THE CONNECTIVITY
เทีย่ วเมืองไทยสไตล์ซงึ้ ๆ
CONNECT กับแดนสวรรค์แห่งผืน
ป่ าตะวันออก
ปราจีนบุรี-สระแก้ว…สุดเขตบูรพา
เดินทางร่วมกับ ดร.วรภัทร์ ภูเ่ จริญ

วันที่ 22 - 24 สิงหาคม พ.ศ.2563 (3 วัน 2 คืน)
เดินทางโดยรถโค้ช

ไฮไลท์ของทริป
- สัมผัสธรรมชาติ เดินชมผีเสือ้ ดูนา้ ตก ณ ปางสีดา มรดกโลกผืนป่ าดงพญาเย็น-เขาใหญ่
- นั่งรถอีแต๊ก สัมผัสวิถีชมุ ชน เที่ยว “ละลุ” แกรนด์ แคนยอน เมืองไทย
- ศึกษาอารยธรรมเขมร ที่ปราสาทสด๊กก๊อกธม ปราสาทหินที่ใหญ่สดุ ในภาคตะวันออก
- เรียนรู ้ ภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนไทย ณ โรงพยาบาลพระยาอภัยภูเบศร
- สัมผัสวิถีเกษตร ทดลองทานาที่โรงเรียนกระบือ “โรงเรียนกาสรกสิวทิ ย์”
- มือ้ พิเศษ ทีบ่ า้ นเล่าเรื่องเมืองสมุนไพร ปราจีนบุรี เมืองสมุนไพร 1 ใน 4 เมืองที่มีช่ือเสียงด้านสมุนไพรของ
ประเทศไทย
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- เรียนรู้ การทาผ้าขาวม้าหมักโคลน จากชาวบ้านหนองโกวิทย์
วันแรกของการเดินทาง

07.00 น.

08.00 น.

กรุ งเทพ – ปราจีนบุรี –โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร –บ้านเล่าเรื่องเมืองสมุนไพร
โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ – สระแก้ว
(1)

พร้อมกันที่จดุ นัดพบ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง เจ้าหน้าที่สขุ นิยมทัวร์ให้การต้อนรับและอานวยความ
สะดวก ตรวจวัดอุณหภูมิและลงทะเบียน
จากนัน้ รับประทานอาหารเช้าแบบเซ็ตส่วนตัว ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศวีไอพี สู่ จ.ปราจีนบุรี เมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและธรรมชาติท่สี วยงาม
(ระยะทาง 109 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชั่วโมง)

10.30 น.

12.00 น.
13.00 น.
14.00 น.

เดินทางถึง โรงพยายาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร นาท่านชม พิพธิ ภัณฑ์เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ภายในอาคาร
ตกแต่งด้วยสถาปั ตยกรรมสไตล์บาโร้ค จัดแสดงภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนไทยในอดีตไว้อย่างมากมาย ไม่วา่ จะ
เป็ นเป็ นสมุนไพร ตารับยา สมุดข่อย ที่บอกเล่าวิธีการรักษาผูป้ ่ วยในอดีตไว้อย่างครบครัน อีกทัง้ ยังเป็ นที่ตงั้ ของ “โพธิ์
เงินโอสถ” ร้านขายยาแผนไทยประยุกต์ ที่ผสมผสานวิทยาการทางการแพทย์สมัยใหม่เข้าไว้กบั ตารับแพทย์แผนไทย
โบราณ
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ บ้านเล่าเรื่อง เมืองสมุนไพร โดยจังหวัดปราจีนบุรีได้รบั คัดเลือกให้เป็ น 1 ใน 4 เมืองที่มี
ชื่อเสียงด้านสมุนไพรของประเทศไทย เยี่ยมชมแหล่งเรียนรูภ้ มู ิปัญญาของบรรพบุรุษกับสมุนไพรไทยที่สืบทอดกันมา
เป็ นเวลานาน ร่วมทา WORKSHOP การทาเครื่องดืม่ สมุนไพรให้เหมาะกับสุขภาพของแต่ละท่าน
รับประทานอาหารกลางวัน แนวสุขภาพ ณ บ้านเล่าเรื่อง เมืองสมุนไพร
ออกเดินทางสู่ อ.เมือง จ.สระแก้ว (ระยะทาง 82 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง)
เดินทางถึง โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ หรือ โรงเรียนกระบือ โรงเรียนแห่ง
นีเ้ ป็ นโครงการภายใต้พระราชดาริของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ที่ทรงโปรดให้สร้างศูนย์ฝึกควายไทย และแหล่งสร้างอาชีพ
ของเกษตรกรขึน้ ภายในโรงเรียนมีการจัดแสดงการฝึ กสอนควายให้ไถนา
และการสาธิตทาบ้านดิน
ท่านสามารถเปลี่ยนชุดเพือ่ ร่วมกิจกรรม
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16.30 น.
18.00 น.

