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รหัสโปรแกรม : 22389 (กรุณาแจง้รหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 
 
 

วนัทีห่น่ึง กรุงเทพฯ-บุรีรัมย์-ปราสาทหินพนมรุ้ง-เขาองัคาร-วดัขุนก้อง-วดัภูม่านฟ้า-วนอทุยานภูเขาไฟกระโดง-
วดัป่าเขาน้อย-ถนนคนเดนิเซาะกราว                                                      

05.00 น. พร้อมกนัท่ีจุดนดัพบ สวนลุมพินี ฝ่ังตรงขา้ม รพ.จุฬา  ตอ้นรับท่านโดยเจา้หนา้ท่ี  
05.30 น. โดยรถตูป้รับอากาศ เดินทางสู่ จ.บุรีรัมย(์ระยะทาง 393 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทาง 5 ชัว่โมง)   
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10.30 น. ออกเดินทางสู่  อ.เฉลิมพระเกียรติ ระยะทาง 56 กิโลเมตร น าท่านชม ปราสาทหินพนมรุ้ง สถานท่ี
ท่องเท่ียวส าคญัของจงัหวดับุรีรัมย ์  โดดเด่นสถาปัตยกรรมแบบขอม สร้างข้ึนบนภูเขาไฟท่ีดบัสนิท
แลว้ นกัท่องเท่ียวจะตอ้งเดินบนัไดใหญ่จากเชิงเขาข้ึนไปดา้นบน สร้างดว้ยศิลาแลงและหินทราย โดย
มีการออกแบบท่ีประณีต มีอาคารเรียงรายไปจนถึงปราสาทประธาน นบัเป็นหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี
ทรงคุณค่าในแง่ประวติัศาสตร์เป็นอยา่งยิง่ 

 
11.30 น. น าท่านชม  เขาองัคาร สันนิษฐานวา่สร้างในสมยัเดียวกบัปราสาทหินพนมรุ้ง เป็นวดัท่ีมีความสวยงาม 

ใหญ่โตแห่งหน่ึงของจงัหวดับุรีรัมย ์มีส่ิงท่ีน่าสนใจมากมาย เช่น โบสถ ์3 ยอด ซ่ึงภายในโบสถมี์ภาพ
จิตรกรรมฝาผนงั และเร่ืองราวชาดกเป็นภาษาองักฤษ, ใบเสมาพนัปี, พระพฆิเนศงาเดียว, พระพุทธ 
109 องค,์ พระต าหนกัศกัด์ิสิทธ์ิ และเทวรูปเจา้เมืองขอม เป็นตน้ แลว้เดินทางสู่ อ.เมือง 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั(2) ล้ิมรสขาหมูนางรอง 

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

ไดรั้บพระราชทานวสุิงคามสีมาเม่ือ พ.ศ. 2260 น าท่านชม วดัภูม่านฟ้า บรรยากาศร่มร่ืน เตม็ไปดว้ย
กอ้นหินท่ีน ามาแกะเป็นรูปลกัษณ์อกัษรทางพระพุทธศาสนา โดยมีพระพุทธรูปท่ีศกัด์ิสิทธ์ภายในวดัภู
ม่านฟ้า คือ หลวงปู่หิน ซ่ึงเป็นจุดแรกท่ีเม่ือเดินมาถึงแลว้ตอ้งเขา้ไปกราบไหวก่้อนเขา้เดินชม ณ จุด
อ่ืนๆ ทั้งน้ีกย็งัมีศาลาท่ีรวบรวมของโบราณท่ีน่าสนใจหลายอยา่ง อาทิ เช่น เคร่ืองป้ันดินเผา แจกนันอ้ย
ใหญ่ อุปกรณ์ท่อผา้ไหมสมยัโบราณ รถยนตโ์บราณ คราบงูท่ีมีขนาดใหญ่ สินคา้ท่ีแกะสลกัดว้ยไม ้
เป็นตน้  
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15.00 น. น าท่านชม วนอทุยานภูเขาไฟกระโดง เป็นภูเขาไฟท่ีดบัสนิทแลว้ มีปากปล่องทะลุเห็นไดช้ดัเจน จึง

