
 
 
 

 บรุรีมัย-์นครราชสมีา 2วนั 1คนื 
ตามรอยลซิา่ #ลกูชิ0นยนืกนิ 

ปราสาทหนิพนมรุง้ สนามชา้งอารนีา่ สวนดอกไมพ้าเพลนิ มานาคาเฟ่ ชมววิเขื=อนลําตะคอง กงัหนัยกัษ ์
พกัโรงแรมบรุรีมัย ์1คนื  | เดนิทางโดยรถตูV้IP เร ิ=มจาก กทม. 

 
 

"#.%" น. พรอ้มกนัที0 จดุนัดหมาย ปั ,ม ป.ต.ท. วิภาวดี (ตรงขา้ม มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย) เดนิทางโดยรถตูป้รบัอากาศ ออกเดนิทางสู ่

จ.บุรรีมัย ์

K".%" น. เดนิทางถงึบุรรีมัย ์

 - มานาคาเฟ่ คาเฟ่สไตลธ์รรมชาต ิแบบ New normal นําทา่นสดูกลิ0นอายธรรมชาต ิแหลง่ทอ่งเที0ยวใหมส่ไตลล์กูทุง่อนิดี]อสีาน  

นั 0งจบิกาแฟ เครื0องดื0มแบบชลิๆ มมีมุน่ารกัๆ สะพานไมท้อดยาวไปตามคนันา ไซและสุม่ยกัษท์ี0สะทอ้นใหเ้หน็วถิชีวีติอสีาน 

เที0ยง รบัประทานอาหารกลางวนั 

- สนามช้าง อารีน่า(สนามฟุตบอล Burirum United) นําทา่นชมความยิ0งใหญ่และสวยงามของสนาม ถ่ายรปูบรเิวณดา้นนอก  

เป็นสนามกฬีาที0สรา้งขึ]นเพื0อใชเ้ป็นสนามเหยา้ของสโมสรฟุตบอลบุรรีมัยย์ไูนเตด็ สนามแหง่มคีวามจ ุ%m,o"" ที0นั 0ง  

- สวนดอกไม้ เพลาเพลิน เพลาเพลนิ ชมอุทยานดอกไมส้ดุเก๋ มพีื0นที0มากกวา่ %"" ไร ่จดัเป็นพื]นที0เป็น %สว่นใหไ้ดเ้ที0ยวชม

บรเิวณดา้นใน อุทยานดอกไมต้ามฤดกูาล บตูคิรสีอรท์ แอนแวนเจอรแ์คม้ป์ 

- สถานีรถไฟบรีุรมัย ์-ตามรอยลกูชิGนยืนกิน ตรงบรเิวณสถานีรถไฟอสิระใหท้า่นไดเ้ที0ยวชมและชมิตามรอยลกูชิ]นยนืกนิ  

เทศกาลลกูชิ]นยนืกนิ New Normal  รวบรวมรา้นลกูชิ]นดงัของ จ.บุรรรีมัย ์มาเปิดรา้นขาย ลกูชิ]นราคาเริ0มตน้ Kบาท 

- ถนนคนเดินเซาะกราว ถนนคนเดนิสายวฒันธรรมของบุรรีมัย ์เดนิชวิๆ ช๊อป ชมิ ของฝาก ของที0ระลกึ อาหารปรงุสาํเรจ็  

 และชมการแสดง ศลิปหตัถกรรมที0เป็นเอกลกัษณ์ของบุรรีมัย ์

เยน็  ä บริการอาหารเยน็ ณ.ร้านอาหาร  

:ทีNพกั โรงแรม ฟอรจ์นู บรีุรมัย ์หรือเทียบเท่า: 

 

เช้า       ä บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมทีNพกั 

 -ปราสาทหินพนมรุ้ง นําทา่นชมความอลงัการ ของปราสาทหนิพนมรุง้  เป็นหนึ0งในปราสาท

หนิขอมของไทยที0มชีื0อเสยีงมากที0สดุ เป็นสถานที0ทอ่งเที0ยวที0สาํคญัที0สดุแหง่หนึ0งของจงัหวดั

บุรรีมัย ์ชมความอลงัการที0ผสานระหวา่งธรรมชาตแิละสิ0งก่อสรา้งของบรรพชน นอกจากนี]ใน

วนัที0 #-vม.ีค/#-v ต.ค ของทกุปี ดวงอาทติยก์ต็ก สอ่งแสงลอดชอ่งประตทูั ]ง K#บาน ดว้ย

เชน่กนั 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก ที7น ั7ง หมายเหต ุ

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

พกัเดี7ยวเพิ7ม 1,000฿ 

8  

9-10 ตลุาคม 64  2,888 8  

  วนัทีN Q  :    ปราสาทหินพนมรุ้ง - เขืNอนลาํตะคอง - กทม       

  วนัทีN T  :  กทม. - มานาคาเฟ่ - สนามช้างอารีน่า - สวนดอกไม้พาเพลิน – สถานนีรถไฟบรีุรมัย ์– ลกูชิGนยืนกินบรีุรมัย ์- ถนนคนเดินเซาะ
กราว  

