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วนัแรก ปั้มน ้ำมนั ปตท. วภิำวดีขำออก ฝั่งตรงขำ้มมหำวิทยำลยัหอกำรค้ำ – จงัหวดับุรรีมัย ์– ปรำสำทเมืองต ่ำ–  

ปรำสำทพนมรุง้ – ถนนคนเดนิเซรำะกรำว  

 
06.30 น. พรอ้มกัน ณ ป้ัมน ้ำมัน ปตท. วภิำวดีขำออก พรอ้มกัน ณ ปั๊มน ำ้มนั ปตท. ดนิแดง-วภิำวด ี(ตรงขำ้ม ม.หอกำรคำ้

ไทย) ** พรอ้มบรกิำรอำหำรเชำ้แบบ Set Box **  

 
07.00 น. น ำท่ำนออกเดนิทำงสู่ จ.บุรรีมัย ์จังหวัดมรดกโลก แหล่งประวัตศิำสตร์ส ำคัญของชำต ิแหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็น

กำรท่องเทีย่วทำงศลิปวัฒนธรรม เช่น โบรำณสถำน ซึง่เป็นสถำปัตยกรรมแบบขอมโบรำณ รวมทัง้มีแหล่งท่องเที่ยวทำง

ธรรมชำต ิ(ใชร้ะยะเวลำเดนิทำงโดยประมำณ 5 ช่ัวโมง) 
 
 

เทีย่ง น ำทำ่นเขำ้สู ่จ.บุรรีมัย ์รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ รำ้นขำหมูรำ้นเด็ด  
 

                  น ำท่ำนเขำ้สู ่  ปรำสำทเมอืงต ่ำ หรอื ปรำสำทหนิเมอืงต ่ำ เป็นสถำนที่ท่องเที่ยว
อกีแห่งทีส่ ำคัญ ของจังหวัดบุรรัีมย ์และสวยงำมไม่แพไ้ปกว่ำปรำสำทหนิพนมรุง้ ที่นี่
เป็นศำสนสถำนในศำสนำฮนิดู มสีถำปัตยกรรมแบบศลิปะขอมโบรำณ และสันนษิฐำน

ว่ำสรำ้งขึน้ในพุทธศตวรรษที ่16-17 ภำยในบรเิวณปรำสำทเมืองต ่ำ มีภำพจ ำหลักหนิ
บนหนำ้บัน และทับหลังที่สวยงำม เหมำะแก่กำรศกึษำดำ้นประวัตศิำสตร ์และศลิปะ
สมัยขอมโบรำณ มีจุดใหถ่้ำยรูปสวยๆ หลำกหลำยจุดภำยในบรเิวณปรำสำทเมอืงต ่ำ 

ลักษณะสถำปัตยกรรมดำ้นในของปรำสำทเมอืงต ่ำนั้นไดรั้บกำรกอ่สรำ้งดว้ยฝีมอืชำ่ง
ในระดับชำ่งหลวง เรยีกไดว่้ำเป็นโบรำณสถำนทีส่วยงำมตระกำรตำป็นอย่ำงยิง่  

 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ ปรำสำทพนมรุ้ง หรอื อุทยำนประวตัศิำสตรพ์นมรุง้  เป็น
โบรำณสถำนทีเ่ก่ำแก่ในจังหวัดบุรรัีมย ์ตัง้อยู่บนยอดเขำพนมรุง้ เป็นโบรำณสถำน ที่
ไดรั้บอิทธิพลอำรยธรรมเขมรโบรำณ ที่ซึ่งมีควำมส ำคัญมำกๆ ของประเทศไทย 

ปรำสำทหนิพนมรง้เป็นศำสนสถำนที่สรำ้งขึน้เพื่อถวำยแด่พระศวิะ เทพเจำ้สูงสุดใน
ศำสนำพรำหมณ์-ฮนิดู ซึง่ก่อสรำ้งหลำยยุคสมัยตัง้แต่พุทธศตวรรษที่ 15-18 จงึท ำ
ใหม้ีควำมงดงำมในดำ้นของสถำปัตยกรรม ควำมมหัศจรรยข์องปรำสำทพนมรุง้ก็คือ 

จะเกดิปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำตทิีพ่ระอำทติยข์ ึน้และตกที่แสงอำทติยส์ำดสอ่งทะลุ 
15 ช่องประตูของปรำสำทพนมรุง้ในทุกๆ ปี ปีละ 4 ครัง้ ท ำใหเ้กดิงำนประเพณีขึน้
เขำพนมรุง้ที่จัดขึ้นทุกๆ ปีอีกดว้ย และยังไดเ้ห็นปรำสำทหินพนมรุง้ในเวลำพระ

อำทติยต์กอกีดว้ย 
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เย็น  น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สู ่อ. เมอืง จ.บุรรีมัย ์ (ใชเ้วลำเดนิทำง 1 ชม.) 

 
เขำ้เยี่ยมชม ถนนคนเดนิเซรำะกรำววอลค์กิ้ง สตรีท เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงที่มีสินคำ้หลำกหลำยประเภท ทั ้งเสื้อผำ้ 
ผลติภัณฑ์โอท็อปต่ำงๆ อำหำรคำว และอำหำรหวำน ผักผลไมจ้ำกกลุ่มตลำดนัดสเีขยีว สนิคำ้หัตถกรรมจำกชุมชนจำก

หลำยอ ำเภอมำรวมไวใ้นที่เดียว อีกทัง้นอกจำกนี้ยังมีกำรแสดงดนตรี ศลิปวัฒนธรรมต่ำงๆ หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันมำ
แสดงบนเวทีอยู่เป็นประจ ำ ท ำใหท้ี่นี่มีสสัีน และคกึคักมำกทีเดียว โดยถนนคนเดนิจะมีในทุกวันหยุดเสำร์-อำทติย ์หรือ

วันหยุดนักขัตฤกษ์ต่ำงๆ ค่ะ 
 

** เพือ่ควำมเพลดิเพลนิในกำรทอ่งเทีย่ว ใหท้่ำนอสิระอำหำรเย็นตำมอธัยำศยั ** 

 

พกัที ่ โรงแรม ฟอรจ์ูน บุรรีมัย ์หรอืระดบัเทยีบเทำ่เดยีวกนั 

 

วนัทีส่อง วนอุทยำนภูเขำไฟกระโดง –สนำมฟุตบอล บุรรีมัย ์สเตเดยีม – สถำนรีถไฟบุรรีมัย ์- วดัเขำองัคำร - อุทยำน

ประวตัศิำสตรพ์มิำย – อนุสำวรยีท์ำ้วสุรนำร–ี รำ้นของฝำก 

 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม   
 

น ำท่ำนเขำ้สู่ วนอุทยำนภูเขำไฟกระโดง เป็นภูเขำไฟทีด่ับสนทิแลว้ มปีำกปล่องทะลุเห็นไดชั้ดเจน จงึกลำยเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยว และที่ศกึษำประวัตศิำสตรธ์รณีวทิยำและชวีวทิยำ บนเขำกระโดงยังมีโบรำณสถำนสมัยขอมที่ส ำคัญ คือ รอย
พระพุทธบำทจ ำลอง และพระพุทธรูปขนำดใหญ่ ชือ่ว่ำ “พระสภัุทรบพติร” พระพุทธรูปองคใ์หญ่คู่เมอืงบุรรัีมย ์ประดษิฐำน
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อยู่บนยอดเขำ ซึง่เป็นที่เคำรพสักกำระของคนในทอ้งถิน่ และจุดชมววิอกีดว้ย นอกจำกนี้ ยังมสีะพำนพสิูจน์ศรัทธำสำธุชน 
หรอื บันไดนำครำช ซึง่สรำ้งขึน้เมือ่ปี พ.ศ. 2512 เพือ่เป็นทำงเดนิขึน้ไปสักกำระบูชำพระสภัุทรบพติรซึง่ตัง้อยู่บนยอดเขำ

