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One Day Trip ตะลุย ปรำจีนบุรี EP#1 
ย้อนรอยประวัติศำสตร์ทวำรวดี เยือนถิ่นสมนุไพรไทยระดับโลก 

วนัเสาร ์ กรงุเทพฯ – ปราจีนบุรี - กรงุเทพฯ 
วดัต้นโพธ์ิศรีมหาโพธ์ิ – โบราณสถานเมืองมโหสถ – พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี – วดั

แก้วพิจิตร – พิพิธภณัฑแ์พทยแ์ผนไทยอภยัภเูบศวร – พระพทุธทวารวดีศรีปราจีน – On The 

Tree Café’ 

06.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ จุดนดัหมาย (ป ัม๊น ้ามนั ปตท.ดนิแดง-วภิาวด ีตรงขา้ม ม.หอการคา้)  
เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรบั 

06.30 น. ออกเดนิทางสู ่จ.ปราจนีบุร ีโดยรถตูป้รบัอากาศ พรอ้ม บริการอาหารว่าง และน ้าดื่มบนรถ 

 
 
 
 
 
 
 
09.00 น. สกัการะ ต้นโพธ์ิใหญ่ 2,000 ปี ต้นแรกของไทย ใหญ่สุดๆ ณ วดัต้นโพธ์ิศรีมหาโพธ์ิ 

ตน้โพธิท์ีเ่กา่แก่ทีสุ่ดในประเทศไทย ทีเ่ชื่อว่าเป็นตน้โพธิท์ีเ่ป็นหน่อจากตน้พระศรมีหาโพธิ ์ สถานทีต่รสัรูจ้าก
พุทธคยา ประเทศอนิเดยี มอีายุกว่า 2,000 ปี ซึง่อญัเชญิมาจากลงักาทวปีราวสมยัทวารวด ีน าเขา้มาปลูก
เป็นตน้แรก ตน้โพธิต์น้นี้มขีนาดเสน้รอบวงของล าตน้ 20 เมตร สงู 30 เมตร มเีสน้ผ่านศูนยก์ลาง 25 

เมตร นอกจากนี้ยงัมพีระเจดยีป์ระธานของวดัทีจ่ าลองแบบจาก เจดยีพ์ทุธคยา มลีายปูนป ัน้รูปเทวดาซึง่
งดงามมากทีผ่นังดา้นนอกของหอ้งคหูาส่วนฐานพระเจดยีด์ว้ย 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ: ตน้โพธิ ์ เป็นตน้ไมม้งคลและมคีวามส าคญัยิง่ในพระพุทธศาสนา  เพราะเป็นสถานทีท่ีพ่ระสมัมาสมั
พุทธเจา้ทรงตรสัรูป้รนิิพพาน ซึง่ในพระพทุธศาสนายกใหต้น้โพธิเ์ป็นศาสนสถานทีศ่กัดิส์ทิธิ ์  ในพทุธศาสนาเดมินัน้
กล่าวไวว้่า ถา้ผูใ้ดไหวบู้ชา ตน้โพธิเ์สมอืนไดบ้ชูาองคพ์ระพุทธเจา้เช่นเดยีวกนั 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
เยือนถ่ินอารยธรรมทวารวดี ณ โบราณสถานศรีมโหสถ  

เมอืงศรมีโหสถเป็นเมอืงเก่าแก่แหง่หนึ่งมมีาตัง้แต่ก่อนพุทธสตวรรษที่  6   ในอดตีเคยเป็นเมอืงโบราณ
ขนาดใหญ่เป็นศูนยก์ลางความเจรญิทัง้ดา้นศลิปะ วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และศาสนาพทุธ 
โบราณสถานเมอืงศรมีโหสถ เป็นเมอืงโบราณสถานสมยัทวารวดขีนาดใหญ่ มลีกัษณะเป็นรูปไขห่รอื
สีเ่หลีย่มผนืผา้มุมมน มคีวามกวา้ง 700 เมตร ยาว 1,550 เมตร เนื้อทีท่ ัง้หมด 742 ไร่ 2 งาน 25 

