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วันทีห่ นึ่ง(เสาร์ 20/3/64)

กรุงเทพฯ-บุรีรัมย์

05.00 น.
05.30 น.

พร้อมกันที่จุดนัดพบ สวนลุมพินี ฝั่งตรงข้าม รพ.จุฬา ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่
โดยรถตู/้ รถโค้ชปรับอากาศ เดินทางสู่ จ.บุรีรัมย์ รับประทานอาหารเช้า(1)set box

10.30 น.

ออกเดินทางสู่ อ.เฉลิมพระเกียรติ ระยะทาง 56 กิโลเมตร นาท่านชม ปราสาทหินพนมรุ้ ง สถานที่ท่องเที่ยวสาคัญ
ของจังหวัดบุรีรัมย์ โดดเด่นสถาปั ตยกรรมแบบขอม สร้างขึ้นบนภูเขาไฟที่ดบั สนิทแล้ว นักท่องเที่ยวจะต้องเดิน
บันไดใหญ่จากเชิงเขาขึ้นไปด้านบน สร้างด้วยศิลาแลงและหิ นทราย โดยมีการออกแบบที่ประณี ต มีอาคารเรี ยงราย
ไปจนถึงปราสาทประธาน นับเป็ นหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่าในแง่ประวัติศาสตร์ เป็ นอย่างยิง่

11.30 น.

นาท่านชม เขาอังคาร สันนิ ษฐานว่าสร้างในสมัยเดียวกับปราสาทหิ นพนมรุ ้ง เป็ นวัดที่มีความสวยงาม ใหญ่โตแห่ง
หนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์ มีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย เช่น โบสถ์ 3 ยอด ซึ่งภายในโบสถ์มีภาพจิตรกรรมฝาผนัง และ
เรื่ องราวชาดกเป็ นภาษาอังกฤษ, ใบเสมาพันปี , พระพิฆเนศงาเดียว, พระพุทธ 109 องค์, พระตาหนักศักดิ์สิทธิ์
และเทวรู ปเจ้าเมืองขอม เป็ นต้น แล้วเดินทางสู่ อ.เมือง
รับประทานอาหารกลางวัน(2)ที่ ขาหมูลกั ษณา

12.30 น.

บ่าย

นาท่านชม วัดขุนก้ อง เป็ นวัดราษฎร์ เก่าแก่วดั หนึ่งในอาเภอนางรอง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2150 และได้รับ
พระราชทานวิสุงคามสี มาเมื่อ พ.ศ. 2260 นาท่านผ่านชม วัดภูม่านฟ้ า บรรยากาศร่ มรื่ น เต็มไปด้วยก้อนหิ นที่
นามาแกะเป็ นรู ปลักษณ์อกั ษรทางพระพุทธศาสนา โดยมีพระพุทธรู ปที่ศกั ดิ์สิทธ์ภายในวัดภูม่านฟ้า คือ หลวงปู่ หิ น
ซึ่ งเป็ นจุดแรกที่เมื่อเดินมาถึงแล้วต้องเข้าไปกราบไหว้ก่อนเข้าเดินชม ณ จุดอื่นๆ ทั้งนี้ ก็ยงั มีศาลาที่รวบรวมของ
โบราณที่น่าสนใจหลายอย่าง อาทิ เช่น เครื่ องปั้ นดินเผา แจกันน้อยใหญ่ อุปกรณ์ท่อผ้าไหมสมัยโบราณ รถยนต์
โบราณ คราบงูที่มีขนาดใหญ่ สิ นค้าที่แกะสลักด้วยไม้ เป็ นต้น ชม วัดกลางนางรอง วัดเก่าแก่คู่บา้ นคู่เมืองบุรีรัมย์มา
แต่โบราณ มีประวัติเล่าว่าสมัยกรุ งธนบุรี เจ้าพระยามหากษัตริ ยศ์ ึกนาทัพไปปราบเจ้าเมืองนางรองซึ่ งเป็ นกบฏ และ
ได้หยุดพักทัพที่บริ เวณนี้ซ่ ึ งมีสระน้ าขนาดใหญ่
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15.00 น.

18.00 น.
20.00 น.

