กำหนดกำรเดินทำง
กุมภาพันธ์ 64

มีนาคม 64

เมษายน 64

06, 13, 20, 27

06, 13, 20, 27

03, 10, 18, 24

One Day Trip ตะลุย ปราจีนบุรี EP#2
สุดอลังการ ชมความงาม ถ่ ายรูปเป๊ ะปัง ทุ่งดอกเวอร์ บีน่าสีม่วง
วันเสาร์

กรุงเทพฯ – ปราจีนบุรี - กรุงเทพฯ

วัดรัตนเนตตาราม (วัดล้านหอย) – The Verona Tublan – อ่างเก็บน้านฤบดินทรจินดา – อุทยานพญานาค
06.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย (ปั๊มน้ ามัน ปตท.ดินแดง-วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า)
เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ
06.30 น. ออกเดินทางสู่ จ.ปราจีนบุรี โดยรถตูป้ รับอากาศ พร้อม บริการอาหารว่าง และน้าดื่มบนรถ

09.00 น. เอกลักษณ์หนึง่ เดียวในประเทศ อันซีนงานพุทธศิลป์ จากเปลือกหอยหนึ่งเดียวในประเทศไทย
ณ วัดรัตนเนตตาราม (วัดล้านหอย)
ชมความอลังการของสถาปัตยกรรมที่ประดับประดาจากเปลือกหอยนานาชนิด ที่สิ่งก่อสร้างต่างๆภายในวัดนา
เปลือกหอยทะเลนามาตบแต่ง ประดับประดาจนสวยงามเป็ นเอกลักษณ์ กลายเป็ นความวิจิตรบรรจงของงานพุทธ
ศิลป์ จากเปลือกหอยหนึ่งเดียวในประเทศไทย ทาให้วดั แห่งนี้เป็ นอีกหนึ่งวัดอันซีนที่ท้งั สวยงาม และยังแสดงถึง
ความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของคนในพื้นที่

10.30 น. ย้อนรอยตานานแห่งรักสไตล์อิตาลี ภายใต้แนวคิด“ดินแดนแห่งรัก อาณาจักรแห่งการพักผ่อน”
ณ เดอะ เวโรน่ า แอท ทับลาน (The Verona at Tublan)

สถานที่พกั ผ่อนได้แรงบันดาลใจมาจากเมืองเวโรน่า แห่งแคว้นเวเนตโต้ ประเทศอิตาลี ต้นกาเนิดนวนิยาย โรมิ
โอ&จูเลียต อันเลื่องชื่อของโลก จึงก่อกาเนิดดินแดนแห่งรักในเมืองไทย กับเดอะเวโรน่าแอททับลาน ท่ามกลาง
บรรยากาศขุนเขา ที่มีอากาศ บริ สุทธิ์อนั ดับ7 ของโลก ให้ความรู ้สึกโรแมนติกแบบสุดๆ พร้อมสถาปัตยกรรมที่
จาลองสะพาน Castelvecchio ทะเลสาบ Garda ลานกลางแจ้งแบบ Arena หอคอย Lamberti หอนาฬิกา หอระฆัง
จัตุรัสเออร์เบที่ให้ได้เข้าถึงความ เป็ นเวโรน่าแบบสุดๆ พร้อมภายในยังมีกิจกรรมล่องเรื อคอนโดล่า ชมตานานรัก
แห่งบ้านจูเลียต นัง่ รถม้าสไตล์อิตาลีพร้อมชมฟาร์มสไตล์คนั ทรี ได้ไกล้ชิดและให้อาหารสัตว์นานาชนิด สนุกไป
กับเครื่ องเล่น และสันทนาการต่างๆมากมาย พร้อมบริ การรถ ATV ให้ได้ Adventure แบบมันส์ๆ ที่นี่ยงั มีสินค้าทั้ง
แบรนด์ไทยแบรนด์นอกถึง 120 ร้านค้า ให้คุณได้ ชม ชิม ช๊อป แชะ พร้อมความสนุก อีกมากมาย ที่รอคุณได้สัมผัส
ไปกับคนที่คุณรัก เพียงแค่อยู่เมื่องไทยก็เหมือนได้ไปอิตาลี

