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ก ำหนดกำรเดินทำง 
 

มีนาคม 64 

06, 13, 20, 27 

เมษายน 64 

03, 10, 18, 24 
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One Day Trip ตะลุย ปราจีนบุรี EP#2 

สุดอลังการ ชมความงาม ถ่ายรูปเป๊ะปัง ทุ่งดอกเวอร์บีน่าสีม่วง 
วนัเสาร์ กรุงเทพฯ – ปราจีนบุรี - กรุงเทพฯ 

วัดรัตนเนตตาราม  (วดัล้านหอย) – The Verona Tublan – อ่างเกบ็น ้านฤบดินทรจินดา – อุทยานพญานาค 
06.00 น. คณะพร้อมกนั ณ จุดนดัหมาย (ป๊ัมน ้ามนั ปตท.ดินแดง-วิภาวดี ตรงขา้ม ม.หอการคา้)  

เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับ 
06.30 น. ออกเดินทางสู่ จ.ปราจีนบุรี โดยรถตูป้รับอากาศ พร้อม บริการอาหารว่าง และน ้าด่ืมบนรถ 
 
 
 
 
 
 
09.00 น. เอกลกัษณ์หนึ่งเดียวในประเทศ อันซีนงานพุทธศิลป์จากเปลือกหอยหน่ึงเดียวในประเทศไทย ณ วัดรัตนเนตตาราม (วัดล้าน 

หอย) ชมความอลงัการของสถาปัตยกรรมท่ีประดบัประดาจากเปลือกหอยนานาชนิด ท่ีส่ิงก่อสร้างต่างๆภายในวดัน าเปลือก
หอยทะเลน ามาตบแต่ง ประดบัประดาจนสวยงามเป็นเอกลกัษณ์ กลายเป็นความวิจิตรบรรจงของงานพุทธศิลป์จากเปลือกหอย
หน่ึงเดียวในประเทศไทย ท าใหว้ดัแห่งน้ีเป็นอีกหน่ึงวดัอนัซีนท่ีทั้งสวยงาม และยงัแสดงถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนา
ของคนในพื้นท่ี 
 
 
 
 
 
 

10.30 น. ย้อนรอยต านานแห่งรักสไตล์อติาล ีภายใต้แนวคิด “ดินแดนแห่งรัก อาณาจักรแห่งการพกัผ่อน”  
ณ เดอะ เวโรน่า แอท ทับลาน (The Verona at Tublan)   
สถานท่ีพกัผอ่นไดแ้รงบนัดาลใจมาจากเมืองเวโรน่า แห่งแควน้เวเนตโต ้ประเทศอิตาลี ตน้ก าเนิดนวนิยาย โรมิโอ&จูเลียต อนั
เล่ืองช่ือของโลก จึงก่อก าเนิดดินแดนแห่งรักในเมืองไทย กบัเดอะเวโรน่าแอททบัลาน ท่ามกลางบรรยากาศขนุเขา ท่ีมีอากาศ 
บริสุทธ์ิอนัดบั7 ของโลก  ใหค้วามรู้สึกโรแมนติกแบบสุดๆ พร้อมสถาปัตยกรรมท่ีจ าลองสะพาน Castelvecchio ทะเลสาบ 
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Garda ลานกลางแจง้แบบ Arena หอคอย Lamberti หอนาฬิกา หอระฆงั  จตัุรัสเออร์เบท่ีใหไ้ดเ้ขา้ถึงความ เป็นเวโรน่าแบบสุดๆ 
พร้อมภายในยงัมีกิจกรรมล่องเรือคอนโดล่า ชมต านานรักแห่งบา้นจูเลียต นัง่รถมา้สไตลอิ์ตาลีพร้อมชมฟาร์มสไตลค์นัทรี ได้
ไกลชิ้ดและใหอ้าหารสัตวน์านาชนิด สนุกไปกบัเคร่ืองเล่น และสันทนาการต่างๆมากมาย พร้อมบริการรถ ATV ใหไ้ด ้
Adventure แบบมนัส์ๆ ท่ีน่ียงัมีสินคา้ทั้งแบรนดไ์ทยแบรนดน์อกถึง 120 ร้านคา้ ใหคุ้ณได ้ชม ชิม ช๊อป แชะ พร้อมความสนุก 
อีกมากมาย ท่ีรอคุณไดส้ัมผสัไปกบัคนท่ีคุณรัก เพียงแค่อยูเ่ม่ืองไทยก็เหมือนไดไ้ปอิตาลี  

