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ปราจีนบุรี สระแกว …เมืองสุดเขตบูรพา
โครงการ “หุนกูเอสซีจี
ใจดีชวยโรงเรียนของหนู” ป 2563
จังหวัดพิจิตร
(รับบริจาค 1 - 31 ตุลาคม 2563)

สมัครภายใน
15 ตุลาคม 2563
BY SCG DEBENTURE CLUB
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ปราจีนบุรี สระแก้ว …เมืองสุดเขตบูรพา
กลุมที่ 1 วันพุธที่ 20 - วันศุกรที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564 (3 วัน 2 คืน)
กลุมที่ 2 วันจันทรที่ 25 - วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 (3 วัน 2 คืน)
มาตรการปองกันและดูแลผูเดินทาง
วิทยากร
คุณศรัณย บุญประเสริฐ
(นักเขียนสารคดีทองเที่ยว)

จัดโดย
บริษัท สุขนิยมทัวร จํากัด

วันแรก

• บริษัททัวร โรงแรม และรถโคชที่เลือกใชบริการ ผานการรับรองสัญลักษณ SHA มาตรฐาน
ความปลอดภัยดานสุขอนามัย
• จํากัดจํานวนผูเดินทาง พรอมผูติดตามไมเกินกลุมละ 18 ทาน
• ผูเดินทางทุกทานตองกรอกแบบฟอรมสุขภาพกอนการเดินทาง
• เพิ่มการเวนระยะที่นั่งบนรถ จัดที่นั่งแบบ 2 เบาะ นั่งเพียง 1 ทาน (โดยครอบครัวที่มาดวยกัน
จะตองนั่งเบาะแถวเดียวกัน และ/หรือแถวติดกัน)
• มีบริการแอลกอฮอลทําความสะอาดตลอดการเดินทาง ทั้งนี้ผูเดินทางจะตองจัดเตรียม
หนากากอนามัยแบบผาหรือแบบใชครั้งเดียวมาเอง และสวมหนากากอนามัยตลอดเวลาที่
อยูในพื้นที่ปดสวนรวม เชน รถโคช
• รานอาหารมีการจัดโซนที่นั่งเฉพาะคณะและเสิรฟชุดอาหารสวนตัวใหเปนสวนใหญ โดยผูจัด
จะพยายามหลีกเลี่ยงการจัดอาหารแบบแชรเทาที่จะสามารถทําได
• ผูเดินทางและเจาหนาที่ทุกทานจะตองผานการตรวจวัดอุณหภูมิรางกายทุกวันตอนเชากอน
ออกเดินทาง
• กรณีพบผูเดินทางที่มีอาการไอ เจ็บคอ นํ้ามูกไหล หรือมีไข (อุณหภูมิสูงกวา 37.5 องศา
เซลเซียส) ทางผูจัดตองขอความกรุณาแยกผูเดินทางออกจากคณะและขึ้นรถสวนตัวกลับกทม.
เพื่อเขารับการตรวจรักษา เพื่อความปลอดภัยของผูเดินทางและคณะ (ทั้งนี้ผูเดินทางจะตอง
รับผิดชอบคาใชจายดังกลาวเอง)
• ขอความกรุณาปฏิบัติตามมาตรการทุกขออยางเครงครัด เพื่อใหทุกทานไดรับความปลอดภัย
และสนุกสนานในการเดินทาง

กรุงเทพฯ - ปราจีนบุรี - ภูมิภูเบศร - โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ - สระแก้ว

