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รหัสโปรแกรม : 21503 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

วนัที ่ โปรแกรม เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรม 
1 กรุงเทพฯ-ปราสาทหินเมืองต ่า-ปราสาท

พนมรุง้-ถนนคนเดนิเซราะกราว 
 

 

 โรงแรมบรุรีัมย ์
 หรอื เทยีบเทา่ 

2 วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง-สนามฟุตบอล
บุรีรัมย์ยูไนเต็ด-วัดเขาอังคาร-อุทยาน
ประวัตศิาสตรพ์มิาย-อนุสาวรยีท์า้วสรุนารี- 
ของฝาก-กรงุเทพฯ 
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วนัที ่1 กรงุเทพฯ-ปราสาทหนิเมอืงต า่-ปราสาทพนมรุง้-ถนนคนเดนิเซราะกราว 
 
 
 
 
 

05.30 น.   คณะพรอ้มกนั ณ สวนลุมไนทบ์าซาร ์รชัดาภเิษก ออกเดนิทางดว้ย  
  รถตูป้รบัอากาศ VIP  มุง่หนา้สู ่จงัหวดับรุรีมัย ์ 

06.00 น.   ออกเดนิทางสูจ่งัหวดับรุรีมัย ์ ใหท้า่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

น าท่านเดนิทางไป ปราสาทหนิเมอืงต า่เป็นศลิปะขอมแบบบาปวน  คอื 

ทับหลัง มีลักษณะเป็นการเล่าเรื่อง โดยมีภาพบุคคลเป็นส่วนใหญ่ มีรูป

ของหนา้สัตวป์ระหลาดโดยการผสมผสานรวมกับเทวดาทีน่ั่งอยูภ่ายในซุม้ 

ภายใน ปราสาทหนิเมอืงต ่า มคีวามสงบร่มเย็น เฉพาะช่วงเชา้ หรือพระ

อาทติยก์ าลังจะตกดนิ ใหบ้รรยากาศดทีีส่ดุ 
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น าท่านเดินทางไป ปราสาทพนมรุง้เป็นโบราณสถานที่ตัง้อยู่บนเขา  

พนมรุง้ สรา้งขึ้นโดยมีรูปแบบของศิลปะเขมรโบราณ และเป็นสถาน

ท่องเทีย่วทีต่ัง้อยู่บนพืน้ทีภ่เูขาไฟเกา่เมือ่หลายแสนปีกอ่น เป็นหลักฐาน

ยนืยันวา่ประเทศไทยเคยมเีป็นดนิแดนแหง่ภเูขาไฟมากอ่น ทัง้ยังเป็นภเูขา

ไฟทีสู่งทีสุ่ดในบุรีรัมย์ คว ามมหัศจรรยข์องปราสาท พนมรุง้ก็คอื จะเกดิ

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิีพ่ระอาทติยข์ึน้ และตกที่แสงอาทติย ์สาด

สอ่งทะล ุ15 ชอ่งประตขูอง ปราสาทพนมรุง้ในทกุๆ ปี ปีละ 4 ครัง้ จากนัน้

น าท่านเดนิทางไปยัง ถนนคนเดนิเซราะกราว เป็นถนนคนเดนิที่รวม

วัฒนธรรมทีเ่ป็นอัตตลักษณ์ของชาวจังหวัดบรุรีัมย ์สนิคา้ผลผลติในชมุชน

มาจ าหน่าย น าศลิปวัฒนธรรมทีด่ีงามและน่าสนใจของแต่ละอ าเภอ มา

แสดง น าภูมปัิญญาของทอ้งถิน่มาสาธติใหผู้ร้่วมเทีย่วชมงานไดร้่วมกัน

แลกเปลี่ยนเรียนรูซ้ ึง่กันและกัน โดยมีการจัดแสดงการสาธิต และจัด

จ าหน่ายสนิคา้ ผลติภัณฑ ์ภูมปัิญญาต่างๆ ของฝากของที่ระลกึ อาหาร

ปรุงส าเร็จ ตลาดสเีขยีว สนิคา้เบ็ดเตล็ด และชมการแสดง ศลิปหัตถกรรม

ทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของชาวจังหวัดบรุรีัมย ์

เย็น อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

พกัที ่ โรงแรมเมอืงบรุรีมียห์รอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่2 วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง-สนามฟุตบอลบุรรีมัย ์ยูไนเต็ด-วดัเขาองัคาร- 
อทุยานประวตัศิาสตรพ์มิาย-อนุสาวรยีท์า้วสรุนาร-ีของฝาก-กรงุเทพฯ 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ ณ ทีพ่กั 

