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THE CONNECTIVITY  
เทีย่วเมืองไทยสไตลซ์ึง้ๆ 
CONNECT กับแดนสวรรคแ์ห่งผืน
ป่าตะวันออก 
ปราจนีบุรี-สระแก้ว…สุดเขตบูรพา 
เดนิทางร่วมกับ ดร.วรภทัร ์ภูเ่จริญ 
วันที ่22 - 24 สิงหาคม พ.ศ.2563 (3 วัน 2 คืน) 
เดนิทางโดยรถโค้ช 
 
 
 
 
 
ไฮไลทข์องทริป 

- สมัผสัธรรมชาต ิเดินชมผีเสือ้ ดูน า้ตก ณ ปางสีดา มรดกโลกผืนป่าดงพญาเยน็-เขาใหญ่  

- น่ังรถอีแต๊ก สมัผสัวิถีชมุชน เที่ยว “ละลุ”  แกรนด ์แคนยอน เมืองไทย  

- ศกึษาอารยธรรมเขมร ที่ปราสาทสด๊กกอ๊กธม ปราสาทหินที่ใหญ่สดุในภาคตะวนัออก  

- เรียนรู ้ภมูิปัญญาทางการแพทยแ์ผนไทย  ณ โรงพยาบาลพระยาอภยัภเูบศร  

- สมัผสัวิถีเกษตร ทดลองท านาที่โรงเรยีนกระบือ “โรงเรียนกาสรกสิวทิย”์ 

- มือ้พเิศษ ทีบ้่านเล่าเร่ืองเมืองสมุนไพร ปราจีนบรุี เมืองสมนุไพร 1 ใน 4 เมืองท่ีมีช่ือเสียงดา้นสมนุไพรของ
ประเทศไทย 
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- เรียนรู้ การท าผ้าขาวม้าหมักโคลน จากชาวบา้นหนองโกวิทย ์
 

วันแรกของการเดนิทาง กรุงเทพ – ปราจนีบุรี –โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภยัภเูบศร –บ้านเล่าเรื่องเมืองสมุนไพร 
โรงเรียนกาสรกสิวิทย ์– สระแก้ว      (1) 

 
07.00 น. พรอ้มกนัที่จดุนดัพบ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง เจา้หนา้ที่สขุนิยมทวัรใ์หก้ารตอ้นรบัและอ านวยความ

สะดวก ตรวจวัดอุณหภมูิและลงทะเบยีน  

จากนัน้  รบัประทานอาหารเชา้แบบเซ็ตส่วนตวั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
08.00 น.   ออกเดินทางโดยรถบสัปรบัอากาศวีไอพี สู ่จ.ปราจนีบุรี เมืองที่มีประวตัิศาสตรย์าวนานและธรรมชาติที่สวยงาม  
        (ระยะทาง 109 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 2.30 ชั่วโมง) 
10.30 น.           

 เดินทางถึง โรงพยายาบาลเจ้าพระยาอภยัภเูบศร น าท่านชม พพิธิภณัฑเ์จ้าพระยาอภยัภูเบศร ภายในอาคาร
ตกแตง่ดว้ยสถาปัตยกรรมสไตลบ์าโรค้ จดัแสดงภมูิปัญญาทางการแพทยแ์ผนไทยในอดีตไวอ้ย่างมากมาย ไม่วา่จะ
เป็นเป็นสมนุไพร ต ารบัยา สมดุข่อย ที่บอกเล่าวิธีการรกัษาผูป่้วยในอดีตไวอ้ย่างครบครนั อีกทัง้ยงัเป็นที่ตัง้ของ “โพธิ์

เงนิโอสถ” รา้นขายยาแผนไทยประยกุต ์ ที่ผสมผสานวิทยาการทางการแพทยส์มยัใหม่เขา้ไวก้บัต ารบัแพทยแ์ผนไทย
โบราณ  

 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ บ้านเล่าเรื่อง เมืองสมุนไพร โดยจงัหวดัปราจีนบรุีไดร้บัคดัเลือกใหเ้ป็น 1 ใน 4 เมืองที่มี
ช่ือเสียงดา้นสมนุไพรของประเทศไทย เย่ียมชมแหลง่เรยีนรูภ้มูิปัญญาของบรรพบรุุษกบัสมนุไพรไทยที่สืบทอดกนัมา
เป็นเวลานาน ร่วมท า WORKSHOP การท าเครื่องดืม่สมุนไพรใหเ้หมาะกับสุขภาพของแต่ละทา่น 