กระโดง จ ำนวน 297 ขัน้ ท ำใหเ้กดิงำนประเพณีขึน้เขำกระโดง ในวันขึน้ 15 ค ่ำ เดือน 5 ของทุกปี และร่วมท ำบูญงำน
ประกวดกวนขำ้วทพิย–์ตักบำตรรเทโวโรหณะ ในชว่งกอ่นวันออกพรรษำและวันออกพรรษำอกีดว้ย 
น ำท่ำนเขำ้สู ่ สนำมฟุตบอล บุรรีมัย ์สเตเดยีม ซึง่เป็นสนำมกฬีำสนำมเหยำ้ของสโมสรฟตุบอล บุรรัีมย ์ยูไนเต็ด ควำม

พเิศษของที่นี่ก็คือ เป็นสนำมฟตุบอลที่ไดม้ำตรฐำนแห่งแรกและแห่งเดยีวในประเทศไทยผ่ำนมำตรฐำนระดับเวลิด์คลำส
จำกฟีฟ่ำอีกดว้ย สำวกกีฬำฟุตบอลทัง้หลำย ถำ้ไดม้ำเที่ยวบุรีรัมย์ ยังไงก็ตอ้งแวะมำทัวร์สนำมบอลกันสักครัง้ ถือเป็น

สถำนทีท่่อง และแลนดม์ำรค์แห่งใหม่แห่งจังหวัดบุรรัีมย ์
 

 
 
 
น ำท่ำนไปยัน สถำนรีถไฟบุรรีมัย ์น ำท่ำนพำลมิลอง ลูกชิน้ยนืกนิ ทีโ่ด่งดังแห่งเมอืงบุรรัีมย ์รำ้นขำยลูกชิน้ทอดแบบยืน

กนิเดีย๋วนี้มใีหเ้ลอืกกว่ำสบิรำ้น เรยีงรำยเป็นแนวยำวอยู่หนำ้สถำนีรถไฟ แต่ละรำ้นพยำยำมสรำ้งจุดขำยของตัวเอง บำงรำ้น
ลูกชิน้หลำยอย่ำง บำงรำ้นมผีักแกลม้แปลกๆ บำงรำ้นมนี ้ำจิม้หลำยแบบว่ำกันไป ทีแ่น่นอนคอืรสชำตดิทีุกรำ้น 
 

 
พำท่ำนเขำ้ชม วดัเขำองัคำร หรอื วดัเขำพระองัคำร ตัง้อยู่บนยอดเขำอังคำร บรเิวณทีต่ัง้วัดเป็นปำกปล่องภูเขำไฟทีด่ับ
แลว้ สันนิษฐำนว่ำน่ำจะเป็นทีต่ัง้ของโบรำณสถำนสมัยทวำรวด ีเพรำะพบเสมำหนิแกะสลักเป็นจ ำนวนมำก ณ บรเิวญนี้ วัด

เขำอังคำรเป็นสถำปัตยกรรมแบบวัดพุทธศลิป์ผสมศลิปะขอม ซึง่เป็นแนวเดียวกันกับปรำสำทหนิเขำพนมรุง้ จงึสันนษิฐำน
ว่ำอำจจะสรำ้งมำในสมัยเดยีวกับปรำสำทหนิพนมรุง้ หรอืในยุคที่อำณำจักรขอมเรอืงอ ำนำจ 
 

เทีย่ง           รบัประทำนอำหำรกลำงวนั และออกเดนิทำงไปยงัจงัหวดั นครรำชสมีำ  (ใชเ้วลำโดยประมำณ 1.30 ชม ) 
 
น ำท่ำนเขำ้สู่ อุทยำนประวตัศิำสตรพ์มิำย เป็นปรำสำทหนิทรงขอมโบรำณศลิปะแบบ”บำปวน” ตัง้อยู่ในอ ำเภอพมิำย 

