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รหัสโปรแกรม : 21547 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดนิทาง 06-07 มีนาคม 2564 
 
 

โคราช ชมการแสดงมนิิไลทแ์อนดซ์าวดพ์มิาย  
2วัน 1คืน 
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วัดธรรมจกัรเสมาราม(พระนอนหนิทราย)-อนุสาวรียท์า้วสุรนารี (ย่าโม) 
อุทยานประวัตศิาสตรพ์มิาย-ชมการแสดงแสงเสียง มินิไลทแ์อนดซ์าวด ์พมิาย 

หมู่บ้านเคร่ืองป้ันด่านเกวยีน-ปักธงชัย-เลือกซือ้ผลิตภณัฑผ้์าไหม-อ่างเก็บน ้าตอนบนเขา
ยายเทีย่ง-มูลนิธิสว่างดาวดงึดธ์รรม-ตลาดผลไม้ปากช่อง 

 

ราคาเพยีง     2,990.- 

เส้นทางการเดินทาง เช้า กลางวัน เยน็ 
วันที่ 
1 

กรุงเทพฯ-วดัธรรมจกัรเสมาราม(พระนอนหินทราย)-อนสุาวรยีท์า้วสรุ
นาร ี(ยา่โม)-อทุยานประวตัศิาสตรพ์ิมาย -ชมการแสดงแสงเสยีง มินิไลท์
แอนดซ์าวด ์พิมาย 

  - 

วันที่ 
2 

หมูบ่า้นเครือ่งป้ันดา่นเกวียน-ปักธงชยั-เลอืกซือ้ผลติภณัฑผ์า้ไหม-อา่ง
เก็บน า้ตอนบนเขายายเที่ยง-มลูนิธิสวา่งดาวดงึดธ์รรม-ตลาดผลไมป้าก
ช่อง-กรุงเทพฯ 

  - 

 
 

Day 
1 

 

 

กรุงเทพฯ 
- 

นครราชสีมา 
กรุงเทพฯ-วัดธรรมจักรเสมาราม(พระนอนหนิทราย)-อนุสาวรียท์า้วสุรนารี (ย่าโม) 
-อุทยานประวัตศิาสตรพ์มิาย -ชมการแสดงแสงเสียง มินิไลทแ์อนดซ์าวด ์พมิาย 

06.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ จุดนัดหมาย (จุดจอดรถ เดอะบาซาร ์รชัดาภิเษก แยกรชัดา-ลาดพรา้ว ) โดยมีเจา้หนา้ท่ี
คอยใหก้ารตอ้นรบั เพ่ือความปลอดภัยในการท่องเท่ียวและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจา้หนา้ท่ีจะท าการ
ตรวจวดัอณุหภมูิของลกูคา้เพ่ือคดักรองก่อนขึน้รถ บนรถจะมีแอลกอฮอลเ์จลลา้งมือใหบ้รกิาร  

07.00 น. ออกเดนิทางสู ่จังหวัดนครราชสีมา โดยรถบสัปรบัอากาศ  ตามเสน้ทางหลวงหมายเลข 2 (มิตรภาพ)   
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เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ท่ี1) 
10.00 น. น าทา่นเขา้ชม วัดธรรมจักรเสมาราม น าทา่นกราบขอพร พระนอนหนิทราย อายกุว่า 1300 ปี พระพทุธรูป

ปางไสยาสน ์ก่อดว้ยหินทรายท่ีมีความเก่าแก่และใหญ่ท่ีสุดของประเทศไทย มีความยาวประมาณ 13.30 
เมตร สงู 2.80 เมตร สรา้งขึน้ราว พ.ศ. 1200 ท่ีวดัแห่งนีย้งัมีธรรมจกัรเก่าแก่ ลกัษณะเหมือนเสมาธรรมจกัร ท่ี
ขุดพบท่ีจังหวดันครปฐม พระนอน หรือ พระพุทธไสยาสน ์สลกัดว้ยหินทรายแดง ขนาดใหญ่หลาย ๆ ก้อน 
ประกอบกนั สรา้งขึน้ในสมยัทวาราวดี  

