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ก ำหนดวนัเดินทำง 

พฤศจกิำยน63  

01, 07, 08, 14, 15, 21, 22, 
23, 29   

ธนัวำคม63  

05, 06, 12, 13, 19, 20, 26, 
27 

มกรำคม64  

02, 03, 09, 10, 16, 17, 23, 
24, 30, 31 

 

เท่ียวเมืองรอง ถ่ินเมืองลิง ลพบุรี 1 วนั 

สมัผสัทะเลหมอกยำมเชำ้  แลเมืองประวตัิศำสตร ์เข่ือนป่ำสกัชลสิทธ์ิเกริกกอ้ง 
 

ทุกวนัเสำร ์หรือ วนัอำทิตย ์ 

>> กรุงเทพฯ – ลพบุรี – กรุงเทพฯ << 

เขำพระยำเดินธง – เขื่อนป่ำสกัชลสทิธ์ิ – ทุ่งทำนตะวนั – อำหำรกลำงวนั ณ รำ้นสบำยดีคำเฟ่ –  

ตลำดวิถีชีวิตชุมชน ฅ.โคกตมู – พระปรำงคส์ำมยอด – ศำลพระกำฬ 

05.00 น.   คณะพรอ้มกนั ณ จุดจอดรถ ป๊ัมน ้ามนัปตท วิภาวดีรงัสิต เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรบั  

05.30 น.   ออกเดินทางสู่ จงัหวดัลพบุรี โดยรถตูป้รบัอากาศ พรอ้ม บริกำรอำหำรว่ำง และน ้ำด่ืมบนรถ  

 

เขำพระยำเดินธง  สมัผสัทะเลหมอกยามเชา้สุดมหศัจรรยแ์ห่งเมืองลพบุรี ณ เขาพระยาเดินธง 

เข่ือนป่ำสกัชลสทิธ์ิ  นัง่รถรางชมวิวรอบเข่ือนป่าสกัชลสิทธ์ิ เขื่อนของพ่อ 

ทุ่งทำนตะวนั  แวะเช็คอิน ถ่ายรูปสวยๆ ณ ทุ่งดอกทานตะวนั ท่ีก าลงับานเหลืองสะพรัง่ ตอ้นรบัลมหนาว  

บนพ้ืนท่ีกวา้งใหญ่ ถ่ายรูปชิคๆ สวยๆ หลายมุม   

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นสบายดีคาเฟ่ บรรยากาศสบายแบบกรีนๆ แวดลอ้มไปดว้ย

ธรรมชาติ 360องศา มีทั้งสวนผกั ทุ่งนา และบ่อน ้า มีอาหารบริการ และเคร่ืองด่ืมหลากหลาย 

พรอ้มมุมถ่ายรูปเก๋ๆ (ไมร่วมค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม) 

 

ตลำดวิถีชีวิตชุมชน ต.โคกตมู เดินเล่น ถ่ายรูป ชอ้ปสินคา้ทอ้งถ่ิน แบบวิถีชุมชน  

พระปรำงคส์ำมยอด โบราณสถานทางประวติัศาสตรแ์ละโบราณคดีท่ีส าคญัของเมืองลพบุรี  

ศำลพระกำฬ  ไหวข้อพรเทวสถานเก่าของขอม ณ เจา้พ่อศาลพระกาฬ เทพอารกัษ์ประจ าเมือง 

20.00 น.   เดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 
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หมำยเหตสุ  ำคญั บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมและก าหนดการท่องเท่ียวตามความเหมาะสมโดยไม่

จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ หากกรณีเกิดเหตุสุดวิสยั เช่น การจลาจล ภยัจากการก่อการรา้ย ภยัทางการเมือง ภยั

ธรรมชาติ  สภาพการจราจรและสภาพภูมิอากาศ ตามความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนในขณะน้ัน โดยจะยึดหลกัจรรยาบรรณ

วิชาชีพ เพ่ือความปลอดภยัและประโยชน์ของคณะเดินทางทุกท่านเป็นประการส าคญั 

เขำพระยำเดินธง จุดชมวิวแบบอนัซีนของเมืองลพบุรี 

 

 

 

 

 

 

อยูไ่มไ่กลจากเข่ือนป่าสกัชลสิทธ์ิ เป็นท่ีตั้งของส านักสงฆข์องวดัหนองนาท่ีเงียบสงบ และเป็นท่ีประดิษฐานของ

พระพุทธรูปอีกมากมาย ใหนั้กท่องเท่ียวไดก้ราบสกัการะ และไหวข้องพร  ชมบรรยากาศทะเลหมอกยามเชา้แบบอนัซีน 

