
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการท่องเท่ียว 
ม่วนคกั ฮกัอีสานใต้ 

3 วนั 2 คืน 
 

อ่างเกบ็น ้าเข่ือนล าตะคอง วิหารหลวงพ่อโต อทุยานประวติัศาสตรเ์ขาพนมรุ้ง 

ปราสาทเมืองต า่ ศนูยค์ชศึกษา โลกของช้าง แซตอม ออรแ์กนิค ฟารม์ 

ชุมชนผ้าไหมสนวนนอก เพลาเพลิน ช้าง อารีน่า 

บรีุรมัย ์คาสเซิล วนอทุยานเขากระโดง 

191/2 ซ.สาทร 10 แขวง สีลม เขต บางรกั 
กรุงเทพฯ 10500 
www.arcadiacruisecenter.com 

TAT No. 11/05788 

02-2351133 
081-7521013, 081-8102699 

Arcadia Cruise Center @arcadiacruisecente 

บริษัท ไทยภูมิ สกายไลท ์จ ากัด 
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รายการเดินทาง 
สริุนทร ์– บรุีรมัย ์

3 วนั 2 คืน 
 

วนัท่ีเดินทาง เวลาเดินทาง รายการ 

วนัแรกของการเดินทาง 
กรงุเทพฯ – นครราชสีมา – 

บรุีรมัย ์– สริุนทร ์

เชา้ 
 
 

เทีย่ง 
บ่าย 
เยน็ 

ผูเ้ดนิทางพรอ้มกนั ณ สถานทีน่ดัหมาย 
ชม อ่างเกบ็น ้าเขือ่นล าตะคอง 
สกัการะ วิหารหลวงพ่อโต 
รบัประทานอาหารกลางวนั(ขาหมนูางรอง) ณ รา้นอาหาร 
ชม อทุยานประวติัศาสตรพ์นมรุ้ง และ ชม ปราสาทหินเมืองต า่ 
รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหาร 

พกัท่ี โรงแรม เดอะวดู หรือ เทียบเท่า 

วนัท่ีสองของการเดินทาง 
สริุนทร ์– บรุีรมัย ์

เชา้ 
 
 

เทีย่ง 
บ่าย 
เยน็ 

 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 
ชม ศูนย์คชศึกษา หรือ หมู่บ้านช้างจงัหวดัสุรินทร,์ โครงการโลก
ของช้าง และ แซตอม ออรแ์กนิค ฟารม์ 
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
เยอืน ชุมชนผา้ไหมสนวนนอก และ เพลาเพลิน 
รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
ถนนคนเดินเซราะกราว 

พกัโรงแรม Best Western Royal Buriram หรือ เทียบเท่า    

วนัท่ีสามของการเดินทาง 
บรุีรมัย ์– นครราชสีมา –  

กรงุเทพฯ 

เชา้ 
 
 

เทีย่ง 
บ่าย 

 
 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 
แวะชม ช้างอารีน่า, บรีุรมัย ์คาสเซิล 
ชม วนอทุยานเขากระโดง 
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
แวะชม หมู่บา้นด่านเกวียน 
ไดเ้วลาพอสมควรออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ 
ถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
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วนัแรกของการเดินทาง 
กรงุเทพฯ – อ่างเกบ็น ้าเข่ือนล าตะคอง – วิหารหลวงพ่อโต – อทุยานประวติัศาสตร์
เขาพนมรุ้ง – ปราสาทเมอืงต า่ –  สริุนทร ์

 

06.30 น. พรอ้มกนั ณ บรเิวณนดัพบ เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ ใหก้ารตอ้นรบัทา่นเพือ่น าทา่นออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ  
08.30 น. เดนิทางถงึ บรเิวณจุดชมววิรมิ อ่างเกบ็น ้าเข่ือนล าตะคอง จงัหวดันครราชสมีา ชม ความงามของอ่างเกบ็

น ้า เขือ่นล าตะคอง 

 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ อ าเภอสีคิ้ว สกัการะสมเดจ็พระพุฒาจารย์ โต พรหมรงัส ีที่ วิหารหลวงพ่อโต 
ศาสนสถานทีเ่ป็นสถาปัตยกรรม วจิติรงดงาม ภายในวหิารเรอืนยอดเจดยีป์ระดษิฐานรปูหล่อองคส์มเดจ็พระ
พุฒาจารย์ (โต พรหมรงัส)ี กว้าง 8 เมตร 1 นิ้ว สูง 13 เมตร หนัก 61 ตนั ปิดทองอร่ามทัง้องค์ บรเิวณ
โดยรอบ มทีัง้สระน ้าขนาดใหญ่ สวนหนิ สวนไมด้อกไมป้ระดบัแล้วเดนิทางต่อไปบนเสน้ทางอสีานใต้  ได้
เวลาอนัสมควรเดนิทางสู ่จงัหวดับุรรีมัย ์ 

 
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั (ขาหมนูางรอง) ณ รา้นอาหาร 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ อ าเภอประโคนชยั ชม อทุยานประวติัศาสตรพ์นมรุ้ง ปราสาทหนิทีต่ัง้อยู่บนภูเขาไฟทีด่บัสนิท

ลงแลว้ เป็นโบสถพ์ราหมณ์ลทัธไิศวะ ชือ่ วน  รุง (วะ-นมั-รุง) เป็นภาษาขอมโบราณ วน  หรอืพนมแปลว่าภเูขา สว่น
รุง หรอื รุง้ แปลว่า ใหญ่ รวมเป็น ภูเขาใหญ่ มกีารบูรณะก่อสรา้งต่อเนื่องกนัมาหลายสมยั ตัง้แต่ประมาณพุทธ
ศตวรรษที่ 15 – 18 ปราสาทหนิพนมรุง้ เปรยีบเสมอืนเขาไกรลาสที่ประทบัของพระศวิะ เชญิชมความงามของ
สถาปัตยกรรมและลวดลายสลกัอยูร่อบปราสาท รวมทัง้หน้าบนั นารายณ์บรรทมสนิธุ ์อนัเลื่องชือ่ 

 
 

แล้วน าท่านชม ปราสาทหินเมืองต ่า ศาสนสถานที่สรา้งตามคตคิวามเชื่อทางศาสนาฮนิดูสนันิษฐานว่า
สรา้งขึน้เพือ่ถวายพระศวิะมลีกัษณะเป็นศาสนสถานประจ าเมอืงหรอืประจ าชุมชน   ไดช้ื่อว่าเมอืงต ่า เพราะ
ปราสาทแห่งนี้ตัง้อยู่บนพืน้ราบ ส่วนปราสาทพนมรุง้ตัง้อยู่บนเชงิเขา  น าท่านเดนิทางต่อสูต่วัเมอืง จงัหวดั
สริุนทร ์เมอืงใหญ่ทีม่คีวามส าคญัของอสีานใต ้
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เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหาร 
 

 พกัท่ี โรงแรม เดอะวดู หรือ เทียบเท่า    
 

วนัท่ีสองของการเดินทาง 
ศนูยค์ชศึกษา – โลกของช้าง –  แซตอม ออรแ์กนิค ฟารม์ –  ชุมชนผา้    
ไหมสนวนนอก – เพลาเพลิน 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 
น าท่านออกเดนิทางสู่ ศนูยค์ชศึกษา หรือ หมู่บ้านช้างจงัหวดัสุรินทร ์ ณ บา้นตากลาง อ.ท่าตูม  ชมวถิี
ความเป็นอยู ่ความผกูพนั ของคนในชุมชนและชา้ง ชาวบา้นตากลาง แต่ละครวัเรอืนจะมชีา้งทีเ่ลีย้งไวอ้าศยั
อยู่รวมกนั เสมอืนเป็นสว่นหนึ่งในครอบครวั เกดิสายใยความผกูพนั ระหว่างคนกบัชา้ง ณ บา้นตากลาง ได้
ชือ่วา่เป็นหมูบ่า้นชา้งเลีย้งใหญ่ทีส่ดุในโลก ชมการแสดงความสามารถต่างๆ ของชา้ง  

 

ชมพพิธิภณัฑ์ช้าง หรอื Elephant Museum ซึ่งอยู่ใน โครงการโลกของช้าง (Elephant World) เนรมติร
พืน้ที ่500 ไร่ ตดิกบัศนูยค์ชศกึษา บา้นตากลาง ใหเ้ป็นศูนยอ์นุรกัษ์ชา้งทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก จดัแสดงเรือ่งราว
ของช้าง เป็นแหล่งศึกษาข้อมูลทางวชิาการของช้าง และจะมีช้างอยู่ที่นี่มากที่สุดในโลกด้วย ชม Brick 
Tower หอคอยอฐิโบราณขนาดใหญ่ ทีเ่ป็นจุดส าหรบัชมววิอยา่งด ี 
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จากนัน้เดนิทางสู ่แซตอม ออรแ์กนิค ฟารม์ ขา้วออรแ์กนิก ไวน์ขา้ว “แซตอม” เป็นภาษาของชนพืน้เมอืง 
ในสุรนิทร ์แปลว่า นาทีต่ ัง้อยู่รมิหว้ย บรเิวณนี้เป็นที่ราบลุ่ม อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูก ปัจจุบนั 
ฟารม์นี้ ไดพ้ฒันาเป็น วสิาหกจิชุมชน และ มกีารรวมกลุ่ม เกษตรกร ผูผ้ลติขา้วอนิทรยี ์ ไดเ้วลาอนัสมควร
น าทา่นเดนิทางเขา้สูจ่งัหวดับุรรีมัย ์

 
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ชุมชนสนวนนอก 
บ่าย เยอืน ชุมชนสนวนนอก อ.หว้ยราช โดยชุมชนสนวนนอกนี้ ไดร้บัการสนบัสนุนจากหน่วยงานพฒันาชุมชน

ใหเ้ป็น “หมู่บา้นท่องเทีย่วไหม”  น าท่านนัง่ “รถกระสวยอวกาศน าเทีย่ว” หน้าตาเก๋ไก๋ เขา้สู่ชุมชน และลอง
ลิม้ขนม “ตดหมา” ของกนิเล่นทอ้งถิน่ เชญิท่านเรยีนรูว้ถิชีวีติในชุมชมสนวนนอกแห่งนี้ ตามฐานการเรยีนรู้
ต่างๆ  ฐานบ้านโบราณ จดัแสดงวถิชีวีติและความเป็นอยู่ของชุมชน ฐานเลี้ยงไหมครบวงจร ตัง้แต่ปลูก
หม่อน, สาวไหม, ฟอกยอ้มเสน้ไหม, ทอผา้ไหม จนกระทัง่การแปรรูปผา้ไหมเป็นสนิคา้ ฐานจกัสาน สาน
เครื่องไมใ้ช้สอยต่างๆ  ฐานบ้านนกที่น ากะลามะพรา้วมาประดษิฐ์เป็นรูปนก และฐานเศรษฐกจิพอเพยีง 
และเยีย่มชมศนูยจ์ าหน่ายสนิคา้ของชุมชน ซึง่ชุมชนจดัเตรยีมพเิศษใหทุ้กทา่นภายใตโ้ครงการชือ่ว่า “คดิถึง
ชุมชน” 

 
จากนัน้ น าท่านเยอืน เพลาเพลิน  แหล่งพกัผ่อนและแหล่งเรยีนรูท้ี่สมบูรณ์แบบแห่งเดยีวในภาคอสีาน ชม
อุทยานดอกไม ้ชมสสีนัของธรรมชาตแิละพนัธุ์ไมน้านาชนิด ถงึ 6 โรงเรอืน บนพื้นที่กว่า 100 ไร่ ชมศูนย์
เรยีนรูเ้ชงิเกษตร เป็นแหล่งศกึษาเรยีนรู ้และปฏบิตัจิรงิในภาคสนาม (Learning by doing) ในการเพาะเลีย้ง
พนัธุพ์ชื และพนัธุส์ตัวห์ลากหลายประเภท แลว้น าทา่นเขา้ทีพ่กัโรงแรมในตวัเมอืงบุรรีมัย์ 
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เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหาร 

 
 

หลงัอาหาร เดนิเล่นที ่ถนนคนเดินเซราะกราว ทีเ่ป็นอตัตลกัษณ์ของชาวจงัหวดับุรรีมัย ์เปิดทุกวนัเสาร์-
อาทติย์ ตัง้แต่เวลา 17.00 – 22.00 น. ณ บรเิวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจงัหวดั มลีานบ้าน ลานวฒันธรรม 
และมสีนิคา้ผลผลติในชุมชนมาจ าหน่าย  

 พกัโรงแรม Best Western Royal Buriram หรือ เทียบเท่า    
 

วนัท่ีสามของการเดินทาง  ช้าง อารีน่า – บรีุรมัย ์คาสเซิล – วนอทุยานเขากระโดง – ด่านเกวียน – กรงุเทพฯ  
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 
09.00 น. หลงัจากเชค็เอ๊าทแ์ลว้ น าทา่นเดนิทางออกจากโรงแรมทีพ่กั  

เที่ยวชม รอบเมืองบุรีรมัย์ จากนัน้ น าท่านชมความภาคภูมใิจของชาวบุรรีมัย์ ช้างอารีน่า หรอื สนาม
ฟุตบอลบุรรีมัยย์ไูนเตด็ สรา้งขึน้ ใหเ้ป็นสนามเหย้าของสโมสรฟุตบอล บุรรีมัยย์ไูนเตด็ สนามนี้ไดม้าตรฐาน
แห่งแรกและแห่งเดยีวในประเทศไทยทีไ่ม่มลีู่วิง่คัน่สนาม ผ่านมาตรฐานฟีฟ่า และไดบ้นัทกึลงกนิเนสบุ๊คว่า
เป็นสนามฟุตบอลในระดบัฟีฟ่าแห่งเดยีวในโลกทีใ่ชเ้วลาก่อสรา้งน้อยทีสุ่ดในโลก คอื 256 วนั แลว้แวะชม 
"บรีุรมัย ์คาสเซิล" คอมมวินิตีม้อลล ์พืน้ทีข่นาด 93,000 ตารางเมตร โดยองิรปูแบบจากหมูบ่า้นชุมชนรอบ
ปราสาทหนิในอดตี ภายในม ีปราสาทหนิพนมรุง้จ าลอง 14,000 ตารางเมตร, สวนไมด้อก 

 
 

จากนัน้ น าท่านชม วนอุทยานเขากระโดง ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ดบัสนิทมาแล้วหลายพนัปี และเป็น 1 ใน 6 
ลูกของภูเขาไฟใน บุรรีมัย ์สภาพปากปล่องสมบูรณ์ ไดม้กีารบูรณะเป็นแหล่งท่องเทีย่ว เชญิท่านกราบไหว้
ข อ พ ร พ ร ะ สุ ภั ท ร บ พิ ต ร  แ ล ะ มี ส ะ พ า น แ ข ว น ให้ ยื น ช ม จ า ก มุ ม สู ง ไ ด้ อ ย่ า ง ชั ด เ จ น
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เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
บ่าย เดนิทางกลบักรุงเทพ ระหว่างทาง แวะชม หมู่บ้านด่านเกวียน จงัหวดันครราชสมีา ซึง่เป็นหมู่บา้นสนิคา้"

โอทอป" (OTOP) หนึ่งต าบล หนึ่งผลติภณัฑ์ประเภทตุ๊กตาดนิเผาหรอืเครื่องปั้นดนิเผาทีม่ชีื่อเสยีง และมี
ความโดดเด่นทัง้ด้วยตวัสนิค้าที่มคีวามแขง็แกร่ง ทนทาน ได้เวลาพอสมควรน าท่านออกเดนิทางกลบัสู่
กรุงเทพฯ  

 
 

18.30 น. ถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
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อตัราค่าบริการ 

เดินทาง 
ราคา (บาท/ท่าน) 

ผูเ้ดินทาง 8 ท่าน ต่อ รถตู้ 1 คนั  

15 – 17 เม.ย. และ  01 – 03 พ.ค. 6,900.- 
 
อตัราค่าบริการน้ีรวม 

3 รถตูป้รบัอากาศ  VIP พรอ้มน ้ามนัและคนขบัน าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
3 คา่ทีพ่กัตามรายการ 2 คนื (หอ้งละ 2 ทา่น)  
3 อาหารทุกมือ้ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ    
3 คา่ทปิพนกังานขบัรถ  
3 คา่ธรรมเนียมสถานทีท่อ่งเทีย่วต่างๆ ตามทีร่ะบุในรายการ 
3 คา่ประกนัภยัอุบตัเิหตุการเดนิทางตามเงือ่นไขและขอ้ตกลงในกรมธรรม ์
3 มคัคุเทศกท์ีค่อยใหบ้รกิารตลอดการเดนิทาง 

 
อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวัทีน่อกเหนือจากรายการ เชน่  ค่าโทรศพัท ์ ซกัรดี มนิิบาร ์ และอื่น ๆ ทีผู่เ้ดนิทางสัง่เอง 
 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และคา่หกัภาษ ีณ ทีจ่่าย 3% 

 
เงื่อนไขการจองและส ารองท่ีนัง่ 

1. เมื่อท าการจองทวัร ์กรุณาแจง้ชื่อ – นามสกุลตามบตัรประชาชนของผูเ้ดนิทาง  และ ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศพัท์
ของผูเ้ดนิทางหรอืผูจ้อง ส าหรบัการออกเอกสารการช าระเงนิใหก้บัทา่น  

2. ช าระคา่มดัจ าทวัรท์า่นละ 4,500 บาท ภายใน 3 วนัหลงัการจอง เพือ่เป็นการยนืยนัการจอง  
3. หากระยะเวลาการจองน้อยกวา่ 30 วนั ก่อนการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ทวัรเ์ตม็จ านวน 
4.  การส ารองทีน่ัง่จะสมบูรณ์เมือ่ท่านไดช้ าระสว่นทีเ่หลอืก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั 

  
เงื่อนไขการยกเลิก 

1. แจง้ยกเลกิการเดนิทางมากกวา่ 31 วนัก่อนการเดนิทาง บรษิทัฯ คนืเงนิคา่มดัจ าทัง้หมด  
2. แจง้ยกเลกิการเดนิทาง 30-15 วนั ก่อนการเดนิทาง บรษิทัฯ จะไมค่นืเงนิคา่มดัจ า  
3. แจง้ยกเลกิการเดนิทาง 14 -8 วนั ก่อนการเดนิทาง บรษิทัฯ จะเรยีกเกบ็ 75% ของค่าทวัรท์ัง้หมด 
4. แจง้ยกเลกิการเดนิทาง น้อยกวา่ 7  วนั   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ใชจ้่ายทัง้หมดทุกกรณี 

5. ส าหรบัตัว๋เครือ่งบนิ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์ดึตามกฎของสายการบนิเป็นหลกั  
6. ส าหรบัการเดนิทางชว่งเทศกาลส าคญั หรอืวนัหยุดยาวทีท่างราชการประกาศไว ้   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์พิม่เตมิ

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดเป็นพเิศษ แยกจากการยกเลกิปกต ิ
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หมายเหต ุ:  
1. ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทาง หรอืยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูร้่วมเดนิทางไม่ถงึตามที่

ก าหนดไว ้
2. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาค่าทวัร ์หากมกีารปรบัราคาค่าน ้ามนัขึน้ก่อนการเดนิทาง หรอืมกีารปรบั

ราคาคา่น ้ามนัและภาษนี ้ามนั 
3. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วหรอืบางประการ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า เพือ่ให้

เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานทีแ่ละเวลา ทัง้นี้โดยค านึงถงึผลประโยชน์และความปลอดภยัของทา่นเป็นสิง่
ส าคญั หรอืเกดิเหตุสุดวสิยั จนไม่สามารถแกไ้ขได ้และจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้บั
บาดเจบ็ทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของมคัคุเทศกห์รอืทมีงาน 

4. บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, ภยัธรรมชาต,ิ การยกเลกิเทีย่วบนิ, การนดัหยดุงาน
, การประทว้ง, การก่อจราจล ซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ  

5. บรษิัทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิ้นหากสิง่ของที่มคี่าเกิดการสูญหายอนัเนื่องมาจากความประมาทของตวัผู้
เดนิทาง, เกดิการโจรกรรม, อุบตัเิหตุจากความประมาทของตวันกัทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางไปพรอ้มคณะ ถอื
วา่ทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมดัจ าคนืได ้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

7. เมื่อท่านตกลงช าระค่ามดัจ า หรอืช าระค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯแล้ว ทางบรษิทัฯ ถอืว่าท่านรบัทราบและ
ยอมรบัเงือ่นไข และขอ้ตกลงของหมายเหตุทัง้หมดทุกขอ้แลว้ 

 
 
ข้อแนะน าส าหรบัการเดินทาง ในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 : 

1. ผูร้ว่มเดนิทางตอ้งใสห่น้ากากอนามยัตลอดการเดนิทาง 
2. ก่อนขึน้รถทุกครัง้ ทางบรษิทัฯ จะมมีาตราการวดัไข ้และลา้งมอืดว้ยแอลกอฮอล์ 

 

 
 