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ท่ี2) 
13.00 น. น าท่านสัการะขอพรย่าโม ณ อนุสาวรียท์้าวสุรนารี 

อนสุรณร์  าลกึถึงวีรกรรมอนัยิ่งใหญ่ของยา่โม วีรสตรีไทย
ท่ีถูกยกย่องในเรื่องของความดี รูปหล่อย่าโมหล่อจาก
ทองแดงรมด าสูง 185 เซนติเมตร หนัก 325 กิโลกรัม 
ประดษิฐานอยูบ่นฐานไพที ส่ีเหล่ียมย่อมมุไมส้ิบสองสงู
กวา่ 250 เซนติเมตร มีเครื่องประดบัแตง่กายดว้ยเครื่อง
ยศพระราชทานในท่ายืน มือขวาจะกุมดาบ ปลายดาบ
จะจรดพืน้ มือซ้ายท้าวสะเอว หันหน้าไปทางดา้นทิศ
ตะวันตก ซึ่งป็นทิศท่ีตัง้ของกรุงเทพฯ  ภายในรูปหล่อ
บรรจอุฐิัของทา้วสรุนารีไว ้ประวตัขิองทา้วสรุนารีท่ีเป็นท่ี
กล่าวขาน คือ คณุหญิงโม(ย่าโม)เป็นภรรยาปลัดเมือง
นครราชสีมา จนเม่ือในปี พ.ศ. 2369 เจ้าอนุวงศแ์ห่ง
เวียงจนัทน ์ยกทพัยดึเมืองโคราช คณุหญิงโมไดร้วบรวม
ชาวบา้นเขา้สูร้บและต่อตา้นกองทพัเจา้อนุวงศไ์วไ้ม่ให้
ยกมาตีกรุงเทพฯ ไดส้  าเรจ็  

14.00 น. ออกเดนิทางไปอ าเภอพิมาย เย่ียมชมอทุยานประวตัศิาสตรพ์ิมาย 
15.00 น. ถึงอ าเภอพิมาย ชมไทรงาม และ พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาตพิิมาย 
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16.30 น. น าทา่นเขา้สูง่าน ณ อทุยานประวตัศิาสตรพ์ิมาย 

- ตอ้นรบัแขกผูมี้เกียรตดิว้ยบายศรี รบัการผกูขอ้มือจากผูเ้ฒา่ผูแ้ก่ชาวอ าเภอพิมาย 
-น าชมปราสาทหินพิมาย สถาปัตยกรรมล า้คา่ศลิปะสมยัอาณาจกัรขอมโบราณ 
 (โดยยวุมคัคเุทศกจ์ากโรงเรียนพิมายวิทยา) 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ชอ้ปชิม อาหารในตลาดยอ้นยคุ       
18.40 น. เขา้ชมการแสดงแสงเสียง มินิไลทแ์อนดซ์าวด ์พิมาย ณ อทุยานประวตัศิาสตรพ์ิมาย   

 
20.00 น. น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั 
  

 

 

Day 
2 

 

ด่านเกวยีน 
- 

กรุงเทพฯ 
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หมู่บ้านเคร่ืองป้ันด่านเกวียน-ปักธงชัย-เลือกซือ้ผลิตภณัฑผ้์าไหม-อ่างเกบ็น า้ตอนบนเขายายเทีย่ง-
มูลนิธิสว่างดาวดงึดธ์รรม-ตลาดผลไม้ปากช่อง-กรุงเทพฯ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของท่ีพกั (ม้ือท่ี3) 
08.00 น. น าท่านชม หมู่บ้านเคร่ืองป้ันด่านเกวยีน อ าเภอโชคชัย ชมการท าเคร่ืองป้ันดินเผาใหเ้ป็น 

