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ก ำหนดกำรเดินทำง 
เมษำยน 64 09-11, 16-18, 23-25 กรกฎำคม 64 02-04, 09-11, 16-18, 23-25 

พฤษภำคม 
64 

07-09, 14-16, 21-23, 28-30 
สิงหำคม 64 

06-08, 13-15, 20-22, 27-29 

มิถุนำยน 64 04-06, 11-13, 18-20, 25-27 กันยำยน 64 03-05, 10-12, 17-19, 24-26 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

อสีำนโคตรคูลล EP2 เที่ยว 3 เมืองน่ำรัก ใจกลำงอสีำน 
ขอนแก่น ร้อยเอด็ กำฬสินธ์ุ ฟินหลำยเด้อ 3 วนั 2 คนื 

วันแรก (ศุกร์)       กรุงเทพฯ – จ. ขอนแก่น 

05.30 น. คณะพร้อมกนั ณ จุดจอดรถ ป๊ัมน ้ำมนัปตท ดินแดง-วิภำวดี โดยมีเจำ้หนำ้ที่ของบริษทัคอยให้กำรตอ้นรับ 

05.40 น. ออกเดินทำงสู่ จงัหวดัขอนแก่น โดยรถตูป้รับอำกำศ พร้อม บริกำรอำหำรว่ำง และน ้ำดื่มบนรถ  

 
 

08.30 น. แวะรับประทำนอำหำรเชำ้ “ชำร์ก่ะแฟร์” อำหำรเชำ้สไตลย์อ้นยคุกลำงเมืองโครำช (ชุดเซ็ต/1ท่ำน)  
09.30 น. เดินทำงต่อไปยงั จ.ขอนแก่น 

 
 

พำท่ำนออกเดินทำงไปยงั “มีกินฟำร์ม” ฟำร์มออร์แกนิคที่มีพ้ืนที่รวมกนัทั้งหมด 8 ไร่แต่ละพ้ืนที่จดัสรรไวเ้ป็น
พ้ืนที่ส ำหรับแปลงนำ แปลงผกั โรงครัว โรงนำมุงหญำ้คำ แปลงดอกไม ้สวนป่ำกระท่อมเถียงนำ อุโมงค์มลั
เบอร์ร่ี เลำ้ไก่ และคอกควำย ที่มีกินฟำร์มมีกิจกรรม เวิร์คช็อปชมสวน เรียนรู้วิถีเกษตรธรรมชำติและพืชพนัธ์ุใน
สวน แถมเรียนรู้วิถีเกษตรอินทรีย ์นอกจำกน้ียงัมีนำขำ้วที่พร้อมเก็บเก่ียว รวมไปถึงสัตวเ์ลี้ยงภำยในฟำร์มอย่ำง
ควำย 5 ตวั ที่ปัจจุบนัยงัใชไ้ถนำแทนเคร่ืองจกัรที่มีตน้ทุนสูงและรำคำแพง (รวมค่ำกิจกรรมเวิร์คช็อปชมสวน)  

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ  ชุดอำหำรเพื่อสุขภำพ ชุดปลำน่ึง–ผกัน่ึง พร้อมแจ่วพริกสด ส้มต ำลำว เซ็ต
ขนมจีน ที่มีขนมจีนน ้ ำยำกะทิปลำทู พร้อมไข่ตม้และผกัสด  ไก่ในสุ่ม หรือปีกไก่ทอดที่หมกัดว้ยสูตรลบัของ
คุณแม่ 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
บ่ำย ชมวดัสวยแห่งเมืองขอนแก่น “วดัทุ่งเศรษฐี”  วดัที่มี มหำเจดียรั์ตนะ หรือ มหำเจดียศ์รีไตรโลกธำตุ ควำมโดด

เด่นของมหำเจดียน้ี์ จะอยูท่ี่กำรก่อสร้ำงที่ผสมผสำนระหว่ำงองค์เจดียส์ำมโลก นัน่ก็คือ เจดียจุ์ฬำมณีบนสวรรค์
ชั้นดำวดึงส์ นครเจดียใ์นนำคพิภพ และ มหำรัตนเจดียศ์รีไตรโลกธำตุบนโลกมนุษย ์มำจำกควำมเช่ือที่ว่ำจุดน้ีคือ
บริเวณที่เช่ือมต่อระหว่ำง 3 โลก ทั้งสวรรค ์มนุษย ์และเมืองบำดำล 

