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อีสาน โคตรคลูล EP.1 

นครรำชสีมำ บุรีรัมย์ สุรินทร์ 3 วนั 2 คนื  
 

วนัแรก  กรงุเทพฯ – จ.นครราชสีมา – อทุยานประวติัศาสตรพิ์มาย – จ.บุรีรมัย ์– อทุยาน

ประวติัศาสตรพ์นมรุ้ง  

05.30 น. คณะพร้อมกนั ณ จุดจอดรถ (ป๊ัมน ้ำมนัปตท ดินแดง-วิภำวดีรังสิต) โดยมีเจำ้หนำ้ที่ของบริษทัคอยให้กำรตอ้นรับ 

06.00 น. ออกเดินทำงสู่ จงัหวดันครรำชสีมำ โดยรถตูป้รับอำกำศ (ใชเ้วลำประมำณ 6 ชม.)   
บริกำรอำหำรว่ำง และน ้ำดื่มบนรถ 

10.00 น. แวะสักกำระ อนุสำวรีย์ท้ำวสุรนำรี ตั้งอยูใ่จกลำงเมืองโครำช อนุสำวรียห์ล่อดว้ยทองแดงรมด ำสูง 185 เซนติเมตร 
หนัก 325 กิโลกรัม ประดิษฐำนอยู่บนไพทีส่ีเหลี่ยมย่อมุมไมสิ้บสองสูง 250 เซนติเมตร หันหน้ำไปทำง ดำ้นทิศ
ตะวนัตก ซ่ึงเป็นที่ตั้งของกรุงเทพมหำนคร ภำยในบรรจุอฐิัของทำ้วสุรนำรีอนุสำวรียท์ำ้วสุรนำรีหรือย่ำโม ถือ
เป็นอนุสำวรียท์ี่ สร้ำงขึ้นมำเพ่ือระลึกถึงและยกย่องคุณงำมควำมดีของวีรสตรีสำมญัชนคนแรกของประเทศทำ้ว
สุรนำรี หรือย่ำโมที่ชำวโครำช เรียกขำนกนัอย่ำงคุน้เคยท่ำนเป็นวีรสตรีในประวตัิศำสตร์ที่สร้ำงคุณประโยชน์
ให้แก่ชำติบำ้นเมือง จึงเป็น บุคคลที่ชำวโครำช ภำคภูมิใจและเคำรพบูชำ ยำ่โมกลำยเป็นสัญลกัษณ์ของชำวโครำช
กระทัง่เรียกช่ือจงัหวดัน้ีว่ำ "เมืองยำ่โม" 

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ร้ำนอำหำรทอ้งถิ่น  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
บ่าย ปรำสำทหินพิมำย เป็นปรำสำทหินที่มีขนำดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีรูปแบบศิลปกรรมขอมแบบบำปวนและ

นครวดัที่มีควำมงดงำม เช่ือว่ำเป็นตน้แบบในกำรสร้ำงนครวดัในเขมรปรำสำทหินแห่งน้ีตั้งอยูก่ลำงเมืองพิมำยซ่ึง
เป็นเมืองโบรำณที่ส ำคญัของภูมิภำค มีเส้นทำงคมนำคมเช่ือมโยงกบัเมืองส ำคญัทำงตอนเหนือของลำวและทำง
ตอนใตข้องขอม สร้ำงขึ้นเพ่ือเป็นพุทธสถำนในลทัธิมหำยำน สันนิษฐำนว่ำสร้ำงขึ้นในยุคที่อำณำจกัรขอมแผ่
อิทธิพลมำยงัภูมิภำคน้ีในสมยัพระเจำ้สุริยวรมนัที่ 7 (พ.ศ.1724-1761) มหำรำชองคสุ์ดทำ้ยของอำณำจกัรขอมใน 
พ.ศ. 2479 กรมศิลปำกรไดข้ึ้นทะเบียนเป็นโบรำณสถำนของชำติและเร่ิมบูรณะในปี พ.ศ.2494 และ พ.ศ.2497 
กรมศิลปำกรไดบู้รณะองคป์รำงประธำนอีกคร้ัง โดยไดรั้บเงินงบประมำณจำกรัฐบำลฝร่ังเศส จนแลว้เสร็จในช่วง
ปี พ.ศ.2507-2512 แผนพฒันำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบบัที่  5 ได้ก ำหนดให้ เมืองโบรำณพิมำยและ
ปรำสำทหินพิมำยเป็นอุทยำนประวตัิศำสตร์ ในปี พ.ศ.2529 โดยมีกำรอนุรักษ์และบูรณะเป็นอย่ำงดี ในปี พ.ศ. 
2479 กรมศิลปำกรได้ประกำศขึ้ นทะเบียนปรำสำทหินพิมำยเป็นโบรำณสถำน และได้จัดตั้ งเป็น อุทยำน
ประวตัิศำสตร์พิมำย ในวนัที่ 12 เมษำยน พ.ศ. 2532 โดยไดด้ ำเนินกำรปรับปรุงจดัตั้งถึง 13 ปี ร่วมมือกนัระหว่ำง
กรมศิลปำกร และประเทศฝร่ังเศส ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519-2532 ซ่ึงสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
ไดเ้สด็จฯ พระรำชด ำเนิน เป็นองคป์ระธำนในพิธีเปิดอุทยำน 