12.00 น.   รบัประทานอาหารกลางวนั แนวสขุภาพ ณ บ้านเล่าเรื่อง เมืองสมุนไพร  
13.00 น. ออกเดินทางสู่ อ.เมือง จ.สระแก้ว (ระยะทาง 82 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 1 ชั่วโมง) 
14.00 น.  เดินทางถึง โรงเรียนกาสรกสิวิทย ์ หรือ   โรงเรียนกระบือ  โรงเรยีนแห่ง

นีเ้ป็นโครงการภายใตพ้ระราชด ารขิอง  สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกมุาร ี ที่ทรงโปรดใหส้รา้งศนูยฝึ์กควายไทย และแหล่งสรา้งอาชีพ
ของเกษตรกรขึน้ ภายในโรงเรียนมีการจดัแสดงการฝึกสอนควายใหไ้ถนา 
และการสาธิตท าบา้นดิน ทา่นสามารถเปล่ียนชุดเพือ่ร่วมกิจกรรม
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ด านาในแปลงนาสาทติ มีรา้นกาแฟควายคะนองบรรยากาศดีๆ ใหไ้ดน้ั่งดื่มด ่ากบับรรยากาศอนัรม่รื่น ท่ามกลาง
บรเิวณทุ่งนาที่มีความเขียวขจี  
บรกิารท่านดว้ยเครื่องดื่ม ก่อนเดินทางสูท่ี่พกั 

16.30 น.   น าท่านเขา้สู่ที่พกั SERENITY HOTEL & SPA ONSEN KABINBURI **** หรือเทยีบเทา่ 
   ใหท้กุท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั ผ่อนคลายกับการแช่น า้ร้อน 
18.00 น.  รบัประทานอาหารเย็น แบบเซ็ตส่วนตวั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 
  
 
 
 
 

 คืนนี ้ใครยังไม่ง่วง ผมขอเชิญมาล้อมวงคุย บอกกล่าวแนะน าตัว สรุปความรู้ ความคิดทีไ่ด้จาก
การเดนิทางกนัในวันนีก้ับ อาจารย ์ดร. วรภทัร ์ภูเ่จริญ 

 

วันทีส่องของการเดนิทาง อุทยานแหง่ชาตปิางสีดา – ปราสาทสด๊กก๊อกธม –ปราสาทเขาน้อยสีชมพู - อรัญประเทศ   (2) 

 
07.00 น.             รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 
08.00 น.  ออกเดินทางสู่ อุทยานแหง่ชาตปิางสีดา สระแกว้ (ระยะทาง 64 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 1 ชั่วโมง)  
09.00 น. เดินทางถึง อุทยานแหง่ชาตปิางสีดา น าท่าน ชม “ฝงูผีเสือ้” นบัแสนตวั ออกมาโบยบินอวดความงามไปทั่วผืนป่า 

ในช่วง ดูผีเสือ้ปางสีดา  อทุยานแห่งชาตินี ้ เป็นส่วนหนึ่งของผืนป่ามรดกโลก “ดงพญาเย็น-เขาใหญ่” มีสภาพป่าที่
อดุสมบรูณ ์และธรรมชาติที่สวยงาม อีกทัง้ยงัเป็นแหลง่อาศยัของผีเสือ้หลากหลายชนิด จนถกูเรียกวา่เป็น “ดนิแดน
ผีเสือ้แหง่ผืนป่าตะวันออก” 

 
 
 
 
 
 
 
 ออกเดินทางสู่ อ าเภออรัญประเทศ (ระยะทาง 65 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 1 ชั่วโมง) 
เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ  รา้นอาหารเผิงโหย่ว   
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14.00 น. ออกเดินทางสู ่   ปราสาทสด๊กก๊อกธม (ระยะทาง 36 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 40 นาที) ซึง่จดัเป็นปราสาทหิน
ขนาดใหญ่ที่สดุในภาคตะวนัออกของประเทศไทย สรา้งขึน้  ดว้ยหินศิลาแลง ตามลกัษณะศิลปะขอมแบบคลงั-บาป
วนสรา้งเสรจ็ในครสิตศ์ตวรรษที่ 11 ในสมยัพระเจา้อทุยัทิตยวรมนัที่ 2 จากนัน้น าท่านชม ปราสาทเขาน้อยสีชมพู 
ตัง้อยู่บนยอดเขานอ้ยซึง่เป็นหินปนูซึง่สงูจากพืน้มีบนัไดขึน้ไป125ขัน้เดินต่อไปตามทางลาดสนันิษฐานวา่ ปราสาทนี้
สรา้งในพทุธศตวรรษที่ 12 

 
 
 
 
