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เดินทาง สิงหาคม – ตลุาคม 2563 
อทุยานประวตัิศาสตรพ์นมรุง้ l ปราสาทหินเมืองต า่ l วนอทุยานเขากระโดง 

ถนนคนเดิน เซราะกราว  l สนามบอลชา้ง อารีนา l เสาหินบะซอลตภ์เูขาไฟบรีุรัมย ์
 

                                       เริม่ตน้เพียง 2,999.- 

 

เสน้ทางการเดินทาง 

วนัที่ 1 กรงุเทพฯ – นางรอง - อทุยานประวตัศิาสตรพ์นมรุง้- ปราสาทหินเมอืงต า่ - ถนนคนเดนิ เซราะกราว 

วนัที่ 2               

 

วนอทุยานเขากระโดง - วดัป่าเขานอ้ย - สนามบอลชา้ง อารีนา – เสาหินบะซอลตภ์เูขาไฟบรีุรัมย ์- 

ตลาดหัวปล ี- กรงุเทพฯ 

  

 

บรุรีมัย ์เท่ียวเมืองปราสาทหิน เยือนถ่ินภเูขาไฟ 

 2 วนั 1 คืน 
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Day 

1 
 

 

กรงุเทพฯ 

- 

บรุรีมัย ์

วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ – นางรอง - อทุยานประวติัศาสตรพ์นมร ุง้- ปราสาทหินเมืองต ่า - ถนน

คนเดิน เซราะกราว  

06.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ จดุนดัหมาย (จดุจอดรถ เดอะบาซาร ์รชัดาภเิษก แยกรชัดา-ลาดพรา้ว ฝัง่เซเว่น) 

โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรบั เพื่อความปลอดภยัในการท่องเท่ียวและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA 

เจา้หนา้ท่ีจะท าการตรวจวัดอณุหภมูิของลกูคา้เพื่อคดักรองกอ่นขึน้รถ บนรถจะมีแอลกอฮอลเ์จลลา้ง

มือใหบ้ริการ และเวน้ระยะห่างการนัง่ในรถ 

06.30 น. ออกเดินทางไปสูจ่งัหวัดบรีุรมัย ์โดยรถตูป้รบัอากาศ 

11.30 น. เดินทางถึงต าบลนางรอง จงัหวัดบรีุรมัย์ 

กลางวัน  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร  

บ่าย น าท่านเดินทางสูอ่ทุยานประวติัศาสตรพ์นมร ุง้ ตัง้อยู่บนยอดเขาพนมรุง้ เป็นภเูขาไฟท่ีดบัสนทิแลว้ 

เป็นโบราณสถานเนือ่งในอิทธิพลอารยธรรมเขมรโบราณที่มีความงดงาม และมคีวามส าคญัมากท่ีสดุ

แห่งหนึง่ในประเทศไทย ศาสนสถานแห่งนีส้รา้งขึน้เพ่ือถวายแดพ่ระศิวะ หนึง่ในสามเทพเจา้สงูสดุใน

ศาสนาพราหมณ ์– ฮินด ู(ตรีมรูต)ิ ลทัธิไศวะนกิาย เขาพนมรุง้และปราสาทบนยอดเขาจึงเปรียบเสมือน

เขาไกรลาสอนัเป็นท่ีประทบัของพระศิวะ และยงัเป็นสญัลกัษณข์องศนูยก์ลางจกัรวาล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนัน้น าท่านเขา้สู่ปราสาทเมืองต ่า เป็นหนึง่ในกลุม่ปราสาทมรรคโค เป็นศาสนสถานท่ีสรา้งตามคติ

ความเชื่อทางศาสนาฮินด ูสนันษิฐานว่าสรา้งขึน้ เพื่อถวายพระศิวะ มีลกัษณะเป็นศาสนสถานประจ า

เมืองหรือประจ าชมุชน  
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น าท่านสู่ถนนคนเดินเซราะกราว เป็นถนนคนเดินท่ีตั้งอยู่ภายในตัวเมืองของจังหวัด เป็นถนนท่ีมี

วัฒนธรรมเป็นอตัตลกัษณข์องชาวจงัหวัดบรีุรมัย ์โดยถนนคนเดินแห่งนี้ เป็นลานบา้น ลานวัฒนธรรม 