พิเศษ! ชมทุ่งดอกเวอร์ บีน่าสีม่วงสุดอลังการ ถ่ายมุมไหนก็ปัง สามารถถ่ายรูปสวยๆได้ท้งั วันเลย
ไม่รวมกิจกรรม Adventure & Cowboy Town
โหนสลิง, ATV, ปี นหน้าผา, โรยตัว, ฐานเชือก, สไลด์เดอร์, พายเรื อคายัค, ถีบเรื อเป็ ด, ล่องเรื อกอนโดล่า, ขี้มา้ , นัง่
รถม้า, ยิงธนู, ยิงปื น (กรุ ณาสอบถาม)
และอิสระอาหารกลางวัน ภายในเดอะ เวโรน่ า แอท ทับลาน (The Verona at Tublan)

บ่ายบ่าย เที่ยวชมโครงการอ่างเก็บนา้ นฤบดินทรจินดาฯ (เขื่อนห้วยโสมง)
เป็ นโครงการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดใหญ่ และใช้เป็ นแหล่งน้ าสาคัญในพื้นที่และป้องกันน้ าท่วม รักษาระบบนิเวศ
ในแม่น้ าปราจีนบุรีและบางปะกง ถือได้ว่าเป็ นโครงการชลประทานขนาดใหญ่แห่งสุดท้าย อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9

สักการะหลวงปู่ สด และ พญานาค 4 ตระกูล ณ อุทยานพญานาค (พุทธอุทยานหลวงปู่ สด วังพญานาค 4 ตระกูล)
อุทยานแห่งใหม่ในปราจีนบุรี ซึ่งถูกกล่าวขานว่าเป็ นคาชะโนด 3 สาหรับผูท้ ี่มีความเชื่อบูชาพญานาค มีพญานาค
4 ตน กราบสักการะขอพรหลวงปู่ สดที่ประดิษฐานอยู่กลางบึงน้ า เป็ นการปั้นตามนิมิตรของช่างและพญานาคทั้ง 4
ตระกูล เพื่อความเป็ นสิริมงคลและโชคลาภกันอย่างต่อเนื่อง
ได้เวลาอันสมควรนาคณะเดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ และแวะซื้อของฝากก่อนกลับ
20.00 น. เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ
--------------------------------------------------------------รายการท่องเที่ยวและกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญ

สิ่งที่ควรนาติดตัวไปด้วย: กล้องถ่ายรู ป, อุปกรณ์กนั แดด, ร่ ม, รองเท้าสวมใส่สบาย, ยาประจาตัว
ขอขอบคุณภาพประกอบความเข้ าใจ จากแหล่งข้อมูลอ้ างอิงด้านล่าง เพื่อวัตถุประสงค์ ในการเชิญชวนคนไทยเที่ยวไทย
เพื่อช่ วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่ องเที่ยวภายในประเทศ
วัดรัตนเนตตาราม https://www.thailandtourismdirectory.go.th/th/info/attraction/detail/itemid/21387
https://www.facebook.com/pages/วัดรัตนเนตตาราม%20จังหวัดปราจีนบุรี/170341426421888/
เดอะ เวโรน่า แอท ทับลาน https://www.facebook.com/veronaattublan
อ่างเก็บน้ านฤบดินทรจินดาฯ http://www.prachinburi.go.th/, http://naruebodin.rid.go.th/
อุทยานพญานาค https://www.facebook.com/pages/พุทธอุทยานหลวงปู่ สด%20วังพญานาค%204%20ตระกูล/
107453379904742/
ข้อแนะนาสาหรับการเดินทาง ในช่ วงภาวะโควิท 19
*สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
*ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง ทางบริษทั จะมีมาตรการ วัดไข้ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถตูป้ รับอากาศ ตลอดการเดินทาง
2. ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว ตามรายการที่ระบุ
3. ค่าอาหารและเครื่ องดื่ม ตามรายการที่ระบุ
4. ประกันอุบตั ิเหตุตามกรมธรรม์ (วงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ ารั กษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรื อ อายุ 75-85 ความ
คุ้มครองเหลือ 50% อายุตา่ กว่า 1 ปี หรื อ อายุเกิน 85 ปี ไม่ค้มุ ครอง ไม่ค้ มุ ครองโรคประจาตัวการถูกฆาตกรรมหรื อถูกทา
ร้ าย)
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (ในกรณีตอ้ งการใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษี ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการชาระเงิน หากแจ้งภายหลังการ
ชาระเงิน ทางบริ ษทั ฯ จะไม่ออกย้อนหลังให้ทุกกรณี)