 
 

พระธำตุเก้ำช้ัน พระมหำธำตุแก่นนคร ตั้งอยูใ่นบริเวณวดัหนองแวง เดิมวดัน้ีเป็นวดัเก่ำแก่ดั้งเดิมของขอนแก่น 
มีอำยุมำกว่ำ 200 ปี ขณะที่พระมหำธำตุแก่นนครนั้น เพ่ิงสร้ำงขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2539 หรือแค่เพียง 24 ปีเท่ำนั้น 
สร้ำงขึ้นเน่ืองในวโรกำสที่ในหลวงรัชกำลที่ 9 ครองสิริรำชสมบติัครบ 50 ปี มีควำมสวยงำมอลงักำรมำกๆ และ
บริเวณยอดพระธำตุนั้นก็จะจ ำลองแบบมำจำกยอดพระธำตุพนม พระมหำธำตุแก่นนคร หรือ พระธำตุเกำ้ชั้น น้ี 
เป็นอำคำรคอนกรีตเสริมเหล็กก่ออิฐถือปูน มียอดเป็นทรงเจดีย ์บนยอดเจดียส์ำมำรถมองเห็นวิวของบึงแก่น
นครและเมืองขอนแก่นไดแ้บบชดัๆ เลยค่ะ องคพ์ระธำตุแก่นนคร สูง 80 เมตร มีพระจุลธำตุ 4 องค ์ตั้งอยู ่4 มุม 
และมีก ำแพงแกว้พญำนำค 7 เศียรลอ้มรอบ เป็นศิลปะในสมยัทวำรำวดี ผสมศิลปะแบบอินโดจีน ภำยในองค์
พระธำตุจะมีอยู่ 9 ชั้นด้วยกันและด้ำนในก็จะปูพ้ืนด้วยหินอ่อน โดยทุกชั้นจะมีควำมสวยงำมและน่ำสนใจ
แตกต่ำงกนัไป ชั้นบนสุดจะเป็นที่ประดิษฐำนพระบรมสำรีริกธำตุของพระธำตุแห่งน้ี 
น ำท่ำนเดินทำงเขำ้เช็คอินที่พกั โรงแรมสุดคูล 🚆สไตล์รถไฟ The Terminal Hotel หรือเทียบเท่ำ 

 
อิสระอำหำรเย็น  เพื่อควำมสะดวกในกำรพักผ่อนและเดินเล่นชมเมืองขอนแก่น   

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่สอง (เสำร์)  จ. ขอนแก่น - จ. กำฬสินธ์ุ – พิพิธภัณฑ์ไดโนเสำร์สิรินธร – พุทธสถำนภูสิงห์ – วัดวังค ำ 
– พระมหำเจดีย์ชัยมงคล 

07.00 น. รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม และคืนห้องพกั  
08.00 น. ออกเดินทำงไปยงั จ.กำฬสินธ์ุ 

  
ศูนย์ศึกษำวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสำร์ภูกุ่มข้ำว หรือพิพิธภัณฑ์สิรินธร   เป็นศูนยวิ์จยัเก่ียวกบัไดโนเสำร์และ 
พิพิธภณัฑไ์ดโนเสำร์ แห่งแรกของประเทศไทย เป็นพิพิธภณัฑท์ำงธรรมชำติวิทยำ ที่มีกำรจดัแสดงซำกกระดูก 
ไดโนเสำร์ และแสดงควำมหลำกหลำยของส่ิงมีชีวิตในมุมมองต่ำงๆ ทั้งเชิงวิชำกำร กำรอนุรักษ์ รวมไปถึง
ควำมสัมพนัธ์ต่ำงๆ เป็นแหล่งเรียนรู้เร่ืองรำวไดโนเสำร์แบบครบวงจร ทั้งแสง สี เสียง ตระกำรตำและใหญ่ที่สุด
ในภูมิภำคเอเชียอำคเนย ์แบ่งเป็น 9 โซน ไดแ้ก่ โซนที่ 1 กำรก ำเนิดโลกและจกัรวำล   โซนที่ 2 ก ำเนิดส่ิงมีชีวิต 
โซนที่ 3 มหำยคุพำลิโอโซอิก มหำยคุวิวฒันำกำรของส่ิงมีชีวิตโบรำณ โซนที่ 4.1 มหำยคุมีโซโซอิก มหำยคุแห่ง
สัตวเ์ลื้อยคลำนและไดโนเสำร์  โซนที่ 4.2 ไดโนเสำร์ไทย  โซนที่ 5 วิถีชีวิตไดโนเสำร์ไทย  โซนที่ 6 คืนชีวิตให้
ไดโนเสำร์  โซนที่ 7 มหำยคุซีโนโลอิก มหำยคุแห่งสัตวเ์ลี้ยงลูกดว้ยนม  โซนที่ 8 เร่ืองรำวของมนุษย ์นอกจำกน้ี
พิพิธภัณฑ์ยงัมีบริกำรจัดค่ำยเยำวชน มีห้องประชุม ร้ำนอำหำร และร้ำนจ ำหน่ำยของที่ระลึกไวบ้ริกำรแก่
นกัท่องเที่ยว 

