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โปรแกรมศึกษาดูงาน  »  บุรีรัมย์  »  ถิ่นภูเขาไฟ 
อุทยานประวัติศาสตรพ์นมรุ้ง-ปราสาทเมืองต ่า-เขากระโดง-ถนนคนเดินเซาะกราว 

 วัดเขาพระองัคาร-สนามไอโมบายสเตเดียม-อุทยานดอกไม้เพลาเพลิน   (2วนั 1 คืน) 
 

 

 

 

 

 

 

วันแรกของการเดนิทาง                                                                     จดุนดัหมาย-บุรรีมัย ์ 

__.__ น. คณะพร้อมกนั ณ จดุนดัหมาย เจ้าหน้าท่ีเมืองแปะพาเท่ียวคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
__.__ น.    ออกเดนิทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสองชัน้ VIP บริการอาหารวา่งและเคร่ืองดื่มบนรถ  

วันที่สองของการเดนิทาง                     เขาพนมรุ้ง-ปราสาทเมืองต่่า-เขาอังคาร-ถนนคนเดินเซาะกราว   
06.00 น.    เช้าวนัใหม ่ณ จงัหวดับรีุรัมย์ “เมืองปราสาทหิน ถ่ินภูเขาไฟ ผา้ไหมสวยรวยวฒันธรรม เลิศล ้าเมือง

กีฬา”  ให้ท่านปฏิบตัภิารกิจสว่นตวับริการอาหารเช้า (มือ้1) ณ ร้านอาหาร  
08.30 น. น าท่านชมและกราบสกัการะ อทุยานประวตัศิาสตร์พนมรุ้ง เป็นสถานท่ีมีโบราณสถานส าคญัซึ่งตัง้บน

ยอดภเูขาไฟท่ีดบัสนิท ในปัจจบุนัปราสาทหินพนมรุ้งก าลงัอยูใ่นเกณฑ์ก าลงัพิจารณาเป็นมรดกโลก 
10.00 น. น าท่านชมท่ี ปราสาทเมืองต ่า เป็นศาสนสถานท่ีสร้างตามคติความเช่ือทางศาสนาฮินดสูนันิษฐานว่า

สร้างขึน้เพ่ือถวายพระศวิะ ทัง้ยงัค้นพบโบราณวตัถอีุกมากมาย 
12.00 น. บริการอาหารกลางวนั (มือ้2) ณ ร้านอาหาร 
13.30 น. น าท่านกราบสกัการะท่ี วดัเขาพระองัคาร เป็นวดัอยู่บนเขาองัคารและมีโบราณวตัถศุกัดิ์สิทธ์ิ คือ พระ

องัคารธาต ุ รอยพระพุทธบาทจ าลอง ใบเสมาศิลาแลง 8  คู่  8  ทิศ ภายในโบสถ์มีภาพจิตรกรรมฝา
ผนงัและเร่ืองราวพทุธชาดกเป็นภาษาองักฤษ  

15.00 น. น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั โรงแรมเดอศติาปริน้เซส หรือเทียบเทา่ (ห้องละ2ทา่น)พกัผอ่นตามอธัยาศยั  
18.00 น. บริการอาหารเย็น (มือ้3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
19.00 น. น าทา่นช็อป ชิม ชิลล์ท่ี ถนนคนเดนิเซาะกราว  เป็นถนนคนเดนิท่ีมีอตัลกัษณ์ของชาวบรีุรัมย์ โดยมีการ

น าสินค้าในชมุชนมาจ าหนา่ยผลิตภณัฑ์ ภมูิปัญญาตา่งๆ ของฝากของท่ีระลกึ อาหารปรุงส าเร็จ  

http://www.muangpaetour.com/
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วันทีส่ามของการเดนิทาง                        เขากระโดง-สนามไอโมบายสเตเดยีม-อทุยานดอกไมเ้พลาเพลนิ                                   

