
 
 
 
 
 
 
 

แก่แตเ่ก๋านัง่รถไฟแก่แตเ่ก๋านัง่รถไฟ(ปรบัอากาศ)(ปรบัอากาศ)  เที่ยวไทยหวัใจเกินรอ้ย เที่ยวไทยหวัใจเกินรอ้ย   

กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ ––  อรญัประเทศ อรญัประเทศ ––  สระแกว้สระแกว้  

ปราปราสาทสาทสด็อกกอ๊กธม ตลาดโรงเกลือ วดันครธรรม สกัการะพระพุทธบาทคู่สด็อกกอ๊กธม ตลาดโรงเกลือ วดันครธรรม สกัการะพระพุทธบาทคู่     

    (เดินทางโดยรถ(เดินทางโดยรถไฟ+รถไฟ+รถโคช้โคช้ปรบัอากาศปรบัอากาศ  22  วนั วนั 11  คืน)คืน)  

ก ำหนดกำรเดนิทำง  30 เมษำยน – 1 พฤษภำคม 2559 

วนัท่ี 30 เมษำยน 2559   กรงุเทพฯ (หวัล ำโพง) – อรญัประเทศ – ปรำจนีบรี 

07.30 น.  ทุกท่านพรอ้มกนัท่ี สถานีรถไฟหวัล าโพง (กรุงเทพฯ) ลงทะเบียน..... เจา้หน้าท่ีมคัคุเทศก ์ ไทย เอ อีซี เซ็น

เตอรฯ์ ใหก้ารตอ้นรบั ออกเดินทางโดย รถไฟปรบัอากาศขบวนพิเศษ “OTOP Train” ขบวนท่ี 275 เคล่ือนท่ี

ออกจากสถานีเวลา 05.55 น.  มุ่งหน้าสู ่ อรญัประเทศ จ.สระแกว้ เพ่ือความสะดวกระหวา่งทาง บริการอาหาร

เชา้แบบปิคนิก (กล่อง) บนรถ  มคัคุเทศกแ์นะน าขอ้มูลการท่องเท่ียวพรอ้มกิจกรรมต่างๆบนรถไฟ 

    

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร   

ช่วงบ่าย  เท่ียวปราสาทกลางป่าสุดแดนบูรพา ปราสาทสด็อกกอ๊กธม อนัเป็นท่ีมาของแหล่งป่ากกมากมายจึงกลายเป็น

ท่ีมาของช่ือก็เป็นได ้ภายในปรากฏปราสาทตั้งขึ้ น 3 หลงัมีคูน ้าคนัดินลอ้มรอบ บรรณาลยั โคปุระลว้นน ามาดว้ย

ศิลาแลง เป็นเครื่องสรา้ง เช่ือวา่เป็นศาสนสถานของฮินดูน้ันเอง  จากน้ันน าท่านเท่ียวชม ตลาดโรงเกลือ-

ศูนยก์ารคา้อินโดจนี สนุกสนานกบัการจบัจา่ยซ้ือสินคา้ราคาถูก เพลินเพลินกบัวถีิชีวติชาวเขมร  

19.00 น.  บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร  หลงัอาหารเขา้ท่ีพกั ระดบัมาตรฐาน ปราจนบุรี  (หอ้งละ 2 ท่าน)  

 

วนัท่ี 1 พฤษภำคม 2559   ปรำจนีบรุี – ศรมีโหสถ – นครนำยก – กรงุเทพฯ  

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรมท่ีพกั    

08.00 น.  เดินทางชม ตน้ศรีมหาโพธ์ิตน้แรกในสยาม ท่ีมีการน าก่ิงกา้นมาจากลงักาทวปี (ตน้แม่)ปลูกไวแ้ต่สมยัทวารวดี 

สกัการะเสริมสิริมงคล ชม รอยพระพทุธบาทคู่แห่งแรกในสยาม บ่อน ้าศกัด์ิสิทธ์ิ ณ เมืองโบราณศรีมโหสถ พา

คณะเยีย่มชม ตึกเจา้พระยาอภยัภูเบศร ์ ตึกสวยงามท่ีสรา้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2452 โดยท่าน เจา้พระยาอภยั

ภูเบศร ์ (ชุ่ม อภยัวงศ)์ เพ่ือใชร้บัเสด็จสมเด็จพระจุลจอมเกลา้ฯ รชักาลท่ี ๕ คราเม่ือเสด็จประพาสมณฑล

ปราจีนบุรี แต่พระองคก็์ทรงสวรรคตเสียก่อน จึงไดร้บัเสด็จ รชักาลท่ี ๖ แทน ต่อมาตึกน้ีไดใ้ชเ้ป็นตึกอ านวยการ