นาท่านชม วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง เป็ นภูเขาไฟที่ดบั สนิทแล้ว มีปากปล่องทะลุเห็นได้ชดั เจน จึงกลายเป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยว และที่ศึกษาประวัติศาสตร์ ธรณี วทิ ยาและชีววิทยา บนเขากระโดงยังมีโบราณสถานสมัยขอมที่สาคัญ คือ
รอยพระพุทธบาทจาลอง และพระพุทธรู ปขนาดใหญ่ ชื่ อว่า “พระสุ ภัทรบพิตร” พระพุทธรู ปองค์ใหญ่คู่เมือง
บุรีรัมย์ ประดิษฐานอยูบ่ นยอดเขา ซึ่ งเป็ นที่เคารพสักการะของคนในท้องถิ่นอีกด้วยค่ะนอกจากนี้ ยังมี สะพาน
พิสูจน์ ศรั ทธาสาธุชน หรื อ บันไดนาคราช ซึ่ งสร้างขึ้นเมื่อปี 2512 เพื่อเป็ นทางเดินขึ้นไปสักการะบูชาพระสุ ภทั ร
บพิตรซึ่ งตั้งอยูบ่ นยอดเขากระโดง จานวน 297 ขั้น ทาให้เกิดงานประเพณี ข้ ึนเขากระโดง ในวันขึ้น 15 ค่า เดือน
5 ของทุกปี และร่ วมทาบูญงานประกวดกวนข้าวทิพย์–ตักบาตรรเทโวโรหณะ ในช่วงก่อนวันออกพรรษาและวัน
ออกพรรษาอีกด้วย

ชม วัดป่ าเขาน้ อย ตั้งอยูต่ ิดเขตวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง เป็ นป่ าธรรมชาติร่มรื่ น และเป็ นสถานที่ปฏิบตั ิธรรมที่
สงบเงียบ ภายในวัดป่ าเขาน้อยมี พระบรมธาตุเจดียศ์ รี สุวจคุณานุสรณ์ ซึ่ งสร้างขึ้นจากแรงเคารพศรัทธาของศิษยานุ
ศิษย์ของหลวงปู่ สุ วจั น์ สุ วโจ เพื่อเป็ นที่ประดิษฐานพระบรมสารี ริกฐธาตุ และเป็ นเครื่ องระลึกถึงพระคุณแห่งหลวง
ปู่ สุ วจั น์ สุ วโจ พระสายธรรมยุติและเป็ นลูกศิษย์หลวงปู่ มัน่ แล้วนาท่านสักการะ ศาลหลักเมืองบุรีรัมย์ เป็ นสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ คู่บา้ นคู่เมืองและเป็ นที่ยดึ เหนี่ยวจิตใจของชาวบุรีรัมย์
รับประทานอาหารค่าอิสระภายในถนนคนเดินเซาะกราว มีสินค้าและอาหารมากมายให้ท่านได้เลือกซื้ อ
นาท่านเข้าที่พกั เดอ ศิตา ปริ้ นเซส หรื อเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว
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วันทีส่ อง(อาทิตย์ 21/3/64)

07.00 น.
08.00 น.