 
บ่าย  น าท่านเดนิทางเขา้สู่ จ.บุรรีมัย ์เพื่อเดนิทางไปยงั อุทยำนประวัติศำสตร์พนมรุ้ง หรือปรำสำทหินพนมรุ้ง เป็น

หน่ึงในปรำสำทหินในกลุ่มรำชมรรคำ เป็นโบรำณสถำนที่ตั้งอยู่บน เขำพนมรุ้ง ประกอบไปดว้ยโบรำณสถำน
ส ำคญั ซ่ึงตั้งอยู่บนยอดภูเขำไฟที่ดบัสนิทแลว้ สูงประมำณ 200 เมตรจำกพ้ืนรำบ ค ำว่ำ พนมรุ้งนั้น มำจำกภำษำ
เขมร ค ำว่ำ วน รุง แปลว่ำภูเขำใหญ่ สร้ำงขึ้นโดยมีรูปแบบของศิลปะเขมรโบรำณที่มีควำมงดงำมมำกที่สุดแห่ง
หน่ึง ควำมงดงำมและควำมย่ิงใหญ่ ในรูปของงำนสถำปัตยกรรม และที่น่ำอศัจรรยไ์ปกว่ำสถำปัตยกรรมของที่น่ี 
กำรค ำนวณวนัเวลำไดอ้ยำ่งน่ำพิศวง ตรงที่ในฤดูกำลต่ำงกนั เมื่อพระอำทิตยส่์องแสงตรง 15 ช่องประตู ที่เรียงกนั
ไดอ้ย่ำงน่ำเหลือเช่ือ โดยจะเกิดขึ้นปีละ 4 คร้ัง ปรำสำทพนมรุ้งเป็นศำสนสถำนในศำสนำฮินดู ลทัธิไศวนิกำย มี
กำรบูรณะก่อสร้ำงต่อเน่ืองกนัมำหลำยสมยั ตั้งแต่ประมำณพุทธศตวรรษที่ 15 ถึง พุทธศตวรรษที่ 18 ปรำสำท
พนมรุ้งสร้ำงขึ้นจำกหินทรำยสีชมพู กำรก่อสร้ำงที่ย่ิงใหญ่น้ี 

ชวนให้เกิดควำมสงสัยและอศัจรรย์ใจเป็นอย่ำงย่ิงว่ำคนในสมยัโบรำณสร้ำงปรำสำทหลังน้ีขึ้นมำไดอ้ย่ำงไร 
ปัจจุบนัปรำสำทหินพนมรุ้งก ำลงัอยู่ในเกณฑ์ก ำลงัพิจำรณำเป็นมรดกโลก เช่นเดียวกบัปรำสำทหินในกลุ่มรำช



 
 
 
 
 
 
 
 

มรรคำ ปรำสำทหิน พนมรุ้งเป็นหน่ึงในปรำสำทหินขอมของไทยที่มีช่ือเสียงมำกที่สุด เป็นสถำนที่ท่องเที่ยวที่
ส ำคญัที่สุดแห่งหน่ึง 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ 

ถนนคนเดินเซราะกราว เป็นถนนคนเดินเป็นวฒันธรรมท่ีเป็นอตัตลกัษณ์ของชาวจงัหวดับุรีรมัย์ 
เปิดทุกวนัเสาร์-อาทติย์ บรเิวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจงัหวดั จดัขึ้นเพื่อให้ถนนคนเดนิแห่งนี้ เป็นลานบ้าน 

ลานวฒันธรรม เป็นแหล่งให้ ประชาชนในจงัหวดับุรรีมัย์มาพบปะกนั น าสนิค้าผลผลติในชุมชนมาจ าหน่าย 