07.00 น. พร อ มกั น ที่ บริ ษั ท ปู น ซิ เ มนต ไ ทย จํ า กั ด
(มหาชน) บางซื่อ เพื่อลงทะเบียน เจาหนาที่
สุขนิยมทัวรอํานวยความสะดวกและ บริการ
อาหารเชา
08.00 น. ออกเดินทางโดยรถโคชปรับอากาศวีไอพีสู จังหวัด
ปราจีนบุรี เมืองทีม่ ปี ระวัตศิ าสตรยาวนานและ
ธรรมชาติทสี่ วยงาม (เดินทาง 2 ชัว่ โมง 30 นาที)
10.30 น. เดินทางถึง ภูมภิ เู บศร อุทยานการเรียนรูส มุนไพร
และภูมิปญญาสุขภาพ โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร ตองการใหผใู ชบริการเห็นความสําคัญของรากฐาน
ภูมปิ ญ
 ญาการดูแลสุขภาพของคนไทยสมัยโบราณ นําทานชม ชมพิพธิ ภัณฑหมอไทย (หมืน่ ชํานาญแพทยา)
หมอหลวงในรัชกาลที่ 5 อายุกวา 100 ป เปนการใชศาสตรดแู ลสุขภาพโดยทําบาน
ใหเปนยา สรางสมดุลใหกบั ธาตุทงั้ 4 ของรางกาย จัดแสดงประวัตหิ มอไทยผานชีวติ
หมอพลอย นิทรรศการเครื่องยาไทย นิทรรศการการแพทย 3 ระบบ คือ การแพทย
สมัครภายใน
เชิงระบบ การแพทยเหนือธรรมชาติ การแพทยพนื้ บานและการคูณธาตุเจียดยาปรับธาตุ
15 ตุลาคม 2563
เฉพาะราย รวมเวิรค ชอปทํายาดมสมุนไพร
BY SCG DEBENTURE CLUB
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12.30 น.	รับประทานอาหารกลางวัน ณ บ้านเล่าเรื่อง
เมืองสมุนไพร เมนูแนะน�ำ เช่น เล็บครุฑเทมปุระ
ต้มจืดหูเสือบะช่อต�ำลึง ไข่เจียวพระอาทิตย์ (เมนู
อาหารและเครือ่ งดืม่ ล้วนมีสมุนไพรเป็นส่วนผสม)
หลังรับประทานอาหารน�ำทุกท่านชม บ้านเล่า
เรื่อง แลนด์มาร์กของเมืองปราจีนบุรี เพราะเป็น
ทั้งพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้ที่รวบรวมเรื่อง
ราวประวัติศาสตร์จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ให้
ทุกท่านได้ลองผสมเครื่องดื่มสมุนไพรให้
เหมาะกับสุขภาพของแต่ละท่าน

วันที่สอง

14.00 น.	ออกเดินทางสู่ อ�ำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
(เดินทาง 1 ชั่วโมง)
15.00 น.	เดินทางถึง โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ (โรงเรียน
กระบือ) โรงเรียนแห่งนี้เป็นโครงการภายใต้
พระราชด�ำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ที่ทรงโปรดให้สร้างศูนย์ฝึกควายไทยและแหล่ง
สร้างอาชีพของเกษตรกรขึน้ ภายในโรงเรียนมีการ
จัดแสดงฝึกสอนควายให้ไถนาและสาธิตท�ำ
บ้านดิน เป็นที่ต่ืนตาตื่นใจส�ำหรับนักท่องเที่ยว
มี ร ้ า นกาแฟควายคะนองให้ ไ ด้ นั่ ง ดื่ ม ด�่ ำ กั บ
บรรยากาศอันร่มรื่น ท่ามกลางทุ่งนาที่เขียวขจี
16.30 น.	ออกเดินทางสู่ อ�ำเภออรัญประเทศ (เดินทาง
50 นาที)
17.20 น.	เดินทางถึงที่พัก THE VELO’S HOTEL & BMX
PUMP TRACK (พัก 2 คืน)
18.00 น. รับประทานอาหารค�่ำ ณ โรงแรม

ละลุ - ปราสาทสด๊อกก๊อกธม

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
08.00 น.	น�ำท่านออกเดินทางไปยัง อ�ำเภอ
ตาพระยา(เดินทาง 1 ชั่วโมง)
09.00 น.	เดินทางถึง ละลุ เป็นปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติทสี่ วยงาม เกิดจาก
ดินที่ถูกลมและฝนกัดกร่อนจน
เป็นรูปร่างต่าง ๆ คล้ายก�ำแพง
เมือง หน้าผา บ้างมีลักษณะ
เป็นแท่ง ๆ ท�ำให้ละลุสวยงาม
แปลกตา แตกต่ า งกั น ตาม
จินตนาการของแต่ละคน จน
ได้รบั สมญานามว่าเป็น "แกรนด์
แคนยอนเมืองไทย" ในการเข้าชม
ด้านใน ไม่สามารถใช้รถยนต์
ส่ ว นตั ว ได้ เนื่ อ งจากบริ เ วณ
ดังกล่าว ไม่สามารถรับน�้ำหนักได้มาก เพราะอาจเกิดดินยุบตัวและสร้างความเสียหายต่อสถานที่ได้ จึงต้อง
เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถอีแต๊ก (นั่งคันละ 4 - 5 ท่าน) เพื่อเข้าชม
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.00 น.	ออกเดินทางต่อไปยัง อ�ำเภอโคกสูง (เดินทาง 30 นาที)
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13.30 น.	เดินทางถึง ปราสาทสด๊กก๊อกธม ปราสาทหิน
ขนาดใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออก สร้างด้วยหิน
ศิลาแลง ตามลักษณะศิลปะขอมแบบคลัง-บาปวน
สร้างเสร็จในคริสต์ศตวรรษที่ 11 สมัยพระเจ้า
อุทยั ทิตยวรมันที่ 2 สิง่ ทีม่ คี ณ
ุ ค่าและส�ำคัญยิง่ ของ
ปราสาทสด๊กก๊อกธม คือ การค้นพบหลักศิลาจารึก
สด๊กก๊อกธม (หลักที่ 2) ซึ่งบันทึกประวัติศาสตร์
ของชนชาติขอมเป็นช่วงระยะเวลานานถึง 200 ปี
นับจากรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 (พ.ศ. 1345 -

