯแลว้ ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นรับทราบและยอมรับ   

เงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมายเหตทุัง้หมดทกุขอ้แลว้ 

 


