
  
  

  
 

  น ั�น ั�งรถไฟ ยลเมืองงรถไฟ ยลเมืองปราจนีบรุีปราจนีบรุี  จุดตะเกยีงเก่า เล่าเรื�องอดตีจุดตะเกยีงเก่า เล่าเรื�องอดตี  
วดัแก้วพิวดัแก้วพิจิตร จิตร ตกึเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ พพิธิภัณฑ์สถานแห่งชาตปิราจีนบุรี ตกึเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ พพิธิภัณฑ์สถานแห่งชาตปิราจีนบุรี   

““ร่วมงานตะเกยีงเก่า เล่าเรื�องอดีตร่วมงานตะเกยีงเก่า เล่าเรื�องอดีต” ” ณ พพิธิภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ์ ณ พพิธิภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ์ รอยพระพทุธบาทคู่รอยพระพทุธบาทคู่    

เมืองศรีมโหสถเมืองศรีมโหสถ  ตลาดหนองชะอม พทุธสถานจี� เตก็ ลิ�ม ตลาดหนองชะอม พทุธสถานจี� เตก็ ลิ�ม   

(ทวัร์สุดคุ้มไฟ(ทวัร์สุดคุ้มไฟรถรถไฟ กลบัรถโค้ช � วนั �คืน ไฟ กลบัรถโค้ช � วนั �คืน ))  

กาํหนดการเดนิทาง  12-13 ธนัวาคม ���� 
วนัที� �� ธนัวาคม ����  หวัลาํโพง กรงุเทพฯ – ปราจนีบรุ ี– กบนิทรบ์รุ ี   
��.�� น.  ทุกท่านพรอ้มกนัที� สถานีรถไฟหวัลาํโพง (กรุงเทพฯ) เจา้หน้าที� Thai AEC Center ใหก้ารตอ้นรบัพรอ้มอาํนวย

ความสะดวกดา้นกระเป๋าเดินทาง ออกเดินทางโดยรถไฟปรบัอากาศมุ่งหน้าสู ่จ.ปราจนีบุร ี เพื�อความสะดวกระหวา่ง

ทาง บรกิารอาหารเชา้แบบปิคนิก (กล่อง) บนรถไฟ  ตลอดเสน้ทางท่านจะไดร้บัฟังเกร็ดความรู ้ เรื�องราวอนั
น่าสนใจ โดยวิทยากรพิเศษ พรอ้มกบักิจกรรมแบบไทยๆใหท่้านไดป้ระทบัใจ อาทิ การนวดประคบ นวดแผนไทย 
เป็นตน้  

   
��.�� น.  เดินทางถึง สถานีรถไฟปราจนีบุร ี ตรวจสอบสมัภาระกอ่นลงจากรถ เปลี�ยนเป็นรถโคช้ปรบัอากาศ นําคณะเดินทาง

ยลเมืองปราจีน แวะสกัการะ หลวงพ่อปางประทานอภยัองคเ์ดยีวในโลก ณ วดัแกว้พิจติร วดัเกา่ที�สรา้งมาแต่ปี 

พ.ศ.���� ชม พระอุโบสถศ์ิลปะลูกผสม � ชาต ิไทย ยุโรป จนี เขมร ยกตวัอยา่งเช่น (ไทย;ช่อฟ้า,ใบระกา,หาง

หงส,์บานยประตหูน้าต่าง)(จนี:หน้าจั �ว, หลงัคามงักร,ราวบนัได) (ยุโรป :เสา

โครินเธียน,ภาพภาพบนเชิงชายหลงัคา) (เขมร :กาํแพงแกว้ , ซุม้ประตแูกว้ )     

เที�ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารแสนสว่างใจ  

ช่วงบ่าย  พาคณะเยี�ยมชม ตกึเจา้พระยาอภยัภูเบศร ์ ตึกสวยงามที�สรา้งมาตั�งแต่ปี พ.ศ. 

