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ปราจีนบุรี สระแก้ว …เมืองสุดเขตบูรพา

วิทยากร
คุณศรัณย บุญประเสริฐ
(นักเขียนสารคดีทองเที่ยว)

วันแรก
กรุงเทพฯ - ปราจีนบุรี - ภูมิภูเบศร - โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ - สระแก้ว

07.00 น.  พรอมกันที่ บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด 
(มหาชน) บางซื่อ เพ่ือลงทะเบียน เจาหนาท่ี
สุขนิยมทัวรอํานวยความสะดวกและ บริการ
อาหารเชา

08.00 น.  ออกเดนิทางโดยรถโคชปรบัอากาศวีไอพีสู จังหวดั
ปราจีนบรุ ี เมอืงทีม่ปีระวตัศิาสตรยาวนานและ
ธรรมชาตท่ีิสวยงาม (เดนิทาง 2 ชัว่โมง 30 นาท)ี

10.30 น.  เดนิทางถึง ภมิูภเูบศร อทุยานการเรยีนรูสมุนไพร
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และภูมิปญญาสุขภาพ โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภเูบศร ตองการใหผูใชบรกิารเหน็ความสําคญัของรากฐาน
ภูมปิญญาการดแูลสุขภาพของคนไทยสมยัโบราณ นาํทานชม ชมพิพิธภณัฑหมอไทย (หม่ืนชาํนาญแพทยา) 
หมอหลวงในรชักาลท่ี 5 อายกุวา 100 ป เปนการใชศาสตรดูแลสขุภาพโดยทาํบาน
ใหเปนยา สรางสมดลุใหกับธาตุท้ัง 4 ของรางกาย จดัแสดงประวัตหิมอไทยผานชวีติ
หมอพลอย นิทรรศการเคร่ืองยาไทย นิทรรศการการแพทย 3 ระบบ คือ การแพทย
เชิงระบบ การแพทยเหนือธรรมชาติ การแพทยพ้ืนบานและการคูณธาตุเจยีดยาปรบัธาตุ
เฉพาะราย รวมเวริคชอปทํายาดมสมุนไพร

กลุ�มท่ี 1  วันพุธที่ 20 - วันศุกร�ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564 (3 วัน 2 คืน)

กลุ�มท่ี 2  วันจันทร�ที่ 25 - วันพุธท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2564 (3 วัน 2 คืน)

จัดโดย
บริษัท สุขนิยมทัวร จํากัด

มาตรการปองกันและดูแลผูเดินทาง
•  บริษัททัวร� โรงแรม และรถโค�ชที่เลือกใช�บริการ ผ�านการรับรองสัญลักษณ� SHA มาตรฐาน

ความปลอดภัยด�านสุขอนามัย
•  จํากัดจํานวนผู�เดินทาง พร�อมผู�ติดตามไม�เกินกลุ�มละ 18 ท�าน
•  ผู�เดินทางทุกท�านต�องกรอกแบบฟอร�มสุขภาพก�อนการเดินทาง
•  เพิ่มการเว�นระยะที่นั่งบนรถ จัดที่นั่งแบบ 2 เบาะ นั่งเพียง 1 ท�าน (โดยครอบครัวที่มาด�วยกัน 

จะต�องนั่งเบาะแถวเดียวกัน และ/หรือแถวติดกัน)
•  มีบริการแอลกอฮอล�ทําความสะอาดตลอดการเดินทาง ทั้งนี้ผู�เดินทางจะต�องจัดเตรียม

หน�ากากอนามัยแบบผ�าหรือแบบใช�ครั้งเดียวมาเอง และสวมหน�ากากอนามัยตลอดเวลาที่
อยู�ในพื้นที่ป�ดส�วนรวม เช�น รถโค�ช

•  ร�านอาหารมีการจัดโซนที่นั่งเฉพาะคณะและเสิร�ฟชุดอาหารส�วนตัวให�เป�นส�วนใหญ� โดยผู�จัด
จะพยายามหลีกเลี่ยงการจัดอาหารแบบแชร�เท�าที่จะสามารถทําได�

•  ผู�เดินทางและเจ�าหน�าที่ทุกท�านจะต�องผ�านการตรวจวัดอุณหภูมิร�างกายทุกวันตอนเช�าก�อน
ออกเดินทาง

•  กรณีพบผู�เดินทางที่มีอาการไอ เจ็บคอ นํ้ามูกไหล หรือมีไข� (อุณหภูมิสูงกว�า 37.5 องศา
เซลเซียส) ทางผู�จัดต�องขอความกรุณาแยกผู�เดินทางออกจากคณะและขึ้นรถส�วนตัวกลับกทม.
เพื่อเข�ารับการตรวจรักษา เพื่อความปลอดภัยของผู�เดินทางและคณะ (ทั้งนี้ผู�เดินทางจะต�อง
รับผิดชอบค�าใช�จ�ายดังกล�าวเอง)

•  ขอความกรุณาปฏิบัติตามมาตรการทุกข�ออย�างเคร�งครัด เพื่อให�ทุกท�านได�รับความปลอดภัย
และสนุกสนานในการเดินทาง
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12.30 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ บ้านเล่าเรื่อง 
เมอืงสมนุไพร เมนแูนะน�า เช่น เลบ็ครฑุเทมปรุะ  
ต้มจดืหูเสอืบะช่อต�าลงึ ไข่เจยีวพระอาทิตย์ (เมนู 
อาหารและเครือ่งดืม่ล้วนมสีมนุไพรเป็นส่วนผสม)
หลังรับประทานอาหารน�าทุกท่านชม บ้านเล่า
เรื่อง แลนด์มาร์กของเมืองปราจีนบุรี เพราะเป็น
ทั้งพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้ท่ีรวบรวมเรื่อง
ราวประวัติศาสตร์จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ให ้
ทุกท่านได้ลองผสมเครื่องดื่มสมุนไพรให้ 
เหมาะกับสุขภาพของแต่ละท่าน

วันที่สอง
ละลุ - ปราสาทสด๊อกก๊อกธม

07.00 น. รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
08.00 น.  น�าท่านออกเดนิทางไปยัง อ�าเภอ

ตาพระยา(เดินทาง 1 ชั่วโมง)
09.00 น.  เดินทางถึง ละล ุเป็นปรากฏการณ์ 

ทางธรรมชาติท่ีสวยงาม เกิดจาก 
ดินที่ถูกลมและฝนกัดกร่อนจน
เป็นรูปร่างต่าง ๆ คล้ายก�าแพง 
เมือง หน้าผา บ้างมีลักษณะ 
เป็นแท่ง ๆ ท�าให้ละลุสวยงาม 
แปลกตา แตกต่างกันตาม 
จินตนาการของแต่ละคน จน 
ได้รบัสมญานามว่าเป็น "แกรนด์ 
แคนยอนเมืองไทย" ในการเข้าชม 
ด้านใน ไม่สามารถใช้รถยนต์ 
ส่วนตัวได้ เนื่องจากบริเวณ 

14.00 น.  ออกเดินทางสู่ อ�าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 
(เดินทาง 1 ชั่วโมง)

15.00 น.  เดินทางถึง โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ (โรงเรียน 
กระบือ) โรงเรียนแห่งน้ีเป็นโครงการภายใต ้
พระราชด�ารขิองสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม 
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี
ที่ทรงโปรดให้สร้างศูนย์ฝึกควายไทยและแหล่ง 
สร้างอาชพีของเกษตรกรขึน้ ภายในโรงเรยีนมกีาร 
จัดแสดงฝึกสอนควายให้ไถนาและสาธิตท�า 
บ้านดิน เป็นที่ตื่นตาต่ืนใจส�าหรับนักท่องเท่ียว  
มีร้านกาแฟควายคะนองให้ได้นั่งดื่มด�่ากับ 
บรรยากาศอันร่มรื่น ท่ามกลางทุ่งนาที่เขียวขจี

