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โปรแกรมทวัร ์

วนัแรกของการเดินทาง (1)      ป้ัมน ้ามนั ปตท. วิภาวดีขาออก ฝั่งตรงขา้มมหาวิทยาลยัหอการคา้ – จงัหวดับุรีรมัย ์–  

                                         ปราสาทเมืองต า่–  ปราสาทพนมรุง้ – ถนนคนเดินเซราะกราว                       

06.30 น. คณะพรอ้มกนัท่ี ณ ปั้มน ้ามนั ปตท. วิภาวดีขาออก พรอ้มกนั ณ ปั๊มน ้ามนั ปตท. ดินแดง-วิภาวดี (ตรงขา้ม ม.

หอการคา้ไทย) ** พรอ้มบริการอาหารเชา้แบบ Set Box **  

07.00 น. น าทา่นออกเดินทางสู่ จ.บุรีรมัย ์จงัหวดัมรดกโลก แหลง่ประวติัศาสตร์ส าคญัของชาติ แหลง่ทอ่งเท่ียวส่วนใหญ่

จะเป็นการทอ่งเที่ ยวทางศิลปวฒันธรรม เชน่ โบราณสถาน ซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมแบบขอมโบราณ รวมทัง้มีแหลง่

ทอ่งเที่ ยวทางธรรมชาติ (ใชร้ะยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 5 ชัว่โมง) 

เท่ียง  บริการ  อาหารเท่ียง ณ รา้นขาหมูรา้นเด็ด 

น าทา่นเขา้สู ่  ปราสาทเมืองต า่ หรือ ปราสาทหิน 

เมืองต า่ เป็นสถานท่ีทอ่งเที่ ยวอีกแหง่ท่ี

ส าคญั ของจงัหวดับุรีรัมย ์และสวยงามไม่

แพไ้ปกวา่ปราสาทหินพนมรุง้ ท่ีน่ีเป็นศา

สนสถานในศาสนาฮินด ู มีสถาปัตยกรรม

แบบศิลปะขอมโบราณ และสนันิษฐานวา่

สรา้งข้ึนในพุทธศตวรรษท่ี 16-17 ภายใน

บริเวณปราสาทเมืองต ่า มีภาพจ าหลกัหิน

บนหนา้บนั และทบัหลงัท่ีสวยงาม เหมาะ

แกก่ารศึกษาดา้นประวติัศาสตร์ และ

ศิลปะสมยัขอมโบราณ มีจุดใหถ้า่ยรูป

สวยๆ หลากหลายจุดภายในบริเวณปราสาทเมืองต ่า ลกัษณะสถาปัตยกรรมดา้นในของปราสาทเมืองต ่านั้นไดร้ับ

การกอ่สรา้งดว้ยฝีมือชา่งในระดบัชา่ง

หลวง เรียกไดว้า่เป็นโบราณสถานท่ี

สวยงามตระการตาป็นอยา่งย่ิง  

น าทา่นเดินทางสู ่ ปราสาทพนมรุง้ หรือ 

อุทยานประวติัศาสตรพ์นมรุง้ เป็น

โบราณสถานท่ีเกา่แกใ่นจงัหวดับุรีรัมย ์

ตัง้อยูบ่นยอดเขาพนมรุง้ เป็น

โบราณสถาน ท่ีไดร้ับอิทธิพลอารยธรรม

เขมรโบราณ ท่ีซ่ึงมีความส าคญัมากๆ ของ

ประเทศไทย ปราสาทหินพนมรง้เป็นศาสน

สถานท่ีสรา้งข้ึนเพ่ือถวายแดพ่ระศิวะ เทพ 
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เจา้สูงสุดในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ซ่ึงกอ่สรา้งหลายยุคสมยัตัง้แตพุ่ทธศตวรรษท่ี 15-18 จึงท าใหมี้ความงดงามใน

ดา้นของสถาปัตยกรรม ความมหศัจรรยข์องปราสาทพนมรุง้ก็คือ จะเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีพระอาทิตย์

