
 

  
 

ยลยลเมืองปราสาท 2 ยุค บุรรีมัย ์เมืองปราสาท 2 ยุค บุรรีมัย ์  

ปราสาทหินพนมรุ้ง เขาปราสาทหินพนมรุ้ง เขากระโดง ช้างอนิเตอร์เนลช่ันเนลเซอร์กิตกระโดง ช้างอนิเตอร์เนลช่ันเนลเซอร์กิต     

สนามนิวไอโมบายสเตเดีย้ม บุรีรัมย์ เพลาเพลนิ สนามนิวไอโมบายสเตเดีย้ม บุรีรัมย์ เพลาเพลนิ   ปราสาทหินพมิายปราสาทหินพมิาย   
  ((เทีย่วทุกเทีย่วทุกวนัเสาร์ วนัเสาร์ --อาทติย์อาทติย์  2 วนั 1คืน 2 วนั 1คืน โดยรถโค้ชปรับอากาศ โดยรถโค้ชปรับอากาศ ))  

ก าหนดการเดนิทาง   
วนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2559   กรงุเทพฯ – นครราชสมีา – พนมรุง้ บรุีรมัย ์      
05.00 น.  ทุกท่านพรอ้มกนัท่ี จุดนดัหมาย เจา้หน้าท่ี Thai AEC Center ใหก้ารตอ้นรบัพรอ้มอ านวยความสะดวกดา้นกระเป๋า

เดินทาง ออกเดินทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศมุ่งหน้าสู่ จ.บุรรีมัย ์ เพ่ือความสะดวกระหวา่งทาง บรกิารอาหารเชา้

แบบปิคนิก (กล่อง) บนรถ   มคัคุเทศก ์แนะน าการเดินทาง 

09.00 น.  แวะ วดัสรพงษ์ “วดัโนนกุ่ม” นมสัการ สมเดจ็พุฒาจารยโ์ตฯ “หลวงปู่ โต” ขนาดใหญ่ในวิหารจตุัรมุขอนัวิจติร

งดงาม ณ อ าเภอส่ีคิ้ ว ยืดเสน้สายทานราดหน้า ๙ ถว้ย รบัหวยสรพงษ์กอ่นเดินทางต่อ     

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร  นางรอง 

    
ช่วงบ่าย  เดินทางถึง อุทยานประวตัศิาสตรพ์นมรุง่ “วน ารุง้” ศาสนสถานในศาสนาฮินดูโบราณท่ีโดเด่นบนยอดภูเขาไฟท่ีดบั

แลว้ เป็นท่ีตั้งของปราสาทสีชมพอูนังดงาม สมญามงกุฎแห่งภูเขา และ ทบัหลงันารายณบ์รรทมสินธุ ์ท่ีโด่ดดงั 

16.00 น. ออกก าลังขากนัสกันิด ข้ึนพิชิตสกัการะพระพุทธบาทศกัด์ิสิทธ์ิ ณ เขากระโดง พรอ้มชมวิวเมืองบุรีรมัย ์จากน้ันน า

ท่านสู่  ศาลหลกัเมืองจงัหวัดบุรีรมัย์ ซ่ึงชาวบุรีรัมยนั์บถือศรัทธาและมีมากราบไหวใ้นโอกาสต่างๆ ตลอดปี ชม

ความเป็นเอกลกัษณข์องเสาหลกัเมืองบุรีรมัยท่ี์ปรากฏ มีอยู ่2 ตน้ ซ่ึงเป็น 1 ใน 3 จงัหวดัของประเทศไทย  

18.00 น. บริการอาหารเย็น ณ หอ้งอาหาร  หลงัอาหารเขา้ท่ีพกั ระดบัมาตรฐาน ของบุรีรมัย ์(หอ้งละ 2 ท่าน)   

วนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2559   บรุรีมัย ์– สนามแข่งรถ – ไอโมบาย – พมิาย – กรงุเทพฯ       
07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

08.00 น.  เดินทางไปยงั สนามนิวไอโมบายสเตเดี้ ยม “ธนัเดอร ์ คาสเซ่ิล สเตเดี้ ยม” สนามเหยา้ของทีมบุรีรมัย ์ ยไูนเต็ด 

ความจุท่ีนัง่ 24,000 คน ใชทุ้นสรา้ง 500 ลา้นบาท นับเป็นสนามฟุตบอลท่ีไดม้าตรฐานแห่งแรกของประเทศไทย 

เดินทางไปยงั สนามแข่งรถ ชา้งอินเตอรเ์นลชัล่เนล เซอรกิ์ตต ์ ประเทศไทย ร่วมภาคภูมิใจไปกบัชาวบุรีรมัยก์บั