ดานาในแปลงนาสาทิต มีรา้ นกาแฟควายคะนองบรรยากาศดีๆ ให้ได้น่งั ดื่มด่ากับบรรยากาศอันร่มรื่น ท่ามกลาง
บริเวณทุ่งนาที่มีความเขียวขจี
บริการท่านด้วยเครื่องดื่ม ก่อนเดินทางสูท่ ่พี กั
นาท่านเข้าสู่ท่ีพกั SERENITY HOTEL & SPA ONSEN KABINBURI **** หรือเทียบเท่า
ให้ทกุ ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ผ่อนคลายกับการแช่นา้ ร้อน
รับประทานอาหารเย็น แบบเซ็ตส่วนตัว ณ ห้องอาหารของโรงแรม

คืนนี้ ใครยังไม่ง่วง ผมขอเชิญมาล้อมวงคุย บอกกล่าวแนะนาตัว สรุ ปความรู้ ความคิดทีไ่ ด้จาก
การเดินทางกันในวันนีก้ ับ อาจารย์ ดร. วรภัทร์ ภูเ่ จริญ
วันทีส่ องของการเดินทาง อุทยานแห่งชาติปางสีดา – ปราสาทสด๊กก๊อกธม –ปราสาทเขาน้อยสีชมพู - อรัญประเทศ (2)
07.00 น.
08.00 น.
09.00 น.

เที่ยง

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
ออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติปางสีดา สระแก้ว (ระยะทาง 64 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง)
เดินทางถึง อุทยานแห่งชาติปางสีดา นาท่าน ชม “ฝูงผีเสือ้ ” นับแสนตัว ออกมาโบยบินอวดความงามไปทั่วผืนป่ า
ในช่วง ดูผีเสือ้ ปางสีดา อุทยานแห่งชาตินี ้ เป็ นส่วนหนึ่งของผืนป่ ามรดกโลก “ดงพญาเย็น-เขาใหญ่” มีสภาพป่ าที่
อุดสมบูรณ์ และธรรมชาติท่สี วยงาม อีกทัง้ ยังเป็ นแหล่งอาศัยของผีเสือ้ หลากหลายชนิด จนถูกเรียกว่าเป็ น “ดินแดน
ผีเสือ้ แห่งผืนป่ าตะวันออก”

ออกเดินทางสู่ อาเภออรัญประเทศ (ระยะทาง 65 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารเผิงโหย่ว
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14.00 น.

ออกเดินทางสู่ ปราสาทสด๊กก๊อกธม (ระยะทาง 36 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 40 นาที) ซึง่ จัดเป็ นปราสาทหิน
ขนาดใหญ่ท่สี ดุ ในภาคตะวันออกของประเทศไทย สร้างขึน้ ด้วยหินศิลาแลง ตามลักษณะศิลปะขอมแบบคลัง-บาป
วนสร้างเสร็จในคริสต์ศตวรรษที่ 11 ในสมัยพระเจ้าอุทยั ทิตยวรมันที่ 2 จากนัน้ นาท่านชม ปราสาทเขาน้อยสีชมพู
ตัง้ อยู่บนยอดเขาน้อยซึง่ เป็ นหินปูนซึง่ สูงจากพืน้ มีบนั ไดขึน้ ไป125ขัน้ เดินต่อไปตามทางลาดสันนิษฐานว่า ปราสาทนี ้
สร้างในพุทธศตวรรษที่ 12

