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กำหนดกำรเดินทำง
ธันวำคม63: 04-06,
มกรำคม64:
11-13, 18-20, 25-27, 01-03, 08-10, 15-17,
วันหยุด 29-31, 30-01มค
22-24, 29-31

กุมภำพันธ์ 64:
05-07, 12-14, 19-21,
26-28

มีนำคม64:
05-07, 12-14, 19-21,
26-28

อีสาน โคตรคูลล EP.1
นครรำชสีมำ บุรีรัมย์ สุรินทร์ 3 วัน 2 คืน
วันแรก: กรุ งเทพฯ – จ.นครรำชสีมำ – อุทยำนประวัติศำสตร์ พิมำย – จ. บุรีรัมย์ – อุทยำนประวัติศำสตร์ พนมรุ้ง
05.30 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดจอดรถ ปั๊มน้ ามันปตท วิภาวดีรังสิต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั คอยให้การต้อนรับ
06.00 น. ออกเดินทางสู่ จังหวัดนครราชสีมา โดยรถตูป้ รับอากาศ (ใช้เวลาประมาณ 6 ชม.) บริกำรอำหำรว่ำง และน้ำดื่มบนรถ
10.00 น. แวะสักกำระ อนุสำวรีย์ท้ำวสุรนำรี ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโคราช อนุสาวรี ยห์ ล่อด้วยทองแดงรมดาสู ง 185 เซนติเมตร หนัก
325 กิโลกรัม ประดิษฐานอยู่บนไพทีสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสองสู ง 250 เซนติเมตร หันหน้าไปทาง ด้านทิศตะวันตก ซึ่ง
เป็ นที่ต้งั ของกรุ งเทพมหานคร ภายในบรรจุอฐั ิของท้าวสุ รนารี อนุสาวรี ยท์ า้ วสุรนารี หรื อย่าโม ถือเป็ นอนุสาวรี ยท์ ี่ สร้าง
ขึ้นมาเพื่อระลึกถึงและยกย่องคุณงามความดีของวีรสตรี สามัญชนคนแรกของประเทศท้าวสุรนารี หรื อย่าโมที่ชาวโคราช
เรี ยกขานกันอย่างคุน้ เคยท่านเป็ นวีรสตรี ในประวัติศาสตร์ที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ชาติบา้ นเมือง จึงเป็ น บุคคลที่ชาว
โคราช ภาคภูมิใจและเคารพบูชา ย่าโมกลายเป็ นสัญลักษณ์ของชาวโคราชกระทัง่ เรี ยกชื่อจังหวัดนี้ว่า "เมืองย่าโม"
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
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ปรำสำทหินพิมำย เป็ นปรำสำทหินที่มีขนำดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีรูปแบบศิลปกรรมขอมแบบบาปวนและนครวัดที่
มีความงดงาม เชื่อว่าเป็ นต้นแบบในการสร้างนครวัดในเขมรปราสาทหินแห่งนี้ต้งั อยู่กลางเมืองพิมายซึ่งเป็ นเมืองโบราณ
ที่สาคัญของภูมิภาค มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงกับเมืองสาคัญทางตอนเหนือของลาวและทางตอนใต้ของขอม สร้างขึ้น
เพื่อเป็ นพุทธสถานในลัทธิมหายาน สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในยุคที่อาณาจักรขอมแผ่อิทธิพลมายังภูมิภาคนี้ในสมัยพระเจ้า
สุ ริยวรมันที่ 7 (พ.ศ.1724-1761) มหาราชองค์สุดท้ายของอาณาจักรขอมใน พ.ศ. 2479 กรมศิลปากรได้ข้ นึ ทะเบียนเป็ น
โบราณสถานของชาติและเริ่ มบูรณะในปี พ.ศ.2494 และ พ.ศ.2497 กรมศิลปากรได้บูรณะองค์ปรางประธานอีกครั้ง โดย
ได้รับเงินงบประมาณจากรัฐบาลฝรั่งเศส จนแล้วเสร็จในช่วงปี พ.ศ.2507-2512 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
ฉบับที่ 5 ได้กาหนดให้ เมืองโบราณพิมายและปราสาทหิ นพิมายเป็ นอุทยานประวัติศาสตร์ ในปี พ.ศ.2529 โดยมีการ
อนุรักษ์และบูรณะเป็ นอย่างดี ในปี พ.ศ. 2479 กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนปราสาทหินพิมายเป็ นโบราณสถาน
และได้จดั ตั้งเป็ น อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ในวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2532 โดยได้ดาเนินการปรับปรุ งจัดตั้งถึง 13 ปี
ร่ วมมือกันระหว่างกรมศิลปากร และประเทศฝรั่งเศส ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519-2532 ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ได้เสด็จฯ พระราชดาเนิน เป็ นองค์ประธานในพิธีเปิ ดอุทยาน

