
                             

 บรุรีมัย-์นครราชสมีา 2วนั 1คนื 
ตามรอยลซิา่ #ลกูชิน้ยนืกนิ 

ปราสาทหนิพนมรุง้ สนามชา้งอารนีา่ สวนดอกไมพ้าเพลนิ มานาคาเฟ่ ชมววิเขือ่นลําตะคอง กงัหนัยกัษ ์
พกัโรงแรมบรุรีมัย ์1คนื  | เดนิทางโดยรถตูV้IP เร ิม่จาก กทม. 

 
 

05.30 น. พรอ้มกนัที ่จดุนัดหมาย ปัม๊ ป.ต.ท. วิภาวดี (ตรงขา้ม มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย) เดนิทางโดยรถตูป้รบัอากาศ ออกเดนิทางสู ่

จ.บุรรีมัย ์

10.30 น. เดนิทางถงึบุรรีมัย ์

 - มานาคาเฟ่ คาเฟ่สไตลธ์รรมชาต ิแบบ New normal นําท่านสดูกลิน่อายธรรมชาต ิแหล่งท่องเทีย่วใหมส่ไตลล์กูทุ่งอนิดีอ้สีาน  

นัง่จบิกาแฟ เครือ่งดื่มแบบชลิๆ มมีมุน่ารกัๆ สะพานไมท้อดยาวไปตามคนันา ไซและสุม่ยกัษ์ทีส่ะทอ้นใหเ้หน็วถิชีวีติอสีาน 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั 

- สนามช้าง อารีน่า(สนามฟุตบอล Burirum United) นําท่านชมความยิง่ใหญ่และสวยงามของสนาม ถ่ายรปูบรเิวณดา้นนอก  

เป็นสนามกฬีาทีส่รา้งขึน้เพื่อใชเ้ป็นสนามเหยา้ของสโมสรฟุตบอลบุรรีมัยย์ไูนเตด็ สนามแหง่มคีวามจุ 32,600 ทีน่ัง่  

- สวนดอกไม้ เพลาเพลิน เพลาเพลนิ ชมอุทยานดอกไมส้ดุเก๋ มพีืน่ทีม่ากกวา่ 300 ไร ่จดัเป็นพืน้ทีเ่ป็น 3ส่วนใหไ้ดเ้ทีย่วชม

บรเิวณดา้นใน อุทยานดอกไมต้ามฤดกูาล บตูคิรสีอรท์ แอนแวนเจอรแ์คม้ป์ 

- สถานีรถไฟบุรีรมัย ์ 

- ตามรอยลกูช้ินยืนกิน ตรงบรเิวณสถานีรถไฟอสิระใหท่้านไดเ้ทีย่วชมและชมิตามรอยลกูชิน้ยนืกนิ  เทศกาลลกูชิน้ยนืกนิ New 

Normal  รวบรวมรา้นลกูชิน้ดงัของ จ.บุรรรีมัย ์มาเปิดรา้นขาย ลกูชิน้ราคาเริม่ตน้ 1บาท 

- ถนนคนเดินเซาะกราว ถนนคนเดนิสายวฒันธรรมของบุรรีมัย ์เดนิชวิๆ ช๊อป ชมิ ของฝาก ของทีร่ะลกึ อาหารปรงุสาํเรจ็  

 และชมการแสดง ศลิปหตัถกรรมทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของบุรรีมัย ์

เยน็   บริการอาหารเยน็ ณ.ร้านอาหาร  

:ท่ีพกั โรงแรม ฟอรจ์นู บรีุรมัย ์หรือเทียบเท่า: 

 

เช้า        บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 

 -ปราสาทหินพนมรุ้ง นําท่านชมความอลงัการ ของปราสาทหนิพนมรุง้  เป็นหนึ่งในปราสาท

หนิขอมของไทยทีม่ชีือ่เสยีงมากทีส่ดุ เป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีส่าํคญัทีสุ่ดแหง่หนึ่งของจงัหวดั

บุรรีมัย ์ชมความอลงัการทีผ่สานระหวา่งธรรมชาตแิละสิง่ก่อสรา้งของบรรพชน นอกจากนี้ใน