จังหวัดนครรำชสมีำ ซึง่ประกอบดว้ยปรำสำทหนิในสมัยอำณำจักรขอมทีใ่หญ่โตและงดงำม สรำ้งขึน้ในสมัยพระเจำ้สรุยิวร
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มันที่ 1 รำวพุทธศตวรรษที่ 16 เพื่อใชเ้ป็นเทวสถำนของศำสนำพรำหมณ์-ฮนิดู และเปลี่ยนเป็นพุทธศำสนำนกิำยมหำยำน 
ในเวลำต่อมำ 

 
ปรำสำทหนิพมิำย สรำ้งขึน้ตำมควำมเชือ่เกีย่วกับสวรรค ์และโลกมนุษย ์ลักษณะผังของปรำสำทหนิพมิำยนัน้สรำ้งขึน้คลำ้ย
เขำพระสุเมรุ มอีงคป์รำสำทประธำน ซึง่อยู่ใจกลำงของเทวสถำน เป็นเสมอืนทำงเชือ่มระหว่ำงโลกกับสวรรค ์ปรำหนิพมิำย 

เป็นปรำสำทหนิที่มขีนำดใหญ่ที่สดุในประเทศไทย เป็นหนึ่งในสถำนที่ท่องเทีย่วส ำคัญทีสุ่ดแห่งหนึง่ในอ ำเภอพมิำย และ
จังหวัดนครรำชสมีำ ทีทุ่กท่ำนควรไป 

 
 
น ำท่ำนเขำ้สู่ อนุสำวรยีท์ำ้วสุรนำร ี(ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 ชม.) ตัง้อยู่ในท ำเลกลำงเมืองเป็นจุดท่องเที่ยวส ำคัญ

แห่งหนึง่ของโครำช อนุสำวรยีห์ล่อดว้ยทองแดงรมด ำสูง 185 เซนตเิมตร หนัก 325 กโิลกรัม ประดษิฐำนอยู่บนไพที หัน
หนำ้ไปทำง ดำ้นทศิตะวันตก ซึง่เป็นทีต่ัง้ของกรุงเทพมหำนคร ภำยในบรรจุอัฐขิองทำ้วสุรนำรอีนุสำวรยีท์ำ้วสุรนำรหีรือย่ำ
โมของชำวโครำช ถอืเป็นอนุสำวรยีท์ี่ สรำ้งขึน้มำเพื่อระลกึถงึและยกย่องคุณงำมควำมดขีองวรีสตรีสำมัญชนคนแรกของ

ประเทศไทยทำ้วสุรนำรี หรือย่ำโมที่ชำวโครำช เรียกขำนกันอย่ำงคุน้เคยท่ำนเป็นวีรสตรีในประวัติศำสตร์ที่สรำ้ง
คุณประโยชน์ใหแ้กช่ำตบิำ้นเมอืง จงึเป็น บุคคลที่ชำวโครำช ภำคภูมใิจและเคำรพบูชำ ย่ำโมกลำยเป็นสัญลักษณ์ของชำว
โครำชกระทั่งเรยีกชือ่จังหวัดนี้ว่ำ "เมอืงย่ำโม" 

 
17.00 น. น ำท่ำนเดนิทำงออกจำก   

17.30 น. น ำท่ำน แวะซือ้ของฝำกและรบัประทำนอำหำร  

20.30 น. เดนิทำงถงึ ปั๊มน ำ้มนั ปตท. ดนิแดง-วภิำวด ี(ตรงขำ้ม ม.หอกำรคำ้ไทย) โดยสวัสดภิำพ 

** ขอขอบพระคุณทีเ่ลอืกใชบ้รกิำร ** 

อตัรำคำ่บรกิำร 
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ก ำหนดกำรเดนิทำง 

 

ประเภทพำหนะ รำคำทำ่นละ 

 

พกัเดีย่ว 

 