เมืองลพบุรี จากจุดชมวิวสามารถมองเห็นเข่ือนป่าสกัชลสิทธ์ิ และทางรถไฟลอยน ้าไดอ้ยา่งชดัเจน 

เข่ือนป่ำสกัชลสิทธ์ิ  

 

 

 

 

 

 

เป็นเขื่อนดินกกัเก็บน ้าท่ียาวท่ีสุดในประเทศไทย ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ

ดุลยเดชเพ่ือป้องกนัปัญหาน ้าท่วม โดยครอบคลุมพ้ืนท่ีของ 2 จงัหวดั นัน่คือ ลพบุรีและสระบุรี 

บริเวณเข่ือน จะมีสวนเฉลิมพระเกียรติในหลวงรชักาลท่ี 9 ท่ีริมอ่างเก็บน ้า จุดน้ีจะเป็นจุดท่ีนักท่องเท่ียวนิยมมาพกัผ่อน

ชมวิวธรรมชาติ สูดอากาศบริสุทธ์ิกนั อาคารอเนกประสงคริ์มอ่างเก็บน ้า เป็นสถานท่ีปล่อยปลาและจุดนัง่ชมวิวริมอ่าง

เก็บน ้า มีพิพิธภณัฑเ์ขื่อนป่าสกั และมีบริการนัง่รถรางน าเท่ียวชมรอบบริเวณสนัเขื่อน 
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ทุง่ทำนตะวนั ของเมืองลพบุรี 

 

 

 

 

 

 

ถ่ายรูปสุดสวย ณ ทุ่งทานตะวนั บานสะพรัง่ในช่วงพฤศจิกายน-มกราคม สมัผสักบัดอกทานตะวนัสีเหลืองอะร่ามท่ีบาน

สะพรัง่ละลานตา อยูเ่ต็มทอ้งทุ่ง (สถานท่ี จะแจง้ใหท้ราบก่อนการเดินทาง) 

ตลำดวิถีชีวิตชุมชน ต.โคกตมู  

 

 

 

 

 

 

 

เป็นตลาดนัดชุมชนท่ีตั้งอยูใ่นบริเวณศูนยก์ารเรียนรูบ้า้นดินมดแดง ศูนยก์ารเรียนรู ้ซ่ึงเป็นแหล่งเรียนรูผ้ลิตและ

จ าหน่ายผลิตภณัฑเ์คร่ืองป้ันดินเผาขึ้ นช่ือของลพบุรี และถือไดว้า่ใหญ่ท่ีสุดในภาคกลาง บา้นดินมดแดง แต่เดิมเป็นสวน

ผลไมท่ี้มีมดแดงอาศยัอยูเ่ป็นจ านวนมาก ปัจจุบนัเป็นแหล่งผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาและสถานท่ีท่องเท่ียวชื่อดงัของจงัหวดั

ลพบุรี และยงัมีศูนยเ์รียนรูก้ารผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา รวมถึงการท าบา้นดินเผา ซ่ึงในแต่ละปีจะมีผูม้าเรียนอยา่งไมข่าด

สาย และยงัถือเป็นสถานท่ีแวะพกัริมทาง ท่ีนักท่องเท่ียวนิยมมาเยือน นอกจากน้ีบา้นดินมดแดงยงัมีเครือขา่ยกิจกรรม

อีกมายมากส าหรบัผูท่ี้ตอ้งการศึกษาเรียนรูใ้หไ้ดเ้ลือกเรียนรูต้ามความสนใจ 

ท่ีน่ียงัเป็นตลาดชุมชนท่ีมีความเป็นทอ้งถ่ินและวิถีแบบเดิมค่อนขา้งสูง เป็นตลาดเล็กๆ ตกแต่งน่ารกัเป็นแบบซุม้เล็กๆ 

ตกแต่งดว้ยผา้ขา้วมา้โดยเน้นขายสินคา้จากชุมชน เช่น ผกัพื้ นบา้น ขนมหวานโบราณ เมล็ดทานตะวนัคัว่ เส้ือผา้ขาวมา้ 

อาหารทานเล่น บรรยากาศตลาดอบอุ่น เป็นกนัเอง พ่อคา้แมค่า้ใจดี และมีมุมถ่ายรูปเพียบเลย  
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พระปรำงคส์ำมยอด 

 

 

 

 

 

 

แลนดม์ารค์ท่ีส าคญัของเมืองลพบุรี เป็นโบราณสถาน และแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร ์และโบราณคดีท่ีส าคญัแห่ง

หน่ึงของเมืองลพบุรี มีลกัษณะเป็นปราสาทขอม ศิลปะแบบบายน เป็นปราสาทศิลาแลงแบบขอมเรียงต่อกนั 3 องค ์