วันที่สาม

1393) กษัตริยผ์ สู้ ถาปนาอาณาจักรเมืองพระนคร
และเปลีย่ นแปลงการปกครองเป็นระบอบเทวราช
ในจารึกได้กล่าวถึงกษัตริยอ์ กี หลายพระองค์จนถึง
สมัยพระเจ้าอุทยาทิตยวรมันที่ 2
15.30 น.	เดินทางกลับ อ�ำเภออรัญประเทศ (เดินทาง
40 นาที)
16.10 น.	น�ำท่านเข้าสูท่ พี่ กั THE VELO’S HOTEL & BMX
PUMP TRACK (คืนที่ 2)
17.30 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

วัดนครธรรม - จุดชมวิวเขาฉกรรจ์ - ฉะเชิงเทรา - กรุงเทพฯ

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

(หลวงพ่อปูน) พระพุทธรูปโบราณนั่งขัดสมาธิ
สร้างด้วยปูนขาวจากหนองดินจี่ที่มีอายุเก่าแก่
กว่า 100 ปี มีชอื่ เสียงด้านอภินหิ าร ความศักดิส์ ทิ ธิ์
โดยเมื่อครั้งที่ได้อัญเชิญหลวงพ่อขาวจากวัดร้าง
บ้านจิกในปี พ.ศ. 2468 ขณะอัญเชิญได้มี
ปรากฏการณ์อศั จรรย์เกิดขึน้ พระภิกษุสงฆ์ได้เห็น
น�้ำพระเนตรของหลวงพ่อขาวไหลออกมาอย่าง
ชัดเจน พร้อมกับมีฝนตกลงมาอย่างหนัก จึงเป็น
ที่กล่าวขานถึงอภินิหารของหลวงพ่อขาวมาจน
ปัจจุบัน
10.30 น.	ออกเดินทางสู่ อ�ำเภอเขาฉกรรจ์ (เดินทาง
30 นาที) ให้ท่านได้แวะ ถ่ายรูปวิวเขาฉกรรจ์
แบบพานอรามา ท่ามกลางทุ่งดอกไม้ที่ Wood
House Café
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12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.00 น.	น�ำท่านเดินทางสู่ อ�ำเภอบางคล้า จังหวัด
ฉะเชิงเทรา (เดินทาง 1 ชั่วโมง 30 นาที)
14.30 น.	เดินทางถึง วัดปากน�้ำโจ้โล้ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น�้ำ
บางปะกง เป็นวัดในสมัยอยุธยาตอนปลาย สร้าง
ประมาณ 200 กว่าปีมาแล้ว ในอดีตบริเวณนี้
เป็นที่ตั้งของทัพพม่า ซึ่งยกทัพบกและทัพเรือมา
ปะทะกับกองทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ผลการสู้รบคือฝ่ายพระเจ้าตากสินมหาราชทรง
มีชัยเหนือพม่าจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สร้างเจดีย์ไว้เป็นอนุสรณ์ น�ำท่านชมพระอุโบสถ
หนึง่ เดียวในประเทศไทยทีท่ าสีทองทัง้ หลังงดงาม
ตระการตาอย่างมาก ภายนอกวัดมีเรือโบราณ
ในสมัยยุคสมเด็จพระเจ้าตากสินจัดแสดงไว้
นอกจากนี้ภายในอุโบสถยังสามารถลอดใต้ฐาน
พระประธาน เพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย

15.50 น.	ให้ท่านได้แวะซื้อของฝากที่ ร้ า นตั้ ง เซ่ ง จั้ ว
ร้านขนมเปี๊ยะชื่อดัง
16.30 น.	เดินทางต่อไปยัง กรุงเทพฯ (เดินทาง 1 ชั่วโมง
30 นาที)
18.00 น.	เดินทางถึง บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
บางซื่อ โดยสวัสดิภาพ

รายละเอียดกิจกรรม
กิจกรรม

วิธีสมัครผ่าน SMS

: ปราจีนบุรี สระแก้ว…เมืองสุดเขตบูรพา

รหัสกิจกรรม TR2005

บริษัททัวร์ : บริษัท สุขนิยมทัวร์ จ�ำกัด
วันเดินทาง :	
กลุ่มที่ 1 วันพุธที่ 20 - วันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564

ตัวอย่าง พิมพ์ TR2005 <เว้นวรรค>

(3 วัน 2 คืน)
		กลุ่มที่ 2 วันจันทร์ที่ 25 - วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564
(3 วัน 2 คืน)
จ�ำนวนที่รับ : 14 - 18 ท่าน / กลุ่ม