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

21-22 ,25-26 กนัยายน  64 2,888 
ไมม่รีาคาเด็ก 

พกัเดีย่วเพิม่ 1,000฿ 

8  

9-10 ตลุาคม 64  2,888 8  

  วนัท่ี 2  :    ปราสาทหินพนมรุ้ง - เข่ือนลาํตะคอง - กทม       

  วนัท่ี 1  :  กทม. - มานาคาเฟ่ - สนามช้างอารีน่า - สวนดอกไม้พาเพลิน – สถานนีรถไฟบรีุรมัย ์– ลูกช้ินยืนกินบรีุรมัย ์- ถนนคนเดินเซาะ

  

     



                             
วนัที ่5-7ม.ีค/5-7 ต.ค ของทุกปี ดวงอาทติยก์ต็ก สอ่งแสงลอดชอ่งประตทูัง้ 15บาน ดว้ยเชน่กนั 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั  

 -จุดชมววิเขือ่นลาํตะคอง แวะชมววิเขือ่นลาํตะคอง อกีหนึ่งไฮไลทข์อง บรเิวณ เขือ่นลาํตะคอง 

คอื กงัหนัลาํตะคองกงัหนัลมทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศไทย จะอยู่บรเิวณยอดเขา เหนืออ่างเกบ็น้ํา  

เป็นอกีจุดเชค็อนิถ่ายรปูบรรยากาศรอบๆ ของภเูขา ทาํใหร้ปูทีถ่่ายออกมาคู่กบักงัหนันัน้ สวย

สดุๆ 

แวะซือ้ของฝาก จากนัน้นําท่านเดนิทางกลบั กรุงเทพฯ  

18.00 น. ถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ  

                                             ------------------------------------------------------------------------ 
หมายเหต:ุ รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, สายการบนิการจราจร, การเดนิทางชว่งเทศกาลหรอื
วันหยดุตา่งๆหรอืการเกดิโรคระบาด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจั้ดจะปรับเปลีย่นโดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลัก 
เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
 
 
 
ราคานีร้วม 
• คา่รถตู ้พรอ้มคนขบัรถ และคา่น้ํามัน  
• ทีพั่ก 1คนื  
• คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
• คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสํุาหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 
• เจา้หนา้ที ่คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
• คา่ประกนัอบัุตเิหตตุามเงื้อ่นไขของกรมธรรม ์(ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จํากดัทีม่กีารตกลงไว ้
กบับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
ราคานีไ้มร่วม 
• คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารทีน่อกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุ
• คา่ประกนัภัยธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตัว และประกนัสขุภาพ 
• คา่อาหารสําหรับทา่นทีท่านเจ มังสวรัิต ิและหรอือาหารสําหรับมสุลมิ 
• ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหักภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีขอใบเสร็จ) 
• ชาวตา่งชาตชํิาระเพิม่ทา่นละ 800 บาท 
• คา่ทปิไกด ์200บาท/ทา่น  

 
เง ือ่นไขการจอง 
• ชําระเงนิมัดจํา 1,500 บาท สว่นทีเ่หลอืชําระกอ่นเดนิทางไมเ่กนิ 15วัน 
• สําเนาบัตรประชาชน 
• กรณุาสง่พรอ้มหลักฐานการโอนเงนิคา่ทัวร ์
 
เง ือ่นไขการยกเลกิ 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ชําระมา และเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจํานวน 
   *กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
   *คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ มัดจําโรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจําเป็นอืน่ๆ 
 
หมายเหต ุ
• กรุ๊ปคอนเฟิรม์เดนิทางจะตอ้งมผีูเ้ดนิทางขัน้ตํา่ 8 ทา่น ( กรณี 6ทา่น ไมม่ไีกด)์ (กรณี 4ทา่น มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ) 
• บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้
• บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิการเมอืง จลาจล 
   ประทว้ง คําสัง่ของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อเหนอื 
• การควบคมุของทางบรษัิท หรอืคา่ใชจ่า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอืจา 
อบัุตเิหตตุา่งๆ 
• มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหคํ้าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิท 
กํากบัเทา่นัน้ 
• ราคาดังกลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูต่ามสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น้ํามันทีไ่มค่งที ่การปรับราคาคา่โดยสา 
  ของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีกํ่าหนดไว ้
•เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนื 
ได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 
 

เง ือ่นไขโปรแกรม 
 


