บ ุรีรมั ย์ เที่ยวเมืองปราสาทหิน เยือนถิ่นภ ูเขาไฟ
2 วัน 1 คืน
เดินทาง สิงหาคม – ต ุลาคม 2563
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุง้ l ปราสาทหินเมืองตา่ l วนอุทยานเขากระโดง
ถนนคนเดิน เซราะกราว l สนามบอลช้าง อารีนา l เสาหินบะซอลต์ภเู ขาไฟบุรีรัมย์

เริม่ ต้นเพียง

2,999.-

เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1
วันที่ 2

กรุงเทพฯ – นางรอง - อุทยานประวัตศิ าสตร์พนมรุง้ - ปราสาทหินเมืองตา่ - ถนนคนเดิน เซราะกราว
วนอุทยานเขากระโดง - วัดป่ าเขาน้อย - สนามบอลช้าง อารีนา – เสาหินบะซอลต์ภเู ขาไฟบุรีรัมย์ ตลาดหัวปลี - กรุงเทพฯ
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Day
1
กร ุงเทพฯ
บ ุรีรมั ย์
วันที่ 1 กร ุงเทพฯ – นางรอง - อ ุทยานประวัติศาสตร์พนมรง้ ุ - ปราสาทหินเมืองต่า - ถนน
คนเดิน เซราะกราว
06.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย (จุดจอดรถ เดอะบาซาร์ รัชดาภิเษก แยกรัชดา-ลาดพร้าว ฝัง่ เซเว่น)
โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ เพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและเป็ นไปตามมาตรฐาน SHA
เจ้าหน้าที่จะทาการตรวจวัดอุณหภูมิของลูกค้าเพื่อคัดกรองก่อนขึน้ รถ บนรถจะมีแอลกอฮอล์เจลล้าง
มือให้บริการ และเว้นระยะห่างการนัง่ ในรถ
06.30 น. ออกเดินทางไปสูจ่ งั หวัดบุรีรมั ย์ โดยรถตูป้ รับอากาศ
11.30 น. เดินทางถึงตาบลนางรอง จังหวัดบุรีรมั ย์
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย
นาท่านเดินทางสูอ่ ุทยานประวัติศาสตร์พนมรง้ ุ ตัง้ อยู่บนยอดเขาพนมรุง้ เป็ นภูเขาไฟที่ดบั สนิทแล้ว
เป็ นโบราณสถานเนือ่ งในอิทธิพลอารยธรรมเขมรโบราณที่มีความงดงาม และมีความสาคัญมากที่สดุ
แห่งหนึง่ ในประเทศไทย ศาสนสถานแห่งนีส้ ร้างขึน้ เพื่อถวายแด่พระศิวะ หนึง่ ในสามเทพเจ้าสูงสุดใน
ศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู (ตรีมรู ติ) ลัทธิไศวะนิกาย เขาพนมรุง้ และปราสาทบนยอดเขาจึงเปรียบเสมือน
เขาไกรลาสอันเป็ นที่ประทับของพระศิวะ และยังเป็ นสัญลักษณ์ของศูนย์กลางจักรวาล

จากนัน้ นาท่านเข้าสู่ปราสาทเมืองต่า เป็ นหนึง่ ในกลุม่ ปราสาทมรรคโค เป็ นศาสนสถานที่สร้างตามคติ
ความเชื่อทางศาสนาฮินดู สันนิษฐานว่าสร้างขึน้ เพื่อถวายพระศิวะ มีลกั ษณะเป็ นศาสนสถานประจา
เมืองหรือประจาชุมชน
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นาท่านสู่ถนนคนเดินเซราะกราว เป็ นถนนคนเดิน ที่ตั้งอยู่ภายในตัวเมืองของจังหวัด เป็ นถนนที่ มี
วัฒนธรรมเป็ นอัตตลักษณ์ของชาวจังหวัดบุรีรมั ย์ โดยถนนคนเดินแห่งนี้ เป็ นลานบ้าน ลานวัฒนธรรม
เป็ นแหล่ ง ให้ ประชาชนในจั ง หวั ด บุรี รั ม ย์ม าพบปะกัน น าสิ น ค้า ผลผลิ ต ในชุม ชนมาจ าหน่า ย น า
ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามและน่าสนใจของแต่ละอาเภอ มาแสดง นาภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาสาธิตให้ผ ู้
ร่วมเที่ยวชมงานได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรูซ้ ึ่งกันและกัน นอกจากนัน้ ยังมีการละเล่น การแสดงดนตรี
ศิลปวัฒนธรรม ผลัดเปลี่ยนกันมาขับกล่อมเพลงเพราะๆให้คนที่มาเดินซื้อของได้ฟังกัน ให้ท่านได้อิสระ
เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

