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บุรีรมัย-์นครราชสีมา 2วนั 1คืน 

 

ตามรอยลิซ่า #ลูกช้ินยืนกิน 

ปราสาทหินพนมรุง้ สนามชา้งอารีน่า สวนดอกไมพ้าเพลิน มานาคาเฟ่ ชมวิวเขื่อนล าตะคอง กงัหนัยกัษ์ 

พกัโรงแรมบุรีรมัย ์1คืน  | เดินทางโดยรถตูV้IP เร่ิมจาก กทม. 

 

 

05.30 น. พรอ้มกนัที่ จุดนัดหมาย ปัม๊ ป.ต.ท. วิภาวดี (ตรงขา้ม มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย) เดินทางโดยรถตูป้รบัอากาศ ออกเดินทาง

สู่ จ.บุรีรมัย ์

10.30 น. เดินทางถึงบุรีรมัย ์

 - มานาคาเฟ่ คาเฟ่สไตลธ์รรมชาติ แบบ New normal น าท่านสูดกลิ่นอายธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวใหมส่ไตลล์ูกทุ่งอินดี้ อีสาน  

นัง่จิบกาแฟ เครื่องดื่มแบบชิลๆ มีมุมน่ารกัๆ สะพานไมท้อดยาวไปตามคนันา ไซและสุ่มยกัษ์ที่สะทอ้นใหเ้ห็นวิถีชีวิตอีสาน 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั 

- สนามชา้ง อารีน่า(สนามฟุตบอล Burirum United) น าท่านชมความยิ่งใหญ่และสวยงามของสนาม ถ่ายรูปบริเวณดา้นนอก  

เป็นสนามกีฬาที่สรา้งข้ึนเพื่อใชเ้ป็นสนามเหยา้ของสโมสรฟุตบอลบุรีรมัยย์ูไนเต็ด สนามแห่งมีความจุ 32,600 ที่นัง่  

- สวนดอกไม ้เพลาเพลิน เพลาเพลิน ชมอุทยานดอกไมสุ้ดเก๋ มีพื่นที่มากกว่า 300 ไร่ จดัเป็นพื้ นที่เป็น 3ส่วนใหไ้ดเ้ที่ยวชม

บริเวณดา้นใน อุทยานดอกไมต้ามฤดูกาล บูติครีสอร์ท แอนแวนเจอรแ์คม้ป์ 

- สถานีรถไฟบุรีรมัย ์ 

- ตามรอยลูกช้ินยืนกิน ตรงบริเวณสถานีรถไฟอิสระใหท้่านไดเ้ที่ยวชมและชิมตามรอยลูกชิ้ นยืนกิน  เทศกาลลูกชิ้ นยืนกิน New 

Normal  รวบรวมรา้นลูกชิ้ นดงัของ จ.บุรรีรมัย ์มาเปิดรา้นขาย ลูกชิ้ นราคาเริ่มตน้ 1บาท 

- ถนนคนเดินเซาะกราว ถนนคนเดินสายวฒันธรรมของบุรีรมัย ์เดินชิวๆ ช๊อป ชิม ของฝาก ของที่ระลึก อาหารปรุงส าเร็จ  

 และชมการแสดง ศิลปหตัถกรรมที่เป็นเอกลกัษณ์ของบุรีรมัย ์

วันเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ ราคาเด็ก ที่นัง่ หมายเหต ุ

21-22 ,25-26 กันยายน  64 2,888 ไม่มีราคาเด็ก 

พกัเดี่ยวเพิ่ม 1,000

฿ 

8  

9-10 ตุลาคม 64  
2,888 8  

  วันที่ 1  :  กทม. - มานาคาเฟ่ - สนามชา้งอารีนา่ - สวนดอกไมพ้าเพลิน – สถานนีรถไฟบุรีรมัย ์– ลูกช้ินยืนกินบุรีรมัย ์- ถนนคนเดิน

เซาะกราว  

     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             

 

เย็น   บริการอาหารเย็น ณ.รา้นอาหาร  

:ที่พกั โรงแรม ฟอรจ์ูน บุรีรมัย ์หรือเทียบเท่า: 

 

 

 

 

เชา้        บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 

 -ปราสาทหินพนมรุง้ น าท่านชมความอลงัการ ของปราสาทหินพนมรุง้  เป็นหน่ึงใน

ปราสาทหินขอมของไทยที่มีช่ือเสียงมากที่สุด เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคญัที่สุดแห่งหน่ึงของ

จงัหวดับุรีรมัย ์ชมความอลงัการที่ผสานระหว่างธรรมชาติและส่ิงก่อสรา้งของบรรพชน 

นอกจากน้ีในวนัที่ 5-7มี.ค/5-7 ต.ค ของทุกปี ดวงอาทิตยก์็ตก ส่องแสงลอดช่องประตูทั้ง 