 
 

พุทธสถำนภูสิงห์ เป็นวดับนยอดเขำที่สำมำรถขึ้นมำสักกำระส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ และยงัสำมำรถชมวิวจำกมุมสูงไดอ้ีก
ดว้ย โดยวดัน้ีตั้งอยู่บนยอดภูสิงห์ เป็นที่ประดิษฐำน พระพรหมภูมิปำโล พระพุทธรูปปำงมำรวิชัยองค์ใหญ่สี
ขำว หนำ้ตกักวำ้ง 10.5 เมตร สูง 17.80 เมตร สร้ำงเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2511 และถือเป็นพระพุทธรูปใหญ่ที่สุดองค์
หน่ึงของภำคอีสำน นอกจำกจะไดช่ื้นชมควำมงดงำมและสมส่วนทำงพุทธศิลป์แลว้ บนยอดภูสิงห์ยงัเป็นจุดชม
วิวที่มองเห็นไดท้ั้งภูกุ่มขำ้ว ภูค่ำว รวมถึงเขื่อนล ำปำว แถมยงัเป็นจุดชมพระอำทิตยต์กที่งดงำมอีกดว้ย 



 
 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ร้ำนอำหำรพ้ืนเมือง (แพกำระเกด เขื่อนล ำปำว)  

 
 

บ่ำย วัดวังค ำ เป็นวดัที่สร้ำงขึ้นดว้ยแรงบนัดำลใจจำกวดัเชียงทอง มรดกโลกในเมืองหลวงพระบำง ประเทศลำว จึงมี
ควำมวิจิตรงดงำมของศิลปะโดยเฉพำะกำรออกแบบที่มีอิทธิพลของสถำปัตยกรรมแบบลำ้นช้ำง โดยเฉพำะ
อำคำรหลกัที่สร้ำงเป็นหลงัคำมุข 3 ชั้น มีฉัตรตรงกลำง 9 ยอด ทรงหลงัคำโคง้ยำวดูงำมสง่ำ นอกจำกน้ีดำ้นหลงั
ยงัมีไฮไลท์ส ำคญัอย่ำง รูปต้นโพธ์ิ ลวดลำยประดับด้วยกระจกสี ย่ิงสะท้อนกับแสงไฟในยำมค ่ำคืนก็จะย่ิง
สวยงำม  ไดเ้วลำสมควร พำท่ำนออกเดินทำงสู่ จ. ร้อยเอ็ด 

   

พระมหำเจดีย์ชัยมงคล ตั้งอยูใ่นวดัผำน ้ ำทิพยเ์ทพประสิทธ์ิวนำรำม ถือเป็นเจดียท์ี่มีควำมงดงำมตระกำรตำมำก
ที่สุดองคห์น่ึงของประเทศไทย องคเ์จดียอ์อกแบบโดยกรมศิลปำกร ผสมผสำนศิลปกรรมร่วมสมยัระหว่ำงภำค
กลำงและภำคอีสำน ตกแต่งลวดลำยตระกำรตำด้วยสีทองอร่ำม มีควำมกวำ้งxยำวxสูง 101 เมตร และมียอด
ทองค ำที่มีน ้ ำหนักถึง 60 กิโลกรัม นอกจำกน้ี ภำยในเจดีย์ทั้ ง 6 ชั้น ยงัตกแต่งอย่ำงวิจิตรตระกำรตำ มีทั้ง
พิพิธภัณฑ์วิปัสสนำกรรมฐำนของหลวงปู่ ศรี รูปเหมือนของพระเกจิอำจำรย์ 101 องค์ รวมทั้ งพระบรม
สำรีริกธำตุที่ชั้นบนสุด ให้ประชำชนไดม้ำสักกำระเพ่ือควำมเป็นสิริมงคล 