07.00 น. อรุณสวสัดิย์ามเช้า  บริการอาหารเช้า (มือ้4) ณ โรงแรม  เก็บสมัภาระเตรียมตวัเช็คเอ้าท์ 
08.30 น. น าท่านชม อทุยานแห่งชาติเขากระโดง เป็นท่ีท่องเท่ียวศกึษาประวตัิศาสตร์ทางธรณีวิทยา จากนัน้น า

ทา่นกราบสกัการะ พระสภุทัรบพิตร พระพทุธรูปองค์ใหญ่คูเ่มืองบรีุรัมย์บนยอดเขา 
10.00 น.      น าทา่นชมความยิ่งใหญ่ของ สนาม i-mobile stadium เป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวดงึดดูผู้คนทัง้ในจงัหวดัและ

ตา่งจงัหวดัใกล้เคียงเพ่ือชมสนามฟตุบอลท่ีสวยงามและได้มาตราฐานระดบัโลก 
12.00 น.  บริการอาหารกลางวนั (มือ้ท่ี 5) ณ ร้านอาหาร 
13.30 น.      น าท่านชม อุทยานดอกไม้เพลาเพลิน แหล่งพกัผ่อนและแหล่งเรียนรู้ท่ีสมบูรณ์แบบแห่งเดียวในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ประกอบไปด้วยหลากหลายโซน เช่น โซนเด็ก , โซนสวนสไตล์องักฤษ, โซนฟาร์ม
ม้าแคระน าเข้าจากองักฤษ และฟาร์มแกะ  

16.00 น. บริการอาหารเย็น (มือ้6) ณ ร้านอาหาร 
__.__  น.  น าคณะทกุทา่นบ้านโดยสวสัดภิาพแล้วท่านจะประทบัใจมิรู้ลืม 
 

รายการ  หมายเหต ุ

อตัราคา่บริการทา่นละ      บาท จ่านวนผู้ใหญ่ขั้นต ่า 50 ท่าน 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่รถโค้ชปรับอากาศ  2 ชัน้ VIP  
 คา่ท่ีพกั 1 คืน (บรีุรัมย์) 
 คา่อาหารตามรายการะบ ุ6 มือ้  
 คา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ 
 คา่ของวา่งและเคร่ืองดื่มบนรถ 
 คา่มคัคเุทศก์และผู้ชว่ยบริการ 
 คา่คาราโอเกะงานเลีย้งสงัสรรค์ 
 คา่ประกนัภยัการเดนิทาง  1,000,000  บาท คา่รักษาพยาบาล วงเงิน 500,000 บาท(ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่มินิบาร์ภายในโรงแรม 
 คา่ซกัรีด 
 คา่เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
 คา่อาหารนอกเหนือจากรายการก าหนด 

บรกิารพเิศษสา่หรบัทา่น 

 ปา้ยคณะ  
 หมวกกนัแดด 
 กิจกรรมนนัทนาการตลอดเส้นทาง 
 ดแูลเอกสารเบิกจา่ยหนว่ยงานราชการ 

สิง่ทีค่วรตดิตวัไปดว้ย 

 ยารักษาโรค 
 รองเท้าสวมใสส่บาย 
 อปุกรณ์กนัแดด 
 กล้องถ่ายรูป 
 เสือ้กนัหนาว 

เงือ่นไขการจองทวัร ์

 โอนเงินมดัจ าลว่งหน้า 30% ก่อนเดนิทางอยา่งน้อย 30  วนั สว่นท่ีเหลือทัง้หมดช าระในวนัเดนิทาง 
 โอนเงินมดัจ าการเดนิทาง ธนาคารกรุงไทย ช่ือบญัชี นายวีรพงษ์  บญุยอ เลขท่ีบญัชี 4910084789 
 กรุณาสง่ช่ือ – นามสกลุ เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน เพ่ือท าประกนัภยัเดนิทาง 
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