ตารางวา เนื้อทีภ่ายในเมอืงกวา้งขวางมาก มโีบราณสถานเป็นสระน ้ากระจดักระจายอยู่ไปทัว่กว่า 100 แหง่ 
สนันิษฐานว่าเป็นเมอืงในสมยัทวารวด ี หลกัฐานส่วนใหญ่ทีพ่บมกัจะเป็นเรื่องเกีย่วกบัศาสนาพราหมณ์และ
ฮนิด ูอาทเิช่นเทวาลยั เทวรูป และ ศวิลงึค ์พรอ้มสกัการะ รอยพระพทุธบาทคู่ สลกับนพืน้ศลิาแลงทีม่ขีนาด
ใหญ่ทีสุ่ดและเกา่ทีส่ดุในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แกะรอยอารยธรรมก่อนประวติัศาสตร ์ณ พิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติ ปราจีนบุร ี
พพิธิภณัฑส์ถานประเภทประวตัศิาสตรโ์บราณคด ี วตัถุโบราณจ านวนมากบางครัง้กเ็ล่าเรื่องราวทาง
ประวตัศิาสตรแ์ละงานศลิปะในสมยันัน้ ๆ ไดอ้ย่างน่าสนใจ โดยเฉพาะทีพ่พิธิภณัฑส์ถานแห่งชาตปิราจนีบุรี
เป็นอกีหนึ่งสถานทีท่่องเทีย่วเชงิการศกึษาทีก่อ่ตัง้เป็นศูนยร์วมของโบราณวตัถุในภูมภิาคตะวนัออกและ



 
 
 
 
 
 
 

จงัหวดัใกลเ้คยีง เช่น ปราจนีบุร ีสระแกว้ นครนายก ฉะเชงิเทรา ชลบุร ี จนัทบุร ีตราดและระยอง น าเสนอ
เรื่องราวตัง้แต่การตัง้ถิน่ฐานของมนุษยถ์งึพุทธศตวรรษที่ 20 โดยเน้นการจดัแสดงโบราณวตัถุทีพ่บจาก
เมอืงโบราณศรมีโหสถ จ.ปราจนีบุร ี ซึง่แบ่งการจดัแสดงออกเป็น 5 หอ้ง ไดแ้ก่ หอ้งประวตัศิาสตรแ์ละ
โบราณคดภีาคตะวนัออก หอ้งชุมชนโบราณในภาคตะวนัออก หอ้งพฒันาการของชุมชนและเมอืงโบราณใน
ภาคตะวนัออก หอ้งวฒันธรรมลุ่มน ้าบางปะกง และหอ้งเมอืงศรมีโหสถนครรฐัแรกเริม่แห่งลุ่มน ้าบางปะกง 

ห้ามพลาด! 
1.ขอพรพระคเณศเก่าแก่ทีส่ดุในสยาม แห่งเมอืงศรมีโหสถ  

2.ขอพรพระพุทธรูปปางตรสัรูแ้ห่งเมอืงศรมีโหสถ  
3.เจา้แม่โคกพนมด ีหลุมฝงัศพจ าลอง พรอ้มโบราณวตัถุจากแหล่งโบราณคดสี าคญัของภาคตะวนัออก 
4.ชมทบัหลงัปราสาทเขาน้อยสชีมพ ูทบัหลงัอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี 

5.ชมจารกึสดก๊กอ๊กธม 2 จารกึบอกเล่าประวตัศิาสตรข์อม  

6.ชมจารกึเนนิสระบวั หลกัฐานความสมัพนัธท์างพุทธศาสนากบัลงักา 
7.ชมพระวษิณุจตุรภุช พระวษิณุ 4 กรแห่งเมอืงศรมีโหสถ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชมความงดงามของพระอโุบสถแห่งเดียวในประเทศไทยท่ีผสมผสานศิลปกรรม 4 ชาติ ณ วดัแก้ว
พิจิตร  
พระอารามหลวงภาคตะวนัออก วดัเก่าแก่ทีส่รา้งขึน้มาตัง้แต่สมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 

รชักาลที ่5 โดยเศรษฐชีาวปราจนีบุร ีต่อมาเจา้พระยาอภยัภูเบศร (พระอภยัวงศ์) ไดส้รา้งและบูรณะวดัแห่ง
นี้ สรา้งพระอุโบสถหลงัใหมด่ว้ยการก่ออฐิถอืปูน ตวัวดัเดน่ชดัดว้ยสถาปตัยกรรม ทีผ่สมผสานทัง้ศลิปะไทย 