เป็นแหล่งให้ ประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์มาพบปะกัน น าสินคา้ผลผลิตในชมุชนมาจ าหน่าย น า

ศิลปวัฒนธรรมท่ีดีงามและน่าสนใจของแต่ละอ าเภอ มาแสดง น าภมูิปัญญาของทอ้งถ่ินมาสาธิตใหผู้้

ร่วมเท่ียวชมงานไดร้่วมกนัแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึ้งกนัและกนั นอกจากนัน้ยังมีการละเล่น การแสดงดนตรี 

ศิลปวัฒนธรรม ผลดัเปลี่ยนกนัมาขบักล่อมเพลงเพราะๆใหค้นท่ีมาเดินซ้ือของไดฟั้งกนั ใหท้่านไดอิ้สระ

เลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศัย ณ ถนนคนเดินเซราะกราว  

ท่ีพกั น าท่านเขา้สูโ่รงแรมที่พกัโรงแรม เทพนคร หรือเทียบเท่า 

 
 

Day 

2 

 
 
 

บรุรีมัย ์

- 

กรงุเทพฯ 
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วนัท่ี 2 วนอทุยานเขากระโดง - วดัป่าเขานอ้ย - สนามบอลชา้ง อารีนา – เสาหินบะ

ซอลตภ์เูขาไฟบรุรีมัย ์- ตลาดหวัปลี - กรงุเทพฯ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากนั้นน าท่านชมวนอทุยานเขากระโดง ตั้งอยู่บนปากปล่องภเูขาไฟท่ีดับสนิทแลว้ น าท่าน

สกัการะ พระสภุทัรบพิตร พระพทุธรปูคู่เมืองท่ีประดิษฐานอยู่บนเขา เพ่ือความเป็นสิริมงคล และ

ท่านสามารถชมทิวทศันข์องเมืองบรีุรมัยไ์ดอี้กดว้ย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่วดัป่าเขานอ้ย เป็นวัด

ป่ากรรมฐานสายหลวงปู่มัน่ ภริูทตัโต ท่ีไดพ้ฒันาขึน้ตามปณิธานของพระโพธิธรรมจารยเ์ถร หรือ

หลวงปู่สวุัจน ์สวุโจ อดีตเจา้อาวาสและวิปัสสนาจารยผ์ูเ้ป็นท่ีเลื่อมใสเพ่ือใหเ้ป็นส านกัปฏิบัติธรรมท่ี

มีความสะดวกแก่ประชาชนทัว่ไป เป็นสถานท่ีปฏิบัติธรรมท่ีพทุธศาสนิกชนท่ีสงบเงียบ ภายในวัด

ป่าเขานอ้ย มีพระบรมธาตเุจดียศ์รีสวุจคณุานสุรณ์ สรา้งขึ้นจากแรงเคารพศรัทธาของศิษยานุ

ศิษยข์องหลวงปู่สวุัจน ์สวุโจ เพ่ือเป็นท่ีประดิษฐานพระบรมสารีริกฐธาต ุและเป็นเคร่ืองระลึกถึง

พระคณุแห่งหลวงปู่สวุัจน ์สวุโจ พระสายธรรมยตุแิละเป็นลกูศิษยห์ลวงปู่มัน่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่านเดินทางสู่ สนามฟตุบอลชา้งอารีนา มีชื่ออย่างไม่เป็นทางการว่า ธันเดอรค์าสเซิลสเต

เดียม เป็นสนามเหยา้ของสโมสรฟุตบอลบรีุรัมย์ ยไูนเต็ด อีกทั้งยังเป็นสนามฟุตบอลมาตรฐานฟี

ฟ่า ซ่ึงจผุูช้มไดม้ากท่ีสดุประมาณ 32,000 ท่ีนัง่ และยังไดร้ับการบันทึกไวใ้นกินเนสส์ เวิลด ์เรก

คอรด์ส ์ว่าเป็นสนามฟุตบอลมาตรฐานฟีฟ่าท่ีใชเ้วลาสรา้งนอ้ยท่ีสดุในโลก คือ 256 วัน นอกจากนี ้