เย็น  รับประทำนอำหำรกลำงวัน เมนูอำหำรพืน้บ้ำน ณ ร้ำนอำหำรท้องถิ่น  
น ำท่ำนเดินทำงเขำ้เช็คอินที่พกัสไตลโ์มเดิร์น ณ โรงแรม  M Grand Hotel หรือเทียบเท่ำ 
 

 

วันที่สำม (อำทิตย์) จ.ร้อยเอ็ด – Street Art ร้อยเอ็ด – หอชมเมือง 101 – เจดีย์มหำมงคลบัว – 

กรุงเทพฯ   

08.00 น. บริกำรอำหำรเชำ้ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม และคืนห้องพกั  



 
 
 
 
 
 
 
 

09.00 น. Street Art ร้อยเอ็ด สำยถ่ำยรูปแนวสตรีทต้องมำ!  เดินเล่นตำมหำภำพสตรีทอำร์ตเก๋ๆ ตอ้งขอบอกว่ำ
เมืองร้อยเอ็ดคือแหล่งภำพสตรีทอำร์ทชั้นดีที่ได้บรรดำศิลปินแนวหน้ำของไทยมำร่วมประลองฝีมือจนมี
ชีวิตชีวำไปทัว่เมือง ไม่ว่ำจะเป็นกลุ่มศิลปิน MSV คือ นอ้งมวย นอ้งบิว Waris Nap ดีหมี และแอนดรูว ์โดย
จุดเช็คอินหลกัๆ ให้ไปตำมกนัก็คือ Street Art 101 บริเวณขำ้งคลอง ใกลก้บัสถำนีดบัเพลิง ซ่ึงจุดน้ีถือเป็น
สตรีทอำร์ทที่ยำวที่สุดของภำคอีสำน ระยะทำงกว่ำ 200 เมตร  

 
 หอชมเมือง 101 สุดอลังกำรกลำงเมืองร้อยเอ็ดกับหอชมเมืองทรงโหวด หรือหอโหวด ภำยในสวนสมเด็จพระ

ศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด ซ่ึงโหวดก็ถือเป็นเคร่ืองดนตรีที่มีแหล่งก ำเนิดมำจำกจ.ร้อยเอ็ด นัน่เอง โดยหอโหวดแห่งน้ี
นอกจำกจะเป็นจุดชมวิวเมืองร้อยเอ็ดได ้360 องศำแลว้ ยงัเป็นแหล่งรวมกิจกรรมที่น่ำสนุกมำกมำย ไม่ว่ำจะ
เป็น Sky Walk, Zip Line โรยตวัจำกหอโหวด รวมทั้งมีพิพิธภณัฑท์นัสมยัที่เป็นแหล่งเรียนรู้ส ำหรับทุก
เพศทุกวยั จดัเป็นแลนดม์ำร์กส ำคญัของเมืองร้อยเอ็ดที่ไม่ควรพลำดแวะมำ 

 
เจดีย์มหำมงคลบัว พระเจดียสี์ทองอร่ำมโดดเด่นมองเห็นจำกถนน เป็นเจดียท์ี่สร้ำงขึ้นเพ่ือเป็นอนุสรณ์แด่พระ
ธรรมวิสุทธิมงคล หรือหลวงตำมหำบวัญำณ สัมปันโน โดยคร้ังหลวงตำยงัมีชีวิตท่ำนไดม้ำดูกำรถมที่ วำงศิลำ
ฤกษ์ และบรรจุพระบรมสำรีริกธำตุดว้ยตวัเอง รอบๆ องค์เจดียก์วำ้งขวำง ดำ้นหน้ำเป็นบ่อน ้ำขนำดใหญ่ ส่วน
ภำยในองค์เจดียแ์บ่งเป็นส่ีชั้น ชั้นบนสุดเป็นที่ประดิษฐำนทั้งองคพ์ระประธำน รูปเหมือนหลวงปู่ เสำร์ หลวงปู่
มัน่ หลวงตำมหำบวั และหลวงปู่ หลำ้ ซ่ึงลว้นเป็นพระภิกษุผูไ้ดรั้บควำมเคำรพเลื่อมใสจำกพุทธศำสนิกชน 