จนี ยุโรป และเขมร ถอืไดเ้ป็นวดัประจ าสกุล อภยัวงศ์ โดยคู่กบัโรงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภูเบศร ท่านจะตื่น
ตาตื่นใจไปกบัภาพวาดบนแผ่นผา้ ทีบ่อกเลา่เรื่องราวเกีย่วกบัพระพุทธศาสนา ซึง่วาดโดยชา่งหลวงในสมยั
รชักาลที ่6 เท่านัน้ ยงัไดส้นุกกบัการถอดปรศินาธรรมต่างๆ ทีเ่จา้พระยาอภยัภูเบศรท าไวเ้พือ่เตอืนใจมนุษย์
อกีดว้ย 

เท่ียง อิสระอาหารกลางวนั ณ ลานไทรอภยัภเูบศวร 



 
 
 
 
 
 
 

 
บ่าย ย้อนรอยการแพทยแ์ผนไทย ณ พิพิธภณัฑ์แพทยแ์ผนไทยอภยัภเูบศวร 

 คลงัความรูแ้พทยแ์ผนไทย ตัง้อยูภ่ายในอาคารสถาปตัยกรรมแบบบาโรกอนังดงามทรงเสน่ห ์ โดยเป็นศูนย์
รวมต ารบัต าราความรูท้างการแพทยแ์ผนไทย สมุนไพรไทย และการแพทยพ์ืน้บา้นของจงัหวดัปราจนีบุร ีทัง้
ยงัเป็นแหล่งศกึษาคน้ควา้วจิยั และเผยแพร ่ ความรูเ้กีย่วกบัวถิชีวีติพืน้ถิน่อกีดว้ย พพิธิภณัฑจ์ะจดัแสดง
ประวตัขิองท่านเจา้พระยา เครือ่งใชเ้กีย่วกบัยาในอดตี ตวัอยา่งสมุนไพรต่างบอกชื่อพรอ้มสรรพคุณใหไ้ด้
ศกึษา 

 
 
 
 
 
 
 

สกัการะพระหน้าปรคท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย พระพทุธทวารวดีศรีปราจีน สิรินธรโลกนาถ  
ณ พทุธอทุยานโลกเขาอีโต้ 

วนพุทธอุทยาน น ้าตกเขาอโีต ้หรอื พุทธอทุยานโลก เป็นพุทธสถานทีส่รา้งขึน้ในรูปแบบร่วมสมยั เพือ่
ส่งเสรมิและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ทัง้ในและต่างประเทศ มกีารออกแบบภูมทิศัน์ใหส้วยงาม น าท่าน
สกัการะสิง่ศกัดิส์ทิธิป์ระจ าเมอืงและเป็นศูนยร์วมจติใจ คอื พระพทุธทวารวดศีรปีราจนี สรินิธรโลกนาถ 

พระพุทธรูปปางนาคปรคองคใ์หญ่ทีสุ่ดในประเทศไทย และยงัเป็นพระประจ าทอ้งถิน่เมอืงปราจนีบุร ี ซึง่มี
ลกัษณะงานศลิป์เป็นเอกลกัษณ์ของตวัเองถอืว่าเก่าแก่ทีสุ่ดแห่งแผ่นดนิสยาม ถอดแบบมาจากองค์
พระพุทธรูปสมยัทวารวด ีมขีนาดหน้าตกั 14.9 เมตร สงูกว่า 34 เมตร  
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

จิบกาแฟท้าความสูง บนต้นยางนายกัษ์สูง 15 เมตร ณ On The Tree Café (จิบกาแฟท้า
ความสูง)   
รา้นคาเฟ่ท่ามกลางธรรมชาต ิ เขยีวขจ ี พรอ้มหอคอยววิยอดตน้ไมท้ีค่วามสงู 15 เมตร สามารถเหน็ววิ
โดยรอบได ้360 องศา มทีีน่ัง่ในสวนมากมาย อยู่ใตต้น้ไมร้ม่รื่น นัง่ตรงไหนกเ็ยน็สบาย ไฮไลท์ >> ท่ีนัง่
บนต้นยางนายกัษ์สูง 15 เมตร เทียบเท่าตึก 5 ชัน้!! เดินข้ึนไปพร้อมชุด Safety รบัรองความ
ปลอดภยั 100% ข้ึนไปแล้วนัง่ชิลชมวิวท้องฟ้า ทุ่งนา ป่า เขา ได้เตม็ตา รบัลมเยน็ๆ สูดอากาศ
บริสุทธ์ิได้เตม็ปอด 