16.30 น.  ออกเดินทางสู่ อ�าเภออรัญประเทศ (เดินทาง 
50 นาที)

17.20 น.  เดินทางถึงที่พัก THE VELO’S HOTEL & BMX 
PUMP TRACK  (พัก 2 คืน)

18.00 น. รับประทานอาหารค�่า ณ โรงแรม

ดังกล่าว ไม่สามารถรับน�้าหนักได้มาก เพราะอาจเกิดดินยุบตัวและสร้างความเสียหายต่อสถานท่ีได้ จึงต้อง 
เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถอีแต๊ก (นั่งคันละ 4 - 5 ท่าน) เพื่อเข้าชม

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.00 น.  ออกเดินทางต่อไปยัง อ�าเภอโคกสูง (เดินทาง 30 นาที)
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วันที่สาม
วัดนครธรรม - จุดชมวิวเขาฉกรรจ์ - ฉะเชิงเทรา - กรุงเทพฯ

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
09.00 น.  เดินทางสู่ วัดนครธรรม (เดินทาง 30 นาที) 

วัดโบราณเก่าแก่ที่ประดิษฐานหลวงพ่อขาว  

13.30 น.  เดินทางถึง ปราสาทสด๊กก๊อกธม ปราสาทหิน 
ขนาดใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออก สร้างด้วยหิน 
ศลิาแลง ตามลกัษณะศิลปะขอมแบบคลงั-บาปวน 
สร้างเสร็จในคริสต์ศตวรรษท่ี 11 สมัยพระเจ้า 
อทุยัทติยวรมนัท่ี 2 สิง่ท่ีมคีณุค่าและส�าคญัย่ิงของ 
ปราสาทสด๊กก๊อกธม คอื การค้นพบหลกัศลิาจารกึ 
สด๊กก๊อกธม (หลักท่ี 2) ซึ่งบันทึกประวัติศาสตร์
ของชนชาตขิอมเป็นช่วงระยะเวลานานถึง 200 ปี  
นบัจากรชัสมยัของพระเจ้าชยัวรมนัที ่2 (พ.ศ. 1345 - 

1393) กษตัรย์ิผูส้ถาปนาอาณาจกัรเมอืงพระนคร  
และเปลีย่นแปลงการปกครองเป็นระบอบเทวราช  
ในจารกึได้กล่าวถึงกษตัรย์ิอกีหลายพระองค์จนถึง 
สมัยพระเจ้าอุทยาทิตยวรมันที่ 2

15.30 น.  เดินทางกลับ อ�าเภออรัญประเทศ (เดินทาง  
40 นาที)

16.10 น.  น�าท่านเข้าสูท่ี่พัก THE VELO’S HOTEL & BMX 
PUMP TRACK (คืนที่ 2)

17.30 น. รับประทานอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร

(หลวงพ่อปูน) พระพุทธรูปโบราณนั่งขัดสมาธิ 
สร้างด้วยปูนขาวจากหนองดินจี่ท่ีมีอายุเก่าแก่
กว่า 100 ปี มชืีอ่เสยีงด้านอภินิหาร ความศกัดิส์ทิธ์ิ 
โดยเมื่อครั้งที่ได้อัญเชิญหลวงพ่อขาวจากวัดร้าง
บ้านจิกในปี พ.ศ. 2468 ขณะอัญเชิญได้มี
ปรากฏการณ์อศัจรรย์เกิดขึน้ พระภกิษสุงฆ์ได้เหน็
น�้าพระเนตรของหลวงพ่อขาวไหลออกมาอย่าง 
ชัดเจน พร้อมกับมีฝนตกลงมาอย่างหนัก จึงเป็น 
ที่กล่าวขานถึงอภินิหารของหลวงพ่อขาวมาจน 
ปัจจุบัน