 
18.00 น. รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหารเวียดนาม   

น าท่านเขา้สูท่ี่พกั THE VELO’S HOTEL & BMX PUMP TRACK  
  

วันทีส่ามของการเดนิทาง   ละลุ – บ้านหนองโกวิทย ์– กรุงเทพ      (3) 

 
08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 
09.00 น. เดินทางสู่ ชม  ละลุ (ระยะทาง 53 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 1 ชั่วโมง)  ค าว่า ละล ุ "ละลุ "เป็นภาษาเขมร แปลวา่ 

ทะล ุเป็นปรากฏการณท์างธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม ไม่สามารถใชร้ถยนตส์่วนตวัได ้เน่ืองจากบรเิวณดงักล่าว 
ไม่สามารถรบัน า้หนกัไดม้าก เพราะอาจจะเกิดดินยบุตวั  และสรา้งความเสียหายตอ่สถานที่ได ้  เปลี่ยนการเดินทาง
เป็น รถอีแต๊ก  (นั่งคนัละ 6 ท่าน) เพื่อเขา้ชมบรกิารท่านดว้ย ของวา่งพืน้เมือง และเครื่องดื่มสมนุไพร ณ ศนูยบ์รกิาร
นกัท่องเที่ยว 

  
 
 
 
 
 
  
12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้น  MORGEN GARDEN CAFÉ (ครวัอรอ่ยบา้นนา) 

 รา้นอาหารบรรยากาศดี ตกแตง่ไปดว้ยตน้ไมน้านาพนัธุ ์ลอ้มรอบไปดว้ยตน้ไมส้ีเขียวชอุม่ 
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13.00 น. น าท่านเดินทางตอ่ไปที่ บ้านหนองโกวิทย ์เป็นอีกหนึ่งหมู่บา้นที่อยู่กินกนัอย่างพอเพียง ชาวบา้นโดยสว่นใหญ่เป็น
ชาวอีสานมาตัง้แตบ่รรพบรุุษ ท าใหมี้ภมูิปัญญาที่ตกทอดกนัมาจนถึงทกุวนันี ้นั่นคือ การทอผา้ดว้ยก่ีทอผา้โบราณ 
ผา้ทอของบา้นหนองโกวิทยมี์ความพิเศษกวา่ผา้ทอพืน้ที่อื่น ๆ ในเรื่องของความสวยงามที่ไม่เหมือนใคร รวมถึง

วตัถดุิบที่ใช ้ผา้ทอที่โดดเดน่ที่สดุ คือ "ผ้าขาวม้าหมักโคลน" เป็นการน าเสน้ดา้ยไปหมกัโคลน เพื่อสรา้งสีสนัใหก้บั
เสน้ดา้ยก่อนน าไปถกัทอ  และชาวบา้นทอผา้ทกุผืนดว้ยใจเหมือนทอใหล้กูหลานตวัเองใช ้ที่น่ีเป็นหมู่บา้น
เกษตรกรรม ถือไดว้า่เป็นอาชีพหลกัของคนในหมู่บา้น เพราะทา้ยหมู่บา้นมีหนองน า้ที่สามารถใชน้ า้ไดต้ลอดทัง้ปี 
และหนองน า้แห่งนีย้งัเป็นที่มาของช่ือ "บา้นหนองโกวิทย"์ ร่วมท ากิจกรรม DIY ย้อมผ้าเช็ดหน้า จากวัสดุ

ธรรมชาต ิพร้อมน ากลับไปเป็นทีร่ะลึก และใหท้กุท่านไดเ้ลือกซือ้ผา้พืน้เมือง และผลิตภณัฑต์า่งๆ จากชมุชน 
 บรกิารท่านดว้ย เครื่องดื่มสมนุไพร และ ขา้วจ่ีสามหนา้ เมนอูรอ่ยจากชมุชนหนองโกวิทย ์
14.30 น. ไดเ้วลาสมควรออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ ระหวา่งทาง แวะซือ้ของฝาก ร้านตัง้เซ่งจัว้  ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้ขนมเป๊ียะ

ช่ือดงั 
17.00 น. เดินทางตอ่ไปยงั กรุงเทพมหานคร (ระยะทาง 91 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง) 
18.30 น. เดินทางถึง โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง โดยสวสัดิภาพ 
 

 Happiness is here and now 

 

 
 
 
 
 
 
อัตราค่าบริการรวม 

คา่พาหนะเดินทาง รถโคช้ปรบัอากาศ 40 ที่นั่ง ในระหวา่งน าเที่ยวตามที่ระบใุนรายการ  

Happy price 
ขั้นต ่า 

 จ านวน 15 ทา่น 
ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  14,500.-  บาท 

เด็ก (2 – 9  ปี)  พกัรว่มกบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน เสรมิเตียง 14,000.-  บาท 

เด็ก (2 – 9  ปี)  พกัรว่มกบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่เสรมิเตียง 14,000.-  บาท 

พกัหอ้งเดี่ยวช าระเพิ่ม ท่านละ   2,500.-  บาท 
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คา่ที่พกั 2 คืน ระดบั 4 ดาว พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
คา่เขา้ชมสถานที่ตา่งๆ ที่ระบใุนรายการ   

 ประกนัอบุตัิเหตใุนวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเง่ือนไขกรมธรรม ์
 มคัคเุทศกอ์ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 วิทยากร ดร.วรภทัร ์ภู่เจรญิ รว่มเดินทางตลอดการเดินทาง 

คา่ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  
 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
 คา่ใชจ้่ายส่วนตวั เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / คา่ซกัรดี / คา่โทรศพัท ์

คา่ทิปหวัหนา้ทวัร ์

หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางหรือเปล่ียนแปลงอตัราคา่บรกิารในกรณีที่มีจ านวนผูร้ว่มเดินทางนอ้ยกวา่ที่

ก  าหนดขา้งตน้ (ผูใ้หญ่)  
2. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปล่ียนแปลงรายการน าเที่ยว สายการบิน โรงแรม ตามความเหมาะสม กรณีที่เกิดเหตจุ าเป็น 

สดุวิสยั อนัเน่ืองมาจากการล่าชา้ของสายการบิน เหตกุารณป์ระทว้งหยดุงาน เหตจุลาจล  อบุตัิเหต ุภยัธรรมชาติ โดยทัง้นีจ้ะ
รกัษาผลประโยชนข์องท่านไวใ้หม้ากที่สดุ  

3. บรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิ ไม่รบัผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณท์ี่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ การประทว้ง และอื่นๆที่อยู่
นอกเหนือการควบคมุของทางบรษิัทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรง  

4. เน่ืองจากการน าเที่ยวนี ้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายใหแ้ก่ตวัแทนในตา่งประเทศ บรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนเงินที่ท่าน
ช าระมาแลว้ กรณีที่ท่านปฏิเสธ หรอืสละสิทธ์ิ ในบรกิารที่ทางทวัรจ์ดัไวใ้ห ้เวน้แต่ไดต้กลงล่วงหนา้ก่อนการเดินทางและไดร้บั
การยินยอมอย่างถกูตอ้งจากทางบรษิัทฯเสียก่อน  

5. บรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ่้าย กรณีที่ท่านถกูปฏิเสธการเขา้ออกประเทศ 
6. บรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิ ในการพิจารณาผูร้ว่มเดินทางเป็นกรณีพิเศษดงันี ้ 

6.1 ท่านที่สงสยัวา่อาจจะลกัลอบเขา้เมือง 
6.2 ท่านที่ก าลงัตัง้ครรภ ์อนัเน่ืองจากความปลอดภยัความตวัท่าน  (โปรดแจง้เจา้หนา้ที่ก่อนสมคัรทวัร)์  
6.3 เด็กทารกที่อายตุ ่ากวา่ 2 ขวบ เพราะอาจสง่เสียงรบกวนผูร้ว่มเดินทางท่านอื่นๆ  

(โปรดแจง้เจา้หนา้ที่ก่อนสมคัรทวัร)์ 
6.4 ท่านที่ตอ้งใชร้ถเข็นในการท่องเที่ยวเดินทาง (โปรดแจง้เจา้หนา้ที่ก่อนสมคัรทวัร)์ 

7. ท่านที่จะออกบตัรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อตอ่ไป หรอืกลบั จากทวัรข์อใหต้รวจสอบ และยืนยนัการเดินทางของ
กรุป๊ทวัรน์ัน้กบัเจา้ที่ของบรษิัทฯ ก่อนทกุครัง้  
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8. อตัราค่าบรกิารทวัรอ์าจปรบัเปลี่ยนขึน้ได ้จากการปรบัราคาน า้มนัของสายการบิน 
9. รูปภาพในโปรแกรมทวัรใ์ชส้  าหรบัโฆษณาเท่านัน้   

 
บรษิัท สขุนิยมทวัร ์จ ากดั ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาและรายการท่องเที่ยว ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการ

เปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพการเมือง ภยัธรรมชาติ และเหตสุดุวิสยั โดยยึดถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั หากมีเหตุ
จ าเป็นทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในกรณีเกิดเหตสุดุวิสยั เช่น การถกูหา้มออกนอกประเทศหรือหา้มเขา้ประเทศ 
เน่ืองจากการพิจารณาของเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง 

 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเทีย่วเลขที ่11/07369 

 
 