น าท่านออกเดนิทางไปยัง วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง เป็นปากปล่อง 

ภูเขาไฟทีด่ับสนทิแลว้รอบ บรเิวณปกคลุมดว้ยป่าไม ้ทีอุ่ดมสมบูรณ์ เป็น

แหลง่อาศัยของสตัวป่์าขนาดเล็ก โดยเฉพาะนกนานาชนดิ เดมิชือ่เดมิ คอื 

"พนมกระดอง" เป็นภาษาเขมร แปลว่า ภูเขากระดอง (เต่า) เป็นภเูขาทีม่ี

รูปลักษณ์คลา้ยกระดองเต่าต่อมาเรียกเพี้ยนเป็น กระโดงเป็นสถานที่

ท่องเทีย่วเป็นสถานทีท่่องเทีย่ว พักผ่อนหย่อนใจและศกึษาประวัตศิาสตร์

ทางธรณีวทิยา เพราะเป็นที่ตัง้ของภูเขาไฟที่ยังคงปรากฏร่องรอยปาก

ปลอ่งใหเ้ห็นไดช้ดัเจน นอกจากนี้ยังมโีบราณสถานกูเ่ขากระโดง ซึง่เป็นที่

ประดษิฐานรอยพระพทุธบาทจ าลอง และม ี“พระสภุัทรบพติร” พระพทุธรปู

องคใ์หญ ่คูเ่มอืงบรุรีัมยบ์นยอดเขาการขึน้ไปเขากระโดง 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านออกเดนิทางไปยัง สนามฟุตบอลบุรรีมัย ์ยูไนเต็ด เป็นสนาม 

กฬีาทีส่รา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นสนามเหยา้ของสโมสรฟตุบอล บรุรีัมย ์ยไูนเต็ด 

สนามฟตุบอลทีไ่ดม้าตรฐานแหง่แรกและแหง่เดยีวในประเทศไทยทีไ่มม่ี

ลูว่ ิง่คั่นสนามผา่นมาตรฐานฟีฟ่า เอเอฟซ ีเอเอฟเอฟ ผ่านมาตรฐานระดับ

เอคลาสสเตเดยีมจากเอเอฟซ ีและผ่านมาตรฐานระดับเวลิด์คลาสจาก    

ฟีฟ่า และไดบ้ันทกึลงกนิเนสบุ๊คว่าเป็นสนามฟุตบอลในระดับฟีฟ่าแห่ง

เดยีวในโลกทีใ่ชเ้วลากอ่สรา้งนอ้ยทีส่ดุในโลกม ีโดยสว่นอัฒจรรยฝ่ั์งกอง

เชยีรน์มเีกา้อีท้ีน่ั่งเชยีรเ์ป็นสนี ้าเงนิและสขีาว 
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พาท่านชม วดัเขาองัคาร เป็นวัดปากปล่องภูเขาไฟคาดว่าเคยเป็นทีต่ัง้ 