ตามด้วยเลขสมาชิก เอสซีจี ดีเบนเจอร์
คลับ 11 หลัก <เว้นวรรค> หมายเลขกลุม่
กิ จ กรรมที่ ต ้ อ งการสมั ค รล� ำ ดั บ ที่ 1
<เว้นวรรค> หมายเลขกลุ่มกิจกรรม
ที่ต้องการสมัครล�ำดับที่ 2 และส่ง SMS
ไปที่ 4554599

*กรณีมผี สู้ มัครไม่ถงึ 14 ท่าน ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกการจัดโปรแกรมท่องเทีย่ วดังกล่าว

อัตราค่าบริการ

ผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ติดตาม 1 ท่าน (พักห้องละ 2 ท่าน)
บุคคลทั่วไป
เด็กอายุ 4 - 9 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุ 4 - 9 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม)
เด็กอายุ 0 - 4 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (ไม่มเี ตียงเสริม)
พักเดี่ยว ช�ำระเพิ่ม
ไม่รับประกันภัยไวรัสโคโรนา ลดไปท่านละ

ราคา/ท่าน

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

หมายเหตุ : อุปกรณ์หฟู งั บรรยาย กรณีชำ� รุดหรือสูญหายจะมีคา่ ใช้จา่ ยชุดละ 6,000 บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

การแจ้งสิทธิ์
เข้าร่วมกิจกรรม
แจ้งผลเฉพาะผู้ได้รับสิทธิ์
วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ทางโทรศัพท์ และเอสซีจี ดีเบนเจอร์
คลับ โมบาย แอปพลิเคชัน
(เฉพาะผู้ที่สมัครผ่านช่องทางนี้เท่านั้น)

delight activity
OCTOBER - DECEMBER 2020

อัตราค่าบริการนี้รวม
•	
ค่าพาหนะเดินทาง รถโค้ชปรับอากาศวีไอพี 40 ที่นั่ง

•
•
•
•
•

ในระหว่างน�ำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
ค่าที่พัก 2 คืน ระดับ 3.5 ดาว (พักห้องละ 2 ท่าน)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
วิทยากรและมัคคุเทศก์อำ� นวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าอุปกรณ์หูฟังเพื่อเข้าชมและฟังบรรยายสถานที่ต่าง ๆ
ค่ากิจกรรมและค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุในรายการ

•	ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ตามเงือ่ นไขกรมธรรม์
** ก รณีที่ผู้เดินทางอายุ 75 ปีขึ้นไป วงเงินประกัน จะลดลง 50% ตามเงื่อนไข
ของกรมธรรม์

•	ค่าประกันภัยไวรัสโคโรนา ในวงเงินท่านละ 500,000 บาท
กรณีเจ็บป่วยระยะสุดท้ายเนื่องจากการติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา
วงเงิน 50,000 บาท ส�ำหรับค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชือ้ ไวรัส
โคโรนา ตามเงือ่ นไขกรมธรรม์ (ต้องกรอกใบสมัครด้วยตนเอง)
• ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7%

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
•	ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ มินิบาร์ อาหารและเครื่องดื่ม
ที่สั่งพิเศษ กิจกรรมส่วนตัวที่มีค่าใช้จ่าย ฯลฯ

•	คา่ ทีมงานล่วงหน้า เพือ่ ประสานงานและอ�ำนวยความสะดวก
(เอสซีจีดูแลค่าใช้จ่าย)
•	ค่าช่างภาพ (เอสซีจีดูแลค่าใช้จ่าย)

การช�ำระค่าบริการ

ช�ำระค่าบริการเต็มจ�ำนวน ภายในวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนราชพฤกษ์ (ปตท.ประดับดาว)
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี บจก.สุขนิยมทัวร์
เลขที่บัญชี 655-2-14777-2

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเดอะคริสตัล พีทีที
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี บริษัท สุขนิยมทัวร์ จ�ำกัด
เลขที่บัญชี 407-209717-6

* เมื่อช�ำระค่าบริการทุกครั้ง กรุณาส่งหลักฐานการช�ำระค่าใช้จ่ายและส�ำเนาบัตรประชาชน พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุลผู้เดินทางมาทางอีเมล debentureclub@scg.com
หรือโทรสาร 0-2586-4977

เงื่อนไขการยกเลิก
• กรณีแจ้งยกเลิกตั้งแต่ วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป ขอสงวนสิทธิ์คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลง สภาพการเมือง
โรคระบาด ภัยธรรมชาติ และเหตุสุดวิสัย โดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส�ำคัญ หากมีเหตุจ�ำเป็นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย

