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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 



 
 
 
 
 
 
 
 

อสีำนโคตรคูล บุรีรัมย์ สุรินทร์ 3 วนั  

เยือนถิ่นอำรยธรรมขอม ย้อนเวลำพนัปีควำมศักด์ิสิทธิ์ปรำสำทพนมรุ้ง 
 

วนัแรก  กรงุเทพฯ – จ. บุรีรมัย ์– อทุยานประวติัศาสตรพ์นมรุ้ง  
05.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ จุดจอดรถ (ป ัม๊น ้ำมนัปตท ดนิแดง-วภิำวดรีงัสติ) โดยมเีจำ้หน้ำที่ของบรษิัทคอยให้
กำรตอ้นรบั 

05.20 น. ออกเดนิทำงสู่ จงัหวดับุรรีมัย ์โดยรถตู้ปรบัอำกำศ (ใชเ้วลำประมำณ 6 ชม.)  บริการอาหารว่าง และ
น ้าดื่มบนรถ 

08.30 น. แวะทำนอำหำรเชำ้ ณ รำ้นอำหำรทอ้งถิน่ 

12.30 น. เดนิทำงถงึ จ.บุรรีมัย ์รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ รำ้นอำหำรทอ้งถิน่   

บ่ำย ศาลหลกัเมืองบุรีรมัย ์ตัง้อยู่ใจกลำงเมอืงบุรรีมัย์ เป็นสถำนทีศ่กัดิส์ทิธิค์ู่บำ้นคู่เมอืงทีเ่คำรพสกักำระบูชำ
และเป็นที่ยดึเหนี่ยวจติใจ ของชำวบุรรีมัย์ โดยกรมศลิปำกรท ำกำรออกแบบ ในรูปแบบศลิปะขอมโบรำณที่
เลียนแบบมำจำกปรำสำทหนิพนมรุ้ง เพื่อเป็นกำรบ่งบอกเอกลกัษณ์และตัวตนของคนชำวบุรรีมัย์ และที่
ส ำคญัเป็นกำรรกัษำวฒันธรรมอนัดงีำมไวใ้นคนรุ่นหลงัไดส้บืทอดกนัต่อไป 

 
 

ปราสาทสายฟ้า บุรีรมัย์ เท่ียวสนามฟุตบอล บุรีรมัย์ สเตเดียม มาตรฐานระดบัสากล 

แห่งแรกในไทย  
ธนัเดอร ์คำสเซลิ สเตเดยีม หรอื สนำมฟุตบอล บุรรีมัย ์สเตเดยีม เป็นสนำมกฬีำทีส่ร้ำงขึน้เพื่อใชเ้ป็นสนำม
เหย้ำของสโมสรฟุตบอล บุรรีมัย ์ยูไนเต็ด เป็นสนำมฟุตบอลทีไ่ดม้ำตรฐำนแห่งแรกและแห่งเดยีวในประเทศ
ไทยที่ไม่มลีู่วิง่ค ัน่สนำม สนำมฟุตบอลแห่งนี้มขีนำดกวำ้งใหญ่มำกๆ สำมำรถจุไดถ้ึง 32,600 ที่นัง่ มกีำร 
ตดิตัง้ไฟส่องสว่ำงของฟิลปิสอ์ย่ำงมำตรฐำน ควำมสว่ำงของไฟอยู่ที่ 1,500 ลกัซ์ โดยส่วนอฒัจรรยฝ์ ัง่กอง
เชยีร์นัน้มเีกำ้อี้ทีน่ัง่เชยีรเ์ป็นสนี ้ำเงนิและสขีำว มองไปแลว้เหมอืนสนำมฟุตบอลต่ำงประเทศกนัเลย ด้ำนใน
สนำมกีฬำแห่งนี้มที ัง้หมด 4 ชัน้ด้วยกนั โดยชัน้ที่ 1 จะเป็นส ำนักงำนห้องแถลงข่ำว ห้องสื่อมวลชน ร้ำน
ขำยสนิค้ำที่ระลกึ ห้องนักกีฬำทีมเหย้ำ-เยือน ห้องพกัผู้ตัดสิน และห้องประชุม ส่วนชัน้ที่ 3 จะเป็นห้อง



 
 
 
 
 
 
 
 

จดัเลื้ยงใหญ่จ ำนวน 400 ที่นัง่ ชัน้ที่ 3 เป็นห้องวไีอพ ี6 ห้อง และห้องจดัเลี้ยง 1 ห้อง และชัน้ที่ 4 เป็น
หอ้งวไีอพ ี15 หอ้ง งำนนี้เรำไดเ้ขำ้ไปชมทัง้หอ้งเปลี่ยนชุดทมีเหยำ้ หอ้งอำบน ้ำ ห้องซ้อม ก่อนกลบัแวะซื้อ
ของที่ระลึกหรือ Buriram United Megastore จ ำหน่ำยของที่ระลึก ทัง้เสื้อบอล เสื้อยืด กำงเกง กระเป๋ำ 
นอกจำกนี้ยงัมขีองทีร่ะลกึเลก็ๆ น้อยๆ อย่ำงพวงกุญแจ เคสโทรศพัทม์อืถอื เขม็กลดั ใหเ้ลอืกซื้อกนัอกีดว้ย  

เยน็ รบัประทำนอำหำรเยน็ ณ รำ้นอำหำรทอ้งถิน่  
น ำท่ำนเขำ้เชค็อนิ โรงแรมพนมรุง้ปุร ีหรอืเทยีบเท่ำ 

 

วนัท่ีสอง อทุยานประวติัศาสตรพ์นมรุ้ง  – จ.สุรินทร ์– โลกของช้าง Surin Elephant 

World  
เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม พรอ้มคนืหอ้งพกั  

 
 เชิญชมปรากฏการณ์ดวงอาทิตยข์ึ้น สาดแสงส่องตรง 15 ช่องประตู"ปราสาทพนมรุ้ง"   

แสงอรณุแรกยามตะวนัรุ่ง พุ่งผ่าน 15 ช่องประตู ปราสาทพนมรุ้งกบัความอศัจรรยแ์ห่งมหาเทวาลยั 

ซึง่ตัง้ตระหง่ำนบนภูเขำไฟพนมรุ้ง ควำมมหศัจรรยข์องปรำสำทพนมรุง้ รงัสรรคม์ำจำกภูมปิญัญำอนัแยบยล
ของคนโบรำณ ทีถ่่ำยทอดควำมศรทัธำในศำสนำฮนิดู ลทัธไิศวะนิกำยผ่ำนกอ้นหนินับรอ้ย   นับพนัก้อน ก่อ
ร่ำงสร้ำงเป็นควำมยิง่ใหญ่แห่งเทวสถำนบนยอดภูเขำไฟหนึ่งในหกลูกของเมอืงบุรรีมัย์ งำนประเพณีขึ้นเขำ
พนมรุง้ ทีอุ่ทยำนประวตัศิำสตรพ์นมรุ้ง ในวนัเสำร-์อำทติยแ์รกของเดอืนเมษำยน   ซึ่งเป็นช่วงทีส่ำมำรถชม
ปรำกฏกำรณ์พระอำทิตย์ขึ้นตรง ๑๕ ช่องประตูปรำสำทหินพนมรุ้ง ในช่วงเช้ำตรู่ (ประมำณ 04.00-

05.30) เพื่อรบัแสงอรุณวนัใหม่ ณ มหำเทวำลยับนยอดภูเขำไฟทีด่บัสนิทอกีแห่งหนึ่งของบุรรีมัย์    
เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนัเยน็ ณ ตลำดอำหำรโบรำณทอ้งถิน่อสีำน 

 
บ่ำย ตามรอยภเูขาไฟท่ีวนอทุยานเขากระโดง ขึน้ไปสกักำระกรำบไหวองค ์ “พระสุภทัรบพติร” พระพุทธรูป