กลายเป็นแหล่งท่องเท่ียว และท่ีศึกษาประวติัศาสตร์ ธรณีวทิยาและชีววทิยา บนเขากระโดงยงัมี
โบราณสถานสมยัขอมท่ีส าคญั คือ รอยพระพุทธบาทจ าลอง และพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ช่ือวา่ “พระสุ
ภัทรบพติร” พระพุทธรูปองคใ์หญ่คู่เมืองบุรีรัมย ์ประดิษฐานอยูบ่นยอดเขา ซ่ึงเป็นท่ีเคารพสักการะ
ของคนในทอ้งถ่ินอีกดว้ยค่ะนอกจากน้ี ยงัมี สะพานพสูิจน์ศรัทธาสาธุชน หรือ บันไดนาคราช ซ่ึงสร้าง
ข้ึนเม่ือปี 2512 เพื่อเป็นทางเดินข้ึนไปสักการะบูชาพระสุภทัรบพิตรซ่ึงตั้งอยูบ่นยอดเขากระโดง 
จ านวน 297 ขั้น ท าใหเ้กิดงานประเพณีข้ึนเขากระโดง ในวนัข้ึน 15 ค ่า เดือน 5 ของทุกปี และร่วม
ท าบูญงานประกวดกวนขา้วทิพย–์ตกับาตรรเทโวโรหณะ ในช่วงก่อนวนัออกพรรษาและวนัออก
พรรษาอีกดว้ย  

 
ชม วดัป่าเขาน้อย ตั้งอยูติ่ดเขตวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง เป็นป่าธรรมชาติร่มร่ืน และเป็นสถานท่ี
ปฏิบติัธรรมท่ีสงบเงียบ ภายในวดัป่าเขานอ้ยมี พระบรมธาตุเจดียศ์รีสุวจคุณานุสรณ์ ซ่ึงสร้างข้ึนจาก
แรงเคารพศรัทธาของศิษยานุศิษยข์องหลวงปู่สุวจัน ์สุวโจ เพื่อเป็นท่ีประดิษฐานพระบรมสารีริกฐธาตุ 
และเป็นเคร่ืองระลึกถึงพระคุณแห่งหลวงปู่สุวจัน ์สุวโจ พระสายธรรมยติุและเป็นลูกศิษยห์ลวงปู่มัน่  

18.00 น. รับประทานอาหารค ่าอิสระภายใน ถนนคนเดินเซาะกราว มีสินคา้และอาหารมากมายใหท่้านไดเ้ลือก 
20.00 น. น าท่านเขา้ท่ีพกั เดอ ศิตา ปร้ินเซส หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว 
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วนัทีส่อง บุรีรัมย์-วดัเกาะแก้วธุดงคสถาน-สนามกฬีาช้างอารีน่า-BURIRAM CASTLE-กรุงเทพฯ                                                                      

 

