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เดินทาง กรกฎาคม – ธนัวาคม 2563 
อทุยานประวัติศาสตรศ์รีเทพ – เขาคอ้ 

ผาซ่อนแกว้ – พระพทุธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ 
 

 
 

เสน้ทางการเดินทาง 

วันท่ี 1 

วันท่ี 2  

 

กรงุเทพฯ – อทุยานประวัติศาสตรศ์รีเทพ – เขาคอ้ 

ผาซ่อนแกว้ – พระพทุธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ – แวะซ้ือของฝากและสินคา้ท่ีระลึก – กรงุเทพ  

 

เริ่มตน้เพียง 4,499.- 

เพชรบรูณ ์เขาคอ้ ผาซอ่นแกว้ 

2 วนั 1 คืน  
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Day 

1 
 

 

กรงุเทพฯ 

  - 

เพชรบรูณ ์

 

วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ – อทุยานประวติัศาสตรศ์รีเทพ – เขาคอ้ – อนสุาวรียผ์ ูเ้สียสละ -  

พิพิธภณัฑอ์าวธุ (ฐานอิทธิ) 

05.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ จดุนดัหมาย (จดุจอดรถ เดอะบาซาร ์รัชดาภิเษก แยกรัชดา-ลาดพรา้ว ฝัง่เซเว่น) 

โดยมีเจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรับ เพื่อความปลอดภยัในการท่องเท่ียวและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA 

เจา้หนา้ที่จะท าการตรวจวัดอณุหภมูิของลกูคา้เพื่อคัดกรองก่อนขึน้รถ บนรถจะมีแอลกอฮอลเ์จลลา้ง

มือใหบ้ริการ และเวน้ระยะห่างการนัง่ในรถ 

06.00 น. ออกเดนิทางสู่ จงัหวดัเพชรบรูณ ์โดยรถตูป้รบัอากาศ  

10.30 น. เดินทางถึงอทุยานประวัติศาสตรศ์รีเทพ ตัง้อยู่ในอ าเภอศรีเทพ เป็นโบราณสถานส าคัญแห่งหนึ่ง

ของจงัหวัดเพชรบรูณ ์สรา้งขึน้ในยคุของขอมเรืองอ านาจ ซ่ึงคาดว่ามีอายไมุ่ต า่กว่า 1,000 ปี โดยดู

จากหลักฐานทางสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และวัฒนธรรมท่ีตกทอดมาถึงปัจจบุัน ซ่ึงมีเอกลักษณ์

เฉพาะตวัและมีความเจริญสงูสดุทางดา้นสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม อทุยานประวัติศาสตรศ์รีเทพ 

มีเนื้อท่ีประมาณสองพันไร่เศษ มีก าแพงเมืองท่ีก่อดว้ยดินลอ้มรอบ และมีคเูมืองนอกก าแพงมีประต ู

เมืองทั้งส่ีทิศภายในเมืองมีปรางคส์มัยลพบรีุอยู่สององค์ เรียกว่า ปรางคอ์งคพ์ี่และปรางคอ์งคน์อ้ง

ทางทิศเหนอืนอกก าแพง เมืองออกไปมีสระน า้สองแห่ง ชื่อสระแกว้และสระขวัญ ในสมัยก่อนเมืองศรี

เทพตอ้งส่งส่วยน า้จากสระทัง้สองนี ้เพื่อน าไปใชท้ า น า้พิพฒัยสตัยาเพราะถือว่าเป็นน า้ศกัดิสิ์ทธ์ิ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวัน (1) ณ รา้นอาหาร 

13.00 น. เดนิทางขึน้สู่ เขาคอ้ ชมภเูขา สลบัซับซอ้นสวยงาม น าท่านชมอนสุาวรียผ์ูเ้สียสละอนสุรณส์ถานท่ีเป็น

สถานท่ีร าลึกเหตกุารณ์รบกันในอดีตระหว่างรัฐบาลกบัพรรคคอมมิวนิสต์ หลังจากนัน้น าท่านชม

พิพิธภณัฑอ์าวธุ (ฐานอิทธิ) ซ่ึงบริเวณนีเ้คยเป็นฐานปืนใหญ่ ยิงสนบัสนนุการสูร้บ ปัจจบุันจัดให ้เป็น

พิพิธภณัฑก์ลางแจง้ มีอาวธุยทุโธปกรณ ์ท่ีใชใ้นการสูร้บตัง้อยู่มากมาย เช่น เคร่ืองบินขบัไล่เอฟ 5 รถ