น าศลิปวฒันธรรมที่ดงีามและน่าสนใจของแต่ละอ าเภอ มาแสดง น าภูมปิญัญาของท้องถิ่นมาสาธติให้ผูร่้วม
เที่ยวชมงานได้ร่วมกนัแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ซึ่งกนัและกนั โดยมกีารจดัแสดงการสาธติ และจดัจ าหน่ายสนิคา้ 
ผลติภณัฑ ์ภูมปิญัญาต่างๆ  
น าท่านเขา้เชค็อนิ โรงแรม The Circle Hotel, Best Western Royal Buriram Hotel หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัท่ีสอง จ. บุรีรมัย ์– จ.สุรินทร ์- หมู่บ้านช้างใหญ่สุด – โลกของช้าง Surin Elephant 

World – หมู่บ้านทอผา้ไหม –  วนอทุยานพนมสวาย          
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม พรอ้มคนืหอ้งพกั  

08.30 ผ่ำนชมอนุสำวรีย์พระยำสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จำงวำง (ปุม) ถูกสร้ำงขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2511 เพื่อเป็นอนุสรณ์สถำน
ระลึกถึงผูส้ร้ำงเมืองท่ำนแรก ซ่ึงเป็นบุคคลส ำคญัอย่ำงย่ิงในประวติัศำสตร์ของเมืองสุรินทร์ อนุสำวรียแ์ห่งน้ี
ตั้งอยูท่ำงเขำ้เมืองสุรินทร์ทำงดำ้นใต ้เดิมเคยเป็นก ำแพงเมืองชั้นในของตวัเมืองสุรินทร์  

 
ศูนย์คชศึกษำ หรือ หมู่บ้ำนช้ำงบ้ำนตำกลำง คือสถำนที่ที่ท  ำให้จงัหวดัสุรินทร์ไดรั้บกำรยกยอ่งให้เป็นเมืองชำ้ง 
เพรำะที่น่ีเป็นชุมชนชำวกวยที่เลี้ยงชำ้งเป็นเพ่ือนคู่ใจมำยำวนำน และยงัคงไวซ่ึ้งวฒันธรรม และประเพณีของคน
เลี้ยงชำ้งแต่ดั้งเดิมส ำหรับนกัท่องเที่ยวทัว่ไป กำรไปเยือนศูนยค์ชศำสตร์ศึกษำเรำจะไดช้มกำรแสดงควำมสำมำรถ
ต่ำงๆ ของชำ้ง กำรนัง่ชำ้งไปรอบพ้ืนที่ หรือใครสนใจกำรลอดทอ้งชำ้งเพ่ือสะเดำะเครำะห์ตำมควำมเช่ือก็ท ำได้
เช่นกนั แต่หำกจะลงเจำะลึกกว่ำนั้นแนะน ำให้พกัโฮมสเตยก์บัชำวบำ้นจะไดเ้รียนรู้อีกมำกมำยพร้อมกบัควำม
สนุกที่เรำจะไดรั้บจำกกำรอำบน ้ำกนัชำ้ง ให้อำหำรชำ้ง พำชำ้งเดินเล่น ฯลฯ 

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ร้ำนอำหำรทอ้งถิ่น 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
บ่ำย โลกของช้ำง (Elephant World) โครงกำรย่ิงใหญ่ที่เกิดจำกควำมร่วมมือระหว่ำงรัฐบำลและจงัหวดั

สุรินทร์ โดยเนรมิตรพ้ืนที่กว่ำ 500 ไร่ ติดกบัศูนยค์ชศึกษำ บำ้นตำกลำง ให้เป็นศูนยอ์นุรักษช์ำ้งที่ใหญ่ที่สุดใน
โลก มีทั้งจดัแสดงเร่ืองรำวของช้ำง เป็นแหล่งศึกษำขอ้มูลทำงวิชำกำรของช้ำง และจะมีช้ำงอยู่ที่น่ีมำกที่สุดใน
โลกดว้ย ภำยในแบ่งออกเป็น 8 ส่วน ซ่ึงลว้นแต่เป็นโครงสร้ำงแปลกตำอลงักำรสมกบังำนช้ำงทั้งส้ิน มีทั้งซุ้ม
ประตูทำงเขำ้ สนำมแสดงชำ้ง สระชำ้งเล่นน ้ำ หอชมชำ้ง โรงภำพยนตร์ พิพิธภณัฑ ์และกำรท่องไพร ที่มีทั้งแบบ
ท่องไพรปกติ และท่องไพรแบบแอดเวนเจอร์ เรียกว่ำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเก่ียวกบัชำ้งแบบครบวงจรที่สุดในโลกก็
ว่ำได ้