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

ประดิษฐานพระมหาธาตุรัตนเจดีย ์สร้างข้ึนจากด าริของหลวงปู่จนัทร์แรม เขมสิริ พระเกจิช่ือดงั เพื่อ
เป็นปูชนียสถานระลึกถึงองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ และใชเ้ป็นท่ีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ท่ี
หลวงปู่จนัทร์แรม อญัเชิญมาจากประเทศศรีลงักา ภายในวดัสงบร่มร่ืน เหมาะส าหรับเป็นท่ีท่ี
พุทธศาสนิกชนเดินทางมาท าบุญและปฏิบติัธรรม รวมถึงยงัจะไดเ้ห็นฝงูนกยงูจ านวนมากภายในวดัอีก
ดว้ย  น าท่านถ่ายรูป สนามกฬีาช้างอารีน่า เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีวนัน้ีไม่มีใครไม่รู้จกั และยงัเป็น
สนามเหยา้ของสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย ์ยไูนเตด็ สโมสรฟุตบอลช่ือดงัของจงัหวดั ภายในสนาม
กวา้งขวาง สามารถจุไดถึ้ง 32,600 ท่ีนัง่ โดดเด่นดว้ยโลโกส้โมสรท่ีตั้งเด่นเป็นสง่าตดักบัพื้นหญา้สี
เขียว สวยงาม ทนัสมยั และยิง่ใหญ่ตามระดบัมาตรฐานสากล ชม BURIRAM CASTLE เป็นส่วนหน่ึง
ของ BURIRAM UNITED ตั้งอยูร่ะหวา่งสนาม Chang ARENA และสนามแข่งรถระดบัโลก  CHANG 
INTERNATIONAL CIRCUIT พื้นท่ีขนาด 93,000 ตร.ม. แบ่งเป็น Avenue Area 35,000 ตร.ม. ,ปรา
สารหินพนมรุ้งจ าลอง 14,000 ตร.ม., สวนไมด้อก ไมป้ระดบัและสวนตะบองเพชร 35,000 ตร.ม. 
(ออกแบบและจดัสร้างโดย สวนนงนุช), CAR PARKING 8,000 ตร.ม. เป็นแหล่งอารยธรรมใหม่…ท่ี
รวมหวัใจของบุรีรัมยไ์ว.้.ท่ีน่ี ท่ีเดียว ท่ีรวมความตอ้งการใหก้บัทุกคนได ้ไม่วา่จะเป็นชาวบุรีรัมย ์เพื่อน
พี่นอ้งจากจงัหวดัใกลเ้คียง นกัท่องเท่ียวทั้งไทยและต่างชาติ ท่ีน่ี…ผสานโลก 2 ยคุ ไดอ้ยา่งลงตวัท่ีสุด 
ความงดงามของอารยธรรมขอมในอดีต ผสานเป็นหน่ึงเดียวกบัโลกไลฟ์สไตลค์นรุ่นใหม่ดว้ย 
มาตรฐานท่ีเป็นสากล เปิดบริการ ปี 2558 (ตน้ไตรมาส 3 ) มีปราสาทพนมรุ้งจ าลอง เป็นจุด landmark 
และมีสวนหินและสวนตะบองเพชรขนาดใหญ่  ชม มหาศิวลงึค์” ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก “มหาศิวลึงค”์ 
ตั้งอยูภ่ายในสวน “สวนศิวะ12”  โดย มหาศิวลึงค ์ท าจากหินทราย สูงกวา่ 9 เมตร ซ่ึงใหญ่ท่ีสุดในโลก 
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รายรอบดว้ยแผน่ศิลาหินทราย “กามาสูตร” ซ่ึงเปรียบดัง่จุดก าเนิดแห่งจกัรวาล รับประทานอาหารค ่า
อิสระภายใน บุรีรัมยค์สัเซิล ซ่ึงมีร้านอาหารใหท่้านไดเ้ลือกมากมาย  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั(4)ท่ี เป็ดยา่งคูเมือง   
13.00 น. เดินทางกลบั กรุงเทพฯ ระหวา่งทาง แวะซ้ือของฝากกลบับา้น.... 
19.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ................ 
หมายเหตุ รายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงลูกคา้เป็นหลกั 
 

ก าหนดวนัเดินทาง อตัราค่าบริการ จ านวน/กรุ๊ป จอง รับได ้ พกัเด่ียว  
27 – 28 พฤศจิกายน 2564 
18 - 19 ธนัวาคม 2564 
25 – 26 ธนัวาคม 2564 

ท่านละ 2,599 บาท 
ท่านละ 2,599 บาท 
ท่านละ 2,599 บาท 

8 
8 
8 

  800 
800 
800 

 

อตัราค่าบริการดังกล่าวรวม  

 รถตูป้รับอากาศตลอดการเดินทาง  
 ค่าท่ีพกั ตามท่ีระบุ ในโปรแกรมการเดินทาง    
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ท่ีระบุ(เฉพาะคนไทย)   
 มคัคุเทศก ์พร้อมผูช่้วยดูแลท่านตลอดการเดินทาง 
 อาหารตามรายการท่ีระบุ และเคร่ืองด่ืม(อาหารจัดตามเมนูทวัร์ หากมี อิสลาม มังสะวิรัติ เด็ก หรือที่รับประทานนอกเหนือจาก

เมนูที่ทวัร์จัดให้ ลูกค้าจ่ายเพิ่มเอง เพราะรายการอาหารคิดเป็นราคาต่อโต๊ะ) 
 วงเงินประกนัชีวติ 1,000,000  บาท,วงเงินประกนัอุบติัเหตุ 500,000  บาท 
 