สายพานล าเลียงพลปืนใหญ่ ปืนใหญ่ขนาด 105 มม. จ านวน 2 กระบอก ปืนใหญ่ ขนาด 155 มม. ยิง

ไดไ้กล 11 กโิลเมตร 1 กระบอก ฯลฯ ภายในอาคารมีหอ้งบรรยายสรปุเกี่ยวกบัเหตกุารณใ์นยทุธภมูิ

เลือดเขาคอ้ มีหอ้งจดันทิรรศการ เกีย่วกบัอปุกรณ ์เคร่ืองใช ้เส้ือผา้ อาวธุของคอมมิวนิสต ์ส่วนดา้น

นอกอาคารยังมีฐานอาวธุ จัดแสดงอาวธุยทุโธปากรณ์ เช่น ซากปืนใหญ่ รถถัง รถแทรกเตอร ์

บงัเกอรห์ลบภยั แตล่ะจดุมีป้ายประวัตพิรอ้มค าอธิบายประกอบ 

18.00 น. รบัประทานอาหารเย็น (2) ณ รา้นอาหาร  

19.00 น. เขา้ที่พกั พกัผ่อนตามอัธยาศยั 
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Day 

2 
 

 
 

 เพชรบรูณ ์

       - 

  กรงุเทพฯ 

 

วนัท่ี 2 ผาซ่อนแกว้ – พระพทุธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ – แวะซ้ือของฝากและ

สินคา้ท่ีระลึก – กรงุเทพ 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ (3) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น. 

 

น าท่านเท่ียวพระธาตผุาซ่อนแกว้ เท่ียวชมพระต าหนกัเขาคอ้โดยตัง้อยู่บนเขาย่า สงูจากระดบัน า้ทะเล 

1,100 เมตร พาทกุท่านนมสัการพระบรมสารีริกธาต ุน าท่านเดินทางต่อสู่ พทุธอทุยานเพชบรุะ เพื่อ

สกัการะ พระพทุธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ ซ่ึงเป็นพระพทุธมหาธรรมราชาจ าลององค์

ใหญ่ท่ีสดุในโลก พระพทุธรปูคู่บา้นคู่เมืองท่ีชาวเพชรบรูณ์ ใหค้วามเคารพนบัถือเป็นอย่างมาก เนื้อ

โลหะหล่อดว้ยทองเหลืองบริสทุธ์ิ องคพ์ระหนา้ตกั 11.984 เมตร สงู 16.5899 เมตร สงูจากพื้นดิน 

35 เมตร หนกักว่า 45 ตนั 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวัน (4) ณ รา้นอาหาร  

13.00 น. ออกเดนิทางกลบักรงุเทพ  

15.00 น. แวะเลือกซ้ือสินคา้และของฝาก ท่ามกลางบรรยากาศสวนกลว้ย ตลาดหัวปลี สระบรีุ ของกินทั้งของ

พื้นถ่ิน ของใชต้า่ง ๆ ท่ีเป็นผลิตภณัฑ ์OTOP เที่ยวสระบรีุ  

18.00 น.  เดนิทางกลบัถึงกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มกบัภาพความประทบัใจ 

*************************************************************************************** 
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อตัราค่าบรกิาร 

ก าหนดการเดินทาง ราคาท่านละ 

 25-26 ก.ค. 63 

4,499 

1-2 , 8-9 , 15-16 , 22-23 , 29-30 ส.ค. 63 

5-6 , 12-13 , 19-20 , 26-27 ก.ย. 63 

3-4 , 10-11 , 17-18 , 24-25 ต.ค. 63 , 

31 ต.ค. -1 พ.ย. 63 

7-8 , 14 -15 . 21 -22 , 28-29 พ.ย. 63 

5-6 , 12-13 , 19-20 , 26-27 ธ.ค. 63 

พกัเด่ียว เพ่ิม 1,500 บาท / ท่าน 

 

หมายเหต ุ(กรณุาอ่านายละเอียดทกุขอ้หมายเหต)ุ 

1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดนิทางใหล้ะเอียดกอ่นท าการจอง 

2. กรณุาปฏิบัตรตามท่ีเจา้หนา้ท่ีแนะน า เพ่ือเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานทอ่งเท่ียว

ปลอดภยัดา้นสขุอนามยั) และเพ่ือความปลอดภยัในการท่องเท่ียว 

3. กรณุาจองล่วงหนา้กอ่นเดินทางอยา่งนอ้ย 7 วัน 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทาง หรือปรับราคาคา่บริการขึน้ หรือยกเลิกการ
เดินทาง ในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไมถึ่ง 6 ท่านโดยบริษทัจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้ 

