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คณะพเิศษ คณะเดยีวเท่าน้ัน! เดนิทาง 06-07 มนีาคม 2564   

คณะพเิศษ คณะเดยีวเท่าน้ัน! เดินทาง 06-07 มนีาคม 2564   
ราคาต่อท่าน นอนห้องละ 2-3 ท่าน 

**การันตีออกเดินทาง 8 ท่าน** 
พกัเดีย่วเพิม่ 

2,499.- บาท 1,200.- บาท 
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นครราชสีมา มินิไลทแ์อนดซ์าวน ์2 วนั 1 คืน 

ปีละครั้ง! ชมการแสดง แสง สี เสียง สุดอลงัการ ณ อุทยานประวตัิศาสตรพิ์มาย  

วันแรก  กรุงเทพฯ – นครราชสีมา – แวะสักการะ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี – แหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท – พิพิธภัณฑ์
สถานแห่งชาติพมิาย – ปราสาทหินพมิาย ชม การแสดง แสง สี เสียง “Mini Light and Sound” มินิไลท์แอนด์ซาวน์
พมิาย 
 

05.30 น. คณะพร้อมกนั ณ จุดจอดรถ (ป๊ัมน ้ำมนัปตท ดินแดง-วภิำวดีรังสิต) โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัคอยใหก้ำรตอ้นรับ 
06.00 น. ออกเดินทำงสู่ จงัหวดันครรำชสีมำ โดยรถตูป้รับอำกำศ (ใชเ้วลำประมำณ 3 ชม.)   

บริการอาหารว่าง และน า้ด่ืมบนรถ 
09.00 น. แวะสักการะ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ตั้งอยูใ่จกลำงเมืองโครำช อนุสำวรียห์ล่อดว้ยทองแดงรมด ำสูง 185 เซนติเมตร 

หนกั 325 กิโลกรัม ประดิษฐำนอยูบ่นไพทีส่ีเหล่ียมย่อมุมไมสิ้บสองสูง 250 เซนติเมตร หนัหนำ้ไปทำง ดำ้นทิศ
ตะวนัตก ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของกรุงเทพมหำนคร ภำยในบรรจุอฐิัของทำ้วสุรนำรีอนุสำวรียท์ำ้วสุรนำรีหรือย่ำโม ถือ
เป็นอนุสำวรียท่ี์ สร้ำงข้ึนมำเพื่อระลึกถึงและยกยอ่งคุณงำมควำมดีของวีรสตรีสำมญัชนคนแรกของประเทศทำ้ว
สุรนำรี หรือย่ำโมท่ีชำวโครำช เรียกขำนกนัอย่ำงคุน้เคยท่ำนเป็นวีรสตรีในประวติัศำสตร์ท่ีสร้ำงคุณประโยชน์
ใหแ้ก่ชำติบำ้นเมือง จึงเป็น บุคคลท่ีชำวโครำช ภำคภูมิใจและเคำรพบูชำ ยำ่โมกลำยเป็นสัญลกัษณ์ของชำวโครำช
กระทัง่เรียกช่ือจงัหวดัน้ีวำ่ "เมืองยำ่โม" 

เท่ียง อำหำรกลำงวนั ณ ร้ำนอำหำรทอ้งถ่ิน  

 
บ่ำย แหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท เป็นแหล่งโบรำณคดีท่ีส ำคญัแห่งหน่ึงของจงัหวดันครรำชสีมำ มีอำยุรำว ๓,๐๐๐-

