
 
 

กําหนดการ 

ณ  หอศิลปทวี รัชกร -อนุสาวรียทาวสุรนารี (ยาโม) -129 Art Museum จังหวัดนครราชสีมา 

วันเสาร ท่ี 24 และวันอาทิตยท่ี 25 กันยายน พ.ศ. 2565 

จัดโดย  หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร รวมกับ หอศิลปทวี รัชกร 

 

รายละเอียดโปรแกรม 

กรุงเทพฯ- หอศิลปทวี รัชกร -อนุสาวรียทาวสุรนารี (ยาโม) -129 Art Museum  

 

วันท่ี 1 

หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร (BACC) - หอศิลปทวี รัชกร -อนุสาวรียทาวสุรนารี (ยาโม) 

7.30 น.  ค ณ ะ พ ร อ ม กั น  ณ  จุ ด นั ด ห ม า ย  ( จุ ด จ อ ด ร ถ  ห อ ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม แ ห ง

กรุงเทพมหานคร BACC) โดยมีเจาหนาท่ีคอยใหการตอนรับ เพ่ือความปลอดภัยในการ

ทองเ ท่ียวและเปนไปตามมาตรฐาน เจาหนา ท่ีจะทําขอหลักฐานการแสดงการฉีด

วัคซีน Covid-19 อยางนอย 2 เข็ม เพ่ือคัดกรองกอนข้ึนรถ บนรถจะมีแอลกอฮอลเจลลาง

มือใหบริการ และเวนระยะหางการนั่งในรถ 

8.00 น.  ออกเดินทางสูจังหวัดนครราชสีมา 

12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน รานขนมจีนครูยอดประโดก  

13.30 น. นําทานเขาชมหอศิลปทวี รัชกร นําชมโดยอาจารยทวี รัชนีกร (ศิลปน) และคุณณรงคศักดิ ์

นิลเขต (ภัณฑารักษรวมนิทรรศการทวี รัชนีกร: ปรากฏการณแหงอุดมการณ) จากนั้น

เดินทางตอไปยังอนุสาวรียทาวสุรนารี ถนนราชดําเนิน ตําบลในเมือง อําเภอเมือง

นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

16.00 น. นําทานเขาสักการะอนุสาวรียทาวสุรนารี กราบสักการะ ยาโม วีรสตรีไทย แหงเมือง โคราช 

พรอมชมผลงานของเทศกาลไทยแลนดเบียนนาเล 2021 (งานแสดงศิลปกรรมรวมสมัย

นานาชาติ ครั้งท่ี 2)  ของซานดรา ซินตู ศิลปนชาวบราซิล ในผลงาน The Wishes 

Boulevard, 2021 และอีแยง มอนเตเนโกร ศิลปนอิสระท่ีเรียนรูดวยตนเอง นักสตรีนิยม 

และอดีตแรงงานอพยพชาวฟลิปปนสในประเทศญี่ปุน  กับผลงาน Skinship, 2021 

18.00 น. พักรับประทานอาหารเย็น รานบานแปงหอม  

20.00 น.  นําทานเขาสูเขาท่ีพักโรงแรมโครานารี่ คอรทยารด บูทีค โฮเต็ล (Koranaree 

Courtyard Boutique Hotel) /// หมายเหตุ*ท่ีพักไมสามารถระบุประเภทเตียงได 

 

https://www.facebook.com/Krooyordrestaurant/?__cft__%5b0%5d=AZUm9Xtrm10AJMCDOU_sYohwyzA05iFi3196zJEmeMGAU1TGNklEWG--lOpv6L8tlu3zpUTPT8UgBDnHWNF59S2YWbSBN6ENDt3iC9agRhokSuS6ev5NGAbIFMCauizunb99clR6d1QKDfVNHS6NbaO-tiQcyYwTt_IdLzM7mwxUcqOQ0_hFw0xXWt_oHZ1chWmMK3FpKWldLOrsGJhLkpLf5vbkUGruwpeuPws8bTDxk5g_D6VsNuMlBBFm0r3iPZE&__tn__=-UC%2CP-R


 
 

วันท่ี 2 

129 Art Museum - หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร (BACC) กรุงเทพฯ 

8.30 น. รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรมโครานารี่ คอรทยารด บูทีค โฮเต็ล (Koranaree 

Courtyard Boutique Hotel) 

10.00 น. ออกเดินทางจากท่ีพัก 

11.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน รานยุงขาว (ปากชอง)  