���� โดยท่าน เจา้พระยาอภยัภูเบศร ์(ชุ่ม อภยัวงศ)์ เพื�อใชร้บัเสด็จสมเด็จ
พระจุลจอมเกลา้ฯ รชักาลที� ๕ คราเมื�อเสด็จประพาสมณฑลปราจีนบุรี แต่
พระองคก์็ทรงสวรรคตเสียก่อน จึงไดร้บัเสด็จ รชักาลที� ๖ แทน ต่อมาตึกนี� ไดใ้ช้
เป็นตึกอาํนวยการของโรงพยาบาลปราจีนฯ และไดเ้ปลี�ยนชื�อเป็น โรงพยาบาล
เจา้พระยาอภยัภูเบศร ์พ.ศ.���� เมื�อตึกถูกลดความสาํคญัลง จนกรมศิลปากร
และบุคคลที�เกี�ยวขา้งร่วมกนัอนุรกัษ์ใหเ้ป็น พิพิธภณัฑแ์พทยแ์ผนไทยอภยั
ภูเบศร ์แบ่งเป็นหอ้งเพื�อจดัแสดงเรื�องราวต่างๆอยา่งน่าสนใจ  
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��.�� น. นําท่านชม พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาตปิราจนีบุร ี สถานที�จดัแสดงโบราณวตัถุในเขตภาคตะวนัออก ตั�งแต่เทวรูป
ขนาดใหญ่ไปจนถึงศิลปวตัถุชิ� นเล็กจาํพวกเครื�องภาชนะโบราณ กาํไล พรอ้มการใหข้อ้มูลที�น่าสนใจ  

  
��.�� น. เดินทางสู่ พิพิธภณัฑอ์ยูสุ่ขสุวรรณ ์ พิพิธภณัฑที์�เก็บสะสมตะเกียงมากมายมหาศาล มีตะเกียงเจา้พายุกวา่ ��,��� 

ดวง เชิญท่านรวมงาน “จุดตะเกียงเก่า เล่าเรื�องอดตี” ครั�งที� � พบกนัการออกรา้นอาหารทั�งคาวหวาน สนุกกบั
กิจกรรมเกมสง์านวดั ยิงปืน ปาโป่ง เพลิดเพลินกบัการประมูลของเกา่ และงานสะสมตะเกียงโบราณ 

��.�� น. เขา้ที�พกั The Kantary Hotel กบินทรบุ์ร ี(หอ้งละ� ท่าน)  

��.�� น.  บริการอาหารคํ �า ณ หอ้งอาหารโรงแรม   

วนัที� �� ธนัวาคม ����  ปราจนีบรุี – หนองชะอม – นครนายก – กรงุเทพฯ  
��.�� น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

��.�� น.  ชอ้ปปิ� งสินคา้ บรษิทั กบินทรพ์ฒันกิจ จาํกดั ( Thailand Best Factory Outlet ) เป็นตวัแทนศนูยจ์าํหน่ายสินคา้ใน
เครือสหพฒัน์ เปิดดาํเนินกิจการตั�งแต่ปี 2542 เพลิดเพลินกบัสินคา้แบรนดแ์นม อาทิ BSC , Le cop sportif , 
MIZUNO , Lacoste , Guy Guy Laroche , ม่ามา่ , รุสกี ฯลฯ รบัส่วนลดพิเศษสุดกบัคณะของเราเท่านั�น  

��.�� น.  เดินทางสู่ “ดนิแดนแห่งพุทธธรรม” ชม ตน้ศรมีหาโพธิ�ตน้แรกของประเทศไทย ซึ�งเชื�อกนัวา่เมื�อสมณทูตจาก
อินเดียเขา้มาเผยแผ่ศาสนาพุทธยงั แควน้ศรีมโหสถไดนํ้ามาปลูกไวเ้พื�อความเป็นศิริมงคล จงัหวดัจึงใชเ้ป็นตรา
สญัลกัษณสื์บเนื�องเรื�อยมา นําท่านเยือนถิ�นทวารวดี เมืองโบราณศรมีโหสถ สกัการะ รอยพระพุทธบาทคู่เก่าแก่

ที�สุดในประเทศไทย พรอ้มเดินชมเมืองโบราณและไหวพ้ระพุทธชินราชจาํลองภายในพระอุโบสถของวดั 

  
เที�ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบา้นรมิบา้นชานเมือง  ศรีมหาโพธิ 

ช่วงบ่าย  เดินทางสู่  ตลาดหนองชะอม ตลาดผกัผลไมน้านาชนิด ตาํบลโคกไมล้าย เมืองปราจีน อิสระกบัการอุดหนุนสินคา้
ชุมชน ผลไมต้ามฤดูกาล หนา้ไมแ้ปรรูป หน่อไมส้ด ฯลฯ  