๑,๐๐๐ ปีเป็นท่ีรู้จกัเพรำะ นักคำ้ของเก่ำลกัลอบน ำโบรำณวตัถุในบริเวณหมู่บ้ำนไปขำย กรมศิลปำกรจึงได้
ด ำเนินกำรจบักุมพร้อมกบัส่งเจำ้หนำ้ท่ีไปศึกษำแหล่งโบรำณคดีน้ีในปี ๒๕๒๖ พบวำ่แหล่งโบรำณคดีขนำดใหญ่ 
มีคูน ้ ำคนัดินล้อมรอบ ๑ ชั้น มีล ำธำรปรำสำทไหลผ่ำนด้ำนเหนือ มีมนุษยม์ำตั้งชุมชนคร้ังแรกรำว ๓,๐๐๐ ปี
มำแลว้ รู้จกักำรเพำะปลูกขำ้วและเล้ียงสัตว ์มีกำรใช้ส ำริดบำ้งแต่ไม่แพร่หลำย ท ำภำชนะดินเผำทรงปำกแตรสี
แดงขดัมนัและมีกำรน ำภำชนะดงักล่ำวฝังร่วมกบัศพด้วย ต่อมำในรำว ๒,๒๐๐ ปี เกิดควำมเปล่ียนแปลงทำง
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เทคโนโลยีสูงข้ึน โดยผลิตภำชนะดินเผำแบบพิมำยด ำข้ึนแทน มีกำรน ำเหล็ก ส ำริด หินสีต่ำง ๆ เช่น หินคำร์นี
เลียน หินอเกต มำท ำเคร่ืองใชเ้คร่ืองประดบั จนรำวพุทธศตวรรษท่ี ๑๖ จึงเร่ิมรับวฒันธรรมทวำรวดีและเขมรเขำ้
มำ แต่เป็นช่วงระยะเวลำสั้น ๆ ก่อนท่ีชุมชนน้ีจะส้ินสุดไป 

 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย  แหล่งรวบรวมองค์ควำมรู้ด้ำนประวติัศำสตร์ โบรำณคดี โดยเก็บรวบรวม
หลกัฐำนโบรำณวตัถุ ศิลปวตัถุ และจดัแสดงเร่ืองรำวเก่ียวกบัรำกฐำนและพฒันำกำรของวฒันธรรมอีสำนในอดีต
ท่ีเจริญรุ่งเรืองในพื้นท่ีอีสำนตอนล่ำงแถบลุ่มแม่น ้ำมูล-แม่น ้ ำชี ในจงัหวดันครรำชสีมำ ชยัภูมิ และบุรีรัมย ์ ตั้งแต่
สมยัก่อนประวติัศำสตร์ เม่ือประมำณ ๓,๐๐๐ปี มำแลว้จนถึงสมยัปัจจุบนั 

 
บ่าย ปราสาทหินพิมาย เป็นปราสาทหินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีรูปแบบศิลปกรรมขอมแบบบำปวนและ

นครวดัท่ีมีควำมงดงำม เช่ือวำ่เป็นตน้แบบในกำรสร้ำงนครวดัในเขมรปรำสำทหินแห่งน้ีตั้งอยูก่ลำงเมืองพิมำยซ่ึง
เป็นเมืองโบรำณท่ีส ำคญัของภูมิภำค สันนิษฐำนว่ำสร้ำงข้ึนในยุคท่ีอำณำจกัรขอมแผ่อิทธิพลมำยงัภูมิภำคน้ีใน
สมยัพระเจ้ำสุริยวรมนัท่ี 7 มหำรำชองค์สุดทำ้ยของอำณำจกัรขอมใน กรมศิลปำกรได้ประกำศข้ึนทะเบียน
ปรำสำทหินพิมำยเป็นโบรำณสถำน และไดจ้ดัตั้งเป็น อุทยำนประวติัศำสตร์พิมำย ในวนัท่ี 12 เมษำยน พ.ศ. 2532 
โดยได้ด ำเนินกำรปรับปรุงจดัตั้งถึง 13 ปี ร่วมมือกนัระหว่ำงกรมศิลปำกร และประเทศฝร่ังเศส ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2519-2532 ซ่ึงสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ไดเ้สด็จฯ พระรำชด ำเนิน เป็นองคป์ระธำนใน
พิธีเปิดอุทยำน 

