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วนัทีห่น่ึง(เสาร์ 20/3/64) กรุงเทพฯ-บุรีรัมย์ 
05.00 น. พร้อมกนัท่ีจุดนดัพบ สวนลุมพินี ฝ่ังตรงขา้ม รพ.จุฬา  ตอ้นรับท่านโดยเจา้หนา้ท่ี 

05.30 น.  โดยรถตู/้รถโคช้ปรับอากาศ   เดินทางสู่ จ.บุรีรัมย ์ รับประทานอาหารเชา้(1)set box 

 
10.30 น. ออกเดินทางสู่  อ.เฉลิมพระเกียรติ ระยะทาง 56 กิโลเมตร น าท่านชม ปราสาทหินพนมรุ้ง สถานท่ีท่องเท่ียวส าคญั

ของจงัหวดับุรีรัมย ์  โดดเด่นสถาปัตยกรรมแบบขอม สร้างข้ึนบนภูเขาไฟท่ีดบัสนิทแลว้ นกัท่องเท่ียวจะตอ้งเดิน
บนัไดใหญ่จากเชิงเขาข้ึนไปดา้นบน สร้างดว้ยศิลาแลงและหินทราย โดยมีการออกแบบท่ีประณีต มีอาคารเรียงราย
ไปจนถึงปราสาทประธาน นบัเป็นหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีทรงคุณค่าในแง่ประวติัศาสตร์เป็นอยา่งยิง่ 

 
11.30 น. น าท่านชม  เขาองัคาร สันนิษฐานวา่สร้างในสมยัเดียวกบัปราสาทหินพนมรุ้ง เป็นวดัท่ีมีความสวยงาม ใหญ่โตแห่ง

หน่ึงของจงัหวดับุรีรัมย ์มีส่ิงท่ีน่าสนใจมากมาย เช่น โบสถ ์3 ยอด ซ่ึงภายในโบสถมี์ภาพจิตรกรรมฝาผนงั และ
เร่ืองราวชาดกเป็นภาษาองักฤษ, ใบเสมาพนัปี, พระพิฆเนศงาเดียว, พระพุทธ 109 องค,์ พระต าหนกัศกัด์ิสิทธ์ิ 
และเทวรูปเจา้เมืองขอม เป็นตน้ แลว้เดินทางสู่ อ.เมือง 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั(2)ท่ี ขาหมูลกัษณา 

 
บ่าย น าท่านชม วดัขุนก้อง  เป็นวดัราษฎร์เก่าแก่วดัหน่ึงในอ าเภอนางรอง สร้างข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2150 และไดรั้บ

พระราชทานวสุิงคามสีมาเม่ือ พ.ศ. 2260 น าท่านผา่นชม วดัภูม่านฟ้า บรรยากาศร่มร่ืน เตม็ไปดว้ยกอ้นหินท่ี
น ามาแกะเป็นรูปลกัษณ์อกัษรทางพระพุทธศาสนา โดยมีพระพุทธรูปท่ีศกัด์ิสิทธ์ภายในวดัภูม่านฟ้า คือ หลวงปู่หิน 
ซ่ึงเป็นจุดแรกท่ีเม่ือเดินมาถึงแลว้ตอ้งเขา้ไปกราบไหวก่้อนเขา้เดินชม ณ จุดอ่ืนๆ ทั้งน้ีก็ยงัมีศาลาท่ีรวบรวมของ
โบราณท่ีน่าสนใจหลายอยา่ง อาทิ เช่น เคร่ืองป้ันดินเผา แจกนันอ้ยใหญ่ อุปกรณ์ท่อผา้ไหมสมยัโบราณ รถยนต์
โบราณ คราบงูท่ีมีขนาดใหญ่ สินคา้ท่ีแกะสลกัดว้ยไม ้เป็นตน้ ชม วดักลางนางรอง วดัเก่าแก่คู่บา้นคู่เมืองบุรีรัมยม์า
แต่โบราณ มีประวติัเล่าวา่สมยักรุงธนบุรี เจา้พระยามหากษตัริยศึ์กน าทพัไปปราบเจา้เมืองนางรองซ่ึงเป็นกบฏ และ
ไดห้ยดุพกัทพัท่ีบริเวณน้ีซ่ึงมีสระน ้าขนาดใหญ่ 
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15.00 น. น าท่านชม วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง เป็นภูเขาไฟท่ีดบัสนิทแลว้ มีปากปล่องทะลุเห็นไดช้ดัเจน จึงกลายเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียว และท่ีศึกษาประวติัศาสตร์ ธรณีวทิยาและชีววทิยา บนเขากระโดงยงัมีโบราณสถานสมยัขอมท่ีส าคญั คือ 
รอยพระพุทธบาทจ าลอง และพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ช่ือวา่ “พระสุภัทรบพติร” พระพุทธรูปองคใ์หญ่คู่เมือง
บุรีรัมย ์ประดิษฐานอยูบ่นยอดเขา ซ่ึงเป็นท่ีเคารพสักการะของคนในทอ้งถ่ินอีกดว้ยค่ะนอกจากน้ี ยงัมี สะพาน
พสูิจน์ศรัทธาสาธุชน หรือ บันไดนาคราช ซ่ึงสร้างข้ึนเม่ือปี 2512 เพื่อเป็นทางเดินข้ึนไปสักการะบูชาพระสุภทัร
บพิตรซ่ึงตั้งอยูบ่นยอดเขากระโดง จ านวน 297 ขั้น ท าใหเ้กิดงานประเพณีข้ึนเขากระโดง ในวนัข้ึน 15 ค ่า เดือน 
5 ของทุกปี และร่วมท าบูญงานประกวดกวนขา้วทิพย–์ตกับาตรรเทโวโรหณะ ในช่วงก่อนวนัออกพรรษาและวนั
ออกพรรษาอีกดว้ย  