คา่
ที่พกั

อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย ณ ถนนคนเดินเซราะกราว
นาท่านเข้าสูโ่ รงแรมที่พกั โรงแรม เทพนคร หรือเทียบเท่า

Day
2
บ ุรีรมั ย์
กร ุงเทพฯ
3 WTBSV-BS002 บุรรี ัมย์ 2 วัน 1 คืน

วันที่ 2

วนอ ุทยานเขากระโดง - วัดป่าเขาน้อย - สนามบอลช้าง อารีนา – เสาหินบะ
ซอลต์ภ ูเขาไฟบ ุรีรมั ย์ - ตลาดหัวปลี - กร ุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้น น าท่ า นชมวนอ ทุ ยานเขากระโดง ตั้ง อยู่บ นปากปล่อ งภูเ ขาไฟที่ ดับ สนิท แล้ว นาท่ า น
สักการะ พระสุภทั รบพิตร พระพุทธรูปคู่เมืองที่ประดิษฐานอยู่บนเขา เพื่อความเป็ นสิริมงคล และ
ท่านสามารถชมทิวทัศน์ของเมืองบุรีรมั ย์ได้อีกด้วย จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่วดั ป่ าเขาน้อย เป็ นวัด
ป่ ากรรมฐานสายหลวงปู่ มัน่ ภูริทตั โต ที่ได้พฒ
ั นาขึน้ ตามปณิธานของพระโพธิธรรมจารย์เถร หรือ
หลวงปู่ สุวัจน์ สุวโจ อดีตเจ้าอาวาสและวิปัสสนาจารย์ผเู้ ป็ นที่เลื่อมใสเพื่อให้เป็ นสานักปฏิบัติธรรมที่
มีความสะดวกแก่ประชาชนทัว่ ไป เป็ นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่พทุ ธศาสนิกชนที่สงบเงียบ ภายในวัด
ป่ าเขาน้อย มีพระบรมธาตุเจดียศ์ รีสวุ จคุณานุสรณ์ สร้างขึ้นจากแรงเคารพศรัทธาของศิ ษยานุ
ศิษย์ของหลวงปู่ สุวัจน์ สุวโจ เพื่อเป็ นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกฐธาตุ และเป็ นเครื่องระลึกถึง
พระคุณแห่งหลวงปู่ สุวัจน์ สุวโจ พระสายธรรมยุตแิ ละเป็ นลูกศิษย์หลวงปู่ มัน่

นาท่านเดินทางสู่ สนามฟุตบอลช้างอารีนา มีชื่ออย่างไม่เป็ นทางการว่า ธันเดอร์คาสเซิลสเต
เดียม เป็ นสนามเหย้าของสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อีกทั้งยังเป็ นสนามฟุตบอลมาตรฐานฟี
ฟ่ า ซึ่งจุผชู้ มได้มากที่สดุ ประมาณ 32,000 ที่นงั ่ และยังได้รับการบันทึกไว้ในกินเนสส์ เวิลด์ เรก
คอร์ดส์ ว่าเป็ นสนามฟุตบอลมาตรฐานฟี ฟ่ าที่ใช้เวลาสร้างน้อยที่สดุ ในโลก คือ 256 วัน นอกจากนี้
สนามช้างอารีนายังเป็ นสนามฟุตบอลที่ได้มาตรฐานแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย โดยไม่มีล่ ู
วิ่ ง ข้า งสนาม ทาให้แฟนบอลเกาะติดสนามใกล้ชิด ทีมฟุ ตบอลโปรดของตัวเองมากขึ้น นอกจาก
ภายในสนามแล้วส่วนประกอบบริเวณนอกสนามก็มีมีพื้นที่มากมายให้เดินเก็บบรรยากาศ รวมทั้ง
ร้านขายของที่ระลึกของสโมสร หรือ Buriram United Mega Store ตัง้ อยู่ดา้ นหน้าสนาม ขายของที่
ระลึกต่างๆ เช่น เสื้อ พวงกุญแจ หมวก กระเป๋ า เป็ นต้น ซึ่งตอนนี้เสื้อและของที่ระลึกประจาสโมสร
เลยกลายเป็ นของฝากประจาจังหวัดบุรีรมั ย์ไปเรียบร้อยแล้ว
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กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
นาท่านเดินทางสู่เสาหินบะซอลต์ภเู ขาไฟบรุ ีรมั ย์ ความสวยงามของผนังหินมีลกั ษณะคล้ายกับ
แนวแท่งหิน Gerduberg Cliff ในประเทศไอซ์แลนด์ เสาหินบะซอลต์เกิดจากโครงสร้างทางธรณีวิทยา
ของหินอัคนีที่แตกแยกเป็ นแท่งยาวคล้ายเสาตัง้ เรียงติดต่อขนานกันมีขนาดสมา่ เสมอเป็ นรูปทรง
เรขาคณิต แต่ละเสามีหน้าตัดเป็ นรูปหลายเหลี่ยมโดยทัว่ ไปมักพบเป็ นรูปสี่เหลี่ยมถึงหกเหลี่ยมเกิด
จากการแปรสัณฐานเนื่องจากการเย็นตัวและแข็ งตัวของหินหนืดหรือลาวาในขณะเย็นตัวจะมีการ
หดตัวเกิดขึ้นพร้อมกันไปด้วย ทาให้เกิดเป็ นรอยแยกรูปเสาอันสวยงาม ถือเป็ นจุดถ่ายรูปแห่งใหม่
ของจังหวัดบุรีรมั ย์

14.00 น.