��.�� น. เดินทางเยือน พุทธสถาน จี� เตก็ ลิ� ม ศนูยส์่งเสริมพุทธศาสนาไทย-จีน สถานที�รวบรวมศิ�งศกัดิ�สิทธิ� ต.ศรีจุฬา เมือง
นครนายก กอ่ตั�งเมื�อปี ���� บนเนื� อที� ��� ไร่ สรา้งตามแบบความเชื�อของศิลปะจีนแบบมหายานตามหลกัฮวงจุย้ 
นําท่านสกัการะ เทพเจา้แห่งโชคลาภ “ไฉ ซิ�ง เอี�ยะ” ปางมหาเศรษฐีซมัภล ใหญ่ที�สุดในโลก สกัการะ เทพเจา้
กวนอ ู เทพเจา้เห่ง เจีย เจา้พ่อเสือ องคโ์พธิ�สตัวก์วนอิม สงู ๙ เมตร ขอพรเสิรมสิริมงคลกอ่นปีใหม่มาถึง สมควรแก่
เวลา อาํลาเมืองนครนายกเดินทางกลบั 

��.�0 น.  (เวลาโดยประมาณ) เดินทางกลบัถึง กรุงเทพฯ ส่งท่าน  โดยสวสัดิ�ภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

-�- 



   
  

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ 2 ท่าน ท่านละ    2,��� บาท กรณีพกัเดี�ยวเพิ�ม  ท่านละ  �00  บาท 

 เด็กเล็ก อายุ 2-1� ปี  ท่านละ   �,��� บาท  พกัรว่มกบัผูป้กครอง ไม่มีเตียงเสริม 

อัตราค่านี �รวม - คา่ที�พกัระดบัมาตรฐาน � คนื   - คา่อาหารตามมื �อที�กําหนดในรายการ 

 - คา่รถนําเที�ยว และพาหนะท้องถิ�น   - มคัคเุทศก์,สต๊าฟ บริการช่วยเหลือระหวา่งการเดินทาง 

 - คา่ธรรมเนียมตามรายการที�กําหนด  - คา่ประกนัการเดินทางวงเงิน �,���,��� บาท 

อัตรานี �ไม่รวม - คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิ คา่เครื�องดื�มชนิดพิเศษ, คา่ซกัรีด ,คา่โทรศพัท์,คา่มินิบาร์,คา่รักษาพยาบาลกรณีที�เกิดจากโรค

ประจําตวั ,คา่อญัมณี หรือกระเป๋าอนัมีมลูคา่ กรณีเกิดสญูหาย เป็นต้น 

 - คา่ใช้จ่ายที�เปลี�ยนแปลงนอกเหนือจากรายการ ที�เกิดจากผู้ เดินทางเอง  

 - คา่ธรรมเนียมสถานที�ท่องเที�ยว สําหรับ ชาวต่างชาต ิที�ต้องจ่ายเพิ�ม   

 - คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม � เปอร์เซน็ต์  และ หกั ณ ที�จ่าย � เปอร์เซน็ต์  

 - ค่าทปิมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อนัเห็นสมควรด้วยนํ �าใจของท่าน  

เงื�อนไขการจอง - แจ้งชื�อนามสกลุ พร้อมเบอร์โทรศพัท์ Email / ID :line  

 - ชําระเงินมดัจํา (วนัเดียว ��� บาท ,ทวัร์ � วนั �,000 บาท , ทวัร์ � วนัขึ �นไป ท่านละ �,��� บาท)  

 - สว่นที�เหลือชําระทั �งหมดก่อนเดินทาง �-�� วนั 

หมายเหตุ กําหนดการข้างต้นอาจเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมูค่ณะและเวลา โดยการขอสงวนสทิธิ�ของบริษัทฯ ดงักลา่ว จะ

ยดึถือและคาํนงึผลประโยชน์ และความปลอดภยั ของทา่นผู้มีเกียรติซึ�งร่วมเดินทางเป็นสาํคญั  
***โปรดเตรียม***  ชุดเก่ง รองเท้ากระชับ, ยาประจาํตัว , เสื �อกันลม ,หมวก, แว่นตากนัแดด 

 