ของโบราณสถานสมัยทวารวดีเพราะเสมาหินแกะสลักสมัยดังกล่าว

หลงเหลืออยู่เป็นจ านวนมาก ภายในโบสถ์มีภาพจิตรกรรมฝาผนังและ

เรือ่งราวพทุธชาดกเป็นภาษาองักฤษ และยังมคีวามส าคัญเป็นแหลง่ศกึษา

ดา้นธรณีวทิยาเกีย่วกบัภเูขาไฟและมคีวามส าคัญเกีย่วกบัโบราณคด ี

กลางวนั    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร   

น าท่านสู่ อุทยานประวตัศิาสตรพ์มิายเป็นปราสาทหนิที่มีขนาดใหญ่

ทีสุ่ดในประเทศไทย มรีูปแบบศลิปกรรมขอมแบบบาปวนและนครวัดทีม่ี

ความงดงาม เชือ่วา่เป็นตน้แบบในการสรา้งนครวัดในเขมรปราสาทหนิแหง่

นี้ตัง้อยูก่ลางเมอืงพมิายซึง่เป็นเมอืงโบราณทีส่ าคัญของภมูภิาค มเีสน้ทาง

คมนาคมเชือ่มโยงกับเมอืงส าคัญทางตอนเหนือของลาวและทางตอนใต ้

ของขอม ปราสาทหนิพมิาย หันหนา้ไปทางทศิใตไ้ปทางทีต่ัง้ของเมอืง

พระนคร ซึง่เป็นเมอืงหลวงของอาณาจักรขอม ปราสาทหนิพมิายมแีบบ

แปลนเป็นรูปสีเ่หลีย่มผนืผา้ กวา้ง 565 ม. ยาว 1,030 ม. ลอ้มรอบดว้ยคู

น ้ามปีระตเูมอืงทัง้สีท่ศิ 
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น าท่านสู ่อนุสาวรยีท์า้วสุรนารเีป็นอนุสรณ์ร าลกึถงึวรีกรรมอันยิง่ใหญ่ 

ของทา้วสุรนารี หรือ "ย่าโม" วรีสตรีไทยผูอ้ยู่

ในหัวใจของชาวโคราชทุกคน และถือเป็น

อนุสาวรยีท์ีย่กย่องความดขีองวรีสตรสีามัญชน

คนแรกของประเทศ อนุสาวรีย์นี้หล่อดว้ย

ทองแดงรมด าสูง 185 เซนตเิมตร หนัก 325 

กโิลกรัม ประดษิฐานอยู่บนฐานไพที สีเ่หลีย่ม

ย่อมุมไมส้บิสองสูง 250 เซนตเิมตร แต่งกาย

ดว้ยเครื่องยศพระราชทานในท่ายนืมอืขวากุม

ดาบ ปลายดาบจรดพืน้ มอืซา้ยทา้วสะเอว หัน

หนา้ไปทางดา้นทศิตะวันตก ทา้วสุรนารมีนีาม

เดิมว่า  คุณหญิงโม เป็นภรรยาปลัดเมือง

นครราชสมีา  จากนัน้พาท่านไปยัง รา้นขายของฝาก ใหท้่านไดเ้ลอืก

ซื้อของฝากตามอัธยาศัย จากนั้นน าท่านเดนิทางกลับกรุงเทพฯ ดว้ย

ความสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

หมายเหตุ  หากท่านมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจาก

กรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอความกรุณาให้
ท่านซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความ
ผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไม่ว่าจะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ การยุบ
เทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่
อยูเ่หนอืการความคุมของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้นความ
ปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหล่านี้ อยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิท์ ีจ่ะไม่
รบัผดิชอบและไม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆ ท ัง้สิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป้ ประมาณ 7-10 วนัก่อน
เดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่วเพิม่ 

09-10 มกราคม 2564 3,488 3,488 900 

16-17 มกราคม 2564 3,488 3,488 900 

23-24 มกราคม 2564 3,488 3,488 900 

30-31 มกราคม 2564 3,488 3,488 900 

06-07 กมุภาพนัธ ์2564 3,488 3,488 900 

13-14 กมุภาพนัธ ์2564 3,488 3,488 900 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และคา่ทปิไกดน์ าเทีย่ว (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ 

ให)้ 

ทา่นละ 200 บาท/ทรปิ/ทา่น 
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วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่วเพิม่ 

20-21 กมุภาพนัธ ์2564 3,488 3,488 900 

27-28 กมุภาพนัธ ์2564 4,488 4,488 900 

06-07 มนีาคม 2564 3,488 3,488 900 

13-14 มนีาคม 2564 3,488 3,488 900 

20-21 มนีาคม 2564 3,488 3,488 900 

27-28 มนีาคม 2564 3,488 3,488 900 

ราคาเด็กทารก (อายตุ า่กวา่ 2 ปี) 
ทารกตอ้งมอีายุไมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 50% ของราคาทวัร ์