สนามชา้งอารีนายงัเป็นสนามฟุตบอลที่ไดม้าตรฐานแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย โดยไม่มีลู่

ว่ิงขา้งสนาม ท าใหแ้ฟนบอลเกาะติดสนามใกลช้ิดทีมฟุตบอลโปรดของตัวเองมากขึ้น  นอกจาก

ภายในสนามแลว้ส่วนประกอบบริเวณนอกสนามก็มีมีพ้ืนท่ีมากมายใหเ้ดินเก็บบรรยากาศ รวมทั้ง

รา้นขายของท่ีระลึกของสโมสร หรือ Buriram United Mega Store ตัง้อยู่ดา้นหนา้สนาม ขายของท่ี

ระลึกตา่งๆ เชน่ เสื้อ พวงกญุแจ หมวก กระเป๋า เป็นตน้ ซ่ึงตอนนี้เสื้อและของท่ีระลึกประจ าสโมสร

เลยกลายเป็นของฝากประจ าจงัหวัดบรีุรมัยไ์ปเรียบรอ้ยแลว้  
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เสาหินบะซอลตภ์เูขาไฟบรุีรมัย  ์ความสวยงามของผนงัหินมีลกัษณะคลา้ยกับ

แนวแท่งหิน Gerduberg Cliff ในประเทศไอซแ์ลนด ์เสาหินบะซอลตเ์กิดจากโครงสรา้งทางธรณีวิทยา

ของหินอัคนีท่ีแตกแยกเป็นแท่งยาวคลา้ยเสาตัง้เรียงติดต่อขนานกนัมีขนาดสม า่เสมอเป็นรปูทรง

เรขาคณิต แตล่ะเสามีหนา้ตดัเป็นรปูหลายเหลี่ยมโดยทัว่ไปมกัพบเป็นรปูสี่เหลี่ยมถึงหกเหลี่ยมเกิด

จากการแปรสัณฐานเนื่องจากการเย็นตวัและแข็งตวัของหินหนืดหรือลาวาในขณะเย็นตวัจะมีการ

หดตวัเกิดขึ้นพรอ้มกนัไปดว้ย ท าใหเ้กิดเป็นรอยแยกรปูเสาอันสวยงาม ถือเป็นจดุถ่ายรปูแห่งใหม่

ของจงัหวัดบรีุรมัย ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.00 น. น าท่านเดินทางกลบัสู ่กรงุเทพฯ ระหว่างทางน าท่านแวะซ้ือของฝากท่ีตลาดหวัปลี จังหวัดสระบรีุ 

เป็นตลาดชมุชนเกษตรในบรรยากาศเก ๋ตกแตง่ในแตล่ะมมุไนา่รัก มีจดุใหถ่้ายภาพหลายจดุ ภายใน

ตลาดเย็นสบาย ร่มร่ืนดว้ยตน้ไม้ สวนไผ่ และนาบัว ครบครันดว้ยสินคา้โอทอปท่ีสนับสนุน

ผลิตภณัฑจ์ากชาวบา้น ทัง้ของกิน ของใช ้ผกัพ้ืนบา้น และผกัปลอดสารพิษ ใหท้่านไดอิ้สระเลือกซ้ือ

สินคา้ของฝากตามอธัยาศัย 

19.00 น.  เดินทางถึง กรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

***************************************************************** 

 

อตัราค่าบรกิาร 

ก าหนดการเดินทาง ราคาท่านละ 
สิงหาคม 2020 :  29-30,  

กนัยายน 2020 : 05-06 , 26-27 

ตลุาคม 2020 : 10-11 , 17-18 , 24-25   

2,999 บาท 
 

พกัเดีย่วเพ่ิมทา่นละ 800 บาท 

 
หมายเหต ุ(กรณุาอ่านายละเอียดทกุขอ้หมายเหต)ุ 

1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางใหล้ะเอียดกอ่นท าการจอง 

2. กรณุาปฏิบตัรตามท่ีเจา้หนา้ท่ีแนะน า เพ่ือเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเท่ียวปลอดภยัดา้น

สขุอนามยั) และเพ่ือความปลอดภยัในการท่องเท่ียว 

3. กรณุาจองลว่งหนา้กอ่นเดินทางอย่างนอ้ย 10 วัน 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทาง หรือปรบัราคาคา่บริการขึน้ หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ี