ข้ึนและตกท่ีแสงอาทิตยส์าดสอ่งทะลุ 15 ชอ่งประตูของปราสาทพนมรุง้ในทุกๆ ปี ปีละ 4 ครั้ง ท าใหเ้กิดงาน

ประเพณีข้ึนเขาพนมรุง้ท่ีจดัข้ึนทุกๆ ปีอีกดว้ย และยงัไดเ้ห็นปราสาทหินพนมรุง้ในเวลาพระอาทิตยต์กอีกดว้ย 

ค า่  บริการ  อาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (ใชเ้วลาเดินทาง 1 ชัว่โมง) 

เขา้เยี่ ยมชม ถนนคนเดินเซราะกราววอลค์ก้ิง สตรีท เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงท่ีมีสินคา้หลากหลายประเภท ทัง้เส้ือผา้ 

ผลิตภณัฑโ์อท็อปตา่งๆ อาหารคาว และอาหารหวาน ผกัผลไมจ้ากกลุม่ตลาดนัดสีเขียว สินคา้หตัถกรรมจาก

ชุมชนจากหลายอ าเภอมารวมไวใ้นท่ีเดียว อีกทัง้นอกจากน้ียงัมีการแสดงดนตรี ศิลปวฒันธรรมตา่งๆ หมุนเวียน

ผลดัเปลี่ ยนกนัมาแสดงบนเวทีอยูเ่ป็นประจ า ท าใหท่ี้น่ีมีสีสนั และคึกคกัมากทีเดียว โดยถนนคนเดินจะมีในทุก

วนัหยุดเสาร์-อาทิตย ์หรือวนัหยุดนักขตัฤกษ์ตา่งๆ คะ่ 

** เพื่อความเพลิดเพลินในการท่องเท่ียว ใหท่้านอิสระอาหารเย็นตามอัธยาศยั ** 

ท่ีพกั   โรงแรม ฟอรจ์ูน บุรีรมัย ์หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีสองของการเดินทาง (2) วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง –สนามฟุตบอล บุรีรมัย ์สเตเดียม – สถานีรถไฟบุรีรมัย ์–  

                                         วดัเขาองัคาร - อุทยานประวติัศาสตรพิ์มาย – อนุสาวรียท์า้วสุรนารี– รา้นของฝาก 

เชา้  บริการ  อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าทา่นเขา้สู ่วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง เป็นภูเขาไฟท่ีดบัสนิทแลว้ มีปากปลอ่งทะลุเห็นไดช้ดัเจน จึงกลายเป็น

แหลง่ทอ่งเที่ ยว และท่ีศึกษาประวติัศาสตร์ธรณีวิทยาและชีววิทยา บนเขากระโดงยงัมีโบราณสถานสมยัขอมท่ี

ส าคญั คือ รอยพระพุทธบาทจ าลอง และพระพุทธรูปขนาดใหญ ่ ช่ือวา่ “พระสุภทัรบพิตร” พระพุทธรูปองคใ์หญคู่่

เมืองบุรีรัมย ์ประดิษฐานอยูบ่นยอดเขา ซ่ึงเป็นท่ีเคารพสกัการะของคนในทอ้งถ่ิน และจุดชมวิวอีกดว้ย นอกจากน้ี 

ยงัมีสะพานพิสูจน์ศรัทธาสาธุชน หรือ บนัไดนาคราช ซ่ึงสรา้งข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2512 เพ่ือเป็นทางเดินข้ึนไป

สกัการะบูชาพระสุภทัรบพิตรซ่ึงตัง้อยูบ่นยอดเขากระโดง จ านวน 297 ขัน้ ท าใหเ้กิดงานประเพณีข้ึนเขากระโดง 