15บาน ดว้ยเช่นกนั 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั  

 -จุดชมวิวเข่ือนล าตะคอง แวะชมววิเข่ือนล าตะคอง อกีหน่ึงไฮไลท์ของ บริเวณ เข่ือนล าตะคอง 

คือ กงัหนัล าตะคองกงัหนัลมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จะอยู่บริเวณยอดเขา เหนืออ่างเก็บ

น ้า  

เป็นอีกจุดเช็คอินถ่ายรูปบรรยากาศรอบๆ ของภูเขา ท าใหรู้ปที่ถ่ายออกมาคู่กบักงัหนัน้ัน สวย

สุดๆ 

แวะซื้ อของฝาก จากน้ันน าท่านเดินทางกลบั กรุงเทพฯ  

18.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

                                             ---------------------------------------------------------------------

--- 

หมายเหตุ: รายการทัวรส์ามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, สายการบินการจราจร, การเดินทางช่วง

เทศกาลหรือวนัหยุดต่างๆหรือการเกิดโรคระบาด เป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลี่ยนโดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ของท่านเป็นหลกั เพื่อใหท้่านท่องเที่ยวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

 

 

 

 

 

 

 

  วันที่ 2  :    ปราสาทหินพนมรุง้ - เขื่อนล าตะคอง - กทม       



 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             

 

 

ราคาน้ีรวม 

• ค่ารถตู ้พรอ้มคนขบัรถ และค่าน ้ามัน  

• ที่พกั 1คืน  

• ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเขา้ชม ตามที่ระบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

• ค่าธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการที่ระบุส าหรบันักท่องเที่ยวไทย 

• เจา้หน้าที่ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

• ค่าประกนัอุบติัเหตุตามเงื้ ่ อนไขของกรมธรรม ์(ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทั้งน้ีย่อมอยู่ในขอ้จ ากดัที่มีการตกลงไว้ 

กบับริษัทประกนัชีวิต ทกุกรณี ตอ้งมีใบเสร็จและเอกสารรบัรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 

 

ราคาน้ีไม่รวม 

• ค่าใชจ้่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ 

• ค่าประกนัภยัธรรมชาติ และประกนัชีวิตส่วนตวั และประกนัสุขภาพ 

• ค่าอาหารส าหรบัท่านที่ทานเจ มงัสวิรตัิ และหรืออาหารส าหรบัมุสลิม 

• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหกัภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณีขอใบเสร็จ) 

• ชาวต่างชาติช าระเพิ่มท่านละ 800 บาท 

• ค่าทิปไกด ์200บาท/ท่าน  

 

เงื่อนไขการจอง 

• ช าระเงินมดัจ า 1,500 บาท ส่วนที่เหลือช าระก่อนเดินทางไม่เกิน 15วนั 

• ส าเนาบตัรประชาชน 

• กรุณาส่งพรอ้มหลกัฐานการโอนเงินค่าทัวร์ 

 

เงื่อนไขการยกเลิก 

• ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วนัข้ึนไป คืนเงินค่าทัวรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายที่เกิดข้ึนจริง 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกคา้ช าระมา และเกบ็ค่าใชจ้่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถา้มี) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินเต็มจ านวน 

   *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร ์โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร ์คืนเงินค่าทัวรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถา้มี) 

   *ค่าใชจ้่ายที่เกิดข้ึนจริง เช่น มดัจ าโรงแรม และค่าใชจ้่ายจ าเป็นอื่นๆ 

 

หมายเหต ุ

• กรุ๊ปคอนเฟิรม์เดินทางจะตอ้งมีผูเ้ดินทางขั้นต า่ 8 ท่าน ( กรณี 6ท่าน ไม่มีไกด)์ (กรณี 4ท่าน มีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติม) 

• บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัไม่อาจแกไ้ขได ้

• บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเทีย่วบิน การล่าชา้ของสายการบิน ภยัธรรมชาติ 

การเมือง จลาจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หน้าที่รฐั และอื่นๆ ที่อยู่นอเหนือ 

 

เง ือ่นไขโปรแกรม 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             

• การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมทีเ่กิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความ

ล่าชา้ หรือจาอุบตัิเหตุต่างๆ 

• มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจ

ของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน 

• ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน ้ามนัที่ไม่คงที่ การปรบัราคา

ค่าโดยสา  ของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่ก าหนดไว ้

•เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการใดบริการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกรอ้ง

ค่าบริการคืนได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 

 