เช่ือมต่อกนัดว้ยมุขกระสนั ภายในบริเวณนอกจากปราสาททั้ง 3 องคน้ี์แลว้ ทางดา้นทิศตะวนัออกของปราสาทประธาน

มีการต่อเติมวิหารก่ออิฐถือปนู เช่ือมต่อกบัปราสาทประธาน เพ่ือประดิษฐานพระพุทธรูปในรชัสมยัสมเด็จพระนารายณ์

มหาราช นอกจากน้ีเรายงัสามารถใหอ้าหารฝูงลิงจ๋อท่ีวิ่งป้วนเป้ียนอยูบ่ริเวณรอบพระปรางคไ์ดด้ว้ย ซ่ึงลิงพวกน้ีไมเ่กเร 

เพราะมีความคุน้ชินกบันักท่องเท่ียวเป็นอยา่งดี 

 

ศำลพระกำฬ 

 

 

 

 

 

 

เดิมเรียกวา่ ศาลสูง สถานท่ีประดิษฐานเจา้พ่อพระกาฬ เป็นเทวสถานเก่าของขอม สรา้งดว้ยศิลาแลงเรียงซอ้นกนัเป็น

ฐานสูง ภายในเป็นท่ีประดิษฐาน เจา้พ่อพระกาฬ เทวรูปโบราณยุคขอมเรืองอ านาจ 

 “ศาลพระกาฬ” สรา้งขึ้ นในสมยัขอมเรืองอ านาจ ครองเมืองละโว ้ไดส้รา้งศาลดว้ยศิลาแลงซอ้นกนัเป็นศาล เรียกอีกช่ือ

วา่”ศาลสูง” มีอายุในราวศตวรรษท่ี16 ท่ีศาลพระกาฬถูกคน้พบหลกัศิลาจารึกแปดเหล่ียม จารึกเป็นภาษามอญโบราณ

ส่วนดา้นหน้าศาลไดม้ีการสรา้งในปี พ.ศ.2495 โดยสรา้งเหนือฐานเดิมภายในประดิษฐาน”เทวรูปพระนารายณป์าง

ประทบัยืน” สรา้งดว้ยศิลาสององค ์องคใ์หญ่เศียรช ารุด มีพระวรกายสีด า 

ต่อมาผูว้า่ราชการจงัหวดัในสมยัน้ันไดน้ ามาปฏิสงัขรณไ์ดน้ าเศียรพระพุทธรูปศิลาทรายสมยัอยุธยาสวมต่อเพ่ือเป็นท่ี

เคารพสกัการะของชาวลพบุรี ปัจจุบนัเจา้พ่อพระกาฬไม่เหลือเคา้เดิม ถูกปิดดว้ยทองค าเปลว 

ประชาชนเล่ือมใสศรทัธามากราบไหวข้อพร ”เจา้พ่อศาลพระกาฬ” เป็นศิลปะลพบุรีสรา้งขึ้ นในคติมหายานท่ีเขา้มาเผย

แพร่มายงัเมืองละโวส้มยั”พระเจา้ชยัวรมนั ท่ี 7″ ท าจากหินทราย มีลกัษณะยืน มี 4 กร คลา้ยกบัพระวิษณุกรรม หรือ

พระโพธิสตัวอ์วโลกิเตศวรเจา้พ่อพระกาฬ ถือเป็นเทพอารกัษ์ประจ าเมือง ในค าภีรแ์ละจารึกโบราณปรากฏนาม “องค์
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พระกาฬไชยศรี” เป็นเทพท่ีปกป้องรกัษาเมืองเหมือนกบัพระเส้ือเมือง พระทรงเมือง ยงัไดช่ื้อวา่เป็นผูท้รงฤทธ์ิสามารถ

ใหคุ้ณใหโ้ทษ และเป็นเทพแห่งความตาย ผูค้นจึงไดย้ าเกรงและเคารพ ใครไปกราบไหวส้กัการะถือไดว้่าเป็นสิริมงคลให้

เกิดกบัตนและใหศ้ตัรูย าเกรงไมก่ลา้ท าอนัตราย 

 

สิง่ที่ควรน ำตดิตวัไปดว้ย กลอ้งถ่ายรูป, อุปกรณก์นัแดด, ร่ม, รองเทา้สวมใส่สบาย, ยาประจ าตวั 

 

ขอ้แนะน ำส ำหรบักำรเดินทำง ในช่วงภำวะโควิท 19 

*สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง  

*ก่อนขึ้ น-ลงรถทุกครั้ง  ทางบริษัทจะมีมาตรการ วดัไข ้ และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอล ์ 

 

 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม    อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 