เที่ยง  อิสระอำหำรกลำงวัน ณ คำเฟ่ชุดชิคกลำงทุ่งนำ “เบ่ิงไฮ่เบ่ิงนำคำเฟ่”  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
บ่ำย  คำเฟ่บรรยำกำศทุ่งนำ “เบ่ิงไฮ่เบ่ิงนำคำเฟ่”  นั่งชิลๆ ส่ังอำหำรและเคร่ืองด่ืมมำกินกนัเพลินๆ ไฮไลท์ของทำง

ร้ำนคือบริเวณสะพำนที่สร้ำงเหนือทุ่งนำพร้อมเพิงพกัระหว่ำงทำงให้ส่ังอำหำรมำนั่งกิน ส่วนทำงเดินไมก้็
ประดบัตกแต่งไดก้ลิ่นอำยอีสำนแบบน่ำรักๆ เหมำะกบัคนชอบถ่ำยรูปเช็คอิน อำหำรก็มีให้เลือกหลำกหลำยทั้ง
กำแฟ ชำไทย ชำเขียว โกโก ้อิตำเลี่ยนโซดำ น ้ำผลไม ้เบเกอร่ี ของกินเล่นต่ำงๆ ไปจนถึงเมนูจำนหลกั โดยเฉพำะ
บรรดำอำหำรอีสำนที่บอกเลยว่ำแซ่บโดนใจไม่แพ ้(ไม่รวมค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม) 
ไดเ้วลำอนัสมควรออกเดินทำงกลบัสู่กรุงเทพฯ และแวะซ้ือของฝำกระหว่ำงทำง 

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

รำยกำรท่องเที่ยวและกิจกรรมอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถึงควำมปลอดภยัของท่ำนเป็นส ำคญั 

ส่ิงท่ีควรน ำติดตัวไปด้วย - กลอ้งถ่ำยรูป, อุปกรณ์กนัแดด, หมวก แว่นตำ, รองเทำ้สวมใส่สบำย, ยำ

ประจ ำตวั 

ขอขอบคุณภาพประกอบความเขา้ใจ จากแหลง่ขอ้มูลอา้งองิดา้นล่าง เพือ่วตัถุประสงคใ์นการเชญิชวนคนไทยเทีย่ว
ไทย เพือ่ช่วยกระตุน้เศรษฐกจิทอ่งเทีย่วภายในประเทศ  

ชารก์่ะแฟร ์https://th-th.facebook.com/ChakaFairKorat/   

มกีนิฟารม์ https://www.facebook.com/mekinfarmkhonkaen/  

พระมหาธาตุแก่นนคร, วดัวงัค า, พทุธสถานภสูงิห ์http://i-san.tourismthailand.org/  

หอคอย 101 https://www.facebook.com/pg/หอโหวดรอ้ยเอด็ 

Street Art รอ้ยเอด็ https://th-th.facebook.com/pg/StreetArtRoiEt/  

พพิธิภณัฑส์รินิธร http://www.sdm.dmr.go.th/   
เบิง่ไฮ่เบิง่นาคาเฟ่ http://www.facebook.com/เบ่ิงไฮ่-เบ่ิงนา-คาเฟ่-ร้อยเอ็ด  

 

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



 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการ เดินทางทุกวนัศกุร ์เดือนมีนาคม-กนัยายน 2564 

เดือน วนัเดินทาง ราคา/ท่าน (พกัห้องคู่) /  
ไม่มีราคาเดก็  

พกัเด่ียวเพ่ิม 

เมษายน 64 09-11, 16-18, 23-25 6,299.- 1,500.- 
พฤษภาคม 64 07-09, 14-16, 21-23, 28-30 6,299.- 1,500.- 
มิถนุายน 64 04-06, 11-13, 18-20, 25-27 6,299.- 1,500.- 
กรกฎาคม 64 02-04, 09-11, 16-18, 23-25 6,299.- 1,500.- 
สิงหาคม 64 06-08, 13-15, 20-22, 27-29 6,299.- 1,500.- 
กนัยายน 64 03-05, 10-12, 17-19, 24-26 6,299.- 1,500.- 

