รหัสโปรแกรม : 21943 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครัง้ ทีส่ อบถาม)

บุรีรัมย์-นครราชสีมา 2วัน 1คืน
ตามรอยลิซ่า #ลูกชิ้นยืนกิน
ปราสาทหินพนมรุ้ง สนามช้างอารีน่า สวนดอกไม้พาเพลิน มานาคาเฟ่ ชมวิวเขื่อนลาตะคอง กังหันยักษ์
พักโรงแรมบุรีรัมย์ 1คืน | เดินทางโดยรถตู้VIP เริ่มจาก กทม.
วันเดินทาง
21-22 ,25-26 กันยายน 64
9-10 ตุลาคม 64

ราคาผู้ใหญ่
2,888
2,888

ราคาเด็ก
ไม่มีราคาเด็ก
พักเดี่ยวเพิ่ม 1,000฿

ที่นั่ง
8
8

หมายเหตุ

วันที่ 1 : กทม. - มานาคาเฟ่ - สนามช้างอารีน่า - สวนดอกไม้พาเพลิน – สถานนีรถไฟบุรีรัมย์ – \
ลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมย์ - ถนนคนเดินเซาะกราว

05.30 น. พร้อมกันที่ จุดนัดหมาย ปัม๊ ป.ต.ท. วิภาวดี (ตรงข้าม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย) เดินทางโดยรถตู้
ปรับอากาศ ออกเดินทางสู่ จ.บุรีรัมย์

10.30 น. เดินทางถึงบุรีรัมย์
- มานาคาเฟ่ คาเฟ่สไตล์ธรรมชาติ แบบ New normal นาท่านสูดกลิ่นอายธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวใหม่
สไตล์ลูกทุ่งอินดี้อีสาน นั่งจิบกาแฟ เครื่องดื่มแบบชิลๆ มีมุมน่ารักๆ สะพานไม้ทอดยาวไปตามคันนา ไซและ
สุ่มยักษ์ที่สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตอีสาน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน

- สนามช้าง อารีน่า(สนามฟุตบอล Burirum United) นาท่านชมความยิ่งใหญ่และสวยงามของสนาม
ถ่ายรูปบริเวณด้านนอก เป็นสนามกีฬาที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสนามเหย้าของสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ด
สนามแห่งมีความจุ 32,600 ที่นั่ง

- สวนดอกไม้ เพลาเพลิน เพลาเพลิน ชมอุทยานดอกไม้สุดเก๋ มีพื่นที่มากกว่า 300 ไร่ จัดเป็นพื้นที่เป็น
3ส่วนให้ได้เที่ยวชมบริเวณด้านใน อุทยานดอกไม้ตามฤดูกาล บูติครีสอร์ท แอนแวนเจอร์แค้มป์

- สถานีรถไฟบุรีรัมย์
- ตามรอยลูกชิ้นยืนกิน ตรงบริเวณสถานีรถไฟอิสระให้ท่านได้เที่ยวชมและชิมตามรอยลูกชิ้นยืนกิน
เทศกาลลูกชิ้นยืนกิน New Normal รวบรวมร้านลูกชิ้นดังของ จ.บุรรีรัมย์ มาเปิดร้านขาย ลูกชิ้นราคา
เริ่มต้น 1บาท

- ถนนคนเดินเซาะกราว ถนนคนเดินสายวัฒนธรรมของบุรีรัมย์ เดินชิวๆ ช๊อป ชิม ของฝาก ของที่ระลึก
อาหารปรุงสาเร็จ และชมการแสดง ศิลปหัตถกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของบุรีรัมย์

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ.ร้านอาหาร
:ที่พัก โรงแรม ฟอร์จูน บุรีรัมย์ หรือเทียบเท่า:
เช้า
 บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

-ปราสาทหินพนมรุ้ง นาท่านชมความอลังการ ของปราสาทหินพนมรุ้ง เป็นหนึ่งในปราสาทหินขอมของ
ไทยที่มีชื่อเสียงมากที่สุด เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์ ชมความอลังการที่
ผสานระหว่างธรรมชาติและสิ่งก่อสร้างของบรรพชน นอกจากนี้ในวันที่ 5-7มี.ค/5-7 ต.ค ของทุกปี ดวง
อาทิตย์ก็ตก ส่องแสงลอดช่องประตูทั้ง 15บาน ด้วยเช่นกัน

วันที่ 2 : ปราสาทหินพนมรุ้ง - เขื่อนลาตะคอง - กทม
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน

-จุดชมวิวเขื่อนลาตะคอง แวะชมวิวเขื่อนลาตะคอง อีกหนึ่งไฮไลท์ของ บริเวณ เขื่อนลาตะคอง คือ
กังหันลาตะคองกังหันลมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จะอยู่บริเวณยอดเขา เหนืออ่างเก็บน้า
เป็นอีกจุดเช็คอินถ่ายรูปบรรยากาศรอบๆ ของภูเขา ทาให้รูปที่ถ่ายออกมาคู่กับกังหันนั้น สวยสุดๆ
แวะซื้อของฝาก จากนั้นนาท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

18.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

-----------------------------------------------------------------------หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, สายการบินการจราจร, การเดินทางช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่างๆหรือการเกิด
โรคระบาด เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลีย่ นโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่อ งเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม

เงื่อนไขโปรแกรม
ราคานี้รวม
• ค่ารถตู้ พร้อมคนขับรถ และค่าน้ามัน
• ที่พัก 1คืน
• ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
• ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสาหรับนักท่องเที่ยวไทย
• เจ้าหน้าที่ คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
• ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื้่อนไขของกรมธรรม์ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจากัดที่มีการตกลงไว้
กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ราคานี้ไม่รวม
• ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
• ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
• ค่าอาหารสาหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสาหรับมุสลิม
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีขอใบเสร็จ)
• ชาวต่างชาติชาระเพิ่มท่านละ 800 บาท
• ค่าทิปไกด์ 200บาท/ท่าน

เงื่อนไขการจอง
• ชาระเงินมัดจา 1,500 บาท ส่วนที่เหลือชาระก่อนเดินทางไม่เกิน 30 วัน
• สาเนาบัตรประชาชน
• กรุณาส่งพร้อมหลักฐานการโอนเงินค่าทัวร์ภายใน 24 ชั่วโมง

เงื่อนไขการยกเลิก
• ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชาระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจานวน
*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
*ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น มัดจาโรงแรม และค่าใช้จ่ายจาเป็นอื่นๆ

หมายเหตุ
• กรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางจะต้องมีผู้เดินทางขั้นต่า 8 ท่าน ( กรณี 6ท่าน ไม่มีไกด์) (กรณี 4ท่าน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
• บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ
การเมือง จลาจล
ประท้วง คาสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอเหนือ
• การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาร้าย การสูญหาย
ความล่าช้า หรือจา
อุบัติเหตุต่างๆ
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อานาจของบริษัท
กากับเท่านั้น
• ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ามันที่ไม่คงที่ การ
ปรับราคาค่าโดยสา
ของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กาหนดไว้
•เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถ
เรียกร้องค่าบริการคืน
ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หากใครสนใจจอง...
. สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6
. จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip
. หรือโทร 02-234-5936

