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เดนิทาง มถินุายน-ธนัวาคม 2564 
 

ศนูยก์ารเรยีนรูก้ญัชาทางการแพทย ์l Work shop ศนูยอ์โรคยา เวลเลส ศาลา 
อทุยานการเรยีนรู ้เพ ลา เพลนิ l พระเขีย้วแกว้ (จําลอง) l  JOY Shopping Place  

อทุยานประวตัศิาสตรพ์นมรุง้ 

บรุรีมัย ์สายเขยีว คานาบสิ  
เชงิการแพทย ์3 วนั 2 คนื 
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6,666.-  เริม่ตน้เพยีง 

 
 
 

เสน้ทางการเดนิทาง เชา้ กลางวนั เย็น 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ-บรุรัีมย-์ศนูยก์ารเรยีนรูก้ญัชาทางการแพทย ์    
วนัที ่2 เพ ลา เพลนิ-ท ากจิกรรม Work shop-ศนูยอ์โรคยา เวลเลส ศาลา      

วนัที ่3 บรุรัีมย-์อทุยานการเรยีนรู ้เพ ลา เพลนิ-พระเขีย้วแกว้ (จ าลอง) -
JOY Shopping Place- อทุยานประวัตศิาสตรพ์นมรุง้ 

   

 
 

Day 
1 

 

 

กรงุเทพฯ 
- 

บรุรีมัย ์

วนัที ่1 กรงุเทพฯ-บรุรีมัย-์ศนูยก์ารเรยีนรูก้ญัชาทางการแพทย ์

06.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ จดุนดัหมาย (จดุจอดรถ เดอะบาซาร ์รชัดาภเิษก แยกรชัดา-ลาดพรา้ว 
ฝั่งลานพระพฆิเนศ) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับ เพือ่ความปลอดภัยในการทอ่งเทีย่วและ
เป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจา้หนา้ทีจ่ะท าการตรวจวดัอณุหภมูขิองลกูคา้เพือ่คัดกรองกอ่นขึน้รถ 
บนรถจะมแีอลกอฮอลเ์จลลา้งมอืใหบ้รกิาร  

06.30 น. ออกเดนิทางไปสูจั่งหวดับรุรัีมย ์โดยรถตูป้รับอากาศ 
11.30 น. เดนิทางถงึต าบลนางรอง จังหวดับรุรัีมย ์
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน  (มือ่ที1่) 
14.00 น. น าทา่นเขา้สู ่เพ ลา เพลนิ บตูคิ รสีอรท์  Check-in เก็บสมัภาระ พรอ้มเสริฟ์ Welcome drink 
15.00 น. เทีย่วชมศนูยก์ารเรยีนรูก้ญัชาทางการแพทย ์พรอ้มฟังบรรยายจากวทิยากร 
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เย็น รับประทานอาหารเย็น (มือ้ที2่) 
ทีพั่ก  เพ ลา เพลนิ บตูคิ รสีอรท์ 
 

Day 
2 

 

 

 
บรุรีมัย ์

วนัที ่2 เพ ลา เพลนิ-ทาํกจิกรรม Work shop-ศนูยอ์โรคยา เวลเลส ศาลา   

เชา้ รับประทานอาหาร ณ หอ้งอาหาร เพ ลา เพลนิ (มือ่ที3่) 
09.00 น. น าทา่น ทํากจิกรรม Work shop  โดยสารมารถเลอืกได ้1 กจิกรรม ดังนี ้ 
 1.ท าลกูประคบ 
 2.ยาสระผมสมนุไพรกระเม็ง (Signature อ.คเูมอืง)  
 3.น ้ามันไพร 
 4.ยาสฟัีนผง 
กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั (มือ่ที4่) 
13.00 น. น าท่านชม ศูนยอ์โรคยา เวลเลส ศาลา สถานที่ใหบ้รกิารดา้นสขุภาพแบบองคร์วม ทัง้แพทย์