** พิเศษ! เครื่องดื่มเยน็ 1 แก้ว ต่อท่าน** 

**ไม่รวมค่าอาหารและขนมต่างๆ** 
**Extreme Option: Zipline 1 รอบ ท่านละ 150 บาท** 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าคณะเดนิทางกลบัสู่กรุงเทพฯ และแวะซื้อของฝากกอ่นกลบั 

20.00 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ...พรอ้มความประทบัใจ 
--------------------------------------------------------------- 

รายการทอ่งเทีย่วและกจิกรรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม โดยค านึงถงึความปลอดภยัของท่านเป็น

ส าคญั 

ส่ิงท่ีควรน าติดตวัไปด้วย - กลอ้งถ่ายรูป, อุปกรณ์กนัแดด, ร่ม, รองเทา้สวมใส่สบาย, ยาประจ าตวั 

 

ขอขอบคุณภาพประกอบความเขา้ใจ จากแหล่งขอ้มูลอา้งองิดา้นลา่ง เพือ่วตัถุประสงคใ์นการเชญิชวนคนไทยเทีย่ว
ไทย เพือ่ช่วยกระตุน้เศรษฐกจิทอ่งเทีย่วภายในประเทศ  

วดัตน้โพธิศ์รมีหาโพธิ ์ https://www.facebook.com/prachindaily, 

https://th.wikipedia.org/wiki/วดัตน้โพธิศ์รมีหาโพธิ ์
โบราณสถานศรมีโหสถ http://www.kokthai.go.th/, 

https://thai.tourismthailand.org/Attraction/โบราณสถานเมอืงศรมีโหสถ 

พพิธิภณัฑส์ถานแห่งชาต ิปราจนีบุร ีhttps://www.facebook.com/prachinburimuseum 

https://www.thairath.co.th/news/local/1607640 

วดัแกว้พจิติร  https://www.facebook.com/prachindaily, 

https://www.thailandtourismdirectory.go.th/th/info/attraction/detail/it
emid/1751 



 
 
 
 
 
 
 

พพิธิภณัฑแ์พทยแ์ผนไทยอภยัภูเบศวร 
https://www.museumthailand.com/th/museum/Abhaibhubejhr-Thai-
Herbal-Medicine-Museum 
พระพุทธทวารวดศีรปีราจนี 

https://thailandtourismdirectory.go.th/th/info/attraction/detail/itemid/
21529, 

Facebook พระพุทธทวารวดศีรปีราจนี https://bit.ly/3srVv3L 

On The tree Café  https://www.facebook.com/OntheTreeCafe 

 

ข้อแนะน าส าหรบัการเดินทาง ในช่วงภาวะโควิท 19 
*สมาชกิตอ้งใสห่น้ากากอนามยัตลอดการเดนิทาง  
*ก่อนขึน้-ลงรถทุกครัง้  ทางบรษิทัจะมมีาตรการ วดัไข ้ และลา้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอล ์ 

 
อตัราค่าบริการน้ีรวม    
1. ค่ารถตูป้รบัอากาศ ตลอดการเดนิทาง 
2. ค่าเขา้สถานทีท่อ่งเทีย่ว ตามรายการทีร่ะบุ 

3. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตามรายการทีร่ะบุ 

4. ประกนัอุบตัเิหตุตามกรมธรรม ์(วงเงนิประกนั 1 ลา้นบาท ค่ารกัษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรอื อายุ 75-85 

ความคุม้ครองเหลอื 50% อายุต า่กว่า 1 ปี หรอื อายุเกนิ 85 ปีไม่คุม้ครอง ไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวัการถูกฆาตกรรม
หรอืถูกท ารา้ย) 
5. ค่าภาษมีูลค่าเพิม่ (ในกรณีตอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ากบัภาษ ีตอ้งแจง้ล่วงหนา้กอ่นการช าระเงนิ หากแจง้
ภายหลงัการช าระเงนิ ทางบรษิทัฯ จะไม่ออกยอ้นหลงัใหทุ้กกรณี)  

ฟรี!! บริการถ่ายรปูตลอดทริป (รูปถ่าย เจ้าหน้าท่ีจดัส่งในช่องทางท่ีเหมาะสม) 
 
อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื่นๆ ทีน่อกเหนือรายการทวัรท์ีร่ะบุ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดื่ม ค่ารกัษาพยาบาล (ในกรณีที่
เกดิจากการเจบ็ป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) หรอืเชา่จกัรยาน เป็นตน้ 