เยน็ อิสระอาหารเย็น ให้ท่านได้เลือกซ้ืออาหาร เลือกช้อป เลือปชิม อาหารขึ้นช่ือของอ าเภอพิมาย  กบับรรยำกำศ
ท่ำมกลำงโบรำณสถำน มีเส่ือพร้อมโตกไวบ้ริกำรใหท้่ำนรับประทำนอำหำร  
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16.30 น. การแสดงแสงเสียง “Mini Light and Sound” มินิไลทแ์อนด์ซาวน์พิมาย การจดัแสดงแสงสี ตอน“วิมายนาฏ
การ”(วิ-มา-ยะ-นาด-ตะ-กาน) ซ่ึงเป็นการแสดงประกอบแสงสีเสียงขนาดเล็กท่ีบอกเล่าเร่ืองราวถึงความ
เจริญรุ่งเรือง เม่ือคร้ังอดีตกาลของเมืองพิมายและอารยะธรรมขอมโบราณ ณ อุทยานประวติัศาสตร์พิมาย 
กิจกรรมภายในงานเร่ิมตน้ดว้ยการน าผูช้มเขา้สู่บรรยากาศ การตอ้นรับของชาวพิมายดว้ยพิธีบายศรีสู่ขวญั ชม
สถาปัตยกรรมล ้ าค่า ศิลปะสมยัอาณาจกัรขอมโบราณภายในอุทยานประวติัศาสตร์พิมาย โดยยุวมคัคุเทศก์จาก
โรงเรียนพิมายวิทยา อ่ิมอร่อยกับอาหารพื้นเมือง ในบรรยากาศท่ามกลางโบราณสถาน พร้อมกับการแดสง
นาฏศิลป์ไทยพื้นบา้น ชุด ร าบายศรีสู่ขวญั ร าโนราห์เล่นน ้ า ร าดึงครกดึงสาก เป็นตน้ ชมการแสดง “วิมายนาฏ
การ”ชุดพุทธบูชา เป็นการแสดงท่ีจินตนาการจากเร่ืองราวของภาพจ าหลกัในปราสาทหินพิมายออกมาเป็นนาฏ
ลีลา เช่น ฉากสร้างปราสาทหิน การแสดงร ามวยโบราณ กระโนบ้ติงตอง ร าจบักรับ ร าดึงครกดึงสาก ขบวนแห่
พุทธบูชาและระบ าพิมายปุระ 

20.00น. จบการแสดง น าท่านเดินทางเขา้เช็คอินท่ีพกั โรงแรม แรบบิท โฮเทล พิมาย หรือเทียบเท่า 
 

วนัทีส่อง  นครราชสีมา – สวนสัตว์นครราชสีมา – ฟลอร่า ปาร์ค วงัน า้เขียว – กรุงเพทฯ  
 

08.00น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม พร้อมคืนหอ้งพกั  

 
09.00น. สวนสัตว์นครราชสีมา ซาฟารีอีสาน ดว้ยพื้นท่ีทั้งหมดประมาณ ๕๔๕ ไร่ มีการแสดงสัตวป่์านานาชนิด อยู่ใน

ความดูแลทั้งหมดประมาณ ๑,๘๐๐ ตวั เน่ืองจากสภาพภูมิอากาศอ านวย จึงมีการปรับพื้นท่ี เสมือนทุ่งหญา้สะวนั
นาซ่ึงเป็นการเช่ือมโยงระหวา่งสภาพทางภูมิศาสตร์และการจดัแสดงสัตวป่์าท่ีเหมาะสมตามหลกัภูมิศาสตร์ การ
น าสัตวจ์ากแอฟริกามาจดัแสดงไดแ้ก่ "The Big Five” ๕ สัตวผ์ูย้ิง่ใหญ่แห่งทุ่งหญา้แอฟริกา ไดแ้ก่ สิงโต เสือดาว-
เสือด า ชา้งแอฟริกา แรดขาว ควายป่าแอฟริกา และยงัมีสัตวช์นิดอ่ืนๆ เช่น ยีราฟ มา้ลาย แอนติโลป กระทิง เป็น
ตน้ นอกจากนั้นยงัมีความโดดเด่นเฉพาะในเร่ืองของการเพาะขยายพนัธ์ุนกกระเรียนพนัธ์ุไทย และสัตวช์นิดอ่ืน
จากทวีปต่างๆมาจดัแสดงไวใ้ห้นกัท่องเท่ียวไดม้าเขา้ชมมากมาย อีกทั้งยงัไดรั้บให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
ตน้แบบ จากส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

เท่ียง อิสระอำหำรกลำงวนั เพื่อควำมสะดวกในกำรเท่ียวชม  
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13.00 น. มหัศจรรย์ดอกไม้หลากสี ณ ฟลอร่า ปาร์ค วังน า้เขียว ชมความสวยงามความงามของไมด้อกนานาพนัธ์ุ อุโมงค ์
ดอกไม ้และ ราชินีแห่งดอกไมง้าม พร้อมใจกนับานบนเน้ือท่ีกวา่ 70 ไร่ ไฮไลท์ของงาน คือ เขาวงกตดอกไมห้ลาก
สีสัน รวมทั้ง Flora Tower View หอคอยสูง 4 ชั้น ท่ีสามารถเก็บภาพในมุมสูงและชมววิไดแ้บบ 360 องศา รวมทั้ง
ชมพนัธ์ุไมห้ายากท่ีสามารถเพาะพนัธ์ไดเ้ฉพาะท่ีวงัน ้าเขียวเท่านั้น แวะศูนยก์ารเรียนรู้การเกษตร ซ่ึงมีแปลงสาธิต
ปลูกผกัออร์แกนิค ไร่กาแฟชั้นเลิศ ไข่ไก่โอเมกา้ ไร่องุ่น และอ่ืน ๆ อีกมากมาย รวมถึงมีร้าน OTOP ใหเ้ลือกซ้ือผกั
ผลไมส้ดๆ กลบับา้นกนัดว้ย 