ผลิตภณัฑห์ลากหลายรูปแบบ เช่น สร้อย แจกนั กระถางตน้ไม ้ตุก๊ตา ฯลฯ 

 
10.00 น. น าท่านเดินทางสู่อ าเภอปักธงชยั ชมและเลือกซ้ือผลิตภณัฑผ์า้ไหมข้ึนช่ือของจงัหวดันครราชสีมา 
 น าทา่นชม อา่งลอยฟ้าชมวิว 360 องศา (เข่ือนล าตะคอง)  ท่ีตัง้อยู่ อ  าเภอสีคิว้ จงัหวดันครราชสีมา เป็นเข่ือน

ดนิสงู 40.30 เมตร สนัเข่ือนยาว 521 เมตร เก็บน า้ได ้310 ลา้นลกูบาศกเ์มตร บริเวณรอบขอบเข่ือนเก็บน ่า อยู่
ติดริมถนนเลาะเลียบไปกับถนนมิตรภาพ ท่ีเต็มไปดว้ยผืนน า้กวา้งใหญ่ไพศาล รอบลอ้มภูเขาเป็นทิวทศันท่ี์
สวยงาม  บนสุดของเขายายเท่ียง เป็นท่ีตัง้ของเข่ือนลอยฟ้า เป็นเข่ือนดา้นบนสามารถเก็บน า้ 10,300,000 
ลกูบาศกเ์มตร โดยจะสบูน า้ขึน้มาเก็บไวด้า้นบนเข่ือน แลว้ปลอ่ยลงดา้นลา่งเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าตอ่ไป 

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ท่ี4) 
 น าท่านเขา้ชม มูลนิธิสว่างดาวดึงสธ์รรม เป็นศาสนสถานท่ีรวมเทพเจา้ 3 นิกายของลทัธิเต๋า และพุทธ

ศาสนา นิกายมหายาน ไวด้ว้ยกนัแหง่เดียวในโลก นั่นคือ เทพซุ่นเอี๊ยงโจวซือ นิกายเมง้ เทพจีก้ง นิกายเต็กก่า 
และเทพฮ่อเอีย้ฮุง้เซ่ียโจว้ นิกายพง้ เม่ือท่านเขา้มาภายในแลว้จะไดส้ัมผสัถึงความงดงาม ของสีสัน ความ
ยิ่งใหญ่ของสถาปัตยกรรมสไตลจี์น และ วิหารหม่ืนเซียน เป็นท่ีรวบรวมรูปป้ันเทพตามความเช่ือของชาวจีนมา
ประดิษฐานในท่ีเดียว รวมไปถึงอุทยานเซียนดา้นนอก น าท่านขอพร องคเ์จา้แม่กวนอิมพนัมือ รูปป้ันสีทอง
ขนาดใหญ่ยกัษท่ี์ศกัดิส์ิทธ์ิเสรมิความเป็นสิรมิงคล 



6 
 

 
15.30 น. แวะซือ้ของฝากและผลไม ้ณ ตลาดผลไมป้ากชอ่ง  
16.00 น.  น าทา่นเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพ  
18.00 น. เดนิทางถึงกรุงเทพโดยสวสัดภิาพ 

 

อัตราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาท่านละ 

06-07 มนีาคม 2564 2,990.- 

พักเดีย่ว เพิม่ 900 บาท / ท่าน 
 

หมายเหตุ (กรุณาอ่านายละเอียดทกุข้อหมายเหตุ) 
1. รบกวนพจิารณาโปรแกรมการเดินทางใหล้ะเอียดก่อนท าการจอง 

2. กรุณาปฏิบตัรตามท่ีเจา้หนา้ท่ีแนะน า เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเท่ียวปลอดภยั
ดา้นสขุอนามยั) และเพ่ือความปลอดภยัในการท่องเท่ียว 

3. กรุณาจองล่วงหนา้ก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 7 วนั 

4. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทาง หรอืปรบัราคาค่าบรกิารขึน้ หรอืยกเลิกการเดินทาง ใน
กรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไม่ถึง 8 ท่าน ส าหรบัรถตู ้หรอืไม่ถึง 20 ท่านส าหรบัรถบสั โดยบรษัิทจะแจง้ใหผู้้
เดินทางทราบล่วงหนา้ 