หมู่บ้ำนทอผ้ำไหมบ้ำนท่ำสว่ำง  เป็นหมู่บำ้นท่องเที่ยวเชิงหัตถกรรมผำ้ไหมแห่งเดียวของประเทศ เป็นหมู่บำ้นที่มี
ฝีมือในกำรทอผำ้ไหมโบรำณที่เป็นเอกลกัษณ์ของจงัหวดัสุรินทร์ ดว้ยเทคนิคกำรทอผำ้ยกทองแบบโบรำณผสำน
กบัลวดลำยที่วิจิตรงดงำม โดยกำรทอผำ้แต่ละผืนตอ้งใชค้นทอเป็นจ ำนวนมำกและใชเ้วลำในกำรทอนำนหลำย
เดือน มีลวดลำยที่ละเอียดสวยงำมเป็นเอกลกัษณ์ เน้ือละเอียดนุ่มแน่นชนิดจบัตอ้งได ้ จนไดรั้บกำรคดัเลือกให้เป็น
ผูท้อผำ้ไหมยกทองโบรำณเพื่อมอบให้กบัผูน้ ำเอเปค เมื่อปี พ.ศ.2546 จนกลำยเป็นแหล่งท่องเที่ยวดำ้นหัตกรรมที่
ส ำคญัของจงัหวดัสุรินทร์ 

 
 ป่ำโบรำณ ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ วนอทุยำนพนมสวำย ภูเขาเลก็ๆ ทัง้สามลกูรวมกนักลายเป็นเขาพนมสวาย ผนืป่า

ขนาดเลก็ไม่ไกลจากตวัเมอืงสุรนิทร์ ไดร้บัการจดัตัง้เป็นวนอุทยาน ภายใตค้วามดูแลของกรมอุทยานแห่งชาต ิ

สตัวป่์า และพนัธุพ์ชื แมจ้ะเป็นป่าขนาดยอ่ม แต่ทีน่ี่มคีวามส าคญัทางดา้นธรณีวทิยา เพราะตัง้อยู่บนภเูขาไฟ
โบราณซึง่ดบัสนิทลงหลายแสนปี วนอุทยานจดัท าเสน้ทางศกึษาธรรมชาตริะยะสัน้ใหน้กัท่องเทีย่วผูส้นใจเขา้
ไปเทีย่วกนั เขาพนมสวายยงัเป็นจุดหมายของการทอ่งเทีย่วเชงิศาสนา บนยอดเขาพนมเปร๊าะ เป็นที่
ประดษิฐานพระพุทธสุรนิทรมงคล พระพทุธรูปสขีาวองคใ์หญค่วามสงู 25 เมตร รวมทัง้มบีนัไดระฆงัพนัใบ 



 
 
 
 
 
 
 
 

พระเจดยีบ์รรจุสถูปอฐัพิระราชวุฒาจารย์ (ดูลย ์อตุโล) ศาลาอฏัฐะมุข รอยพระพุทธบาทจ าลอง ฯลฯ ภายใน
เขตวนอุทยาน 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ 
 น าท่านเขา้เชค็อนิโรงแรม Sorin Boutique Hotel  หรอืเทยีบเท่า  
 

วนัท่ีสาม จ.สุรินทร ์- ปราสาทศีขรภมิู – กรงุเทพฯ           
 

เชา้ รบัประทานอหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม พรอ้มคนืหอ้งพกั 