02 – 03 ตุลำคม 2564 รถตู ้VIP 4,999 1,000 

06 – 07 ตุลำคม 2564 

(ปรำกฏกำรณ์พระอำทติยต์รง 15 ช่อง
ประตูปรำสำทพนมรุง้) 

 

รถตู ้VIP 5,999 

 

1,000 
 

09 – 10 ตุลำคม 2564 รถตู ้VIP 4,999 1,000 

13 – 14 ตุลำคม 2564 รถตู ้VIP 5,999 1,000 

16 – 17 ตุลำคม 2564 รถตู ้VIP 4,999 1,000 

23 – 24 ตุลำคม 2564 รถตู ้VIP 5,999 1,000 

24 - 25 ตุลำคม 2564 รถตู ้VIP 5,999 1,000 

30 – 31 ตุลำคม 2564 รถตู ้VIP 4,999 1,000 

06 – 07 พฤศจกิำยน 2564 รถตู ้VIP 4,999 1,000 

13 – 14 พฤศจกิำยน 2564 รถตู ้VIP 4,999 1,000 

20 – 21 พฤศจกิำยน 2564 รถตู ้VIP 4,999 1,000 

27 - 28 พฤศจกิำยน 2564 รถตู ้VIP 4,999 1,000 

04 – 05 ธนัวำคม 2564 รถตู ้VIP 5,999 1,000 

05 – 06 ธนัวำคม 2564 รถตู ้VIP 5,999 1,000 

10 – 11 ธนัวำคม 2564 รถตู ้VIP 5,999 1,000 

11 – 12 ธนัวำคม 2564 รถตู ้VIP 5,999 1,000 

18 – 19 ธนัวำคม 2564 รถตู ้VIP 4,999 1,000 

25 – 26 ธนัวำคม 2564 รถตู ้VIP 4,999 1,000 

31 ธนัวำคม 64 – 01 มกรำคม 65 รถตู ้VIP 5,999 1,000 

01 - 02 มกรำคม 2565 รถตู ้VIP 5,999 1,000 

 
***คำ่บรกิำรขำ้งตน้ ยงัไมร่วมคำ่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ ำเทีย่วทำ่นละ 300 บำท /ทรปิ/ตอ่ทำ่น*** 

กำรเดนิทำงในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผูีโ้ดยสำรจ ำนวน 6 - 8 ทำ่น ตอ่ 1 คนัรถตู ้ถำ้ผูโ้ดยสำรไมค่รบจ ำนวนดงักลำ่ว บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นกำรเลือ่นกำรเดนิทำง หรอืเปลีย่นแปลงรำคำ 

** ในกรณีทีลู่กคำ้เดนิทำงไมถ่งึ 6 ทำ่น และประสงคท์ีจ่ะเดนิทำง ลูกคำ้จะตอ้งช ำระคำ่สว่นตำ่งเพิม่เตมิ กรุณำตดิตอ่
สอบถำมเจำ้หนำ้ทีอ่กีคร ัง้ ** 

***เนือ่งดว้ยสถำนทีท่อ่งเทีย่ว หรอืรำ้นคำ้บำงแหง่อำจจะยงัไมส่ำมำรถเปิดใหบ้รกิำรได*้** 
**ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลง หรอืงด สถำนทีด่งักลำ่ว อนัมำจำกเหตุสุดวสิยั** 
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อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 
  ค่ำรถตู ้VIP น ำเทีย่วตำมรำยกำร 

  ค่ำที่พัก หอ้งละ 2 ท่ำน พรอ้มอำหำรเชำ้ ตำมโรงแรมที่ระบุไวใ้นรำยกำร หรือระดับเดียวกัน ทัง้นี้บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำร

เปลีย่นแปลงหอ้งพัก  
  ค่ำเขำ้ชมสถำนทีต่่ำงๆ ตำมรำยกำร  
  ค่ำอำหำรตำมมือ้ทีร่ะบุในรำยกำร     