องคใ์หญ่ เดนิเล่นปำกปล่องภูเขำไฟ แลว้ไปยนืชมววิสวย ๆ ของเมอืงบุรรีมัยท์ี ่ “วนอุทยำนเขำกระโดง”  

หรอืทีรู่จ้กักนัอกีชื่อว่ำ “พนมกระดอง” เป็นสถำนทีพ่กัผอ่นหย่อนใจ สถำนทีท่อ่งเทีย่วทำงศำสนำ 



 
 
 
 
 
 
 
 

ประวตัศิำสตร ์ ทำงธรณีวทิยำ และเป็นทีต่ัง้ของปำกปล่องภูเขำไฟทีด่บัสนิท รอบขำ้งรำยลอ้มไปดว้ย
ธรรมชำตป่ิำไมท้ีอุ่ดมสมบูรณ์ จนไดร้บัชื่อว่ำเป็น “ป่ำในเมอืง” ของทีน่ี่ ภำยใน “วนอุทยำนเขำกระโดง” 

มำกมำยไปดว้ยสิง่ทีน่่ำสนใจ เริม่ตน้ตัง้แต่ “บนัไดนำครำช” บนัไดทำงเดนิขึน้ไปสกักำระบูชำ “พระสุภทัร
บพติร” จ ำนวน 297 ขัน้ ขึน้มำชมววิเมอืงบุรรีมัยท์ีส่วยงำม สนุกไปกบั “สไิหลเดอ้” สไลเดอรแ์บบฉบบั
เขำกระโดง ทีห่ำเล่นไดเ้ฉพำะทีน่ี่เพยีงเทำ่นัน้ และจุดไฮไลท ์ “ปากปล่องภเูขาไฟ” รปูพระจนัทรค์รึ่งซีก 

ท่ีมีอายุประมาณ 3 แสนถึง 9 แสนปี 

 
ศนูยค์ชศึกษา หรือ หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง คอืสถำนทีท่ีท่ ำใหจ้งัหวดัสุรนิทรไ์ดร้บักำรยกย่องใหเ้ป็น
เมอืงชำ้ง เพรำะทีน่ี่เป็นชุมชนชำวกวยทีเ่ลี้ยงชำ้งเป็นเพื่อนคู่ใจมำยำวนำน และยงัคงไวซ้ึง่วฒันธรรม และ
ประเพณีของคนเลีย้งชำ้งแต่ดัง้เดมิส ำหรบันักทอ่งเทีย่วทัว่ไป กำรไปเยอืนศูนยค์ชศำสตรศ์กึษำเรำจะไดช้ม
กำรแสดงควำมสำมำรถต่ำงๆ ของชำ้ง กำรนัง่ชำ้งไปรอบพืน้ที่ หรอืใครสนใจกำรลอดทอ้งชำ้งเพื่อสะเดำะ
เครำะหต์ำมควำมเชื่อกท็ ำไดเ้ช่นกนั แต่หำกจะลงเจำะลกึกว่ำนัน้แนะน ำใหพ้กัโฮมสเตยก์บัชำวบำ้นจะได้
เรยีนรูอ้กีมำกมำยพรอ้มกบัควำมสนุกทีเ่รำจะไดร้บัจำกกำรอำบน ้ำกนัชำ้ง ใหอ้ำหำรชำ้ง พำชำ้งเดนิเล่น ฯลฯ 

 
 โลกของช้าง (Elephant World) โครงกำรยิง่ใหญ่ทีเ่กิดจำกควำมร่วมมอืระหว่ำงรฐับำลและจงัหวดัสุรนิทร์ 

