
 
 
 
 
 
 

  นัง่รถไฟนัง่รถไฟ(ปรบัอากาศ)(ปรบัอากาศ)เพลินใจเพลินใจ  ทอ่งทอ่งเที่ยวเที่ยววิถีวิถีไทย ไทย   

กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ ––  ปราจนีบุรีปราจนีบุรี  ––  นครนายกนครนายก  

วดัแกว้พิจติร พิพิธภณัฑต์ะเกียงอยูสุ่ขสุวรรณ ์อุทยานแห่งชาติปางสีดา วดัแกว้พิจติร พิพิธภณัฑต์ะเกียงอยูสุ่ขสุวรรณ ์อุทยานแห่งชาติปางสีดา   

ตกึเจา้พระยาอภยัภเูบศร ์ดาษดาแกลลอรี่ ตลาดหนองชะอม ตกึเจา้พระยาอภยัภเูบศร ์ดาษดาแกลลอรี่ ตลาดหนองชะอม   

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

ก ำหนดกำรเดนิทำง  19-20 กรกฎำคม 2559 

วนัท่ี 19 กรกฎำคม 2559  กรงุเทพฯ (หวัล ำโพง) – ปรำจนีบรุ ี– พพิธิภณัฑต์ะเกยีง  

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

เตอรฯ์ ใหก้ารตอ้นรบั ออกเดินทางโดย รถไฟปรบัอากาศขบวนพิเศษ “OTOP Train” ขบวนท่ี 281 เคล่ือนท่ี

ออกจากสถานีเวลา 08.00 น.  มุ่งหน้าสู ่ อรญัประเทศ จ.สระแกว้ เพ่ือความสะดวกระหวา่งทาง บริการอาหาร

เชา้แบบปิคนิก (กล่อง) บนรถ  มคัคุเทศกแ์นะน าขอ้มูลการท่องเท่ียวพรอ้มกิจกรรมต่างๆบนรถไฟ 

       
10.30 น.  เดินทางถึง สถานีรถไฟปราจนีบุรี ตรวจสอบสมัภาระก่อนลงจากรถ เปล่ียนเป็นรถโคช้ปรบัอากาศ น าคณะ

เดินทางยลเมืองปราจีน แวะสกัการะ หลวงพอ่ปางประทานอภยัองคเ์ดียวในโลก ณ วดัแกว้พิจติร วดัเก่าท่ี

สรา้งมาแต่ปี พ.ศ.2422 ชม พระอุโบสถศิ์ลปะลกูผสม 4 ชาติ ไทย ยุโรป จนี เขมร ยกตวัอยา่งเช่น (ไทย;ช่อ

ฟ้า,ใบระกา,หางหงส)์(จนี:หน้าจัว่, หลงัคามงักร,ราวบนัได) (ยุโรป :เสาโครินเธียน,ภาพบนเชิงชาย) (เขมร :

ก าแพงแกว้ , ซุม้ประตูแกว้ )     

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร   

ช่วงบ่าย  พาคณะเยีย่มชม 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 พิพิธภณัฑแ์พทยแ์ผนไทยอภยัภูเบศร ์ 

14.00 น.  น าท่านชม พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติปราจนีบุรี สถานท่ีจดัแสดงโบราณวตัถุในเขตภาคตะวนัออก ตั้งแต่เทวรูป

ขนาดใหญ่ไปจนถึงศิลปวตัถุช้ินเล็กจ าพวกเครื่องภาชนะโบราณ ก าไล พรอ้มการใหข้อ้มูลท่ีน่าสนใจ  

15.00 น.  เดินทางสู่ พิพิธภณัฑอ์ยูสุ่ขสุวรรณ ์ พิพิธภณัฑท่ี์เก็บสะสมตะเกียงมากมายมหาศาล มีตะเกียงเจา้พายุกวา่ 

10,000 ดวง เพลิดเพลินกบับรรยากาศและมุมมองดว้ยการตกแต่งยอ้นยุคอยา่งแสนประทบัใจ 

18.00 น.  เขา้ท่ีพกั The Kantary Hotel กบินทรบ์ุรี (หอ้งละ2 ท่าน)  