สนามระดบัมาตรฐานโลก  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร  

ช่วงบ่าย เดินทางสู่ เพลาเพลิน บูติค รีสอรท์ แอนด ์แอดเวนเจอร ์แคมป์ แหล่งท่องเท่ียวเชิงพกัผ่อนและการถ่ายภาพแห่ง

ใหม่ และการตกแต่งแนวโมเดิร์น บนเน้ือท่ี 20 ไร่ สนุกสนานกับกิจกรรมหลากหลายโซน เช่น โซนเด็ก โซน

กาลครั้งหน่ึงแกลอร่ีพิพิธภณัฑ ์สวนดอกไม ้ฯลฯ   

 



 

 

   

15.00 น. ใชเ้สน้ทาง (อ าเภอคูเมือง ชุมพวง พิมาย) แวะเท่ียว ปราสาทหินพิมาย โบราณสถานท่ีท่ีสรา้งจากหินทรายใหญท่ี่สุด

ในประเทศไทย ภายในพบเทวรูปและโบราณวตัถุล ้าคา่ท่ีช้ีใหเ้ห็นถึงการบชูาองคเ์ทพในศาสนาฮินดู และรบัฟังเร่ือง

เล่าทา้วพรหมทตั ทา้วปาจิตต ์ นางอรพิมพ ์อนัแสนประทบัใจ สมควรแหกเ่วลาซ้ือของฝากเมืองโคราชกอ่นกลบั   

19.30 น.  (เวลาโดยประมาณ) กลบัถึง กรุงเทพ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ  

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

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ 2 ท่าน ท่านละ    2,900 บาท กรณีพกัเด่ียวเพิ่ม  ท่านละ  900  บาท 

 เด็กเล็ก อายุ 2-11 ปี  ท่านละ     2,200 บาท  พกัรว่มกบัผูป้กครอง ไม่มีเตียงเสริม 

อตัราค่าน้ีรวม - ค่าท่ีพกัระดบัมาตรฐาน 1 คนื   - ค่าอาหารตามม้ือท่ีก าหนดในรายการ 

 - ค่ารถน าเท่ียว และพาหนะทอ้งถ่ิน   - มคัคุเทศก,์สต๊าฟ บริการช่วยเหลือระหว่างการเดินทาง 

 - ค่าธรรมเนียมตามรายการท่ีก าหนด  - ค่าประกนัการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท 

อตัราน้ีไม่รวม - ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าเคร่ืองด่ืมชนิดพิเศษ, ค่าซกัรีด ,ค่าโทรศพัท์,ค่ามินิบาร,์คา่รกัษาพยาบาลกรณีท่ีเกิดจากโรค

ประจ าตวั ,คา่อญัมณี หรือกระเป๋าอนัมีมลูคา่ กรณีเกิดสูญหาย เป็นตน้ 

 - ค่าใชจ้่ายท่ีเปล่ียนแปลงนอกเหนือจากรายการ ท่ีเกิดจากผูเ้ดินทางเอง  

 - ค่าธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียว ส าหรบั ชาวตา่งชาต ิท่ีตอ้งจ่ายเพิ่ม   

 - ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 เปอรเ์ซ็นต ์ และ หกั ณ ท่ีจา่ย 3 เปอรเ์ซ็นต ์ 

 - ค่าทิปมคัคเุทศก ์และพนกังานขบัรถ อนัเห็นสมควรดว้ยน ้าใจของท่าน  

เง่ือนไขการจอง - แจง้ช่ือนามสกุล พรอ้มเบอรโ์ทรศพัท ์Email / ID :line  

 - ช าระเงินมดัจ า (วนัเดียว 500 บาท ,ทวัร ์2 วนั 1,000 บาท , ทวัร ์3 วนัขึ้ นไป ท่านละ 2,000 บาท)  

 - ส่วนท่ีเหลือช าระทั้งหมดก่อนเดินทาง 7-15 วนั 

รว่มขาย / กงัวาลยฮ์อลิเดย ์ / หนุ่มสาวทวัร ์/ รุง่โรจนท์วัร ์/พลบับลิค ฮอลิเดย ์/แตงโมทวัร ์ /บิซเซอรวิ์ส /บา้นมคัคเุทศก ์ฯลฯ 
หมายเหต ุ ก าหนดการขา้งตน้อาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมู่คณะและเวลา โดยการขอสงวนสิทธ์ิของบริษัทฯ ดงักล่าว 

จะยดึถือและค านึงผลประโยชน์ และความปลอดภยั ของท่านผูม้เีกียรติซ่ึงร่วมเดินทางเป็นส าคญั  

***โปรดเตรียม***  ชุดเก่ง รองเทา้กระชบั, ยาประจ  าตวั , เส้ือกนัลม ,หมวก, แว่นตากนัแดด 