พเิศษ! ชมทุ่งดอกเวอร์บีน่าสีม่วงสุดอลงัการ ถ่ายมุมไหนกปั็ง สามารถถ่ายรูปสวยๆได้ท้ังวันเลย 

ไม่รวมกจิกรรม Adventure & Cowboy Town 
โหนสลิง, ATV, ปีนหนา้ผา, โรยตวั, ฐานเชือก, สไลดเ์ดอร์, พายเรือคายคั, ถีบเรือเป็ด, ล่องเรือกอนโดล่า, ขี้มา้, นัง่รถมา้, ยงิธนู, 
ยงิปืน (กรุณาสอบถาม) 

 และอสิระอาหารกลางวัน ภายในเดอะ เวโรน่า แอท ทับลาน (The Verona at Tublan) 
 
 
 
 
 
 
 
บ่ายบ่าย  เท่ียวชมโครงการอ่างเกบ็น ้านฤบดินทรจินดาฯ (เข่ือนห้วยโสมง)  
 เป็นโครงการพฒันาแหล่งน ้าขนาดใหญ่และใชเ้ป็นแหล่งน ้าส าคญัในพื้นท่ีและป้องกนัน ้าท่วมรักษาระบบนิเวศในแม่น ้า

ปราจีนบุรีและบางปะกงถือได้ว่าเป็นโครงการชลประทานขนาดใหญ่แห่งสุดท้ายอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวในรัชกาลท่ี 9 
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 สักการะหลวงปู่สด และ พญานาค 4 ตระกูล ณ อุทยานพญานาค (พุทธอุทยานหลวงปู่สด วังพญานาค 4 ตระกูล) 
อุทยานแห่งใหม่ในปราจีนบุรี ซ่ึงถูกกล่าวขานวา่เป็นค าชะโนด 3 ส าหรับผูท่ี้มีความเช่ือบูชาพญานาค มีพญานาค 4 ตน กราบ
สักการะขอพรหลวงปู่ สดท่ีประดิษฐานอยูก่ลางบึงน ้า เป็นการป้ันตามนิมิตรของช่างและพญานาคทั้ง 4 ตระกูล เพื่อความเป็นสิริ
มงคลและโชคลาภกนัอยา่งต่อเน่ือง   
ไดเ้วลาอนัสมควรน าคณะเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ และแวะซ้ือของฝากก่อนกลบั 

20.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ...พร้อมความประทบัใจ 
--------------------------------------------------------------- 

รายการท่องเท่ียวและกิจกรรมอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั 

ส่ิงที่ควรน าติดตัวไปด้วย:  กลอ้งถ่ายรูป, อุปกรณ์กนัแดด, ร่ม, รองเทา้สวมใส่สบาย, ยาประจ าตวั  
 

ขอขอบคุณภาพประกอบความเข้าใจ จากแหล่งข้อมูลอ้างอิงด้านล่าง เพ่ือวัตถปุระสงค์ในการเชิญชวนคนไทยเท่ียวไทย เพ่ือช่วยกระตุ้น
เศรษฐกิจท่องเท่ียวภายในประเทศ  
วดัรัตนเนตตาราม https://www.thailandtourismdirectory.go.th/th/info/attraction/detail/itemid/21387 
https://www.facebook.com/pages/วดัรัตนเนตตาราม%20จงัหวดัปราจีนบุรี/170341426421888/ 
เดอะ เวโรน่า แอท ทบัลาน https://www.facebook.com/veronaattublan 
อ่างเก็บน ้านฤบดินทรจินดาฯ http://www.prachinburi.go.th/, http://naruebodin.rid.go.th/ 
อุทยานพญานาค https://www.facebook.com/pages/พุทธอุทยานหลวงปู่ สด%20วงัพญานาค%204%20ตระกูล/107453379904742/ 

 

ข้อแนะน าส าหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะโควิท 19 
*สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง  
*ก่อนขึ้น-ลงรถทุกคร้ัง  ทางบริษทัจะมีมาตรการ วดัไข ้ และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอล ์ 

 
อตัราค่าบริการนี้รวม    
1. ค่ารถตูป้รับอากาศ ตลอดการเดินทาง 
2. ค่าเขา้สถานท่ีท่องเท่ียว ตามรายการท่ีระบุ 
3. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ตามรายการท่ีระบุ 
4. ประกนัอุบติัเหตุตามกรมธรรม ์(วงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อาย ุ75-85 ความคุ้มครองเหลือ 
50% อายตุ า่กว่า 1 ปี หรือ อายเุกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวการถูกฆาตกรรมหรือถูกท าร้าย) 
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (ในกรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนการช าระเงิน หากแจง้ภายหลงัการช าระเงิน ทาง
บริษทัฯ จะไม่ออกยอ้นหลงัใหทุ้กกรณี)  