19.00 น.  บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร   เขา้ท่ีพกั The Kantary Hotel กบินทรบ์ุรี (หอ้งละ2 ท่าน) 

 

 

 



 

 

วนัท่ี 20 กรกฎำคม 2559  ปรำจนีบรุี – อุทยำนฯปำงสดีำ – นครนำยก – กรงุเทพฯ  

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม   

08.00 น.  เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติปางสีดา ชมการท่องเท่ียวเชิงอนุรกัษ์ ชมฤดูผีเส้ือออกโบยบินกินดินโปรง่ สมัผสัความ

รม่รื่นของผืนป่าตะวนัออกท่ีมีผีเส้ือหลากสีหลายชนิดใหไ้ดย้ลชม จากน้ันพาท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ บริษัท กบินทร์

พฒันกิจ จ  ากดั ( Thailand Best Factory Outlet ) เป็นตวัแทนศูนยจ์ าหน่ายสินคา้ในเครือสหพฒัน์ เปิดด าเนิน

กิจการตั้งแต่ปี 2542 เพลิดเพลินกบัสินคา้แบรนดแ์นม อาทิ BSC , Le cop sportif , MIZUNO , Lacoste , Guy 

Guy Laroche , ม่าม่า , รุสกี ฯลฯ รบัส่วนลดพิเศษสุดกบัคณะของเราเท่านั้น  

    
เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร   

ช่วงบ่าย  เดินทางสู่ ดาษดา แกลลอรี ่ แหล่งท่องเท่ียวเทรนด้ี แสนงดงามดาษดาดว้ยไมป้ระดบั ไมด้อกบนเน้ือท่ี 800 ไร ่

น าชมพรอ้มอ่ิมเอมกบัการถ่ายภาพ แวะซ้ือผลไม ้,ผกัชุมชน ตลาดหนองชะอม ต าบลโคกไมล้าย เมืองปราจีน   

16.00 น.  เดินทางสู่ เข่ือนขุนดา่นปราการชล เข่ือนท่ีมีความสูง 100 เมตร แวดลอ้มดว้ยทศันียภ์าพของเทือกเขาใหญ่ท่ีตั้ง

ตะหง่าน จากน้ันน าท่านกราบขอพร เทพเจา้แหง่ความส าเร็จ ไฉ่ซ่ิงเอ๊ียะ ณ พทุธสถานจีเ่ต็กล้ิม  

19.00 น.  (เวลาโดยประมาณ) เดินทางกลบัถึง กรุงเทพฯ ส่งท่าน  โดยสวสัด์ิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

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

 เด็กเล็ก อายุ 2-11 ปี  ท่านละ    2,250 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 ,ค่าโทรศพัท,์ค่ามินิบาร,์คา่รกัษาพยาบาลกรณีท่ีเกิดจาก

โรคประจ าตวั ,ค่าอญัมณี หรือกระเป๋าอนัมีมลูค่า กรณีเกิดสญูหาย เป็นตน้ 

 - ค่าใชจ้่ายท่ีเปล่ียนแปลงนอกเหนือจากรายการ ท่ีเกิดจากผูเ้ดินทางเอง  

 - ค่าธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียว ส าหรบั ชาวตา่งชาต ิท่ีตอ้งจ่ายเพิ่ม   

 - ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 เปอรเ์ซ็นต ์ และ หกั ณ ท่ีจา่ย 3 เปอรเ์ซ็นต ์ 

 - ค่าทิปมคัคเุทศก ์และพนกังานขบัรถ อนัเห็นสมควรดว้ยน ้าใจของท่าน  

เง่ือนไขการจอง - แจง้ช่ือนามสกุล พรอ้มเบอรโ์ทรศพัท ์Email / ID :line  

 - 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 จะยดึถือและค านึงผลประโยชน์ และความปลอดภยั ของท่านผูม้ีเกียรติซ่ึงร่วมเดินทางเป็นส าคญั  

***โปรดเตรียม***  ชุดเก่ง รองเทา้กระชบั, ยาประจ  าตวั , เส้ือกนัลม ,หมวก, แว่นตากนัแดด 

 