  ค่ำจำ้งมัคคุเทศก ์และทมีงำนคอยบรกิำรตลอดกำรเดนิทำง  

  ค่ำประกันอบัุตเิหตุระหว่ำงเดนิทำง วงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำท, ค่ำรักษำพยำบำล 500,000 บำท (เงือ่นไขตำมกรมธรรม)์ 
  ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% และ 3% ออกใบเสร็จในนำมบรษัิท 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 
  ค่ำใชจ้่ำยสว่นตัวนอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบุ เช่น ค่ำโทรศัพท ์ค่ำโทรศัพทท์ำงไกล ค่ำอนิเตอร์เน็ต ค่ำอำหำรและเครือ่งดื่มทีส่ั่ง

เพิม่นอกเหนือรำยกำร (กรุณำสอบถำมจำกหัวหนำ้ทัวรก์อ่นกำรใชบ้รกิำร) 
  ค่ำใชจ้่ำยที่เพิม่ข ึน้ของนักท่องเที่ยวที่มไิดเ้กดิจำกควำมผดิของทำงบรษัิท เช่น ภัยธรรมชำต ิกำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน กำร

ปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ควำมเจ็บป่วย ควำมสญูหำยหรือเสยีหำยของสัมภำระ ควำมล่ำชำ้ เปลี่ยนแปลง หรอืกำรบรกิำรของสำยกำรบนิ เหตุ
สดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 
  คำ่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ ำเทีย่ว ทำ่นละ 300 บำท/ทรปิ/ตอ่ทำ่น 

 

เงือ่นไขกำรช ำระคำ่บรกิำร 
1. นกัท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช ำระเงนิมดัจ ำค่ำทวัร ์เป็นจ ำนวน 2,000 บำทต่อท่ำน พรอ้มส ำเนำบตัรประชำชน เพือ่

ส ำรองทีน่ ัง่ และส ำหรบัท ำกำรจองควิทีค่ ำชะโนด  

2. นกัท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช ำระเงนิคำ่บรกิำรส่วนทีเ่หลอืท ัง้หมดก่อนวนัเดนิทำงอยำ่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักท่องเทีย่ว
หรอืเอเจนซีไ่ม่ช ำระเงนิ หรอืช ำระเงนิไม่ครบภำยในก ำหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่ำนถูกปฏเิสธกำรจ่ำยเงนิไม่ว่ำกรณีใดๆ ใหถ้อืว่ำ
นักท่องเทีย่วสละสทิธกิำรเดนิทำงในทัวรนั์น้ๆ 

3. กำรตดิต่อใดๆ กับทำงบรษัิทเช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมำยฯ ตอ้งท ำในวันเวลำท ำกำรของทำงบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร ์
เวลำ 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสำร์ เวลำ 9.00 น. – 14.00 น. นอกจำกวันเวลำดังกล่ำวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบำล
ประกำศในปีนัน้ๆถอืว่ำเป็นวันหยุดท ำกำรของทำงบรษัิท 

เงือ่นไขกำรยกเลกิกำรเดนิทำง 
1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งกำรขอยกเลกิกำรเดนิทำง หรอืเลือ่นกำรเดนิทำง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชีือ่ในเอกสำร

กำรจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทำงมำเซ็นเอกสำรกำรยกเลกิทีบ่รษัิทอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเพื่อแจง้ยกเลกิกำรจองกับทำง

บรษัิทเป็นลำยลักษณ์อักษร ทำงบรษัิทไม่รับยกเลกิกำรจองผ่ำนทำงโทรศัพทไ์ม่ว่ำกรณีใดๆ 
2. กรณีนักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งกำรขอรับเงนิค่ำบรกิำรคืน นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชีือ่ในเอกสำรกำรจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมลล ์หรอืเดนิทำงมำเซ็นเอกสำรกำรขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่ำงใดอย่ำงหนึง่เพือ่ท ำเรือ่งขอรับเงนิค่ำบรกิำรคนื โดยแนบหนังสอื
มอบอ ำนำจพรอ้มหลักฐำนประกอบกำรมอบอ ำนำจ หลักฐำนกำรช ำระเงนิค่ำบรกิำรต่ำงๆ และหนำ้สมุดบัญชธีนำคำรทีต่อ้งกำรให ้
น ำเงนิเขำ้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขกำรคนืเงนิค่ำบรกิำรดังนี้ 