2. ค่าทิปทีมงาน ท่านละ 100 บาท 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

วิธีการจอง 
1. กรุณาแจง้รายละเอยีด วนัทีเ่ดนิทาง ชือ่ผูจ้อง พรอ้มส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและช่องทางตดิตอ่ (เบอรม์อื
ถอื/ไลน์ไอด/ีอเีมล์) ส่งขอ้มูลทัง้หมดมายงัอเีมล์ หรอื ไลน์ 

2. เมื่อเจา้หน้าทีไ่ดร้บัขอ้มูลแลว้ จะตดิตอ่กลบั เพื่อยนืยนัการจอง พรอ้มรายละเอยีด 

3. ช าระค่าทวัรเ์ตม็จ านวน เพือ่เป็นการยนืยนัการจองจงึจะถอืว่าไดท้ าการส ารองทีน่ัง่เสรจ็สมบูรณ์ โดยการโอน
เงนิเขา้ทางธนาคารของบรษิทัฯ ดงัรายละเอยีด หากไม่ช าระตามก าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ัง่ใหลู้กคา้ท่านอื่นทีร่ออยู่ 
การช าระไมค่รบ ถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่เีงื่อนไข ทางผูจ้ดัมสีทิธยิกเลกิทวัรแ์ละขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
เงนิตามเงือ่นไขการยกเลกิ 

 
การยกเลิกการเดินทาง  
1. ขอสงวนสทิธิก์ารยกเลกิ เนื่องจากเป็นแพคเกจ็ราคาพเิศษ หากเกดิการเปลีย่นแปลงใดๆทีเ่ป็นเหตุสดุวสิยั อาท ิ

สภาพอากาศ การนดัหยดุงาน การปฏวิตั ิหรอือื่นๆ ลกูคา้สามารถปรบัเปลีย่นวนัเดนิทางในโปรแกรมนัน้ๆได ้

2. ทางผูจ้ดัจะไม่มกีารคนืเงนิค่าบรกิารทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆ  

 
หมายเหตุ  

1. การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 8 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน ดงักลา่วทางบรษิทัฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืเลื่อนการเดนิทางหรอืยกเลกิการเดนิทาง 
2. การเปลีย่นแปลงโปรแกรม อาจเกดิขึน้ได ้ตาม สถานการณ์ อาทเิช่น การเปลีย่นแปลงของสภาพอากาศ เป็นตน้  

ซึง่บรษิทัฯ และผูจ้ดั จะด าเนินการโดยรกัษาผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทาง ใหด้ทีีส่ดุ 
3. ขอสงวนสทิธิป์ฏเิสธความรบัผดิชอบค่าเสยีหายทีเ่กดิกบัชวีติ ร่างกาย การเจบ็ป่วย การถูกท ารา้ย ความตาย 

อุบตัเิหตุต่างๆ  สญูหายในทรพัยส์นิหรอือย่างอื่น การนัดหยุดงาน  ภยัธรรมชาต ิการก่อจลาจล การปฎวิตั ิ และอื่นๆ 

ทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม  

4. พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ดั  นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจ้ดัก ากบั  
5. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากบรษิทัขนส่ง  ผูเ้ดนิทาง
ไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทัง้สิน้ ทัง้ค่าเสยีเวลา  ค่าเสยีโอกาส ค่าเสยีความรูส้กึ และ
ค่าใชจ้่ายทีบ่รษิทัจ่ายไปแลว้ เป็นตน้    
6. ขอความร่วมมอืในเรื่องความประพฤตขิองคนเดนิทาง หากผูจ้ดัเหน็ว่าผูเ้ดนิทางประพฤตตินทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิ
อนัตรายตอ่ผูเ้ดนิทางอื่นๆ หรอืทรพัยส์นิ หรอืขดัขวางการปฏบิตัหิน้าทีข่องเจา้หน้าที่ (ตวัแทน) หรอืไม่ปฏบิตัติามค า
ชีแ้จงของเจา้หน้าที ่ (ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามทีเ่หน็สมควรเพือ่ป้องกนัไมใ่หค้วามประพฤตดิงักล่าว
ด าเนินตอ่ไป ซึง่รวมไปถงึการยบัยัง้ และปฏเิสธใหบ้รกิาร 



 
 
 
 
 
 
 

 

 