13.00 น.     นําทานเขาชมพิพิธภัณฑ 129 Art Museum นําชมผลงานท่ีสะสมมานานกวา 30 ป    

โดย คุณเยาวณี นิรันดร (ผูกอตั้ง129 Art Museum)  

15.00 น. เดินทางกลับหอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร (BACC) โดยสวัสดิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

(กรุณาอานรายละเอียดทุกขอหมายเหตุ) 

1. กรุณาปฏิบัติตามท่ีเจาหนาท่ีแนะนํา เพ่ือเปนไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานทองเท่ียวปลอดภัยดาน   

สุขอนามัย) และเพ่ือความปลอดภัยในการทองเท่ียว 

2. กรุณาจองลวงหนากอนเดินทางภายในวันอาทิตยท่ี 11 กันยายน  ผานชองทาง Google Form เทานั้น 

3. ทางหอศิลปกรุงเทพ ฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาคาบริการข้ึน หรือยกเลิกการ

เดินทาง ในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 8 ทาน โดยทางหอศิลปกรุงเทพ ฯ จะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนา 

4.กําหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมของหมูคณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพ

ภูมิอากาศใน 

 ขณะนั้น โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 

5.ทางหอศิลปกรุงเทพ ฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีท่ีผูเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี

กําหนด 

 

การจองทัวรและสํารองท่ีนั่ง  

1.กรุณาสงสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง ใหทางหอศิลปกรุงเทพ ฯ กอนการ

เดินทางอยางต่ํา 10 วัน   

2.รายการทัวรเม่ือชําระเงินแลว ไมสามารถยกเลิก และไมสามารถคืนเงินไดทุกกรณี 

3.ชําระคาทัวรเต็มจํานวน ไมมีการชําระมัดจํา 

4.ไมสามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได 

5.โปรแกรมทัวรอาจมีการสลับลําดับการเท่ียวเพ่ือความเหมาะสม 

6.ไมสามารถคืนเงินบางสวนกรณีท่ีไมไดรวมทริปในบางวัน 

 

***โปรแกรมทัวรอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพอากาศ / การจราจรเปลี่ยนแปลง โดย

มิไดแจงใหทราบลวงหนาเพ่ือใหทานไดเท่ียวครบตามโปรแกรม และคํานึงถึงผลประโยชนของทานเปนหลัก*** 

 

ขอแนะนําสําหรับการเดินทาง ในชวงภาวะ โควิท 19 มาตรการการบริการบนรถ 

1.กรุณาตรวจสอบมาตรการเขา-ออกของจังหวัดและปฏิบัติตามอยางเครงคัด 

2.สมาชิกตองใสหนากากอนามัยตลอดการเดินทาง 

3.กอนข้ึน-ลงรถทุกครั้ง จะมีมาตรการลางมือดวยเจลแอลกอฮอลบนรถทางหอศิลปกรุงเทพ ฯ ขออนุญาต  

งดแจกขนม-อาหารวาง ระหวางท่ีอยูบนรถ 

 



 
 

การยกเลิกการเดินทาง 

1.แจงยกเลิกการเดินทางนอยกวา 15 วันของการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินท้ังหมด 

2.ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 8 ทาน โดยทางหอศิลปกรุงเทพ ฯ จะแจงใหผูเดินทางทราบ

ลวงหนา 

** กรณีมีเหตุใหยกเลิกทัวร โดยไมใชความผิดของทางหอศิลปกรุงเทพ ฯ เงินคาทัวรโดยหักคาใชจายท่ีเกิดข้ึน

จริง(ถามี)อาทิเชน คามัดจํา โรงแรม และคาใชจายจําเปนอ่ืนๆ 

 

อัตรานี้รวม 

1.รถนําเท่ียว Mini Bus 20 ท่ีนั่งพรอมคนขับ ตามรายการทองเท่ียว (แบบจอยทัวร) 

2.โรงแรม 4 ดาว ท่ีพัก 1 คืน ตามท่ีระบุในรายการ ไมสามารถเลือกเตียงได  

3.คาอาหาร 4 ม้ือ (เชา 1 / เท่ียง 2 / เย็น 1)ตามท่ีระบุในรายการ 

5.คาธรรมเนียมสถานท่ีทองเท่ียว ตามท่ีระบุในรายการทัวร 

6.มัคคุเทศกนําเท่ียวตลอดการเดินทาง 

7.ประกันการเดินทาง  

8.พรอมรับสูจิบัตรนิทรรศการทวี รัชนีกร: ปรากฏการณแหงอุดมการณ พรอมลายเซ็น มูลคา 900 บาท  

 

 