2.1 ยกเลกิก่อนวันเดนิทำง 30 วัน ขึน้ไป คนืเงนิค่ำทัวรเ์ต็มจ ำนวน ของค่ำทัวรท์ี่ช ำระแลว้ และหักค่ำใชจ้่ำยที่จ่ำยจรงิ ไดแ้ก ่
ค่ำยำนพำหนะ รำ้นอำหำร โรงแรมทีพั่ก ค่ำธรรมเนียมเขำ้ชมสถำนทีท่่องเทีย่ว ค่ำบรกิำร หรอืค่ำใชจ้่ำยทีจ่ ำเป็นอืน่ๆ  

** ในกรณีทีว่นัเดนิทำงตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิกำรเดนิทำงไม่นอ้ยกวำ่ 30 วนั ** 

2.2 ยกเลกิก่อนวันเดนิทำง 15 - 29 วัน คืนเงนิค่ำทัวร์ 50% และหักค่ำใชจ้่ำยที่จ่ำยจรงิ ไดแ้ก่ ค่ำยำนพำหนะ รำ้นอำหำร 
โรงแรมทีพั่ก ค่ำธรรมเนียมเขำ้ชมสถำนทีท่่องเทีย่ว ค่ำบรกิำร หรอืค่ำใชจ้่ำยทีจ่ ำเป็นอืน่ๆ  

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทำง 0 - 14 วัน ไม่คนืเงนิค่ำทัวรท์ีช่ ำระแลว้ทัง้หมด** 

 
เงือ่นไขและขอ้ก ำหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส ำหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่กำรท่องเทีย่วเท่ำนัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมำ หำกท่ำนไม่ไดร่้วมเดนิทำงหรอืใชบ้รกิำรตำมทีร่ะบุไวใ้นรำยกำรไม่ว่ำบำงสว่นหรอืทัง้หมด หรือถูกปฏเิสธ
กำรเขำ้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทำงบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่ำบรกิำรไม่ว่ำบำงสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่ำน 

3. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรกำรเดนิทำงตำมควำมเหมำะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถำนกำรณ์ ภูมอิำกำศ 

และเวลำ ณ วันทีเ่ดนิทำงจรงิของประเทศทีเ่ดนิทำง ทัง้นี้ บรษัิทจะค ำนงึถงึควำมปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส ำคัญ 
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4. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อควำมเสยีหำยหรอืค่ำใชจ้่ำยใดๆ ที่เพิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วที่มไิดเ้กดิจำกควำมผดิ
ของทำงบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชำต ิกำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน กำรปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ควำมเจ็บป่วย ควำมสูญหำยหรอืเสยีหำยของ

สัมภำระ ควำมล่ำชำ้ เปลีย่นแปลง หรอืกำรบรกิำรของสำยกำรบนิ เหตุสดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 
5. มัคคุเทศก ์พนักงำน หรอืตัวแทนของทำงบรษัิท ไม่มีอ ำนำจในกำรใหค้ ำสัญญำใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสำรลงนำมโดยผูม้ี

อ ำนำจของบรษัิทก ำกับเท่ำนัน้ 

6. เงือ่นไขกำรเดนิทำง ระเบยีบ ขอ้จ ำกัดกำรเดนิทำง ในแต่ละจังหวัดอำจมกีำรเปลีย่นแปลงตำมนโยบำยของภำครัฐ 

ทัง้นี้นักท่องเทีย่วทีป่ระสงคจ์ะเดนิทำงตอ้งมคีวำมพรอ้มปฏบัิตติำมเงือ่นไขของจงัหวัดนัน้ๆ 

 
 