     



 
 
 
เที0ยง รบัประทานอาหารกลางวนั  

 -จดุชมววิเขื0อนลาํตะคอง แวะชมววิเขื0อนลาํตะคอง อกีหนึ0งไฮไลทข์อง บรเิวณ เขื0อนลาํตะคอง 

คอื กงัหนัลาํตะคองกงัหนัลมที0ใหญ่ที0สดุในประเทศไทย จะอยูบ่รเิวณยอดเขา เหนืออา่งเกบ็นํ]า  

เป็นอกีจดุเชค็อนิถ่ายรปูบรรยากาศรอบๆ ของภเูขา ทาํใหร้ปูที0ถ่ายออกมาคูก่บักงัหนันั ]น สวย

สดุๆ 

แวะซื]อของฝาก จากนั ]นนําทา่นเดนิทางกลบั กรงุเทพฯ  

18.00 น. ถงึกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ  

                                             ------------------------------------------------------------------------ 
หมายเหต:ุ รายการทัวรส์ามารถเปลี0ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื0องจากสภาวะอากาศ, สายการบนิการจราจร, การเดนิทางชว่งเทศกาลหรอื
วันหยดุตา่งๆหรอืการเกดิโรคระบาด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจั้ดจะปรับเปลี0ยนโดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลัก 
เพื0อใหท้า่นทอ่งเที0ยวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
 
 
 
ราคานีKรวม 
• คา่รถตู ้พรอ้มคนขับรถ และคา่นํRามัน  
• ที0พัก 1คนื  
• คา่อาหารตามที0ระบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามที0ระบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
• คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมตามรายการที0ระบสํุาหรับนักทอ่งเที0ยวไทย 
• เจา้หนา้ที0 คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
• คา่ประกนัอบัุตเิหตตุามเงืR 0อนไขของกรมธรรม ์(ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทัRงนีRยอ่มอยูใ่นขอ้จํากดัที0มกีารตกลงไว ้
กบับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานที0เกี0ยวขอ้ง 

 
ราคานีKไมร่วม 
• คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารที0นอกเหนอืจากรายการที0ระบ ุ
• คา่ประกนัภัยธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตัว และประกนัสขุภาพ 
• คา่อาหารสําหรับทา่นที0ทานเจ มังสวรัิต ิและหรอือาหารสําหรับมสุลมิ 
• ภาษีมลูคา่เพิ0ม 7% และหักภาษีหัก ณ ที0จา่ย 3% (กรณีขอใบเสร็จ) 
• ชาวตา่งชาตชํิาระเพิ0มทา่นละ 800 บาท     • คา่ทปิไกด ์200บาท/ทา่น  

 
เงื7อนไขการจอง 
• ชําระเงนิมัดจํา 1,500 บาท สว่นที0เหลอืชําระกอ่นเดนิทางไมเ่กนิ 15วัน 
• สําเนาบัตรประชาชน 
• กรณุาสง่พรอ้มหลักฐานการโอนเงนิคา่ทัวร ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงื7อนไขการยกเลกิ 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัRงแต ่30 วันขึRนไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยที0เกดิขึRนจรงิ 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดที0ลกูคา้ชําระมา และเก็บคา่ใชจ้า่ยที0เกดิขึRนจรงิ(ถา้ม)ี 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิdยดึเงนิเต็มจํานวน 
   *กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยที0เกดิขึRนจรงิ(ถา้ม)ี 
   *คา่ใชจ้า่ยที0เกดิขึRนจรงิ เชน่ มัดจําโรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจําเป็นอื0นๆ 
หมายเหต ุ
• กรุป๊คอนเฟิรม์เดนิทางจะตอ้งมผีูเ้ดนิทางขั Rนตํ0า 8 ทา่น ( กรณี 6ทา่น ไมม่ไีกด)์ (กรณี 4ทา่น มคีา่ใชจ้า่ยเพิ0มเตมิ) 
• บรษัิทฯ มสีทิธิdที0จะเปลี0ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ีR เมื0อเกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้
• บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ที0เกดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเที0ยวบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิการเมอืง จลาจล 
   ประทว้ง คําสั0งของเจา้หนา้ที0รัฐ และอื0นๆ ที0อยูน่อเหนอื 
• การควบคมุของทางบรษัิท หรอืคา่ใชจ่า่ยเพิ0มเตมิที0เกดิขึRนทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอืจา 
อบัุตเิหตตุา่งๆ 
• มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิdในการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัRงสิRนแทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิท 
กํากบัเทา่นัRน 
• ราคาดังกลา่วขา้งตน้สามารถเปลี0ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัRงนีRขึRนอยูต่ามสภาวะคา่เงนิบาทและคา่นํRามันที0ไมค่งที0 การปรับราคาคา่โดยสา 
  ของสายการบนิ เพิ0มเตมิจากราคาที0กําหนดไว ้
•เมื0อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ0ง หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ทา่นสละสทิธิd ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนื 
ได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัRงสิRน 

เง ื$อนไขโปรแกรม 
 