แผนไทย แพทยแ์ผนจนี การแพทยป์ระยุกต ์ตรวจและใหค้ าปรกึษาดา้นสขุภาพ และยาสมุนไพร 
รวมทัง้ยังจัดพืน้ทีใ่หอ้งคค์วามรูด้า้นการแพทยแ์ผนไทย 

ที ่1 
กรงุเทพฯ-นางรอง-อทุยานประวตัศิาสตรพ์นมรุง้-ปราสาทหนิเมอืงตํา่ 

14.00 น. วทิยากรใหค้วามรูแ้ละ ท าหัตถการ อาทเิชน่ พอกตา พอกเขา่ เหยยีบอฐิ นวดกษัย กดจุด (คอ,บา่,
ไหล)่ พอกโคน(หนา้)  
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15.00 น.  รับประมานอาหารวา่ง (มือ่ที5่) สลัดโลดอกไมแ้ละกระสายขงิยสู ุ
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มือ้ที6่) 
ทีพั่ก  เพ ลา เพลนิ บตูคิ รสีอรท์ 

Day 
3 

 

 

 
บรุรีมัย ์

- 
กรงุเทพฯ 

 
วนัที ่3 บรุรีมัย-์อทุยานการเรยีนรู ้เพ ลา เพลนิ-พระเขีย้วแกว้ (จําลอง) -JOY 

Shopping Place- อทุยานประวตัศิาสตรพ์นมรุง้  

08.00 น. รับประทานอาหาร ณ หอ้งอาหาร เพ ลา เพลนิ (มือ่ที7่) 
09.00 น. น าทา่นชมอทุยานการเรยีนรู ้เพ ลา เพลนิ  
 โรงเรอืนที ่1 สรา้งโอกาส สรา้งสรรคศ์ลิปะโลกรไีซเคลิ งานศลิปวัตถุทีส่รา้งสรรคม์าจากขยะรี

ไซเคลิ และใหค้วามรูก้ับผูเ้ขา้ชมเกีย่วกับภาวะขยะลน้เมอืง และการสรา้งมูลค่าจากขยะ รวมถงึ
ถา่ยทอดองคค์วามรูเ้กีย่วกับการขดัแยกขยะนอกจากนัน้ยังมกีารพันธุด์อกไมเ้มอืงหนาวและดอกไม ้
ตามฤดกูาลใหไ้ดช้มอยา่งเต็มอิม่ตลอดทัง้ปี 

 
 โรงเรอืนที ่2 ป่าดกึดาํบรรพ ์จ าลองโลกยคุไดโนเสาร ์และเฟิรน์สายพันธุต์า่งๆ กวา่ 60 สายพันธุ์

ใหท้า่นไดช้ม 
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 โรงเรอืนที ่3 สสีนัแหง่ธรรมชาต ิชมสปัปะรดสแีละพรรณไมก้นิแมลง 

 
 โรงเรอืนที ่4 ลดโลกรอ้นดว้ยตวัเรา ชมนิทรรศการความรูเ้กี่ยวกับโลกรอ้น ตน้เหตุ และ

ผลกระทบตอ่สิง่มชีวีติ 

 
 โรงเรอืนที ่5 มหาปีระมดิ ชมพชืทะเลทราย ตะบองเพชร หรือแคคตัสหลากหลายสายพันธุ ์

พรอ้มจ าลองพรีะมดิและสสุานฟาโรห ์ 

 
 โรงเรอืนที ่6 เรอืนอสีานใต ้ชมวถิชีวีติความเป็นอยู ่ศลิปวัฒนธรรมของอสีานใต ้ดอกไมป้ระจ า