ฟรี!! บริการถ่ายรูปตลอดทริป (รูปถ่าย เจ้าหน้าที่จัดส่งในช่องทางทีเ่หมาะสม) 

https://www.thailandtourismdirectory.go.th/th/info/attraction/detail/itemid/21387
https://www.facebook.com/pages/วัดรัตนเนตตาราม%20จังหวัดปราจีนบุรี/170341426421888/
https://www.facebook.com/veronaattublan
http://www.prachinburi.go.th/
http://naruebodin.rid.go.th/
https://www.facebook.com/pages/พุทธอุทยานหลวงปู่สด%20วังพญานาค%204%20ตระกูล/107453379904742/
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อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือรายการทวัร์ท่ีระบุ อาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีท่ีเกิดจากการเจ็บป่วย
ดว้ยโรคประจ าตวั) หรือเช่าจกัรยาน เป็นตน้ 
2. ค่าทิปทีมงาน ท่านละ 100 บาท 
 
วิธีการจอง 
1. กรุณาแจง้รายละเอียด วนัท่ีเดินทาง ช่ือผูจ้อง พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและช่องทางติดต่อ (เบอร์มือถือ/ไลน์ไอดี/อีเมล)์ 
ส่งขอ้มูลทั้งหมดมายงัอีเมล ์หรือ ไลน์ 
2. เม่ือเจา้หนา้ท่ีไดรั้บขอ้มูลแลว้ จะติดต่อกลบั เพื่อยนืยนัการจอง พร้อมรายละเอียด 
3. ช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน เพื่อเป็นการยนืยนัการจองจึงจะถือวา่ไดท้ าการส ารองท่ีนัง่เสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเขา้ทางธนาคารของ
บริษทัฯ ดงัรายละเอียด หากไม่ช าระตามก าหนด ขออนุญาตตดัท่ีนัง่ใหลู้กคา้ท่านอ่ืนท่ีรออยู ่การช าระไม่ครบ ถือวา่ท่านยกเลิกการ
เดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข ทางผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกทวัร์และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินตามเง่ือนไขการยกเลิก 
 
การยกเลกิการเดินทาง  
1. ขอสงวนสิทธ์ิการยกเลิก เน่ืองจากเป็นแพคเก็จราคาพิเศษ หากเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆท่ีเป็นเหตุสุดวิสัย อาทิ สภาพอากาศ การนดั
หยดุงาน การปฏิวติั หรืออ่ืนๆ ลูกคา้สามารถปรับเปล่ียนวนัเดินทางในโปรแกรมนั้นๆได ้
2. ทางผูจ้ดัจะไม่มีการคืนเงินค่าบริการทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆ  
 
หมายเหตุ  

1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 8 ท่านขึ้นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน ดงักล่าวทางบริษทัฯ  
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง 
2. การเปล่ียนแปลงโปรแกรม อาจเกิดขึ้นได ้ตาม สถานการณ์ อาทิเช่น การเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ เป็นตน้  ซ่ึงบริษทัฯ และผูจ้ดั 
จะด าเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทาง ให้ดีท่ีสุด 
3. ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายท่ีเกิดกบัชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย ความตาย อุบติัเหตุต่างๆ  สูญหายใน
ทรัพยสิ์นหรืออยา่งอ่ืน การนดัหยุดงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวติั  และอ่ืนๆ ท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางออ้ม  
4. พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของผูจ้ดั
ก ากบั  
5. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากบริษทัขนส่ง  ผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกร้อง
ค่าเสียหาย ไม่วา่ในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใชจ่้ายท่ีบริษทัจ่ายไปแลว้ เป็นตน้    
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6. ขอความร่วมมือในเร่ืองความประพฤติของคนเดินทาง หากผูจ้ดัเห็นวา่ผูเ้ดินทางประพฤติตนท่ีอาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อผูเ้ดินทาง
อ่ืนๆ หรือทรัพยสิ์น หรือขดัขวางการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ี (ตวัแทน) หรือไม่ปฏิบติัตามค าช้ีแจงของเจา้หนา้ท่ี (ตวัแทน) ทางผูจ้ดั
อาจใชม้าตรการตามท่ีเห็นสมควรเพื่อป้องกนัไม่ใหค้วามประพฤติดงักล่าวด าเนินต่อไป ซ่ึงรวมไปถึงการยบัย ั้ง และปฏิเสธใหบ้ริการ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