ในวนัข้ึน 15 ค ่า เดือน 5 ของทุกปี 

และร่วมท าบูญงานประกวดกวนขา้ว

ทิพย–์ตกับาตรรเทโวโรหณะ ในชว่ง

กอ่นวนัออกพรรษาและวนัออก

พรรษาอีกดว้ย 

น าทา่นเขา้สู ่ สนามฟตุบอล 

บุรีรมัย ์สเตเดียม ซ่ึงเป็นสนามกีฬา

สนามเหยา้ของสโมสรฟตุบอล 

บุรีรัมย ์ ยูไนเต็ด ความพิเศษของท่ีน่ีก็

คือ เป็นสนามฟตุบอลท่ีไดม้าตรฐาน 
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แหง่แรกและแหง่เดียวในประเทศไทยผา่นมาตรฐานระดบัเวิลด์คลาสจากฟีฟ่าอีกดว้ย สาวกกีฬาฟตุบอลทัง้หลาย ถา้

ไดม้าเท่ียวบุรีรัมย ์ ยงัไงก็ตอ้งแวะมาทวัร์สนามบอลกนัสกัครั้ง ถือเป็นสถานท่ีทอ่ง และแลนดม์าร์คแหง่ใหมแ่หง่

จงัหวดับุรีรัมย ์

น าทา่นไปยนั สถานีรถไฟบุรีรมัย ์น าทา่นพาลิมลอง ลูกช้ินยืนกิน 

ท่ีโดง่ดงัแหง่เมืองบุรีรัมย ์ รา้นขายลูกช้ินทอดแบบยืนกินเด๋ียวน้ีมีให ้

เลือกกวา่สิบรา้น เรียงรายเป็นแนวยาวอยูห่นา้สถานีรถไฟ แตล่ะ

รา้นพยายามสรา้งจุดขายของตวัเอง บางรา้นลูกช้ินหลายอยา่ง บาง

รา้นมีผกัแกลม้แปลกๆ บางรา้นมีน ้าจ้ิมหลายแบบวา่กนัไป ท่ีแน่นอน

คือรสชาติดีทุกรา้น 

พาทา่นเขา้ชม วดัเขาองัคาร หรือ วดัเขาพระองัคาร ตัง้อยูบ่น

ยอดเขาองัคาร บริเวณที่ ตัง้วดัเป็นปากปลอ่งภูเขาไฟท่ีดบัแลว้ 

สนันิษฐานวา่น่าจะเป็นท่ีตัง้ของโบราณสถานสมยัทวารวดี เพราะ

พบเสมาหินแกะสลกัเป็นจ านวนมาก ณ บริเวญน้ี วดัเขาองัคารเป็นสถาปัตยกรรมแบบวดัพุทธศิลป์ผสมศิลปะขอม 

ซ่ึงเป็นแนวเดียวกนักบัปราสาทหินเขาพนมรุง้ จึงสนันิษฐานวา่อาจจะสรา้งมาในสมยัเดียวกบัปราสาทหินพนมรุง้ 

หรือในยุคท่ีอาณาจกัรขอมเรืองอ านาจ 

เท่ียง  บริการ  อาหารกลางวนัและออกเดินทางไปยงัจงัหวดั นครราชสีมา (ใชเ้วลาโดยประมาณ 1.30 ชม.) 

น าทา่นเขา้สู ่อุทยานประวติัศาสตรพิ์มาย เป็นปราสาทหินทรงขอมโบราณศิลปะแบบ”บาปวน” ตัง้อยูใ่นอ าเภอพิ

มาย จงัหวดันครราชสีมา ซ่ึงประกอบดว้ยปราสาทหินในสมยัอาณาจกัรขอมท่ีใหญโ่ตและงดงาม สรา้งข้ึนในสมยั

พระเจา้สุริยวรมนัท่ี 1 ราวพุทธศตวรรษท่ี 16 เพ่ือใชเ้ป็นเทวสถาน  ของศาสนาพราหมณ์-ฮินด ูและเปลี่ ยนเป็นพุทธ

ศาสนานิกายมหายาน 

ในเวลาตอ่มา 

ปราสาทหินพิมาย สรา้ง

ข้ึนตามความเช่ือ

เก่ียวกบัสวรรค ์ และโลก

มนุษย ์ ลกัษณะผงัของ

ปราสาทหินพิมายนั้น

สรา้งข้ึนคลา้ยเขาพระ

สุเมรุ มีองคป์ราสาท

ประธาน ซ่ึงอยูใ่จกลาง

ของเทวสถาน เป็น 
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เสมือนทางเช่ือมระหวา่งโลกกบัสวรรค ์ปราหินพิมาย เป็นปราสาทหินท่ีมีขนาดใหญท่ี่สุดในประเทศไทย เป็นหน่ึงใน