5. ก าหนดการนีอ้าจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพ
ภมูิอากาศในขณะนัน้ โดยค านงึถึงความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

6. บรษัิทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิก หรอืเล่ือนการเดินทาง ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ีก าหนด 

 
 
 



7 
 

อัตราค่าบริการทวัรนี์ร้วม 

1. รถตูป้รบัอากาศ ท่องเท่ียวตามรายการ 

2. ค่าธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียว ตามท่ีระบใุนรายการทวัร ์

3. พาหนะทอ้งถ่ิน(ถา้มี) ตามท่ีระบใุนรายการทวัร ์

4. มคัคเุทศก ์ท่ีคอยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

5. ค่าประกนัอบุตัิเหตใุนระหว่างการเดินทาง (ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง วงเงิน
ท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีท่ีเกิดจากอบุตัิเหต ุวงเงินไม่เกินท่านละ 
1,000,000 บาท ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 

 

อัตราค่าบริการทวัรนี์ไ้ม่รวม 

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือรายการทวัรท่ี์ระบ ุอาทิ ค่าอาหารและเครื่องด่ืม ค่ารกัษาพยาบาล 
(ในกรณีท่ีเกิดจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 

2. ค่าใชจ้่ายท่ีมีการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว ท่ีเกิดจากผูเ้ดินทางเอง 

3. ค่าธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียว ส าหรบัชาวต่างชาติท่ีตอ้งช าระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอทุยานแห่งชาติ 
4. ค่าทิปมคัคเุทศก ์และพนกังานขบัรถ จ านวน 200 บาท/ลกูคา้ 1 ท่าน 

5. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (เฉพาะในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษีเท่านัน้) 
(กรณีตอ้งการ รบกวนแจง้ก่อนท าการช าระเงิน) 

 

การจองทวัรแ์ละส ารองทีน่ั่ง 

1. กรุณาแจง้ช่ือ-นามสกลุ, ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง ส าหรบัออกใบแจง้หนีแ้ละใบรบัเงินของ
ท่าน 

2. ช าระค่าทวัร ์เพ่ือเป็นการยืนยนัการจองจงึจะถือว่าไดท้  าการส ารองท่ีนั่งเสรจ็สมบรูณ ์โดยการโอนเงิน
เขา้ทางธนาคารของบรษัิทฯ ดงัรายละเอียด 

3. กรุณาส่งส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ใหท้างบรษัิทฯ ก่อนการเดินทาง 7 
วนั เพ่ือใชส้  าหรบัการท าเอกสารประกนัอบุตัิเหตรุะหว่างการเดินทาง 

 

การยกเลิกการเดนิทาง 

1. เม่ือท่านตกลงช าระค่าทวัรก์บัทางบรษัิทฯแลว้ ทางบรษัิทฯถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบั   เง่ือนไข
และขอ้ตกลงทัง้หมดทกุขอ้แลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ่้ายทัง้หมด ในทกุกรณี 
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ขอ้แนะน าส าหรบัการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควิท 19 

มาตรการการบรกิารบนรถบรกิาร 

1. สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง  
2. ก่อนขึน้-ลงรถทกุครัง้  ทางบรษัิทจะมีมาตรการ วดัไข ้ และ ลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลบ์นรถงดใช้

หอ้งน า้บนรถตลอดการเดินทาง 

3. ประตรูถ  เปิด-ปิด ประตเูดียว 

4. กรุณากรอกรายละเอียดแบบฟอรม์  ต.๘-คค  (ทางบรษัิท ปริน้แบบฟอรม์นีใ้หท้กุท่าน  เม่ือท่านกรอก
แลว้กรุณาส่งคืนให ้ จนท.บรกิารบนรถบรกิาร) 

5. น า้ด่ืม/น า้เปล่า  แจกใหว้นัละ 1 ขวด 

6. ทางบรษัิทขออนญุาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างท่ีอยู่บนรถ   
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