โดยเนรมติรพืน้ที่กว่ำ 500 ไร่ ตดิกบัศูนย์คชศกึษำ บ้ำนตำกลำง ใหเ้ป็นศูนย์อนุรกัษ์ช้ำงที่ใหญ่ทีสุ่ดในโลก 
มทีัง้จดัแสดงเรื่องรำวของชำ้ง เป็นแหล่งศกึษำขอ้มูลทำงวชิำกำรของชำ้ง และจะมชีำ้งอยู่ทีน่ี่มำกทีสุ่ดในโลก
ด้วย ภำยในแบ่งออกเป็น 8 ส่วน ซึ่งล้วนแต่เป็นโครงสร้ำงแปลกตำอลงักำรสมกบังำนช้ำงทัง้สิ้น  มทีัง้ซุ้ม
ประตูทำงเขำ้ สนำมแสดงชำ้ง สระชำ้งเล่นน ้ำ หอชมช้ำง โรงภำพยนตร ์พพิธิภณัฑ์ และกำรท่องไพร ที่มที ัง้
แบบท่องไพรปกต ิและท่องไพรแบบแอดเวนเจอร ์เรยีกว่ำเป็นแหล่งท่องเทีย่วเกีย่วกบัชำ้งแบบครบวงจรทีส่ดุ
ในโลกกว็่ำได ้

เยน็ รบัประทำนอำหำรเยน็ ณ รำ้นอำหำรทอ้งถิน่ 

 น ำท่ำนเขำ้เชค็อนิโรงแรม Sorin Boutique Hotel  หรอืเทยีบเทำ่  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัท่ีสาม จ.สุรินทร ์– ศาลหลกัเมืองสุรินทร ์– ฟารม์เมลอ่น – กรงุเทพฯ           
 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม พรอ้มคนืหอ้งพกั  

ศาลหลกัเมืองสุรินทร ์เดมิเป็นศำลทีย่งัไม่มเีสำหลกัเมอืงแต่มคีวำมศกัดิส์ทิธิค์ู่บำ้นคู่เมอืงเป็นทีเ่คำรพบูชำ
ของประชำชนทัว่ไปมำเป็นเวลำนำนนับ 100 ปี ครัน้ พ.ศ. 2511 จงัหวดัสุรนิทร์ไดด้ ำเนินกำรขอให้กรม
ศลิปำกรออกแบบแปลนก่อสรำ้งตวัศำลหลกัเมอืงเสำหลกัเมอืงท ำดว้ยไมช้ยัพฤกษ์ มคีวำมสงู 3 เมตรวดัรอบ
ได้ 1 เมตรแกะสลักตกแต่งด้วยเจ้ำหน้ำที่ของกรมศิลปำกร  ต่อมำวันที่ 21 สิงหำคม พ.ศ. 2515 

พระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยู่หวัทรงประกอบพธิเีจมิเสำหลกัเมอืง ณ ต ำหนักจติรลดำรโหฐำน พระรำชวงัดุสติ 
ต่อมำจงัหวดัสุรนิทรไ์ด้มกีำรบูรณะปรบัปรุงรูปแบบศำลหลกัเมอืงโดยกำรผสมผสำนระหว่ำงศลิปะแบบเขมร
และศลิปะแบบไทยเขำ้ด้วยกัน ท ำให้ศำลหลักเมืองมีควำมสวยงำมและใหญ่โตอลงักำร ทัง้นี้ในอดีตเคยมี
เหตุกำรณ์มหัศจรรย์เกิดขึ้นที่บริเวณศำลหลักเมืองเมื่อเกิดรอยแยกบนพื้นถนนท ำให้ มีกำรขุดลงไปพบ
พระพุทธรูปนำคปรกและวตัถุโบรำณ เช่น พระเครื่องดนิเผำและก ำไลโบรำณจ ำนวนมำก รวมถึงเครื่องป ัน้
ภำชนะดินเผำสมัยก่อนประวัติศำสตร์ที่มีอำยุรำว  1,500 – 2,000 ปี ชำวบ้ำนจึงได้น ำไปบูชำที่
ศำลหลกัเมอืง 