17.00 น. ออกเดินทาง กลบักรุงเทพฯ ระหวา่งทาง แวะซ้ือของฝากก่อนกลบักรุงเทพฯ 
20.00 น. เดินทำงถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ พร้อมควำมประทบัใจ 

--------------------------------------------------------------- 

รำยกำรท่องเท่ียวและกิจกรรมอำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถึงควำมปลอดภยัของท่ำนเป็นส ำคญั 

ส่ิงทีค่วรน าติดตัวไปด้วย - กลอ้งถ่ำยรูป, เส้ือกนัหนำว, อุปกรณ์กนัแดด หมวก แวน่ตำ, รองเทำ้สวมใส่สบำย, ยำ
ประจ ำตวั 

 
 

ขอขอบคุณภาพประกอบความเข้าใจ จากแหล่งข้อมลูอ้างอิงด้านล่าง เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการเชิญชวนคนไทยเท่ียวไทย 
เพ่ือช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเท่ียวภายในประเทศ  
แหล่งโบราณคดีบา้นปราสาท พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติพิมาย https://www.museumthailand.com/th 
ปราสาทหินพิมาย https://www.facebook.com/TATNakhonratchasima 
สวนสัตวน์ครราชสีมา ซาฟารีอีสาน http://www.korat.zoothailand.org/ 
ฟลอร่า ปาร์ค https://www.facebook.com/FloraparkWNK/ 

 
 
 

ข้อแนะน าส าหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะโควดิ 19 
*สมำชิกตอ้งใส่หนำ้กำกอนำมยัตลอดกำรเดินทำง  
*ก่อนข้ึน-ลงรถทุกคร้ัง  ทำงบริษทัจะมีมำตรกำร วดัไข ้ และลำ้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอล ์ 

 

Cr Facebook Flora Park 

Netherland
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อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม    
1. ค่ำรถตูป้รับอำกำศ คอยอ ำนวยควำมสะดวกทุกท่ำนตลอดกำรเดินทำง 
2. ค่ำมคัคุเทศก ์คอยอ ำนวยควำมสะดวกทุกท่ำนตลอดกำรเดินทำง 
3. ค่ำเขำ้สถำนท่ีท่องเท่ียว ตำมรำยกำรท่ีระบุ 
4. ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืม ตำมรำยกำรท่ีระบุ 
5. ประกนัอุบติัเหตุตำมกรมธรรม ์(วงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อาย ุ75-85 ความ

คุ้มครองเหลือ 50% อายตุ า่กว่า 1 ปี หรือ อายเุกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวการถกูฆาตกรรมหรือถูก
ท าร้าย) 

6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (ในกรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนการช าระเงิน หากแจง้ภายหลงั
การช าระเงิน ทางบริษทัฯ จะไม่ออกยอ้นหลงัใหทุ้กกรณี)  

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือรำยกำรทวัร์ท่ีระบุ อำทิ ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืม ค่ำรักษำพยำบำล (ในกรณีท่ีเกิดจำก

กำรเจบ็ป่วยดว้ยโรคประจ ำตวั) หรือเช่ำจกัรยำน ค่ำกิจกรรมผจญภยัต่ำงๆ  เป็นตน้ 
2. ค่าทปิมัคคุเทศน์และพนักงานขับรถ ท่านละ 300 บาท 
 
 