ถิน่ในเขตเมอืงรอ้น ไดแ้ก ่หนา้ววัใบ และ หนา้ววัดอก 
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น าทา่นสกัาระ พระเขีย้วแกว้ (จําลอง)  
และหน่อตน้พระศรมีหาโพธิจ์ากตน้เกา่แก ่อายกุวา่ 2,300 ปี  
ณ วหิารทีป่ระดษิฐานพระเขีย้วแกว้ (จ าลอง)  
ทสีมเด็จพระสงัฆราชแหง่ประเทศศรลีังกา  
ทรงประทานใหอ้ัญเชญิมาประดษิฐาน  
และมาปลกู ณ อทุยานไมด้อก เพ ลา เพลนิ 

10.00 น. น าทา่น Shopping ของฝากจากรา้น JOY Shopping Place  

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั (มือ่ที8่) 
 น าท่านชม อุทยานประวตัศิาสตรพ์นมรุง้ ตัง้อยู่บนยอดเขาพนมรุง้ เป็นภูเขาไฟทีด่ับสนทิแลว้ 

เป็นโบราณสถานเนื่องในอทิธพิลอารยธรรมเขมรโบราณที่มคีวามงดงาม และมคีวามส าคัญมาก
ทีส่ดุแหง่หนึง่ในประเทศไทย ศาสนสถานแหง่นี้สรา้งขึน้เพือ่ถวายแดพ่ระศวิะ หนึง่ในสามเทพเจา้
สงูสดุในศาสนาพราหมณ์ - ฮนิด ู(ตรมีรูต)ิ ลัทธไิศวะนกิาย เขาพนมรุง้และปราสาทบนยอดเขาจงึ
เปรียบเสมือนเขาไกรลาสอันเป็นที่ประทับของพระศวิะ และยังเป็นสัญลักษณ์ของศูนย์กลาง
จักรวาล 

 
15.00 น. น าทา่นเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ ระหวา่งทางน าท่านแวะซือ้ของฝากทีต่ลาดหวัปล ีจังหวัดสระบรุ ี

เป็นตลาดชุมชนเกษตรในบรรยากาศเก๋ ตกแต่งในแต่ละมุมไน่ารัก มีจุดใหถ้่ายภาพหลายจุด 
ภายในตลาดเย็นสบาย ร่มรืน่ดว้ยตน้ไม ้สวนไผ่ และนาบัว ครบครันดว้ยสนิคา้โอทอปทีส่นับสนุน
ผลติภัณฑจ์ากชาวบา้น ทัง้ของกนิ ของใช ้ผักพืน้บา้น และผักปลอดสารพษิ ใหท้่านไดอ้สิระเลอืก
ซือ้สนิคา้ของฝากตามอัธยาศัย 

19.00 น. เดนิทางถงึ กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทับใจ 
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อตัราคา่บรกิาร 
กาํหนดการเดนิทาง ราคาทา่นละ 

24-26 กรกฎาคม 2564 6,990 บาท 

25-27 กรกฎาคม 2564 6,990 บาท 

12-14 สงิหาคม 2564  6,990 บาท 

24-26 สงิหาคม 2564 6,666 บาท 

03-05 กนัยายน 2564 6,990 บาท 

21-23 กนัยายน 2564 6,666 บาท 

12-14 ตลุาคม 2564  6,666 บาท 

23-25 ตลุาคม 2564 6,990 บาท 

พกัเดีย่วชําระเพิม่ 1,500 บาท 
ไมม่รีาคาเด็ก 

หมายเหต ุ(กรณุาอา่นายละเอยีดทกุขอ้หมายเหต)ุ 
1. รบกวนพจิารณาโปรแกรมการเดนิทางใหล้ะเอยีดกอ่นท าการจอง 
2. กรณุาปฏบิัตรตามทีเ่จา้หนา้ทีแ่นะน า เพือ่เป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานทอ่งเทีย่วปลอดภัยดา้น

สขุอนามัย) และเพือ่ความปลอดภัยในการทอ่งเทีย่ว 
3. กรณุาจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 10 วนั 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ หรอืยกเลกิการเดนิทาง ในกรณี

ทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 8 ทา่น โดยบรษัิทจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้ 
5. ก าหนดการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมูค่ณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพ

ภมูอิากาศในขณะนัน้ โดยค านงึถงึความปลอดภัยและประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป้นส าคัญ 
6. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิ หรอืเลือ่นการเดนิทาง ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีก่ าหนด 

 
อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีร้วม 

1. รถตูป้รับอากาศ ทอ่งเทีย่วตามรายการ  
2. คา่ธรรมเนยีมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ตามทีร่ะบใุนรายการทัวร ์
3. พาหนะทอ้งถิน่(ถา้ม)ี ตามทีร่ะบใุนรายการทวัร ์
4. มคัคเุทศก ์ทีค่อยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
5. คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง (คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 

1,000,000 บาท , คา่รักษาพยาบาลในกรณีทีเ่กดิจากอบุตัเิหต ุวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท ตามเงือ่นไข
กรมธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีไ้มร่วม 

1. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืรายการทัวรท์ีร่ะบ ุอาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ คา่รักษาพยาบาล (ในกรณีที่
เกดิจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 

2. คา่ใชจ้า่ยทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว ทีเ่กดิจากผูเ้ดนิทางเอง 
3. คา่ธรรมเนยีมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ส าหรับชาวตา่งชาตทิีต่อ้งช าระเพิม่ อาท ิคา่ธรรมเนยีมอทุยานแหง่ชาต ิ
4. คา่ทปิมคัคเุทศก ์และพนักงานขบัรถ จ านวน  300 บาท/ลกูคา้ 1 ทา่น 
5. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% (เฉพาะในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษีเทา่นัน้) (กรณี

ตอ้งการ รบกวนแจง้กอ่นท าการช าระเงนิ) 

 
การจองทวัรแ์ละสาํรองทีน่ ัง่ 

1. กรณุาแจง้ชือ่-นามสกลุ, ทีอ่ยูแ่ละหมายเลขโทรศัพทข์องผูจ้อง ส าหรับออกใบแจง้หนีแ้ละใบรับเงนิของทา่น  
2. ช าระคา่ทวัร ์เพือ่เป็นการยนืยนัการจองจงึจะถอืวา่ไดท้ าการส ารองทีน่ั่งเสร็จสมบรูณ์ โดยการโอนเงนิเขา้ทาง

ธนาคารของบรษัิทฯ ดังรายละเอยีด 
3. กรณุาสง่ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง ใหท้างบรษัิทฯ กอ่นการเดนิทาง 7 วัน เพือ่ใช ้

ส าหรับการท าเอกสารประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 
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การยกเลกิการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิมากกวา่ 15 วัน ทา่นบรษัิทฯจะคนืเงนิคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  
2. กรณีทีท่า่นแจง้ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิค์นืเงนิคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดทกุกรณี 

 
ขอ้แนะนําสาํหรบัการเดนิทาง  ในชว่งภาวะ โควทิ 19 
มาตรการการบรกิารบนรถบรกิาร 

1. สมาชกิตอ้งใสห่นา้กากอนามยัตลอดการเดนิทาง  
2. กอ่นขึน้-ลงรถทกุครัง้  ทางบรษัิทจะมมีาตรการ วดัไข ้ และ ลา้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอลบ์นรถงดใชห้อ้งน ้าบนรถ

ตลอดการเดนิทาง  
3. ประตรูถ  เปิด-ปิด ประตเูดยีว 
4. กรณุากรอกรายละเอยีดแบบฟอรม์  ต.๘-คค  (ทางบรษัิท ปริน้แบบฟอรม์นีใ้หท้กุทา่น  เมือ่ทา่นกรอกแลว้กรณุา

สง่คนืให ้ จนท.บรกิารบนรถบรกิาร) 
5. น ้าดืม่/น ้าเปลา่  แจกใหว้ันละ 1 ขวด    
6. ทางบรษัิทขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารวา่ง ระหวา่งทีอ่ยูบ่นรถ   
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