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ก ำหนดกำรเดินทำง 
วันแรก    (วันเสำร์ที่ 11 ก.พ. 2560)           กรุงเทพฯ – ปรำสำทหินพมิำย – เพ ลำ เพลนิ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 
06.00 น. คณะพร้อมกนั ณ จุดนัดพบ โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์ 
06.30 น. ออกเดินทางสู่ อ าเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์(รับประทานอาหารเช้าบนรถ) 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ทิวไผ่ เป็ดย่างหนังกรอบพมิาย 
13.00 น.  น าท่านเท่ียวชม ปรำสำทหินพมิำย เป็นปราสาทขอมท่ีใหญ่

ท่ีสุดในประเทศไทยสันนิษฐานวา่สร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษท่ี 
16 - 17 ในสมยัของพระเจา้สุริยวรมนัท่ี 1 กษตัริยแ์ห่ง
อาณาจกัรขอม ดว้ยศิลปะแบบปาปวนเช่นเดียวกบัปราสาทหิน
พนมวนั  
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14.00 น. ออกเดินทางสู่ เพลา เพลิน รีสอร์ท อ าเภอคูเมือง จงัหวดั
บุรีรัมย ์

15.30 น. เดินทางถึง เพ ลำ เพลนิ บูติค รีสอร์ท & แอดเวนเจอร์ แคมป์ 
น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั หรืออิสระในการพกัผอ่นเดินชมดอกไม้
และพนัธุ์ไมส้วยงาม ซ่ึงเปิดเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ท่ีไปท่ีมา
พร้อมกบัความสนุกและบนัเทิงใหเ้ราไดร่ื้นรมยช์มดอกไม้
ตามฤดูกาลหลากสีสัน รวมทั้งพนัธุ์ไมส้วยงามต่างๆ ท่ี
อุทยำนไม้ดอก  เพ ลำ เพลิน จดัแสดงในโรงเรือนทั้ง 6  หลงั อุทยานไมด้อกแห่งน้ี ยงัถือวา่เป็นอุทยานไม้
ดอกแห่งแรกในเขตพื้นท่ีภาคอีสานใตอี้กดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 
ส่วนท่านใดท่ีไม่ประสงคจ์ะเดินชม ทางอุทยานดอกไม ้เพ ลา เพลิน มีรถรางไวใ้หบ้ริการในการน า

ชมอุทยานดอกไมต้ามโรงเรือนต่างๆ ดว้ย 
18.00 น. รับประทำนอำหำรเย็น ณ ห้องอำหำร  
 

วันที่สอง   ( วันอำทิตย์ 12 ก.พ. 2560)             วัดกลนัทำรำม – วดัป่ำเขำน้อย – โครำช - กรุงเทพฯ 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ รีสอร์ท ท่ีพกั 
09.30 น. ออกเดินทางไปยงัจงัหวดับุรีรัมย ์   
10.00 น. น าท่านนมสัการพระพุทธองค์ด ำ หรือ หลวงพ่อองค์ด ำ (จ ำลอง) จาก