ของโรงพยาบาลปราจีนฯ และไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น โรงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภูเบศร ์ พ.ศ.2536 เม่ือตึกถูกลด

ความส าคญัลง จนกรมศิลปากรและบุคคลท่ีเก่ียวขา้งรว่มกนัอนุรกัษ์ใหเ้ป็น พิพิธภณัฑแ์พทยแ์ผนไทยอภยัภูเบศร์  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร   

 

 

 

 



 

 

ช่วงบ่าย  น าท่านเยอืนชมโบราณวตัถุล ้าค่า ภายใน พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติ ปราจนีบุรี เทวรูป เครื่องมือ เครื่องใช ้ฯลฯ

ท่ีพบหลกัฐานกระจายอยูท่ัว่ภาคตะวนัออกน้ีเอง  

15.00 น.  น าคณะเดินทางสู่ เข่ือนขุนดา่นปราการชล ท่ีสรา้งขึ้ นดว้ยพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงของปวงชาวไทยท่ีทรง

หว่งใยเร่ืองน ้า อนัเป็นประโยชน์มากมายทั้งการท่องเท่ียว การชลประทาน และการลดปัญหาอุทกภยัระยะยาว 

สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ พทุธสถานจีเ่ต็กล้ิม จงัหวดันครนายก กราบขอพรเทพเจา้ ไฉ่ซ่ิงเอ๊ียะ ประทานพรโชค

ลาภและพิทกัษ์รกัษาทรพัย ์ 

19.00 น.  (เวลาโดยประมาณ) เดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ  

**********************************************************************************************************************************************************************  

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ 2 ท่าน ท่านละ    2,999.- บาท กรณีพกัเด่ียวเพิ่ม  ท่านละ 1,000 บาท 

 เด็กเล็ก อายุ 2-11 ปี  ท่านละ   2,300.- บาท พกัรว่มกบัผูป้กครอง ไม่มีเตียงเสริม 

อตัราค่าน้ีรวม - ค่าท่ีพกัระดบัมาตรฐาน 1 คนื  - ค่าอาหารตามม้ือท่ีก าหนดในรายการ 

 - ค่ารถน าเท่ียว และพาหนะทอ้งถ่ิน   - มคัคุเทศก,์สต๊าฟ บริการช่วยเหลือระหว่างการเดินทาง 

 - ค่าธรรมเนียมตามรายการท่ีก าหนด  - ค่าประกนัการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท 

อตัราน้ีไม่รวม - ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าเคร่ืองด่ืมชนิดพิเศษ, ค่าซกัรีด ,ค่าโทรศพัท์,ค่ามินิบาร,์คา่รกัษาพยาบาลกรณีท่ีเกิดจาก

โรคประจ าตวั ,ค่าอญัมณี หรือกระเป๋าอนัมีมลูคา่ กรณีเกิดสญูหาย เป็นตน้ 

 - ค่าใชจ้่ายท่ีเปล่ียนแปลงนอกเหนือจากรายการ ท่ีเกิดจากผูเ้ดินทางเอง  

 - ค่าธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียว ส าหรบัชาวตา่งชาติ ท่ีตอ้งจา่ยเพิ่ม   

 - ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 เปอรเ์ซ็นต ์ และ หกั ณ ท่ีจา่ย 3 เปอรเ์ซ็นต ์ 

 - ค่าทิปมคัคเุทศก ์และพนกังานขบัรถ อนัเห็นสมควรดว้ยน ้าใจของท่าน  

เง่ือนไขการจอง - แจง้ช่ือนามสกุล พรอ้มเบอรโ์ทรศพัท ์อีเมลล ์/ ไลน์  

 - ช าระเงินมดัจ า (วนัเดียว 500 บาท ,ทวัร ์2 วนั 1,000 บาท , ทวัร ์3 วนัขึ้ นไป ท่านละ 2,000 บาท)  

 - ส่วนท่ีเหลือช าระทั้งหมดก่อนเดินทาง 7-15 วนั 

รว่มขาย / กงัวาลยฮ์อลิเดย ์ / หนุ่มสาวทวัร ์/ รุง่โรจนท์วัร ์/พลบับลิค ฮอลิเดย ์/แตงโมทวัร ์ /บิซเซอรวิ์ส /บา้นมคัคเุทศก ์ฯลฯ 
หมายเหต ุก าหนดการขา้งตน้อาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมู่คณะและเวลา โดยการขอสงวนสิทธ์ิของบริษัทฯ ดงักล่าว จะ

ยดึถือและค านึงผลประโยชน์ และความปลอดภยั ของท่านผูม้ีเกียรติซ่ึงร่วมเดินทางเป็นส าคญั  