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารเวียดนาม
นาท่านเข้าสูท่ ่พี กั THE VELO’S HOTEL & BMX PUMP TRACK

วันทีส่ ามของการเดินทาง

ละลุ – บ้านหนองโกวิทย์ – กรุ งเทพ

(3)

08.00 น.
09.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เดินทางสู่ ชม ละลุ (ระยะทาง 53 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) คาว่า ละลุ เป็ นภาษาเขมร แปลว่า "ละลุ"
ทะลุ เป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีย่งิ ใหญ่และสวยงาม ไม่สามารถใช้รถยนต์ส่วนตัวได้ เนื่องจากบริเวณดังกล่าว
ไม่สามารถรับนา้ หนักได้มาก เพราะอาจจะเกิดดินยุบตัว และสร้างความเสียหายต่อสถานที่ได้ เปลี่ยนการเดินทาง
เป็ น รถอีแต๊ก (นั่งคันละ 6 ท่าน) เพื่อเข้าชมบริการท่านด้วย ของว่างพืน้ เมือง และเครื่องดื่มสมุนไพร ณ ศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยว

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้าน MORGEN GARDEN CAFÉ (ครัวอร่อยบ้านนา)
ร้านอาหารบรรยากาศดี ตกแต่งไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ ล้อมรอบไปด้วยต้นไม้สีเขียวชอุม่
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13.00 น.

14.30 น.
17.00 น.
18.30 น.

นาท่านเดินทางต่อไปที่ บ้านหนองโกวิทย์ เป็ นอีกหนึ่งหมู่บา้ นที่อยู่กินกันอย่างพอเพียง ชาวบ้านโดยส่วนใหญ่เป็ น
ชาวอีสานมาตัง้ แต่บรรพบุรุษ ทาให้มีภมู ิปัญญาที่ตกทอดกันมาจนถึงทุกวันนี ้ นั่นคือ การทอผ้าด้วยกี่ทอผ้าโบราณ
ผ้าทอของบ้านหนองโกวิทย์มีความพิเศษกว่าผ้าทอพืน้ ที่อ่นื ๆ ในเรื่องของความสวยงามที่ไม่เหมือนใคร รวมถึง

วัตถุดิบที่ใช้ ผ้าทอที่โดดเด่นที่สดุ คือ "ผ้าขาวม้าหมักโคลน" เป็ นการนาเส้นด้ายไปหมักโคลน เพื่อสร้างสีสนั ให้กบั
เส้นด้ายก่อนนาไปถักทอ และชาวบ้านทอผ้าทุกผืนด้วยใจเหมือนทอให้ลกู หลานตัวเองใช้ ที่น่ีเป็ นหมู่บา้ น
เกษตรกรรม ถือได้วา่ เป็ นอาชีพหลักของคนในหมู่บา้ น เพราะท้ายหมู่บา้ นมีหนองนา้ ที่สามารถใช้นา้ ได้ตลอดทัง้ ปี
และหนองนา้ แห่งนีย้ งั เป็ นที่มาของชื่อ "บ้านหนองโกวิทย์" ร่วมทากิจกรรม DIY ย้อมผ้าเช็ดหน้า จากวัสดุ
ธรรมชาติ พร้อมนากลับไปเป็ นทีร่ ะลึก และให้ทกุ ท่านได้เลือกซือ้ ผ้าพืน้ เมือง และผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ จากชุมชน
บริการท่านด้วย เครื่องดื่มสมุนไพร และ ข้าวจี่สามหน้า เมนูอร่อยจากชุมชนหนองโกวิทย์
ได้เวลาสมควรออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ ระหว่างทาง แวะซือ้ ของฝาก ร้านตัง้ เซ่งจัว้ ให้ท่านได้เลือกซือ้ ขนมเปี๊ ยะ
ชื่อดัง
เดินทางต่อไปยัง กรุ งเทพมหานคร (ระยะทาง 91 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง)
เดินทางถึง โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง โดยสวัสดิภาพ