5. ก าหนดการนี้อาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมูค่ณะ เวลา สภาพการจราจร และ

สภาพภมิูอากาศในขณะนัน้ โดยค านึงถึงความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป้นส าคญั 

6. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิก หรือเล่ือนการเดินทาง ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไมค่รบตามจ านวนท่ี

ก าหนด 

 

อัตราคา่บริการทัวรน์ี้รวม 

1. รถบัสหรือรถตูป้รับอากาศ ท่องเท่ียวตามรายการ 

2. คา่ธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียว ตามท่ีระบใุนรายการทัวร ์

3. พาหนะทอ้งถ่ิน(ถา้มี) ตามท่ีระบใุนรายการทัวร ์

4. มคัคเุทศก ์ท่ีคอยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

5. คา่ประกนัอบุัติเหตใุนระหว่างการเดนิทาง (คา่ประกนัอบุัติเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง 
วงเงนิท่านละ 2,000,000 บาท , คา่รักษาพยาบาลในกรณีท่ีเกิดจากอบุตัิเหต ุวงเงนิไมเ่กนิท่าน

ละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

 

อัตราคา่บริการทัวรน์ี้ไมร่วม 

1. คา่ใชจ้า่ยส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือรายการทัวรท่ี์ระบ ุอาทิ คา่อาหารและเคร่ืองดืม่ คา่
รักษาพยาบาล (ในกรณีท่ีเกิดจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 

2. คา่ใชจ้า่ยท่ีมีการเปล่ียนแปลงรายการทอ่งเท่ียว ท่ีเกิดจากผูเ้ดนิทางเอง 

3. คา่ธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียว ส าหรับชาวตา่งชาติท่ีตอ้งช าระเพ่ิม อาทิ คา่ธรรมเนียมอทุยาน
แห่งชาต ิ
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4. คา่ทิปมคัคเุทศก ์และพนกังานขบัรถ จ านวน  200 บาท/ลกูคา้ 1 ท่าน 

5. คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% และคา่ภาษีหัก ณ ท่ีจา่ย 3% (เฉพาะในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี

เท่านัน้) (กรณีตอ้งการ รบกวนแจง้กอ่นท าการช าระเงนิ) 

 

การจองทัวรแ์ละส ารองท่ีนัง่ 

1. กรณุาแจง้ชือ่-นามสกลุ, ท่ีอยูแ่ละหมายเลขโทรศัพทข์องผูจ้อง ส าหรับออกใบแจง้หนี้และใบรับ

เงนิของท่าน 

2. ช าระคา่ทัวร ์เพ่ือเป็นการยืนยนัการจองจึงจะถือว่าไดท้ าการส ารองท่ีนัง่เสร็จสมบรูณ์ โดยการ

โอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด 

3. กรณุาส่งส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ใหท้างบริษทัฯ กอ่นการ

เดินทาง 7 วนั เพ่ือใชส้ าหรับการท าเอกสารประกนัอบุัติเหตรุะหว่างการเดนิทาง 

 

การยกเลิกการเดินทาง 

1. เม่ือท่านตกลงช าระคา่ทัวรก์บัทางบริษทัฯแลว้ ทางบริษทัฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ   
เงือ่นไขและขอ้ตกลงทั้งหมดทกุขอ้แลว้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่ใชจ้า่ยทั้งหมด ในทกุ

กรณี 

 

ขอ้แนะน าส าหรบัการเดินทาง  ในชว่งภาวะ โควิท 19 

มาตรการการบริการบนรถบริการ 

1. สมาชกิตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง  
2. กอ่นขึน้-ลงรถทกุครัง้  ทางบริษทัจะมีมาตรการ วัดไข ้ และ ลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลบ์นรถ

งดใชห้อ้งน า้บนรถตลอดการเดินทาง 

3. ประตรูถ  เปิด-ปิด ประตเูดียว 

4. กรณุากรอกรายละเอียดแบบฟอรม์  ต.๘-คค  (ทางบริษทั ปร้ินแบบฟอรม์นี้ใหท้กุท่าน  เม่ือท่าน

กรอกแลว้กรณุาส่งคืนให ้ จนท.บริการบนรถบริการ) 

5. น า้ดื่ม/น า้เปล่า  แจกใหว้ันละ 1 ขวด 

6. ทางบริษทัขออนญุาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างท่ีอยูบ่นรถ   
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