 
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 ความ
คุม้ครองเหลอื 50% อายุต า่กว่า 1 ปี หรอื อายุเกนิ 85 ปีไม่คุม้ครอง ไม่คุ้มครองโรคประจ าตวัการถูกฆาตกรรมหรอืถูกท ารา้ย) 
7. ค่าภาษมีูลค่าเพิม่ (ในกรณีตอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ากบัภาษ ี ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนการช าระเงนิ หากแจง้
ภายหลงัการช าระเงนิ ทางบรษิทัฯ จะไม่ออกยอ้นหลงัใหทุ้กกรณี)  

 
อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื่นๆ ทีน่อกเหนอืรายการทวัรท์ีร่ะบุ อาท ิค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารกัษาพยาบาล (ในกรณีที่
เกดิจากการเจบ็ป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) หรอืเชา่จกัรยาน คา่กจิกรรมผจญภยัต่างๆ  เป็นตน้ 

2. ค่าทิปไกดแ์ละพนักงานขบัรถ ท่านละ 300 บาท 

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

2. เมื่อเจา้หนา้ทีไ่ดร้บัขอ้มูลแลว้ จะตดิต่อกลบั เพื่อยนืยนัการจอง พรอ้มรายละเอยีด 

3. ช าระค่าทวัรเ์ตม็จ านวน เพือ่เป็นการยนืยนัการจองจงึจะถอืว่าไดท้ าการส ารองทีน่ัง่เสรจ็สมบูรณ์ โดยการโอน
เงนิเขา้ทางธนาคารของบรษิทัฯ ดงัรายละเอยีด หากไม่ช าระตามก าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ัง่ใหลู้กคา้ท่านอื่นทีร่ออยู่ 



 
 
 
 
 
 
 
 

การช าระไมค่รบ ถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่เีงื่อนไข ทางผูจ้ดัมสีทิธยิกเลกิทวัรแ์ละขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
เงนิตามเงือ่นไขการยกเลกิ 
 

การยกเลิกการเดินทาง  
1. ขอสงวนสทิธิก์ารยกเลกิ เนื่องจากเป็นแพคเกจ็ราคาพเิศษ หากเกดิการเปลีย่นแปลงใดๆ ทีเ่ป็นเหตุสุดวสิยั อาท ิ

สภาพอากาศ การนดัหยดุงาน การปฏวิตั ิหรอือื่นๆ ลกูคา้สามารถปรบัเปลีย่นวนัเดนิทางในโปรแกรมนัน้ๆได้ 
2. ทางผูจ้ดัจะไมม่กีารคนืเงนิคา่บรกิารทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆ 
 

หมายเหตุ  
1. การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 6 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  สญูหายในทรพัยส์นิหรอือยา่งอืน่ การนัดหยุดงาน  ภยัธรรมชาต ิการก่อจลาจล การปฎวิตั ิ และอื่นๆ 

ทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม  
4. พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ดั  นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจ้ดัก ากบั  
5. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากบรษิทัขนส่ง  ผูเ้ดนิทาง
ไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทัง้สิน้ ทัง้คา่เสยีเวลา  ค่าเสยีโอกาส ค่าเสยีความรูส้กึ และค่าใชจ้า่ย
ทีบ่รษิทัจ่ายไปแลว้ เป็นตน้    
6. ขอความร่วมมอืในเรื่องความประพฤตขิองคนเดนิทาง หากผูจ้ดัเหน็ว่าผูเ้ดนิทางประพฤตตินทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิ
อนัตรายตอ่ผูเ้ดนิทางอื่นๆ หรอืทรพัยส์นิ หรอืขดัขวางการปฏบิตัหิน้าทีข่องเจา้หน้าที ่ (ตวัแทน) หรอืไม่ปฏบิตัติาม
ค าชีแ้จงของเจา้หน้าที ่(ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามทีเ่หน็สมควรเพื่อป้องกนัไม่ใหค้วามประพฤตดิงักล่าว
ด าเนินตอ่ไป ซึง่รวมไปถงึการยบัยัง้ และปฏเิสธใหบ้รกิาร 



 
 
 
 
 
 
 
 

 