Happiness is here and now
ขั้นต่า
จานวน 15 ท่าน

Happy price
ผูใ้ หญ่ พักห้องละ 2 ท่าน
เด็ก (2 – 9 ปี ) พักร่วมกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง
เด็ก (2 – 9 ปี ) พักร่วมกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง
พักห้องเดี่ยวชาระเพิ่ม ท่านละ

14,500.14,000.14,000.2,500.-

อัตราค่าบริการรวม
ค่าพาหนะเดินทาง รถโค้ชปรับอากาศ 40 ที่น่งั ในระหว่างนาเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
5

บาท
บาท
บาท
บาท

ค่าที่พกั 2 คืน ระดับ 4 ดาว พักห้องละ 2 ท่าน
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ตา่ งๆ ที่ระบุในรายการ
ประกันอุบตั ิเหตุในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
มัคคุเทศก์อานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
วิทยากร ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ ร่วมเดินทางตลอดการเดินทาง
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการไม่รวม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่ส่งั พิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์

หมายเหตุ
1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการในกรณีท่มี ีจานวนผูร้ ว่ มเดินทางน้อยกว่าที่
กาหนดข้างต้น (ผูใ้ หญ่)
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการนาเที่ยว สายการบิน โรงแรม ตามความเหมาะสม กรณีท่เี กิดเหตุจาเป็ น
สุดวิสยั อันเนื่องมาจากการล่าช้าของสายการบิน เหตุการณ์ประท้วงหยุดงาน เหตุจลาจล อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ โดยทัง้ นีจ้ ะ
รักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้มากที่สดุ
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่เี กิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ การประท้วง และอื่นๆที่อยู่
นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ ทางตรง
4. เนื่องจากการนาเที่ยวนี ้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายให้แก่ตวั แทนในต่างประเทศ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่คืนเงินที่ท่าน
ชาระมาแล้ว กรณีท่ที ่านปฏิเสธ หรือสละสิทธิ์ ในบริการที่ทางทัวร์จดั ไว้ให้ เว้นแต่ได้ตกลงล่วงหน้าก่อนการเดินทางและได้รบั
การยินยอมอย่างถูกต้องจากทางบริษัทฯเสียก่อน
5. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่าย กรณีท่ที ่านถูกปฏิเสธการเข้าออกประเทศ
6. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ในการพิจารณาผูร้ ว่ มเดินทางเป็ นกรณีพิเศษดังนี ้
6.1 ท่านที่สงสัยว่าอาจจะลักลอบเข้าเมือง
6.2 ท่านที่กาลังตัง้ ครรภ์ อันเนื่องจากความปลอดภัยความตัวท่าน (โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนสมัครทัวร์)
6.3 เด็กทารกที่อายุต่ากว่า 2 ขวบ เพราะอาจส่งเสียงรบกวนผูร้ ว่ มเดินทางท่านอื่นๆ
(โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนสมัครทัวร์)
6.4 ท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็นในการท่องเที่ยวเดินทาง (โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนสมัครทัวร์)
7. ท่านที่จะออกบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อต่อไป หรือกลับ จากทัวร์ขอให้ตรวจสอบ และยืนยันการเดินทางของ
กรุป๊ ทัวร์นนั้ กับเจ้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้
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8. อัตราค่าบริการทัวร์อาจปรับเปลี่ยนขึน้ ได้ จากการปรับราคานา้ มันของสายการบิน
9. รูปภาพในโปรแกรมทัวร์ใช้สาหรับโฆษณาเท่านัน้
บริษัท สุขนิยมทัวร์ จากัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและรายการท่องเที่ยว ตามความเหมาะสม ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กบั การ
เปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพการเมือง ภัยธรรมชาติ และเหตุสดุ วิสยั โดยยึดถือผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ หากมีเหตุ
จาเป็ นทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในกรณีเกิดเหตุสดุ วิสยั เช่น การถูกห้ามออกนอกประเทศหรือห้ามเข้าประเทศ
เนื่องจากการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเทีย่ วเลขที่ 11/07369
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