บุรีรัมย์ -กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้า(3)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ อ.บ้านด่าน ระยะทาง 15 กิโลเมตร นาท่านชม วัดเกาะแก้ วธุดงคสถาน ภายในวัดประดิษฐานพระ
มหาธาตุรัตนเจดีย ์ สร้างขึ้นจากดาริ ของหลวงปู่ จันทร์ แรม เขมสิ ริ พระเกจิชื่อดัง เพื่อเป็ นปูชนียสถานระลึกถึงองค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และใช้เป็ นที่บรรจุพระบรมสารี ริกธาตุ ที่หลวงปู่ จันทร์แรม อัญเชิญมาจากประเทศศรี
ลังกา ภายในวัดสงบร่ มรื่ น เหมาะสาหรับเป็ นที่ที่พุทธศาสนิกชนเดินทางมาทาบุญและปฏิบตั ิธรรม รวมถึงยังจะได้
เห็นฝูงนกยูงจานวนมากภายในวัดอีกด้วย นาท่านถ่ายรู ป สนามกีฬาช้างอารี น่า เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่วนั นี้ไม่มี
ใครไม่รู้จกั และยังเป็ นสนามเหย้าของสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด สโมสรฟุตบอลชื่อดังของจังหวัด ภายใน
สนามกว้างขวาง สามารถจุได้ถึง 32,600 ที่นงั่ โดดเด่นด้วยโลโก้สโมสรที่ต้ งั เด่นเป็ นสง่าตัดกับพื้นหญ้าสี เขียว
สวยงาม ทันสมัย และยิง่ ใหญ่ตามระดับมาตรฐานสากล ชม BURIRAM CASTLE เป็ นส่ วนหนึ่งของ BURIRAM
UNITED ตั้งอยูร่ ะหว่างสนาม Chang ARENA และสนามแข่งรถระดับโลก CHANG INTERNATIONAL
CIRCUIT พื้นที่ขนาด 93,000 ตร.ม. แบ่งเป็ น Avenue Area 35,000 ตร.ม. ,ปราสารหิ นพนมรุ ้งจาลอง 14,000 ตร.ม.,
สวนไม้ดอก ไม้ประดับและสวนตะบองเพชร 35,000 ตร.ม. (ออกแบบและจัดสร้างโดย สวนนงนุช), CAR
PARKING 8,000 ตร.ม. เป็ นแหล่งอารยธรรมใหม่…ที่รวมหัวใจของบุรีรัมย์ไว้..ที่นี่ ที่เดียว ที่รวมความต้องการ
ให้กบั ทุกคนได้ ไม่วา่ จะเป็ นชาวบุรีรัมย์ เพื่อนพี่นอ้ งจากจังหวัดใกล้เคียง นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ ที่นี่…
ผสานโลก 2 ยุค ได้อย่างลงตัวที่สุด ความงดงามของอารยธรรมขอมในอดีต ผสานเป็ นหนึ่งเดียวกับโลกไลฟ์ สไตล์
คนรุ่ นใหม่ดว้ ย มาตรฐานที่เป็ นสากล เปิ ดบริ การ ปี 2558 (ต้นไตรมาส 3 ) มีปราสาทพนมรุ ้งจาลอง เป็ นจุด
landmark และมีสวนหิ นและสวนตะบองเพชรขนาดใหญ่ ชม มหาศิวลึงค์ ” ที่ใหญ่ที่สุดในโลก “มหาศิวลึงค์” ตั้งอยู่
ภายในสวน “สวนศิวะ12” โดย มหาศิวลึงค์ ทาจากหิ นทราย สู งกว่า 9 เมตร ซึ่ งใหญ่ที่สุดในโลก รายรอบด้วยแผ่น
ศิลาหินทราย “กามาสู ตร” ซึ่ งเปรี ยบดัง่ จุดกาเนิ ดแห่งจักรวาล รับประทานอาหารค่าอิสระภายใน บุรีรัมย์คสั เซิล ซึ่ง
มีร้านอาหารให้ท่านได้เลือกมากมาย รับประทานอาหารกลางวันอิสระภายในบุรีรัมย์คสั เซิ ล เพื่อความสะดวกใน
การท่องเที่ยว
13.00 น.
เดินทางกลับ กรุ งเทพฯ ระหว่างทาง แวะซื้ อของฝากกลับบ้าน....
19.00 น.
เดินทางถึง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ................
หมายเหตุ รายการนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงลูกค้าเป็ นหลัก
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กาหนดวันเดินทาง
20 – 21 มีนาคม 2564

อัตราค่าบริ การ พักเดี่ยว
ท่านละ 1,999 บาท 800

-รถปรับอากาศ
-อาหารตามรายการ และเครื่ องดื่มตลอดการเดินทาง
-ที่พกั ที่ จ. บุรีรัมย์ 1 คืน โรงแรม ระดับ 3 ดาวหรื อเทียบเท่า ปรับอากาศห้องละ 2 - 3 ท่าน
-มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่
-ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆที่ระบุภายในโปรแกรม
-วงเงินประกันชีวติ 1,000,000 บาท ,อุบตั ิเหตุ 500,000 บาท
อัตรานีไ้ ม่ รวม -ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากรายการ
-ภาษีมูลค่าเพิ่ม(กรณี ตอ้ งการใบเสร็ จ) ,
-ค่ าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ ท่ านละ รวม 300บาทต่ อท่ าน
เงื่อนไขการชาระเงิน ชาระมัดจาท่านละ 1,000 บาท ส่ วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทาง 14 วัน
การยกเลิกการเดินทาง ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 เดือน ทางบริ ษทั คืนเงินให้ท้ งั หมด(ยกเว้นในกรณี มีการมัดจาของทางบริ ษทั )
ยกเลิกการการเดินทาง 14 วัน ทางบริ ษทั ยึดมัดจา
ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนเดินทาง ทางบริ ษทั สงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนเงินทุกกรณี
หมายเหตุ
รายการท่ องเทีย่ วนี้ ไม่ สามารถยกเลิกได้ ทุกกรณี แต่ เปลีย่ นคนเดินทางได้
ข้ อแนะนาสาหรับการเดินทาง ในช่ วงภาวะ โควิท 19
มาตรการการบริการบนรถบริการ
- สมาชิกต้องใส่ หน้ากากตลอดการเดินทาง ทาง บริ ษทั แจก หน้ากากอนามัย (2ชิ้น) , เจลแอลกอกอล 1 หลอด
- ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง ทางบริ ษทั จะมีมาตรการ วัดไข้
อัตรานีร้ วม
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