ฟรี!! บริการถ่ ายรูปตลอดทริป (รูปถ่ าย เจ้ าหน้ าที่จัดส่ งในช่ องทางที่เหมาะสม)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่ องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจาก
การเจ็บป่ วยด้วยโรคประจาตัว) หรื อเช่าจักรยาน เป็ นต้น
2. ค่าทิปทีมงาน ท่านละ 100 บาท
วิธีการจอง
1. กรุ ณาแจ้งรายละเอียด วันที่เดินทาง ชื่อผูจ้ อง พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและช่องทางติดต่อ (เบอร์มือถือ/ไลน์
ไอดี/อีเมล์) ส่งข้อมูลทั้งหมดมายังอีเมล์ หรื อ ไลน์
2. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลแล้ว จะติดต่อกลับ เพื่อยืนยันการจอง พร้อมรายละเอียด
3. ชาระค่าทัวร์ เต็มจานวน เพื่อเป็ นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทาการสารองที่นงั่ เสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้า
ทางธนาคารของบริษทั ฯ ดังรายละเอียด หากไม่ชาระตามกาหนด ขออนุญาตตัดทีน่ งั่ ให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ การชาระไม่
ครบ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข ทางผูจ้ ดั มีสิทธิยกเลิกทัวร์และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินตามเงื่อนไข
การยกเลิก
การยกเลิกการเดินทาง
1. ขอสงวนสิทธิ์การยกเลิก เนื่องจากเป็ นแพคเก็จราคาพิเศษ หากเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆที่เป็ นเหตุสุดวิสัย อาทิ สภาพ
อากาศ การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ หรื ออื่นๆ ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนวันเดินทางในโปรแกรมนั้นๆได้
2. ทางผูจ้ ดั จะไม่มกี ารคืนเงินค่าบริ การทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ

หมายเหตุ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจานวน 8 ท่านขึ้นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวน ดังกล่าวทางบริ ษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรื อเลื่อนการเดินทางหรื อยกเลิกการเดินทาง
2. การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม อาจเกิดขึ้นได้ ตาม สถานการณ์ อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ เป็ นต้น ซึ่ง
บริ ษทั ฯ และผูจ้ ดั จะดาเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทาง ให้ดีที่สุด
3. ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดกับชีวิต ร่ างกาย การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย ความตาย อุบตั ิเหตุ
ต่างๆ สูญหายในทรัพย์สินหรื ออย่างอื่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวตั ิ และอื่นๆ ที่เกิดขึ้น
ทางตรงหรื อทางอ้อม
4. พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ี
อานาจของผูจ้ ดั กากับ
5. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริ การจากบริษทั ขนส่ง ผูเ้ ดินทางไม่สามารถ
เรี ยกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู ้สึก และค่าใช้จ่ายที่บริษทั จ่ายไป
แล้ว เป็ นต้น
6. ขอความร่ วมมือในเรื่ องความประพฤติของคนเดินทาง หากผูจ้ ดั เห็นว่าผูเ้ ดินทางประพฤติตนที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ
ผูเ้ ดินทางอื่นๆ หรื อทรัพย์สิน หรื อขัดขวางการปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) หรื อไม่ปฏิบตั ิตามคาชี้แจงของ
เจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) ทางผูจ้ ดั อาจใช้มาตรการตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันไม่ให้ความประพฤติดงั กล่าวดาเนินต่อไป ซึ่ง
รวมไปถึงการยับยัง้ และปฏิเสธให้บริ การ