10.30 น.  ออกเดินทางสู่ อ�าเภอเขาฉกรรจ์ (เดินทาง  
30 นาที) ให้ท่านได้แวะ ถ่ายรูปวิวเขาฉกรรจ ์
แบบพานอรามา ท่ามกลางทุ่งดอกไม้ที่ Wood  
House Café
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รายละเอียดกิจกรรม
กิจกรรม : ปราจีนบุรี สระแก้ว…เมืองสุดเขตบูรพา

บริษัททัวร์  :  บริษัท สุขนิยมทัวร์ จ�ากัด

วันเดินทาง :  กลุ่มที่ 1 วันพุธที่ 20 - วันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564 
(3 วัน 2 คืน)

   กลุ่มท่ี 2 วันจันทร์ท่ี 25 - วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 
(3 วัน 2 คืน)

จ�านวนที่รับ : 14 - 18 ท่าน / กลุ่ม

*กรณีมผีูส้มคัรไม่ถึง 14 ท่าน ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการจดัโปรแกรมท่องเทีย่วดังกล่าว

หมายเหต ุ: อปุกรณ์หูฟังบรรยาย กรณีช�ารดุหรอืสญูหายจะมค่ีาใช้จ่ายชดุละ 6,000 บาท

ตัวอย่าง พิมพ์ TR2005 <เว้นวรรค>  

ตามด้วยเลขสมาชิก เอสซีจี ดีเบนเจอร์  

คลับ 11 หลัก <เว้นวรรค> หมายเลขกลุ่ม 

กิจกรรมที่ต้องการสมัครล�าดับท่ี 1  

<เว้นวรรค> หมายเลขกลุ่มกิจกรรม 

ที่ต้องการสมัครล�าดับที่ 2 และส่ง SMS  

ไปที่ 4554599

วิธีสมัครผ่าน SMS

รหัสกิจกรรม TR2005

อัตราค่าบริการ ราคา/ท่าน

ผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ติดตาม 1 ท่าน (พักห้องละ 2 ท่าน)
บุคคลทั่วไป
เด็กอายุ 4 - 9 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุ 4 - 9 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม)
เดก็อายุ 0 - 4 ปี พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน (ไม่มเีตยีงเสรมิ)
พักเดี่ยว ช�าระเพิ่ม
ไม่รับประกันภัยไวรัสโคโรนา ลดไปท่านละ

 22,600 บาท
 23,300 บาท
 22,000 บาท
 21,500 บาท
 20,000  บาท
 2,500 บาท
 400 บาท

การแจ้งสิทธิ์
เข้าร่วมกิจกรรม
แจ้งผลเฉพาะผู้ได้รับสิทธิ์ 

วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  
ทางโทรศัพท์ และเอสซจี ีดีเบนเจอร์  
คลับ โมบาย แอปพลิเคชัน

(เฉพาะผู้ที่สมัครผ่านช่องทางนี้เท่านั้น)

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.00 น.  น�าท่านเดินทางสู่ อ�าเภอบางคล้า จังหวัด

ฉะเชิงเทรา (เดินทาง 1 ชั่วโมง 30 นาที)
14.30 น.  เดินทางถึง วัดปากน�้าโจ้โล้ ต้ังอยู่ริมฝั่งแม่น�้า 

บางปะกง เป็นวัดในสมยัอยุธยาตอนปลาย สร้าง 
ประมาณ 200 กว่าปีมาแล้ว ในอดีตบริเวณนี ้
เป็นที่ตั้งของทัพพม่า ซึ่งยกทัพบกและทัพเรือมา 
ปะทะกับกองทัพของสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช  
ผลการสู้รบคือฝ่ายพระเจ้าตากสินมหาราชทรง 
มีชัยเหนือพม่าจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ 
สร้างเจดีย์ไว้เป็นอนุสรณ์ น�าท่านชมพระอุโบสถ 
หน่ึงเดยีวในประเทศไทยท่ีทาสทีองท้ังหลงังดงาม
ตระการตาอย่างมาก ภายนอกวัดมีเรือโบราณ 
ในสมัยยุคสมเด็จพระเจ้าตากสินจัดแสดงไว้  
นอกจากน้ีภายในอุโบสถยังสามารถลอดใต้ฐาน 
พระประธาน เพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย

15.50 น.  ให้ท่านได้แวะซื้อของฝากที่ ร้านตั้งเซ่งจ้ัว 
 ร้านขนมเปี๊ยะชื่อดัง

16.30 น.  เดินทางต่อไปยัง กรุงเทพฯ (เดินทาง 1 ชั่วโมง  
30 นาที)

18.00 น.  เดนิทางถึง บรษัิทปนูซเิมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)  
บางซื่อ โดยสวัสดิภาพ
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delight activity

หมายเหต ุทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลง สภาพการเมือง  
โรคระบาด ภัยธรรมชาติ และเหตุสุดวิสัย โดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส�าคัญ หากมีเหตุจ�าเป็นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อ 
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย

การช�าระค่าบริการ
ช�าระค่าบริการเต็มจ�านวน ภายในวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเดอะคริสตัล พีทีที

 ประเภทบญัชอีอมทรพัย์

 ชื่อบัญชี  บริษัท สุขนิยมทัวร์ จ�ากัด

 เลขที่บัญชี  407-209717-6

 ธนาคารกสกิรไทย สาขาถนนราชพฤกษ์ (ปตท.ประดบัดาว)

 ประเภทบญัชอีอมทรพัย์

 ชื่อบัญชี  บจก.สุขนิยมทัวร์

 เลขที่บัญชี  655-2-14777-2

* เมื่อช�าระค่าบริการทุกครั้ง กรุณาส่งหลักฐานการช�าระค่าใช้จ่ายและส�าเนาบัตรประชาชน พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุลผู้เดินทางมาทางอีเมล debentureclub@scg.com 
 หรือโทรสาร 0-2586-4977

อัตราค่าบริการนี้รวม
•  ค่าพาหนะเดินทาง รถโค้ชปรับอากาศวีไอพี 40 ที่น่ัง 

ในระหว่างน�าเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
• ค่าที่พัก 2 คืน ระดับ 3.5 ดาว (พักห้องละ 2 ท่าน)
• ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
• วิทยากรและมคัคเุทศก์อ�านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง
• ค่าอุปกรณ์หูฟังเพื่อเข้าชมและฟังบรรยายสถานที่ต่าง ๆ
• ค่ากิจกรรมและค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ  ท่ีระบุในรายการ

•  ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
ตามเงือ่นไขกรมธรรม์

 **	 	กรณีที่ผู้เดินทางอายุ	 75	ปีขึ้นไป	วงเงินประกัน	จะลดลง	50%	ตามเงื่อนไข 
ของกรมธรรม์

•  ค่าประกันภัยไวรัสโคโรนา ในวงเงินท่านละ 500,000 บาท  
กรณีเจ็บป่วยระยะสุดท้ายเน่ืองจากการติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา  
วงเงนิ 50,000 บาท ส�าหรบัค่ารกัษาพยาบาลจากการตดิเชือ้ไวรสั 
โคโรนา ตามเงือ่นไขกรมธรรม์ (ต้องกรอกใบสมคัรด้วยตนเอง)

• ภาษมีลูค่าเพ่ิม 7%

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
•  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ มินิบาร์ อาหารและเครื่องดื่ม 

ที่สั่งพิเศษ กิจกรรมส่วนตัวที่มีค่าใช้จ่าย ฯลฯ
•  ค่าทมีงานล่วงหน้า เพ่ือประสานงานและอ�านวยความสะดวก 

(เอสซีจีดูแลค่าใช้จ่าย)
•  ค่าช่างภาพ (เอสซีจีดูแลค่าใช้จ่าย)

เงื่อนไขการยกเลิก
• กรณีแจ้งยกเลิกตั้งแต่ วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป ขอสงวนสิทธิ์คืนค่าทัวร์ทั้งหมด