อตัรานีไ้ม่รวม  
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  กรณีตอ้งการใบเสร็จ 
-ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ เช่นค่าโทรศพัท,์ค่าซกัรีด ฯลฯ  
-ค่าทิปไกด ์ผูช่้วยไกด ์พนกังานขบัรถ ท่านละ 300 บาท/ลูกคา้ 1 ท่าน 
เง่ือนไขการช าระเงิน   มัดจ าท่านละ 1,000 บาท  ส่วนทีเ่หลือช าระก่อนการเดินทาง 30 วนั 
 การยกเลกิการเดินทาง  

 ยกเลกิหลังจากวางเงินมัดจ า บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จริง ณ วนัน้ัน ทีไ่ม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่ามัดจ า
ห้องพกั และ ค่ารถบัส เป็นต้น) 

 ยกเลกิหลังจากจ่ายเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณ ี

 กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง  ทีต้่องระบุว่า  ห้ามเดินทาง หรือ  
ไม่สมควรเดินทาง 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมที่พกั 
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 เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว(Single), ห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน(Triple) ซ่ึงห้องพกัอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน 
แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่(นอน2ท่าน) กบั 1 เตียงพบัเสริม(นอน1ท่าน) ซ่ึงขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ 
และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัด้วย 

 บางโรงแรม อาจไม่มีเคร่ืองใช้ไว้บริการ อาทเิช่น  แปรงสีฟัน ยาสีฟัน หว ีโลช่ันทาผวิ รองเท้าเดินในห้อง เป็นต้น   
การเดินทางเป็นครอบครัว 
หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวทีต้่องได้รับการดูแลเป็นพเิศษ(Wheelchair), เด็ก และ

ผู้สูงอายุ มีโรคประจ าตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ช่ัวโมงติดต่อกนัท่านและ
ครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง   เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ  ทางทมีงานทวัร์
มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

หมายเหตุ 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกดิเหตุจ าเป็นสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้ และ

จะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณทีีสู่ญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของทมีงานทวัร์ และเหตุ
สุดวสัิยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

 เน่ืองจากรายการทวัร์นีเ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่าในกรณใีดกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณ ี 

 เม่ือท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆ 

ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได้เพ่ือความเหมาะสม ทั้งนีท้างบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัย 
ของคณะผู้เดินทางเป็นส าคัญ  
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ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิรับแต่ท่านทีเ่ข้าเกณฑ์ ดงัต่อไปนี้ 
1. ผูเ้ดินทางตอ้งไดรั้บวคัซีนป้องกนัโรคโควิด – 19 ชนิดซิโนแวค (Sinovac),ซิโนฟาร์ม (Sinopharm),สปุตนิก วี 

(Sputnik V) ครบ 2 เขม็ หรือซิโนแวค (Sinovac) เขม็ 1 แอสตราเซนิกา (AstraZeneca) เขม็ 2 หรือไดรั้บวคัซีน
ชนิดแอสตราเซนิกา (AstraZeneca),ไฟเซอร์ (Pfizer),โมเดอร์นา (Moderna),จอห์นสนัแอนดจ์อห์นสนั (Johnson 
and Johnson) จ านวน 1 เขม็ มาแลว้เป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ย 14 วนั และไม่อยูใ่นกลุ่มเส่ียง 

2. หรือ มีผลตรวจโควิทแบบ Rapid Test (RT PCR)  หรือ Antigen Test Kit (ATK)  จากสถานพยาบาลวา่เป็นลบ 
พร้อมใบรับรองแพทย ์

3.  ส าหรับผูท่ี้เคยป่วยดว้ยโรค โควิท-19 แลว้ไม่เกินสามเดือนนบัจากการรักษาส้ินสุด ท่านตอ้งมีใบรับรองแพทย ์ท่ี
เคยติดเช้ือมาแลว้ภายในเวลาไม่เกินสามเดือน และไดรั้บการฉีดวคัซีนแลว้ 

 
 
หากใครสนใจจอง... 
      .  สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 
      .  จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip 
      .  หรือโทร 02-234-5936 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip
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