 ผ่านชมอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภกัดีศรีณรงค์จางวาง (ปุม) ถูกสร้ำงขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2511 เพื่อเป็น
อนุสรณ์สถำนระลึกถึงผู้สร้ำงเมอืงท่ำนแรก ซึ่งเป็นบุคคลส ำคญัอย่ำงยิ่งในประวตัิศำสตร์ของเมอืงสุรนิทร์ 
อนุสำวรยีแ์ห่งนี้ตัง้อยู่ทำงเขำ้เมอืงสุรนิทรท์ำงดำ้นใต้ เดมิเคยเป็นก ำแพงเมอืงชัน้ในของตวัเมอืงสุรนิทร์  

 
เท่ียวฟาร์มเมล่อนแห่งภาคอีสาน “ตัง้ถาวรฟาร์ม” ลิ้มรสควำมหอมหวำนจำกผลผลติที่เติบโตบนผืน
ดนินทุ่งกุลำรอ้งไหแ้ท้ๆ  ทีน่ี่ปลูกเมล่อนหลำกหลำยสำยพนัธุ์ ไม่ว่ำจะเนื้อสเีขยีวหรอืเนื้อสสีม้ ผ่ำนกำรดูแลใส่
ใจอย่ำงด ีเลี้ยงแบบปลอดสำรพษิในโรงเรอืน จนได้เมล่อนเนื้อหวำนตำมธรรมชำติ และไม่ผ่ำนสำรเร่งใดๆ 
ยงัมทีัง้ผกัปลอดสำรพษิต่ำงๆ มะเขอืเทศ ขำ้วโพดหวำน แตงโมไรเ้มล็ด ฯลฯ โดยสำมำรถมำซื้อผลผลติสด
ได้ถึงฟำร์ม หรอืใครที่อยำกนัง่ชลิ ก็มรี้ำนอำหำรบรรยำกำศดี มทีัง้เครื่องดื่มและอำหำรให้เลอืกสัง่ แนะน ำ 
สมูทตี้เมล่อน น ้ำเมล่อนป ัน่ ไอศครมีเมล่อน สม้ต ำเมล่อน รวมไปถงึอำหำรจำนหลกัอกีหลำยอย่ำง นอกจำกนี้
บรเิวณโดยรอบยงัจดัเป็นสวนสวยใหม้ำถ่ำยรูปเชค็อนิกนัดว้ย  (อสิระอำหำรกลำงวนั ณ ตัง้ถำวรฟำรม์)  

13.00 น. ออกเดนิทำง กลบักรุงเทพฯ ระหวำ่งทำง แวะซื้อของฝำกกอ่นกลบักรุงเทพฯ 

21.00 น. เดนิทำงถงึ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิำพ พรอ้มควำมประทบัใจ 
--------------------------------------------------------------- 



 
 
 
 
 
 
 
 

รำยกำรทอ่งเทีย่วและกจิกรรมอำจมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม โดยค ำนงึถงึควำมปลอดภยัของท่ำนเป็น

ส ำคญั 

ส่ิงท่ีควรน าติดตวัไปด้วย ก -ลอ้งถ่ำยรูป, เสือ้กนัหนำว, อุปกรณ์กนัแดด หมวก แว่นตำ, รองเทำ้สวมใส่สบำย, ยำ
ประจ ำตวั 

 

ขอขอบคุณภาพประกอบความเขา้ใจ จากแหล่งขอ้มูลอา้งองิดา้นล่าง เพือ่วตัถุประสงคใ์นการเชญิชวนคนไทยเทีย่ว
ไทย เพือ่ช่วยกระตุน้เศรษฐกจิทอ่งเทีย่วภายในประเทศ  

ศูนยค์ชศกึษำ, วนอทุยำนพนมสวำย, ปรำสำทศขีรภูม ิ   https://i-san.tourismthailand.org 
 
 
 
 

ข้อแนะน าส าหรบัการเดินทาง ในช่วงภาวะโควิด 19 

*สมำชกิตอ้งใส่หน้ำกำกอนำมยัตลอดกำรเดนิทำง  
*ก่อนขึน้-ลงรถทุกครัง้  ทำงบรษิทัจะมมีำตรกำร วดัไข ้ และลำ้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอล์  

 

อตัราค่าบริการ เดินทางทุกวนัศกุร ์เดือนมีนาคม-กนัยายน64 

 
อตัราค่าบริการน้ีรวม    

1. ค่ำรถตูป้รบัอำกำศ คอยอ ำนวยควำมสะดวกทุกท่ำนตลอดกำรเดนิทำง 
2. ค่ำมคัคุเทศก์ คอยอ ำนวยควำมสะดวกทุกทำ่นตลอดกำรเดนิทำง 
3. ค่ำทีพ่กั 2 คนื พรอ้มอำหำรเชำ้ (หอ้งละ 2-3ท่ำน) 

4. ค่ำเขำ้สถำนทีท่่องเทีย่ว ตำมรำยกำรทีร่ะบุ 

5. ค่ำอำหำรและเครือ่งดืม่ ตำมรำยกำรทีร่ะบุ 

6. ประกนัอุบตัเิหตุตำมกรมธรรม ์(วงเงนิประกนั 1 ลา้นบาท ค่ารกัษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรอื อายุ 
75-85 ความคุม้ครองเหลอื 50% อายุต า่กวา่ 1 ปี หรอื อายุเกนิ 85 ปีไมคุ่ม้ครอง ไม่คุม้ครองโรคประจ าตวัการ
ถูกฆาตกรรมหรอืถูกท ารา้ย) 

7. ค่ำภำษมีูลค่ำเพิม่ (ในกรณีตอ้งกำรใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ำกบัภำษ ีตอ้งแจง้ล่วงหนำ้ก่อนกำรช ำระเงนิ หำกแจง้
ภำยหลงักำรช ำระเงนิ ทำงบรษิทัฯ จะไม่ออกยอ้นหลงัใหทุ้กกรณี)  

 
 

ค่าบริการท่านละ (บาท) / ไม่มีราคาเดก็ พกัเด่ียว เพ่ิม 

6,599.- 1,800.- 



 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่ำใชจ้่ำยส่วนตวัอื่นๆ ทีน่อกเหนือรำยกำรทวัรท์ีร่ะบุ อำท ิค่ำอำหำรและเครื่องดืม่ ค่ำรกัษำพยำบำล (ในกรณีที่
เกดิจำกกำรเจบ็ป่วยดว้ยโรคประจ ำตวั) หรอืเชำ่จกัรยำน ค่ำกจิกรรมผจญภยัต่ำงๆ  เป็นตน้ 

2. ค่าทิปไกดแ์ละพนักงานขบัรถ ท่านละ 300 บาท 
 

วิธีการจอง 
1. กรุณำแจง้รำยละเอยีด วนัทีเ่ดนิทำง ชือ่ผูจ้อง พรอ้มส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนและช่องทำงตดิตอ่ (เบอรม์อื
ถอื/ไลน์ไอด/ีอเีมล์) ส่งขอ้มูลทัง้หมดมำยงัอเีมล์ หรอื ไลน์ 

2. เมื่อเจำ้หนำ้ทีไ่ดร้บัขอ้มูลแลว้ จะตดิต่อกลบั เพื่อยนืยนักำรจอง พรอ้มรำยละเอยีด 

3.ช าระค่าทวัรเ์ตม็จ านวน เพือ่เป็นกำรยนืยนักำรจองจงึจะถอืว่ำไดท้ ำกำรส ำรองทีน่ัง่เสรจ็สมบูรณ์ โดยกำรโอนเงนิ
เขำ้ทำงธนำคำรของบรษิทัฯ ดงัรำยละเอยีด หำกไม่ช ำระตำมก ำหนด ขออนุญำตตดัทีน่ัง่ใหล้กูคำ้ทำ่นอืน่ทีร่ออยู่ กำร
ช ำระไม่ครบ ถอืว่ำท่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงโดยไม่มเีงือ่นไข ทำงผูจ้ดัมสีทิธยิกเลกิทวัรแ์ละขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ
ตำมเงื่อนไขกำรยกเลกิ 
 

การยกเลิกการเดินทาง  
1. ขอสงวนสทิธิก์ำรยกเลกิ เนื่องจำกเป็นแพคเกจ็รำคำพเิศษ หำกเกดิกำรเปลีย่นแปลงใดๆ ทีเ่ป็นเหตุสุดวสิยั อำท ิ
สภำพอำกำศ กำรนัดหยุดงำน กำรปฏวิตั ิหรอือื่นๆ ลูกคำ้สำมำรถปรบัเปลีย่นวนัเดนิทำงในโปรแกรมนัน้ๆได้ 
2. ทำงผูจ้ดัจะไมม่กีำรคนืเงนิค่ำบรกิำรทัง้หมดไม่ว่ำกรณีใดๆ 
 

หมายเหตุ  

1. กำรเดนิทำงในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำรจ ำนวน 6 ท่ำนขึน้ไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไมค่รบจ ำนวน ดงักล่ำวทำงบรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำหรอืเลื่อนกำรเดนิทำงหรอืยกเลกิกำรเดนิทำง 
2. กำรเปลีย่นแปลงโปรแกรม อำจเกดิขึน้ได ้ตำม สถำนกำรณ์ อำทเิช่น กำรเปลีย่นแปลงของสภำพอำกำศ เป็นตน้  
ซึง่บรษิทัฯ และผูจ้ดั จะด ำเนนิกำรโดยรกัษำผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทำง ใหด้ทีีสุ่ด 

3. ขอสงวนสทิธิป์ฏเิสธควำมรบัผดิชอบค่ำเสยีหำยทีเ่กดิกบัชวีติ ร่ำงกำย กำรเจบ็ป่วย กำรถูกท ำรำ้ย ควำมตำย 
อุบตัเิหตุต่ำงๆ  สญูหำยในทรพัยส์นิหรอือย่ำงอื่น กำรนัดหยุดงำน  ภยัธรรมชำต ิกำรก่อจลำจล กำรปฎวิตั ิ และอื่นๆ 
ทีเ่กดิขึน้ทำงตรงหรอืทำงออ้ม  

4. พนกังำนและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธิใ์นกำรใหค้ ำสญัญำใดๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ดั  นอกจำกมเีอกสำรลงนำมโดยผูม้ี
อ ำนำจของผูจ้ดัก ำกบั  

5. กรณีเกดิควำมผดิพลำดจำกตวัแทน จนมกีำรยกเลกิ ล่ำชำ้ เปลีย่นแปลง กำรบรกิำรจำกบรษิทัขนส่ง  ผูเ้ดนิทำง
ไม่สำมำรถเรยีกรอ้งค่ำเสยีหำย ไม่ว่ำในกรณีใดๆ ทัง้สิน้ ทัง้ค่ำเสยีเวลำ  ค่ำเสยีโอกำส ค่ำเสยีควำมรูส้กึ และ
ค่ำใชจ้่ำยทีบ่รษิทัจ่ำยไปแลว้ เป็นตน้    



 
 
 
 
 
 
 
 

6. ขอควำมร่วมมอืในเรื่องควำมประพฤตขิองคนเดนิทำง หำกผูจ้ดัเหน็ว่ำผูเ้ดนิทำงประพฤตตินทีอ่ำจกอ่ใหเ้กดิ
อนัตรำยตอ่ผูเ้ดนิทำงอื่นๆ หรอืทรพัยส์นิ หรอืขดัขวำงกำรปฏบิตัหินำ้ทีข่องเจำ้หน้ำที่ (ตวัแทน) หรอืไม่ปฏบิตัติำม
ค ำชีแ้จงของเจำ้หน้ำที ่ (ตวัแทน) ทำงผูจ้ดัอำจใชม้ำตรกำรตำมทีเ่หน็สมควรเพือ่ป้องกนัไมใ่หค้วำมประพฤตดิงักล่ำว
ด ำเนินตอ่ไป ซึง่รวมไปถงึกำรยบัยัง้ และปฏเิสธใหบ้รกิำร 
   

 