เมืองนาลนัทา ณ วัดกลันทำรำม อ.เมือง จ.บุรีรัมย ์เป็นพระพุทธรูปท่ี
สลกัดว้ยหินด าจากเมืองนาลนัทา ประเทศอินเดียองคแ์รก ท่ีได้
อญัเชิญสู่ประเทศไทยโดยทางเรือ ขึ้นท่ีท่าเรือกรุงเทพฯ น าสู่ วดักลนั
ทาราม มาตุภูมิของพระครูปริยติัโพธิวิเทศ (พระมหาดร.คมสรณ์) 
พระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล ขึ้นประดิษฐานเม่ือวนัท่ี 28 
กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
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11.00 น. น าท่านสักการะพระเจดีย์ศรีสุวจคุณำนุสรณ์ ท่ีประดิษฐาน
พระบรมสารีริกธาตุ และอฐิัธาตุของหลวงปู่ สุวจัน์เพื่อความ
เป็นสิริมงคล ณ วัดป่ำเขำน้อย วดัป่ากรรมฐานสายหลวงปู่
มัน่ ภูริทตัโต ท่ีไดพ้ฒันาขึ้นตามปณิธานของพระโพธิธรรม
จารยเ์ถร หรือหลวงปู่ สุวจัน์ สุวโจ อดีตเจา้อาวาสและ
วิปัสสนาจารย ์รวมถึงเป็นสถานท่ีปฏิบติัสมาธิ บ าเพญ็จิตต
ภาวนาเพื่อเป็นการเพิ่มพูนบารมี บุญกุศลราศี สัมมาปฏิบติั 
ใหจิ้ตใจมีอ านาจและมีสติและปัญญา ตามค าสอนและความตั้งใจ ของหลวงปู่ สุวจัน์ท่ีมอบวดัป่าเขานอ้ยแห่ง
น้ีใหเ้ป็นมรดกแห่งศาสนาสืบไป 

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารครัวบ้านลิล 
12.30 น. น าคณะเดินทางกลบักรุงเทพฯ 
15.00 น. แวะผอ่นคลายอิริยบท ท่ีโครงการริมลิฟว่ิง โคราช 
15.30 น. ออกเดินทางต่อเพื่อเพื่อกลบัเขา้กรุงเทพฯ และแวะซ้ือของฝากระหวา่งทาง 
20.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 
 

 
 

ค่ำบริกำร    รำคำท่ำนละ  4,800  บำท               
พกัเดี่ยว เพิม่ ท่ำนละ   1,300   บำท 

อตัรำนีร้วม 
☺ โรงแรมท่ีพกั  1  คืน  //  ห้องละ  2  ท่าน  
☺ ค่าบริการรถตูต้ลอดการเดินทาง 
☺ ค่าผูน้ าทาง และเจา้หนา้ท่ีบริการตลอดการเดินทาง 
☺ ค่าประกนัอุบติัเหตุวงเงินประกนั ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัเง่ือนไข 

และขอ้ตกลงของบริษทัประกนัชีวิต 
☺ ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ  / ค่าของวา่งและเคร่ืองด่ืมระหวา่งการเดินทาง ไม่มีแอลกอฮอล ์
☺ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งตามรายการท่ีระบุ  

อตัรำนีไ้ม่รวม 
X ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น อาหาร, เคร่ืองด่ืมนอกเหนือจากรายการ และ มินิบาร์, ซกัรีด , โทรศพัท ์
X ค่าทิปพนกังานบริการ, ไกด ์และคนขบัรถ 
X ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  7 %  และ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย  3  % (กรณีขอใบเสร็จรับเงิน) 
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ส่ิงท่ีควรน ำติดตัว       กลอ้งถ่ายรูป, ไฟฉาย, อุปกรณ์กนัแดด, ของใชส่้วนตวั, ยารักษาโรคประจ าตวั, รองเทา้สวมใส่สบาย 
หมำยเหตุ 
1. รายการท่องเท่ียวและการเดินทาง  ทางบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะบอกเลิก หรือ เปล่ียนแปลงเพื่อความเหมาะสม 
2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินมดัจ าไม่วา่ในกรณีใดๆ ก็ตาม  เพราะบริษทัตอ้งน าเงิน ไปมดัจ าโรงแรมและรถตู ้ 

 

หำกต้องกำรรำยละเอียดเพิม่เติม กรุณำติดต่อ 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทู บาย โฟ  แทรเวล :  คุณแหม่ม หรือ คุณมินทร์   

โทร.  02 – 9340833 – 4   ต่อ 23   โทรสาร.  02 – 9340380 
  ** *   รอกนั  ปันสุข  ทุกข์คลาย  ไปกบั  ทู บาย โฟ  แทรเวล   *** 

 
 
 