มีผูร้่วมคณะไม่ถึง 8 ท่าน โดยบริษทัจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบลว่งหนา้ 
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5. ก าหนดการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมูค่ณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพ

ภมูิอากาศในขณะนัน้ โดยค านงึถึงความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป้นส าคญั 

6. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิก หรือเล่ือนการเดินทาง ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไมค่รบตามจ านวนที่ก าหนด 

 

อตัราค่าบรกิารทวัรน้ี์รวม 

1. รถตูป้รบัอากาศ ท่องเท่ียวตามรายการ  

2. คา่ธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียว ตามที่ระบใุนรายการทวัร ์

3. พาหนะทอ้งถ่ิน(ถา้มี) ตามท่ีระบใุนรายการทวัร ์

4. มคัคเุทศก ์ท่ีคอยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

5. คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดินทาง (คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง วงเงนิทา่นละ 
2,000,000 บาท , คา่รกัษาพยาบาลในกรณีท่ีเกิดจากอบุตัเิหต ุวงเงนิไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท ตาม

เงือ่นไขกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบรกิารทวัรน้ี์ไมร่วม 

1. คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอื่นๆ ท่ีนอกเหนอืรายการทวัรท่ี์ระบ ุอาทิ คา่อาหารและเคร่ืองดืม่ คา่รกัษาพยาบาล (ใน
กรณีท่ีเกิดจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 

2. คา่ใชจ้่ายท่ีมีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเท่ียว ท่ีเกิดจากผูเ้ดินทางเอง 

3. คา่ธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียว ส าหรบัชาวตา่งชาตท่ีิตอ้งช าระเพ่ิม อาทิ คา่ธรรมเนยีมอทุยานแห่งชาติ 
4. คา่ทิปมคัคเุทศก ์และพนกังานขบัรถ จ านวน  200 บาท/ลกูคา้ 1 ทา่น 

5. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (เฉพาะในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษีเท่านัน้) (กรณี

ตอ้งการ รบกวนแจง้กอ่นท าการช าระเงนิ) 

การจองทวัรแ์ละส ารองท่ีนัง่ 

1. กรณุาแจง้ชื่อ-นามสกลุ, ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศัพทข์องผูจ้อง ส าหรบัออกใบแจง้หนีแ้ละใบรบัเงนิของท่าน  

2. ช าระคา่ทวัร ์เพื่อเป็นการยืนยนัการจองจึงจะถือว่าไดท้ าการส ารองท่ีนัง่เสร็จสมบรูณ ์โดยการโอนเงนิเขา้

ทางธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด 

3. กรณุาสง่ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ใหท้างบริษทัฯ กอ่นการเดินทาง 7 วัน 

เพื่อใชส้ าหรบัการท าเอกสารประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างการเดินทาง 

การยกเลิกการเดินทาง 

1. แจง้ยกเลิกมากกว่า 15 วัน ท่านบริษทัฯจะคืนเงนิคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  
2. กรณีท่ีท่านแจง้ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วัน ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิคืนเงนิคา่ใชจ่้ายทัง้หมดทกุ

กรณี 

ขอ้แนะน าส าหรบัการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควิท 19 

มาตรการการบรกิารบนรถบรกิาร 

1. สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง  
2. กอ่นขึน้-ลงรถทกุครัง้  ทางบริษทัจะมีมาตรการ วัดไข ้ และ ลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลบ์นรถงดใชห้อ้งน า้

บนรถตลอดการเดินทาง  

3. ประตรูถ  เปิด-ปิด ประตเูดียว 

4. กรณุากรอกรายละเอียดแบบฟอรม์  ต.๘-คค  (ทางบริษทั ปร้ินแบบฟอรม์นีใ้หท้กุท่าน  เมื่อท่านกรอกแลว้

กรณุาสง่คืนให ้ จนท.บริการบนรถบริการ) 

5. น า้ดื่ม/น า้เปลา่  แจกใหว้ันละ 1 ขวด    
6. ทางบริษทัขออนญุาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยู่บนรถ   

 
 