สถานท่ีทอ่งเที่ ยวส าคญัท่ีสุดแหง่หน่ึงในอ าเภอพิมาย และจงัหวดันครราชสีมา ท่ีทุกทา่นควรไป 

น าทา่นเขา้สู ่ อนุสาวรียท์า้วสุรนารี (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) ตัง้อยูใ่นท าเลกลางเมืองเป็นจุดทอ่งเที่ ยว

ส าคญัแหง่หน่ึงของโคราช อนุสาวรียห์ลอ่ดว้ยทองแดงรมด าสูง 185 เซนติเมตร หนัก 325 กิโลกรัม ประดิษฐาน

อยูบ่นไพที หนัหนา้ไปทาง ดา้นทิศตะวนัตก ซ่ึงเป็นท่ีตัง้ของกรุงเทพมหานคร ภายในบรรจุอฐิัของทา้วสุรนารี

อนุสาวรียท์า้วสุรนารีหรือยา่โมของชาวโคราช ถือเป็นอนุสาวรียท่ี์ สรา้งข้ึนมาเพ่ือระลึกถึงและยกยอ่งคุณงาม

ความดีของวีรสตรีสามญัชนคนแรกของประเทศไทยทา้วสุรนารี หรือยา่โมท่ีชาวโคราช เรียกขานกนัอยา่งคุน้เคย

ทา่นเป็นวีรสตรีในประวติัศาสตร์ท่ีสรา้งคุณประโยชน์ใหแ้กช่าติบา้นเมือง จึงเป็น บุคคลท่ีชาวโคราช ภาคภูมิใจและ

เคารพบูชา ยา่โมกลายเป็นสญัลกัษณ์ของชาวโคราชกระทัง่เรียกช่ือจงัหวดัน้ีวา่ "เมืองยา่โม" 

17.30 น. น าทา่น แวะซ้ือของฝากและ  รบัประทานอาหาร 

20.30 น. เดินทางถึง ป๊ัมน ้ามนั ปตท. ดินแดง-วิภาวดี (ตรงขา้ม ม.หอการคา้ไทย) โดยสวสัดิภาพ 

 

 
 
 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
 

ประเภทพาหนะ ราคาท่านละ พกัเด่ียว 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11 – 12 ธนัวาคม 2564 รถตู ้VIP 5,999 1,000 
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ก าหนดการเดินทาง ประเภทพาหนะ ราคาท่านละ พกัเด่ียว 

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

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

31 ธนัวาคม 64 – 01 มกราคม 65 รถตู ้VIP 5,999 1,000 

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

 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ และไกดน์ าเท่ียวท่านละ 300 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 

การเดินทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 6 - 8 ทา่น ต่อ 1 คนัรถตู ้ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

** ในกรณีท่ีลูกคา้เดินทางไม่ถึง 6 ท่าน และประสงคท่ี์จะเดินทาง ลูกคา้จะตอ้งช าระคา่ส่วนต่างเพิ่มเติม กรุณาตดิต่อ

สอบถามเจา้หนา้ท่ีอีกครัง้ ** 

***เน่ืองดว้ยสถานท่ีท่องเท่ียว หรือรา้นคา้บางแห่งอาจจะยังไม่สามารถเปิดใหบ้ริการได*้** 

**ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลง หรืองด สถานท่ีดงักล่าว อันมาจากเหตุสุดวิสัย** 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

☑  คา่รถตู ้VIP น าเที่ ยวตามรายการ 

☑  คา่ท่ีพกั หอ้งละ 2 ทา่น พรอ้มอาหารเชา้ ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือระดบัเดียวกนั ทัง้น้ีบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ

เปลี่ ยนแปลงหอ้งพกั  

☑  คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ  

☑  คา่อาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ     

☑  คา่จา้งมคัคุเทศก ์และทีมงานคอยบริการตลอดการเดินทาง  

☑  คา่ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท, คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท (เง่ือนไขตาม