ปรำสำทศีขรภูมิ หรือ ปรำสำทระแงง เป็นปรำสำทที่มีควำมสมบูรณ์และงดงำมที่สุดมำกที่สุดในจงัหวดัสุรินทร์ มี
ทบัหลงัเป็นรูปนำงอปัสรถือดอกบวั และทวำรบำลยืนกุมกระบอง ซ่ึงนำงอปัสรำที่ปรำสำทศีขรภูมิน้ีมีลกัษณะ
คลำ้ยกบันำงอปัสรำที่ปรำสำทนครวดั ประเทศกมัพูชำ ซ่ึงไม่พบที่ปรำสำทศิลปะเขมรโบรำณแห่งใดอีกเลยใน
ประเทศไทย พบที่ปรำสำทศีขรภูมิเพียงแห่งเดียวเท่ำนั้น ตวัปรำสำทก่อดว้ยอิฐบนฐำนหินศิลำแลง โดดเด่น
ท่ำมกลำงสนำมหญำ้สีเขียว ประกอบดว้ยปรำงค์ 5 องค ์ปรำงคป์ระธำนตั้งอยูต่รงกลำงก่อดว้ยอิฐขดัมนั มีปรำงค์
บริวำรลอ้มรอบ 4 มุม  ตั้งอยูบ่นฐำนศิลำแลงเดียวกนั จำกลกัษณะทำงศิลปกรรม สันนิษฐำนว่ำสร้ำงรำวพุทธ
ศตวรรษที่ 17   ซ่ึงตรงกบัศิลปะนครวดั โดยสำมำรถก ำหนดอำยไุดจ้ำกลวดลำยบนกรอบประตแูละทบัหลงัของ
ปรำสำทประธำน อยำ่งไรก็ดีปรำสำทแห่งน้ียงัคงสร้ำงดว้ยอิฐ แตกต่ำงจำกปรำสำทสมยันครวดัในประเทศ
กมัพูชำที่นิยมสร้ำงดว้ยหินทรำยเสมอ 

 
11.00 น. ออกเดนิทาง กลบักรุงเทพฯ ระหว่างทาง แวะซื้อของฝากกอ่นกลบักรงุเทพฯ 

23.00 น. เดินทำงถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ พร้อมควำมประทบัใจ 
--------------------------------------------------------------- 

รำยกำรท่องเที่ยวและกิจกรรมอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถึงควำมปลอดภยัของท่ำนเป็นส ำคญั 

ส่ิงท่ีควรน ำติดตัวไปด้วย ก -ลอ้งถ่ำยรูป, เส้ือกนัหนำว, อุปกรณ์กนัแดด หมวก แว่นตำ, รองเทำ้สวมใส่
สบำย, ยำประจ ำตวั 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ขอขอบคุณภาพประกอบความเขา้ใจ จากแหล่งขอ้มูลอา้งองิดา้นล่าง เพือ่วตัถุประสงคใ์นการเชญิชวนคนไทยเทีย่ว
ไทย เพือ่ช่วยกระตุน้เศรษฐกจิทอ่งเทีย่วภายในประเทศ  

ศูนยค์ชศกึษา, วนอทุยานพนมสวาย, ปราสาทศขีรภูม ิ   https://i-san.tourismthailand.org 
 
 
 
 

ข้อแนะน ำส ำหรับกำรเดินทำง ในช่วงภำวะโควิด 19 
*สมำชิกตอ้งใส่หนำ้กำกอนำมยัตลอดกำรเดินทำง  
*ก่อนขึ้น-ลงรถทุกคร้ัง  ทำงบริษทัจะมีมำตรกำร วดัไข ้ และลำ้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอล ์ 

 

อัตรำค่ำบริกำร เดินทำงทุกวันศุกร์ เดือนกุมภำพันธ์-เมษำยน64 

 
อตัราค่าบริการน้ีรวม    
1. ค่ารถตูป้รบัอากาศ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง 
2. ค่ามคัคุเทศก์ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
3. ค่าทีพ่กั 2 คนื พรอ้มอาหารเชา้ (หอ้งละ 2-3ท่าน) 

4. ค่าเขา้สถานทีท่อ่งเทีย่ว ตามรายการทีร่ะบุ 
5. ค่าอาหารและเครือ่งดืม่ ตามรายการทีร่ะบุ 

6. ประกนัอุบตัเิหตุตามกรมธรรม์ (วงเงนิประกนั 1 ลา้นบาท ค่ารกัษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรอื อายุ 75-85 

ความคุม้ครองเหลอื 50% อายุต า่กว่า 1 ปี หรอื อายุเกนิ 85 ปีไม่คุม้ครอง ไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวัการถูกฆาตกรรม
หรอืถูกท ารา้ย) 
7. ค่าภาษมีูลค่าเพิม่ (ในกรณีตอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ากบัภาษ ีตอ้งแจง้ล่วงหนา้กอ่นการช าระเงนิ หากแจง้
ภายหลงัการช าระเงนิ ทางบรษิทัฯ จะไม่ออกยอ้นหลงัใหทุ้กกรณี)  

 
 
อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื่นๆ ทีน่อกเหนือรายการทวัรท์ีร่ะบุ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดื่ม ค่ารกัษาพยาบาล (ในกรณีทีเ่กดิ
จากการเจบ็ป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) หรอืเช่าจกัรยาน ค่ากจิกรรมผจญภยัต่างๆ  เป็นตน้ 