 
ชม วดัป่าเขาน้อย ตั้งอยูติ่ดเขตวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง เป็นป่าธรรมชาติร่มร่ืน และเป็นสถานท่ีปฏิบติัธรรมท่ี
สงบเงียบ ภายในวดัป่าเขานอ้ยมี พระบรมธาตุเจดียศ์รีสุวจคุณานุสรณ์ ซ่ึงสร้างข้ึนจากแรงเคารพศรัทธาของศิษยานุ
ศิษยข์องหลวงปู่สุวจัน์ สุวโจ เพื่อเป็นท่ีประดิษฐานพระบรมสารีริกฐธาตุ และเป็นเคร่ืองระลึกถึงพระคุณแห่งหลวง
ปู่สุวจัน์ สุวโจ พระสายธรรมยติุและเป็นลูกศิษยห์ลวงปู่มัน่ แลว้น าท่านสักการะ ศาลหลกัเมืองบุรีรัมย์  เป็นสถานท่ี
ศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองและเป็นท่ียดึเหน่ียวจิตใจของชาวบุรีรัมย ์ 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่าอิสระภายในถนนคนเดินเซาะกราว มีสินคา้และอาหารมากมายใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือ 
20.00 น. น าท่านเขา้ท่ีพกั เดอ ศิตา ปร้ินเซส หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว 
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วนัทีส่อง(อาทติย์ 21/3/64)  บุรีรัมย์-กรุงเทพฯ 

 

 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้(3)ท่ี ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น. ออกเดินทางสู่ อ.บา้นด่าน ระยะทาง 15 กิโลเมตร น าท่านชม วดัเกาะแก้วธุดงคสถาน ภายในวดัประดิษฐานพระ