กรมธรรม)์ 

☑  คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และ 3% ออกใบเสร็จในนามบริษัท 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

☒  คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่อินเตอร์เน็ต คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ี

สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัร์กอ่นการใชบ้ริการ) 
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☒  คา่ใชจ้า่ยที่ เพ่ิมข้ึนของนักทอ่งเที่ ยวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เชน่ ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การ

ปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลี่ ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน 

เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

☒  คา่ทิปคนขบัรถ และไกดน์ าเท่ียว ท่านละ 300 บาท/ทริป/ต่อท่าน 

 

เง่ือนไขการช าระคา่บริการ 

1. นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าคา่ทวัร ์เป็นจ านวน 3,000 บาทต่อท่าน พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน 

เพ่ือส ารองท่ีนัง่ และส าหรบัท าการจองคิวท่ีค าชะโนด  

2. นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินคา่บริการส่วนท่ีเหลือทัง้หมดก่อนวนัเดินทางอย่างนอ้ย 21 วนั กรณี

นักทอ่งเที่ ยวหรือเอเจนซ่ีไมช่  าระเงิน หรือช าระเงินไมค่รบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของทา่นถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่

วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักทอ่งเที่ ยวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักทอ่งเที่ ยวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักทอ่งเที่ ยวหรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ช่ือใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจอง

กบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไมร่ับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเที่ ยวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินคา่บริการคืน นักทอ่งเที่ ยวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้ง

แฟกซ ์ อีเมล ์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรับเงินคา่บริการคืน โดย

แนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินคา่บริการตา่งๆ และหนา้สมุดบญัชี

ธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคา่บริการดงัน้ี 

1. ยกเลิกกอ่นวนัเดินทาง 30 วนั ข้ึนไป คืนเงินคา่ทวัร์เต็มจ านวน ของคา่ทวัร์ท่ีช  าระแลว้ และหกัคา่ใชจ้า่ยที่ จา่ยจริง 

ไดแ้ก ่คา่ยานพาหนะ รา้นอาหาร โรงแรมท่ีพกั คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีทอ่งเที่ ยว คา่บริการ หรือคา่ใชจ้า่ยที่ จ าเป็น

อ่ืนๆ  

** ในกรณีท่ีวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั ** 

2. ยกเลิกกอ่นวนัเดินทาง 15 - 29 วนั คืนเงินคา่ทวัร์ 50% และหกัคา่ใชจ้า่ยที่ จา่ยจริง ไดแ้ก ่ คา่ยานพาหนะ รา้นอาหาร 

โรงแรมท่ีพกั คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีทอ่งเที่ ยว คา่บริการ หรือคา่ใชจ้า่ยที่ จ าเป็นอ่ืนๆ  

3. ยกเลิกกอ่นวนัเดินทาง 0 - 14 วนั ไมคื่นเงินคา่ทวัร์ท่ีช  าระแลว้ทัง้หมด** 
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เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือการทอ่งเที่ ยวเทา่นั้น 

2. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมด หรือถูก

ปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคื่นเงินคา่บริการไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทัง้น้ี บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภยัของนักทอ่งเที่ ยวสว่น

ใหญเ่ป็นส าคญั 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบใดๆ ตอ่ความเสียหายหรือคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักทอ่งเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิด

ของทางบริษัท เชน่ ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหาย

ของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลี่ ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

5. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไมมี่อ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แตมี่เอกสารลงนามโดยผู ้

มีอ านาจของบริษัทก ากบัเทา่นั้น 

6. เง่ือนไขการเดินทาง ระเบียบ ขอ้จ ากดัการเดินทาง ในแตล่ะจงัหวดัอาจมีการเปลี่ ยนแปลงตามนโยบายของภาครัฐ ทัง้น้ี

นักทอ่งเที่ ยวท่ีประสงคจ์ะเดินทางตอ้งมีความพรอ้มปฏิบติัตามเง่ือนไขของจงัหวดันั้นๆ 

 

 

 