นาท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ระหว่างทางนาท่านแวะซื้อของฝากที่ ตลาดหัวปลี จังหวัดสระบุรี
เป็ นตลาดชุมชนเกษตรในบรรยากาศเก๋ ตกแต่งในแต่ละมุมไน่ารัก มีจดุ ให้ถ่ายภาพหลายจุด ภายใน
ตลาดเย็ น สบาย ร่ ม รื่ น ด้ว ยต้น ไม้ สวนไผ่ และนาบั ว ครบครั น ด้ว ยสิ น ค้า โอทอปที่ ส นับ สนุน
ผลิตภัณฑ์จากชาวบ้าน ทัง้ ของกิน ของใช้ ผักพื้นบ้าน และผักปลอดสารพิษ ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อ
สินค้าของฝากตามอัธยาศัย
19.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
*****************************************************************

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
สิงหาคม 2020 : 29-30,
กันยายน 2020 : 05-06 , 26-27
ตุลาคม 2020 : 10-11 , 17-18 , 24-25

พักเดีย่ วเพิ่มท่านละ

ราคาท่านละ
2,999 บาท
800 บาท

หมายเหต ุ (กร ุณาอ่านายละเอียดท ุกข้อหมายเหต ุ)
1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทาการจอง
2. กรุณาปฏิบตั รตามที่เจ้าหน้าที่แนะนา เพื่อเป็ นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้าน
สุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
4. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึน้ หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่
มีผรู้ ่วมคณะไม่ถึง 8 ท่าน โดยบริษทั จะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้า
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5. กาหนดการนีอ้ าจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมูค่ ณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพ
ภูมิอากาศในขณะนัน้ โดยคานึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป้นสาคัญ
6. บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผเู้ ดินทางไม่ครบตามจานวนที่กาหนด
อัตราค่าบริการทัวร์น้ ีรวม
1. รถตูป้ รับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ
2. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
3. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
4. มัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
5. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ
2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบตั เิ หตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตาม
เงือ่ นไขกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการทัวร์น้ ีไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดืม่ ค่ารักษาพยาบาล (ใน
กรณีที่เกิดจากการเจ็บป่ วยด้วยโรคประจาตัว)
2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผูเ้ ดินทางเอง
3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สาหรับชาวต่างชาติที่ตอ้ งชาระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จานวน 200 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
5. ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ตอ้ งการใบกากับภาษีเท่านัน้ ) (กรณี
ต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทาการชาระเงิน)
การจองทัวร์และสารองที่นงั่
1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผูจ้ อง สาหรับออกใบแจ้งหนีแ้ ละใบรับเงินของท่าน
2. ชาระค่าทัวร์ เพื่อเป็ นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทาการสารองที่นงั ่ เสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้า
ทางธนาคารของบริษทั ฯ ดังรายละเอียด
3. กรุณาส่งสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษทั ฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน
เพื่อใช้สาหรับการทาเอกสารประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง
การยกเลิกการเดินทาง
1. แจ้งยกเลิกมากกว่า 15 วัน ท่านบริษทั ฯจะคืนเงินค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์คืนเงินค่าใช้จ่ายทัง้ หมดทุก
กรณี
ข้อแนะนาสาหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะ โควิท 19
มาตรการการบริการบนรถบริการ
1. สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
2. ก่อนขึน้ -ลงรถทุกครัง้ ทางบริษทั จะมีมาตรการ วัดไข้ และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถงดใช้หอ้ งนา้
บนรถตลอดการเดินทาง
3. ประตูรถ เปิ ด-ปิ ด ประตูเดียว
4. กรุณากรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม ต.๘-คค (ทางบริษทั ปริ้นแบบฟอร์มนีใ้ ห้ทกุ ท่าน เมื่อท่านกรอกแล้ว
กรุณาส่งคืนให้ จนท.บริการบนรถบริการ)
5. นา้ ดื่ม/นา้ เปล่า แจกให้วันละ 1 ขวด
6. ทางบริษทั ขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยู่บนรถ

6 WTBSV-BS002 บุรรี ัมย์ 2 วัน 1 คืน