2. ค่าทิปไกดแ์ละพนักงานขบัรถ ท่านละ 300 บาท 

 
 

ค่าบริการท่านละ (บาท) / ไมม่ีราคาเดก็ พกัเด่ียว เพ่ิม 

6,599.- 1,800.- 



 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการจอง 
1. กรุณาแจง้รายละเอยีด วนัทีเ่ดนิทาง ชื่อผูจ้อง พรอ้มส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและช่องทางตดิตอ่ (เบอรม์อื
ถอื/ไลน์ไอด/ีอเีมล์) ส่งขอ้มูลทัง้หมดมายงัอเีมล์ หรอื ไลน์ 

2. เมื่อเจา้หน้าทีไ่ดร้บัขอ้มูลแลว้ จะตดิตอ่กลบั เพื่อยนืยนัการจอง พรอ้มรายละเอยีด 

3.ช าระค่าทวัรเ์ตม็จ านวน เพือ่เป็นการยนืยนัการจองจงึจะถอืว่าไดท้ าการส ารองทีน่ัง่เสรจ็สมบูรณ์ โดยการโอนเงนิ
เขา้ทางธนาคารของบรษิทัฯ ดงัรายละเอยีด หากไม่ช าระตามก าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ัง่ใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ การ
ช าระไม่ครบ ถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยไม่มเีงื่อนไข ทางผูจ้ดัมสีทิธยิกเลกิทวัรแ์ละขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ
ตามเงื่อนไขการยกเลกิ 
 

การยกเลิกการเดินทาง  
1. ขอสงวนสทิธิก์ารยกเลกิ เนื่องจากเป็นแพคเกจ็ราคาพเิศษ หากเกดิการเปลีย่นแปลงใดๆ ทีเ่ป็นเหตุสุดวสิยั อาท ิ

สภาพอากาศ การนดัหยดุงาน การปฏวิตั ิหรอือื่นๆ ลกูคา้สามารถปรบัเปลีย่นวนัเดนิทางในโปรแกรมนัน้ๆได้ 
2. ทางผูจ้ดัจะไมม่กีารคนืเงนิคา่บรกิารทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆ 
 

หมายเหตุ  

1. การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 8 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวน ดงักล่าวทางบรษิทัฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืเลื่อนการเดนิทางหรอืยกเลกิการเดนิทาง 
2. การเปลีย่นแปลงโปรแกรม อาจเกดิขึน้ได ้ตาม สถานการณ์ อาทเิช่น การเปลีย่นแปลงของสภาพอากาศ เป็นตน้  

ซึง่บรษิทัฯ และผูจ้ดั จะด าเนินการโดยรกัษาผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทาง ใหด้ทีีส่ดุ 

3. ขอสงวนสทิธิป์ฏเิสธความรบัผดิชอบค่าเสยีหายทีเ่กดิกบัชวีติ ร่างกาย การเจบ็ป่วย การถูกท ารา้ย ความตาย 

อุบตัเิหตุต่างๆ  สญูหายในทรพัยส์นิหรอือย่างอื่น การนัดหยุดงาน  ภยัธรรมชาต ิการก่อจลาจล การปฎวิตั ิ และอื่นๆ 

ทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม  
4. พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ดั  นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจ้ดัก ากบั  

5. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากบรษิทัขนส่ง  ผูเ้ดนิทางไม่
สามารถเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทัง้สิน้ ทัง้ค่าเสยีเวลา  ค่าเสยีโอกาส ค่าเสยีความรูส้กึ และคา่ใชจ้่ายที่
บรษิทัจ่ายไปแลว้ เป็นตน้    
6. ขอความร่วมมอืในเรื่องความประพฤตขิองคนเดนิทาง หากผูจ้ดัเหน็ว่าผูเ้ดนิทางประพฤตตินทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิ
อนัตรายตอ่ผูเ้ดนิทางอื่นๆ หรอืทรพัยส์นิ หรอืขดัขวางการปฏบิตัหิน้าทีข่องเจา้หน้าที่ (ตวัแทน) หรอืไม่ปฏบิตัติามค า
ชีแ้จงของเจา้หน้าที ่ (ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามทีเ่หน็สมควรเพือ่ป้องกนัไมใ่หค้วามประพฤตดิงักล่าว
ด าเนินตอ่ไป ซึง่รวมไปถงึการยบัยัง้ และปฏเิสธใหบ้รกิาร 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

   

 