มหาธาตุรัตนเจดีย ์สร้างข้ึนจากด าริของหลวงปู่จนัทร์แรม เขมสิริ พระเกจิช่ือดงั เพื่อเป็นปูชนียสถานระลึกถึงองค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ และใชเ้ป็นท่ีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ท่ีหลวงปู่จนัทร์แรม อญัเชิญมาจากประเทศศรี
ลงักา ภายในวดัสงบร่มร่ืน เหมาะส าหรับเป็นท่ีท่ีพุทธศาสนิกชนเดินทางมาท าบุญและปฏิบติัธรรม รวมถึงยงัจะได้
เห็นฝงูนกยงูจ านวนมากภายในวดัอีกดว้ย  น าท่านถ่ายรูป  สนามกีฬาชา้งอารีน่า เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีวนัน้ีไม่มี
ใครไม่รู้จกั และยงัเป็นสนามเหยา้ของสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย ์ยไูนเตด็ สโมสรฟุตบอลช่ือดงัของจงัหวดั ภายใน
สนามกวา้งขวาง สามารถจุไดถึ้ง 32,600 ท่ีนัง่ โดดเด่นดว้ยโลโกส้โมสรท่ีตั้งเด่นเป็นสง่าตดักบัพื้นหญา้สีเขียว 
สวยงาม ทนัสมยั และยิง่ใหญ่ตามระดบัมาตรฐานสากล ชม BURIRAM CASTLE เป็นส่วนหน่ึงของ BURIRAM 
UNITED ตั้งอยูร่ะหวา่งสนาม Chang ARENA และสนามแข่งรถระดบัโลก  CHANG INTERNATIONAL 
CIRCUIT พื้นท่ีขนาด 93,000 ตร.ม. แบ่งเป็น Avenue Area 35,000 ตร.ม. ,ปราสารหินพนมรุ้งจ าลอง 14,000 ตร.ม., 
สวนไมด้อก ไมป้ระดบัและสวนตะบองเพชร 35,000 ตร.ม. (ออกแบบและจดัสร้างโดย สวนนงนุช), CAR 
PARKING 8,000 ตร.ม. เป็นแหล่งอารยธรรมใหม่…ท่ีรวมหวัใจของบุรีรัมยไ์ว.้.ท่ีน่ี ท่ีเดียว ท่ีรวมความตอ้งการ
ใหก้บัทุกคนได ้ไม่วา่จะเป็นชาวบุรีรัมย ์เพื่อนพี่นอ้งจากจงัหวดัใกลเ้คียง นกัท่องเท่ียวทั้งไทยและต่างชาติ ท่ีน่ี…
ผสานโลก 2 ยคุ ไดอ้ยา่งลงตวัท่ีสุด ความงดงามของอารยธรรมขอมในอดีต ผสานเป็นหน่ึงเดียวกบัโลกไลฟ์สไตล์
คนรุ่นใหม่ดว้ย มาตรฐานท่ีเป็นสากล เปิดบริการ ปี 2558 (ตน้ไตรมาส 3 ) มีปราสาทพนมรุ้งจ าลอง เป็นจุด 
landmark และมีสวนหินและสวนตะบองเพชรขนาดใหญ่  ชม มหาศิวลงึค์” ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก “มหาศิวลึงค”์ ตั้งอยู่
ภายในสวน “สวนศิวะ12”  โดย มหาศิวลึงค ์ท าจากหินทราย สูงกวา่ 9 เมตร ซ่ึงใหญ่ท่ีสุดในโลก รายรอบดว้ยแผน่
ศิลาหินทราย “กามาสูตร” ซ่ึงเปรียบดัง่จุดก าเนิดแห่งจกัรวาล รับประทานอาหารค ่าอิสระภายใน บุรีรัมยค์สัเซิล ซ่ึง
มีร้านอาหารใหท้่านไดเ้ลือกมากมาย รับประทานอาหารกลางวนัอิสระภายในบุรีรัมยค์สัเซิล เพื่อความสะดวกใน
การท่องเท่ียว  

13.00 น. เดินทางกลบั กรุงเทพฯ ระหวา่งทาง แวะซ้ือของฝากกลบับา้น.... 
19.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ................ 
หมายเหตุ รายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงลูกคา้เป็นหลกั 
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ก าหนดวนัเดินทาง อตัราค่าบริการ พกัเด่ียว 
20 – 21 มีนาคม 2564 ท่านละ 1,999 บาท 800 

อตัรานีร้วม -รถปรับอากาศ  
-อาหารตามรายการ และเคร่ืองด่ืมตลอดการเดินทาง 
-ท่ีพกัท่ี จ. บุรีรัมย ์1 คืน โรงแรม ระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า ปรับอากาศห้องละ  2 - 3 ท่าน  
-มคัคุเทศกแ์ละเจา้หนา้ท่ี   
-ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆท่ีระบุภายในโปรแกรม 
-วงเงินประกนัชีวติ  1,000,000  บาท ,อุบติัเหตุ 500,000 บาท 

อตัรานีไ้ม่รวม    -ค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากรายการ    
-ภาษีมูลค่าเพิ่ม(กรณีตอ้งการใบเสร็จ) , 
-ค่าทิปมคัคุเทศก์และพนักงานขบัรถ ท่านละ รวม 300บาทต่อท่าน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

เง่ือนไขการช าระเงิน ช าระมดัจ าท่านละ 1,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทาง 14 วนั    
การยกเลกิการเดินทาง ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 เดือน ทางบริษทัคืนเงินใหท้ั้งหมด(ยกเวน้ในกรณีมีการมดัจ าของทางบริษทั) 
  ยกเลิกการการเดินทาง 14 วนั ทางบริษทัยดึมดัจ า 
  ยกเลิกภายใน 14 วนั ก่อนเดินทาง ทางบริษทัสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินทุกกรณี                  
หมายเหตุ  รายการท่องเทีย่วนี ้ไม่สามารถยกเลกิได้ทุกกรณ ีแต่เปลีย่นคนเดินทางได้ 
ข้อแนะน าส าหรับการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควทิ 19  มาตรการการบริการบนรถบริการ 
- สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากตลอดการเดินทาง ทาง บริษทั แจก หนา้กากอนามยั (2ช้ิน) , เจลแอลกอกอล 1 หลอด  
- ก่อนข้ึน-ลงรถทุกคร้ัง  ทางบริษทัจะมีมาตรการ วดัไข ้
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