 
 
 

 

 

 

✓ คา่รถตูป้รบัอากาศน าเทีย่ว และรบั-สง่ ตามรายการทีร่ะบ ุ
✓ คา่ทีพ่กั 1 คนื หอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทา่กนั 
✓ คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ 
✓ คา่ประกนัอุบตัเิหตุตามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล ตาม
เงือ่นไขของบรษิทัฯประกนัภยัทีบ่รษิทัท าไว ้(ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ด้
ป่วย)ท ัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ ทุกกรณี ตอ้งมี
ใบเสร็จและเอกสารรบัรองทางการแพทย ์จากหนว่ยงานทีเ่ก ีย่วขอ้ง 

 

  

 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 
 คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืรายการ อาท ิคา่มนิบิาร ์คา่พาหนะตา่งๆ 
 คา่ประกนัภยัธรรมชาต ิประกนัชวีติสว่นตวั และประกนัสขุภาพ 
 คา่อาหารส าหรบัทา่นทีท่านเจ มงัสวริตั ิและอาหารส าหรบัมสุลมิ 
 คา่ทปิมคัคเุทศก/์คนขบัน าเทีย่ว ทา่นละ 200 บาท 
 ชาวตา่งชาตเิพิม่ทา่นละ 500 บาท 
 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

 

 
 

 

  เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
กรุณาส ารองทีน่ ัง่และช าระคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน  พรอ้มสง่ส าเนาบัตรประชาชน 

หลังจากท าการจองทัวร ์24 ชั่วโมง หากไม่ช าระตามทีบ่รษัิทก าหนด บรษิทัฯ จะถอืวา่
ทา่น ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิขออนุญาตตัดทีน่ั่งเพือ่ใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อที่
น่ัง เมื่อท่านช าระเงนิค่าทัวร์เรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทฯถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและ
ขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้  

 

อัตราคา่บรกิารรวม 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

อัตราคา่บรกิารไมร่วม 
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    เง ือ่นไขการยกเลกิการจอง 
เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ เมือ่จองและช าระเงนิแลว้ ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทาง

ได ้ไม่สามารถเลือ่นการเดนิทาง เปลีย่นผูเ้ดนิทาง หรอืขอเงนิคนืทุกกรณี กรณีเจ็บป่วย
กะทนัหนั จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทาง
บรษิทัจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ ัง้นีท้า่นตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยที่
ไมส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางได ้ตามความเป็นจรงิ และในกรณีเจ็บป่วยกระทนัหนั
กอ่นลว่งหนา้เพยีง 30 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ของสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทุกกรณี และเมือ่
ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทาง
พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์มอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนืไมว่า่กรณีใดท ัง้สิน้ 

 

    เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคาในกรณีทีม่ ี

นกัทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 9 ทา่นตอ่ 1 รถตู ้และรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลง

ไดต้ามความเหมาะสม 

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าช้าจากสายการบนิ, การ

ยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน า

สิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ  

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อนัเนือ่งเกดิจากความ

ประมาทของท่าน , เก ิดจากการโจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของ

นกัทอ่งเทีย่วเอง  
 เมือ่ช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นได้
ยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด  

 มคัคุเทศก ์หวัหนา้ทวัร ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ 
ท ัง้สิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจลงนามและมปีระทบัตราของ
บรษิทัฯ ก ากบัเทา่น ัน้ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้
ของนกัทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษิทั เช่น ภยัธรรมชาต ิการจลาจล 
การนดัหยุดงาน การปฏวิตั ิ อุบตัเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของ
สมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสุดวสิยัอืน่ เป็น
ตน้ 

 
 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ 

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 
 

 

หากใครสนใจจอง... 

      .  สอบถามผา่น.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 

      .  จองทวัรผ์า่น.FB inbox ก็ไดเ้ชน่กนั-> http://m.me/unithaitrip 

      .  หรอืโทร 02-234-5936 

 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip
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