วธีิการจอง 
1. กรุณำแจง้รำยละเอียด วนัท่ีเดินทำง ช่ือผูจ้อง พร้อมส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนและช่องทำงติดต่อ (เบอร์มือถือ/ไลน์
ไอดี/อีเมล)์ ส่งขอ้มูลทั้งหมดมำยงัอีเมล ์หรือ ไลน์ 
2. เม่ือเจำ้หนำ้ท่ีไดรั้บขอ้มูลแลว้ จะติดต่อกลบั เพื่อยนืยนักำรจอง พร้อมรำยละเอียด 
3. ช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน เพื่อเป็นกำรยืนยนักำรจองจึงจะถือวำ่ไดท้  ำกำรส ำรองท่ีนัง่เสร็จสมบูรณ์ โดยกำรโอนเงินเขำ้
ทำงธนำคำรของบริษทัฯ ดงัรำยละเอียด หำกไม่ช ำระตำมก ำหนด ขออนุญำตตดัท่ีนัง่ให้ลูกคำ้ท่ำนอ่ืนท่ีรออยู ่กำรช ำระไม่
ครบ ถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยไม่มีเง่ือนไข ทำงผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกทวัร์และขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินตำมเง่ือนไข
กำรยกเลิก 

วนัเดนิทาง ค่าบริการท่านละ (บาท)  
ไม่มรีาคาเด็ก  

พกัเดี่ยว เพิม่ 

06-07 มีนาคม 2564 2,499.- 1,200 
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การยกเลกิการเดินทาง  
แพคเก็จรำคำพิเศษ ขอสงวนสิทธ์ิกำรยกเลิก เล่ือนวนัเดินทำง ทำงผูจ้ดัจะไม่มีกำรคืนเงินค่ำบริกำรทั้งหมดไม่วำ่กรณีใดๆ 
 

หมายเหตุ  

1. กำรเดินทำงในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสำรจ ำนวน 8 ท่ำนข้ึนไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไม่ครบจ ำนวน ดงักล่ำวทำงบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำคำหรือเล่ือนกำรเดินทำงหรือยกเลิกกำรเดินทำง 
2. กำรเปล่ียนแปลงโปรแกรม อำจเกิดข้ึนได ้ ตำม สถำนกำรณ์ อำทิเช่น กำรเปล่ียนแปลงของสภำพอำกำศ เป็นตน้  ซ่ึง
บริษทัฯ และผูจ้ดั จะด ำเนินกำรโดยรักษำผลประโยชน์ของผูเ้ดินทำง ให้ดีท่ีสุด 
3. ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธควำมรับผดิชอบค่ำเสียหำยท่ีเกิดกบัชีวติ ร่ำงกำย กำรเจบ็ป่วย กำรถูกท ำร้ำย ควำมตำย อุบติัเหตุ
ต่ำงๆ  สูญหำยในทรัพยสิ์นหรืออยำ่งอ่ืน กำรนดัหยดุงำน  ภยัธรรมชำติ กำรก่อจลำจล กำรปฎิวติั  และอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึน
ทำงตรงหรือทำงออ้ม  
4. พนกังำนและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในกำรใหค้  ำสัญญำใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจำกมีเอกสำรลงนำมโดยผูมี้
อ  ำนำจของผูจ้ดัก ำกบั  
5. กรณีเกิดควำมผดิพลำดจำกตวัแทน จนมีกำรยกเลิก ล่ำชำ้ เปล่ียนแปลง กำรบริกำรจำกบริษทัขนส่ง  ผูเ้ดินทำงไม่สำมำรถ
เรียกร้องค่ำเสียหำย ไม่วำ่ในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งค่ำเสียเวลำ  ค่ำเสียโอกำส ค่ำเสียควำมรู้สึก และค่ำใชจ่้ำยท่ีบริษทัจ่ำยไป
แลว้ เป็นตน้    
6.ขอควำมร่วมมือในเร่ืองควำมประพฤติของคนเดินทำง หำกผูจ้ดัเห็นวำ่ผูเ้ดินทำงประพฤติตนท่ีอำจก่อใหเ้กิดอนัตรำยต่อ
ผูเ้ดินทำงอ่ืนๆ หรือทรัพยสิ์น หรือขดัขวำงกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของเจำ้หนำ้ท่ี (ตวัแทน) หรือไม่ปฏิบติัตำมค ำช้ีแจงของ
เจำ้หนำ้ท่ี (ตวัแทน) ทำงผูจ้ดัอำจใชม้ำตรกำรตำมท่ีเห็นสมควรเพื่อป้องกนัไม่ใหค้วำมประพฤติดงักล่ำวด ำเนินต่อไป ซ่ึง
รวมไปถึงกำรยบัย ั้ง และปฏิเสธใหบ้ริกำร 
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