1. ค่ารถตูป้รบัอากาศ พรอ้มคนขบั และมคัคุเทศน์ ตลอด

การเดินทาง 

2. ค่าเขา้สถานท่ีท่องเท่ียว ตามรายการท่ีระบุ 

3. ประกนัอุบติัเหตุตามกรมธรรม ์(วงเงินประกนั 1 ลา้น

บาท ค่ารกัษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรอื อาย ุ

75-85 ความคุม้ครองเหลือ 50% อายตุ  า่กวา่ 1 ปี หรอื 

อายเุกิน 85 ปีไม่คุม้ครอง ไม่คุม้ครองโรคประจ าตวัการ

ถกูฆาตกรรมหรอืถกูท ารา้ย) 

 

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือรายการทวัรท่ี์ระบุ 

อาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่ารกัษาพยาบาล (ในกรณี

ท่ีเกิดจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) หรือเช่า

จกัรยาน เป็นตน้ 

2. ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 

3% (ในกรณีตอ้งการใบเสร็จรบัเงิน/ใบก ากบัภาษี ตอ้ง

แจง้ล่วงหน้าก่อนการช าระเงิน หากแจง้ภายหลงัการช าระ

เงิน ทางบริษัทฯ จะไมอ่อกยอ้นหลงัใหทุ้กกรณี)  

3. ค่ำทิปมคัคุเทศนแ์ละคนขบัรถ คนละ 100 บำท 

วิธีกำรจอง 

1. กรุณาแจง้รายละเอียด วนัท่ีเดินทาง ช่ือผูจ้อง พรอ้มส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและช่องทางติดต่อ (เบอรมื์อถือ/ไลน์ไอดี/

อีเมล)์ ส่งขอ้มูลทั้งหมดมายงัอีเมล ์หรือ ไลน์ 

2. เม่ือเจา้หน้าท่ีไดร้บัขอ้มูลแลว้ จะติดต่อกลบั เพ่ือยนืยนัการจอง พรอ้มรายละเอียด 

3. ช ำระคำ่ทวัรเ์ต็มจ  ำนวน เพ่ือเป็นการยนืยนัการจองจึงจะถือวา่ไดท้ าการส ารองท่ีนัง่เสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเขา้ทาง

ธนาคารของบริษัทฯ ดงัรายละเอียด หากไม่ช าระตามก าหนด ขออนุญาตตดัท่ีนัง่ใหลู้กคา้ท่านอ่ืนท่ีรออยู ่การช าระไม่ครบ ถือวา่

ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข ทางผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกทวัรแ์ละขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินตามเง่ือนไขการยกเลิก 

กำรยกเลิกกำรเดินทำง  แพคเก็จราคาพิเศษ ขอสงวนสิทธ์ิการยกเลิก เล่ือนวนัเดินทาง ทางผูจ้ดัจะไม่มีการคืนเงินค่าบริการ

ทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆ 
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หมำยเหต ุ 

1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 6 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน ดงักล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ

ในการเปล่ียนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง 

2. การเปล่ียนแปลงโปรแกรม อาจเกิดขึ้ นได ้ตาม สถานการณ์ อาทิเช่น การเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ เป็นตน้  ซ่ึงบริษัทฯ 

และผูจ้ดั จะด าเนินการโดยรกัษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทาง ใหดี้ท่ีสุด 

3. ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรบัผิดชอบค่าเสียหายท่ีเกิดกบัชีวติ รา่งกาย การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย ความตาย อุบติัเหตุต่างๆ   

สูญหายในทรพัยสิ์นหรืออยา่งอ่ืน การนัดหยุดงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวติั  และอ่ืนๆ ท่ีเกิดขึ้ นทางตรงหรือ

ทางออ้ม  

4. พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของผู้

จดัก ากบั  

5. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากบริษัทขนส่ง  ผูเ้ดินทางไม่สามารถ

เรียกรอ้งค่าเสียหาย ไม่วา่ในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรูสึ้ก และค่าใชจ้า่ยท่ีบริษัทจา่ยไปแลว้ 

เป็นตน้    

6. ขอความรว่มมือในเร่ืองความประพฤติของคนเดินทาง หากผูจ้ดัเห็นวา่ผูเ้ดินทางประพฤติตนท่ีอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อผู้

เดินทางอ่ืนๆ หรือทรพัยสิ์น หรือขดัขวางการปฏิบติัหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ี (ตวัแทน) หรือไม่ปฏิบติัตามค าช้ีแจงของเจา้หน้าท่ี 

(ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือป้องกนัไม่ใหค้วามประพฤติดงักล่าวด าเนินต่อไป ซ่ึงรวมไปถึงการ

ยบัยัง้ และปฏิเสธใหบ้ริการ 
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