
การท่องเที่ยวเชิงการแพทยแ์ละสขุภาพ โปรแกรมเที่ยวบรุรีมัย ์ 3 วนั 2 คนื

“ ชมไรก่ญัชา ศูนยเ์พ ลาเพลนิเพือ่ชมุชน ”

ชมปราสาทหนิถิ่นอสีาน ปราสาทหนิพนมรุง้ ปราสาทเมืองตํา่

วนัแรกของการเดินทาง

09.00 น. รบัคณะจากโรงแรม หรอืท่าอากาศยานบรุรีมัย ์ (สาํหรบัเที่ยวบนิ DMK-BFV / FD 3522)

09.30 น. นําเที่ยวชมสนามกีฬาชา้งอารีน่า เป็นสนามฟุตบอลมาตรฐานฟีฟ่า ซึ่งจุผูช้มไดม้ากที่สุดถงึ 32,600 ที่น ัง่

และยงัไดร้บัการบนัทกึไวใ้นกินเนสส์ เวลิด์ เรกคอรด์ส์ ว่าเป็นสนามฟุตบอลมาตรฐานฟีฟ่าที่ใชเ้วลาสรา้ง

นอ้ยที่สุดในโลก คือ 256 วนั นอกจากนี้ ยงัมรีา้นขายของที่ระลกึของสโมสร หรือ Buriram United

Mega Store ตัง้อยู่ดา้นหนา้สนามขายของที่ระลกึต่างๆ เช่น เสื้อ พวงกุญแจ หมวก กระเป๋า เป็นตน้

(สนามกฬีาเปิดตัง้แต่เวลา 09.00-17.00 น.)



นําท่านเดินทางไปชมวนอทุยานภเูขาไฟกระโดง เป็นแหล่งเรียนรูท้างประวตัศิาสตรธ์รณีวทิยาและชวีวทิยา

เนื่องจากที่น่ีเป็นที่ต ัง้ของภูเขาไฟที่ยงัคงปรากฏร่องรอยปากปล่องใหเ้ห็นอย่างชดัเจนมีโบราณสถาน

กู่เขากระโดง ซึง่เป็นทีป่ระดษิฐานรองพระพทุธบาทจาํลอง และมพีระสุภทัรบพติร พระพทุธรูปคู่เมอืงบรุรีมัย์

ซึง่อยู่บนยอดเขาไวก้ราบไหวส้กัการะบูชาอกีดว้ย

12.30 น. อาหารกลางวนัทีร่า้น

บา่ย นําชมปราสาทหินอุทยานประวตัิศาสตรเ์ขาพนมรุง้ เพื่อชมความสวยงามของโบราณสถานเก่าแก่ และ

สถาปัตยกรรมโบราณอนัยิ่งใหญ่ โดยปราสาทหินพนมรุง้นี้ สรา้งดว้ยศิลาแลงและหินทรายสีชมพู

มีการออกแบบผงัปราสาทตามความเชื่อที่สอดคลอ้งกบัลกัษณะภูมิประเทศ แต่ละส่วนของปราสาท

มกีารประดบัและแกะสลกัลวดลายเป็นรูปเทพเจา้และเรื่องราวทางศาสนาอย่างวจิติรงามตา

ชมปราสาทเมืองตํา่ เป็นศาสนสถานประจาํชมุชนทีอ่ยู่บริเวณเชงิเขาพนมรุง้ สนันิษฐานว่าสรา้งขึ้นเพือ่ถวาย

พระศิวะ ตามคตคิวามเชื่อของศาสนาฮนิดู และชื่นชมความงามของสระนํา้ศกัดิ์สทิธิ์ทีล่อ้มรอบดว้ยพญานาค

ทีม่รูีปแบบโดดเด่นไมเ่หมอืนปราสาทหนิใด ๆ ทีพ่บในประเทศไทย

16.00 น. นาํเดนิทางกลบัเขา้สู่ตวัเมอืง

17.30 น. อาหารคํา่ทีร่า้น.....

ใหท้่านไดเ้ดินเล่น ถนนคนเดิน “เซราะกราว วอลค์กิ้ ง สตรีท” ทีถ่นนริมละลมเป็นตลาดสนิคา้หลากหลาย

ประเภท ท ัง้อาหาร สนิคา้หตัถกรรมจากชมุชนต่าง ๆ

(หมายเหตุ : ถนนคนเดินมีเฉพาะเสาร-์อาทติย์ )
นาํเขา้ทีพ่กัโรงแรม…..



วนัที่สองของการเดินทาง

08.00 น. อาหารเชา้ทีโ่รงแรม

09.00 น. นําคณะเยี่ยมชมเพ ลาเพลนิ แหลง่ศึกษาเรยีนรูไ้ปทีม่าพรอ้มกบัความสนุกและบนัเทงิ พรอ้มชมวธีสุีขภาพ

ชมไร่กญัชาศาสตรบ์ุรีรมัย ์ มพีื้นที่มากกว่า 300 ไร่ ที่นี่แบ่งออกเป็นลานกิจกรรม แหล่งการเรียนรู ้ หอ้งพกั

ใหท่้านไดส้ ัมผ ัส ประสบการณ์ใหม่ในการดูแลสุขภาพกับ Arokaya Wellness Sala ที่ ไดน้ํา

ศาสตรก์ารแพทยแ์ผนไทยโบราณ ผสมผสานการแพทยแ์ผนปจัจบุนั อย่างลงตวัและกา้วล ํา้ ดว้ยองคค์วามรู ้

และเทคโนโลยี ร่วมดว้ยศาสตรพ์นัปี ทางการแพทยแ์ผนจีน รวมเป็นศาสตรท์ี่จะช่วยผ่อนคลาย ป้องกนั

และบรรเทาอาการเจบ็ป่วย สรา้งสุขภาพทีส่มดุล

อตัราค่าบรกิารหตัถการ อโรคยา (ไม่รวมในรายการทวัร ์ )



12.00 น. อาหารกลางวนัภายในรสีอรท์

บา่ย นาํท่านชมนิทรรศการใหค้วามรูข้ ัน้ตอนการปลูกกญัชงกญัชา และไดร้บัอนุญาตใหเ้ป็นแหล่งเพาะตน้กลา้

กญัชงกญัชาอกีดว้ย พรอ้มกบัรบัฟงัการบรรยายจากวทิยากรที่จะมาใหค้วามรูเ้รื่องการขออนุญาตการปลูก

กญัชา

14.30 น. รบัประทานอาหารอาหารว่าง

15.00 น. รบัฟงัการบรรยายจากวทิยากร รพ.คูเมอืง เรื่องกฏหมายกญัชาและกญัชง

17.00 น. อสิระใหท้่านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยัภายในรสีอรท์

18.00 น. อาหารคํา่ภายในรสีอรท์ พรอ้มเครื่องดืม่ Soft Drink

(วนัน้ีไม่มีรถบรกิาร เน่ืองจากโปรแกรมทวัร ์ และ การเรยีนรูอ้ยู่ภายในเพ ลาเพลนิรสีอรท์)

วนัที่สามของการเดินทาง
08.00 น. อาหารเชา้ภายในรสีอรท์

09.00 น. ชมอุทยานไมด้อก ถอืว่าเป็นอุทยานไมด้อกแห่งแรกของอีสานใต ้ ซึ่งมโีรงเรือนแสดงพนัธุไ์ม ้ 7 หลงั และ

ไดร้บัการออกแบบใหม้บีรรยากาศและสไตลท์ีแ่ตกต่างกนั

12.00 น. อาหารกลางวนัทีร่า้น

บา่ย นําเดินทางสู่วดัป่าเขาน้อย เป็นป่าธรรมชาติร่มรื่น เป็นสถานที่ปฏิบตัิธรรมที่พุทธศาสนิกชนที่สงบเงยีบ

ภายในวดัป่าเขานอ้ย มพีระบรมธาตเุจดยีศ์รสุีวจคุณานุสรณ์ สรา้งขึ้นจากแรงเคารพศรทัธาของศิษยานุศิษย์

ของหลวงปู่สุวจัน์ สุวโจ เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกฐธาตุ และเป็นเครื่องระลกึถึงพระคุณแห่ง

หลวงปู่สุวจัน์ สุวโจ พระสายธรรมยุตแิละเป็นลูกศิษยห์ลวงปู่ม ัน่

แวะรา้นของฝากจากบรุรีมัย ์ ใหท้่านไดเ้ลอืกชมสนิคา้พื้นเมืองตามอธัยาศยั

16.00 น. นาํเดนิทางสู่สนามบนิหรอืทีพ่กั



กรณีเดินทางโดยเครื่องบนิ

18.45 น. ออกเดินทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิแอรเ์อเชีย เที่ยวบนิที่ FD 3521

19.40 น. ถงึท่าอากาศยานดอนเมอืง

แพก็เกจเที่ยว 3 วนั 2 คนื ราคา / ท่าน

เดินทางขัน้ตํา่ 8 ท่าน โดยรถตู ้ 9,900.-

** เพือ่ความปลอดภยัสตรมีีครรภแ์ละเด็กอายตุํา่กว่า 1 ขวบ ไม่สามารถเดินทางร่วมแพก็เกจทวัรน้ี์ได ้ **

เงือ่นไขและขอ้กาํหนดของแพก็เกจทวัร ์
แพก็เกจน้ีรวม

 ค่าอาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม

 ค่ายานพาหนะตลอดการเดนิทาง

 ค่าทปิไกดน์าํเทีย่วและพนกังานขบัรถ

 ค่าเขา้ชมตามสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรม

 ค่าวทิยากร 2 ที่ (เพ ลาเพลนิ / รพ.คูเมอืง)

 ค่าบรกิารหอ้งพกั 2 คนื พรอ้มอาหารเชา้ (หอ้งละ 2 ท่าน)

 ประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง คุม้ครองในระหว่างการเดนิทางสูงสุดไมเ่กนิ 3,000,000 บาท

(* เงือ่นไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ต่างๆ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมต์ามที่บรษิทักาํหนด *)

แพก็เกจทวัรไ์ม่รวม

 ค่าต ัว๋เครื่องบนิภายในประเทศและระหวา่งประเทศ

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอืน่ๆ นอกเหนือจากระบใุนโปรแกรม

 เครื่องดืม่แอลกอฮอล์ เครื่องดืม่และอาหารอืน่ๆ นอกเหนือจากแพก็เกจ



เงือ่นไขและขอ้กาํหนดของแพก็เกจทวัร ์

เมื่อท่านตกลงที่จะเดินทางตามเสน้ทางโปรแกรมที่ท่านไดศึ้กษารายละเอยีดการเดินทางและเงือ่นไขการบรกิารแลว้

เพือ่เป็นการยนืยนัการเดินทาง โปรดสาํรองการเดินทางโดยมีรายละเอยีดดงัน้ี

1. กรณีตกลงทีจ่ะเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั บรษิทัฯ ขอเรยีกเกบ็เงนิค่าบรกิาร 50% หรอืเตม็จาํนวน

2. บรษิทัฯ ขอเรยีกเกบ็เงนิค่ามดัจาํ 50% ของราคาแพก็เกจทวัรท์ ัง้หมด ภายใน 3 วนั นบัจากวนัทีจ่อง

3. กรณีตกลงทีจ่ะเดนิทางนอ้ยกว่า 7 วนั บรษิทัฯ ขอเรยีกเก็บเงนิค่าบรกิารเต็มจาํนวนโดยโอนเขา้บญัชธีนาคารตามทีร่ะบไุว ้

ในใบ INVOICE

4. หากท่านไมช่าํระเงนิส่วนทีเ่หลอืตามเวลาทีก่าํหนด ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทาง โดยไมม่เีง ือ่นไขและขอสงวน

สทิธิ์ในการคนืเงนิมดัจาํ

5. หากท่านออกเดนิทางกบัคณะไปแลว้ หากท่านงดใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่าน

สละสทิธิ์ บรษิทัฯ ไมส่ามารถคนืค่าบรกิารบางส่วนหรอืท ัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆ

6. หากเกดิปญัหาทางภยัธรรมชาติ สงคราม จราจล มคีาํส ัง่จากทางการ การยกเลกิการใหบ้รกิาร ทีพ่กัสถานทีต่่างๆ หรอืเหตุ

อื่นใดทีบ่ริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้ โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้

ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยบรษิทัฯ จะคาํนึงถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของนกัเทีย่วเป็นสาํคญั

7. การยกเลกิการเดนิทาง

 ยกเลกิการเดนิทาง 7 วนั ก่อนวนัเดนิทาง เรยีกเกบ็ค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์

 ยกเลกิการเดนิทางก่อน 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง เรยีกเกบ็ค่าใชจ่้าย 30% ของราคาทวัร์

 ยกเลกิการเดนิทางก่อน 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืเงนิค่ามดัจาํและค่าโปรแกรมทวัรท์ ัง้หมด

 ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 7 วนั ก่อนวนัเดนิทาง บรษิทัฯ ไมส่ามารถคนืค่าบรกิารบางส่วนหรอืท ัง้หมด ไมว่า่กรณีใด ๆ