บ่ายบ่าย นาท่านเดินทางเข้าสู่ จ.บุรีรัมย์ เพื่อเดินทางไปยัง อุทยำนประวัติศำสตร์ พนมรุ้ง หรื อปรำสำทหินพนมรุ้ง เป็ นหนึ่งใน
ปราสาทหินในกลุ่มราชมรรคา เป็ นโบราณสถานที่ต้งั อยู่บน เขาพนมรุ ้ง ประกอบไปด้วยโบราณสถานสาคัญ ซึ่งตั้งอยู่บน
ยอดภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว สู งประมาณ 200 เมตรจากพื้นราบ คาว่า พนมรุ ้งนั้น มาจากภาษาเขมร คาว่า วนรุ ง แปลว่า
ภูเขาใหญ่ สร้างขึ้นโดยมีรูปแบบของศิลปะเขมรโบราณที่มีความงดงามมากที่สุดแห่งหนึ่ง ความงดงามและความยิ่งใหญ่
ในรู ปของงานสถาปัตยกรรม และที่น่าอัศจรรย์ไปกว่าสถาปัตยกรรมของที่นี่ การคานวณวันเวลาได้อย่างน่าพิศวง ตรงที่
ในฤดูกาลต่างกัน เมื่อพระอาทิตย์ส่องแสงตรง 15 ช่องประตู ที่เรี ยงกันได้อย่างน่าเหลือเชื่อ โดยจะเกิดขึ้นปี ละ 4 ครั้ง
ปราสาทพนมรุ ้งเป็ นศาสนสถานในศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกาย มีการบู รณะก่อสร้างต่อเนื่ องกัน มาหลายสมัย ตั้งแต่
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 15 ถึง พุทธศตวรรษที่ 18 ปราสาทพนมรุ ้งสร้างขึ้นจากหินทรายสีชมพู การก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่น้ ี
ชวนให้เกิดความสงสัยและอัศจรรย์ใจเป็ นอย่างยิ่งว่าคนในสมัยโบราณสร้างปราสาทหลังนี้ข้ ึนมาได้อย่างไร ปั จจุบนั
ปราสาทหิ นพนมรุ ้งกาลังอยู่ในเกณฑ์กาลังพิจารณาเป็ นมรดกโลก เช่นเดียวกับปราสาทหินในกลุ่มราชมรรคา ปราสาท
หิน พนมรุ ้งเป็ นหนึ่งในปราสาทหินขอมของไทยที่มีชื่อเสียงมากที่สุด เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญที่สุดแห่งหนึ่ง
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เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
ถนนคนเดินเซราะกราว เป็ นถนนคนเดินเป็ นวัฒนธรรมที่เป็ นอัตตลักษณ์ของชาวจังหวัดบุรีรัมย์ เปิ ดทุกวันเสาร์-อาทิตย์
บริ เวณหน้าจวนผูว้ ่าราชการจังหวัด จัด ขึ้น เพื่อให้ถนนคนเดิน แห่ งนี้ เป็ นลานบ้าน ลานวัฒ นธรรม เป็ นแหล่ง ให้
ประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์มาพบปะกัน นาสิ นค้าผลผลิตในชุมชนมาจาหน่าย นาศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามและน่าสนใจ
ของแต่ละอาเภอ มาแสดง นาภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาสาธิตให้ผรู ้ ่ วมเที่ยวชมงานได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ซ่ ึงกัน และ
กัน โดยมีการจัดแสดงการสาธิต และจัดจาหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ ภูมิปัญญาต่างๆ
นาท่านเข้าเช็คอิน โรงแรม The Circle Hotel, Best Western Royal Buriram Hotel หรื อเทียบเท่า

วันที่สอง หมู่บ้ำนช้ ำงใหญ่สุด– สถำปัตยกรรม Surin Elephant World – หมู่บ้ำนทอผ้ำไหม– ปรำสำทศรีขรภูมิ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมคืนห้องพัก
08.30 อนุสำวรีย์พระยำสุรินทร์ ภักดีศรีณรงค์จำงวำง (ปุม) สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2511 เพื่อเป็ นอนุสรณ์สถานระลึกถึงผูส้ ร้างเมือง
ท่านแรก ซึ่ งเป็ นบุคคลสาคัญอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์ ของเมืองสุ ริน ทร์ อนุ สาวรี ยแ์ ห่ งนี้ต้ งั อยู่ทางเข้าเมืองสุ รินทร์
ทางด้านใต้ เดิมเคยเป็ นกาแพงเมืองชั้นในของตัวเมืองสุ รินทร์ อนุสาวรี ยเ์ ป็ นรู ปหล่อทองเหลืองรมดา สู ง 2.2 เมตร มือ
ขวาถือของ้าว อันเป็ นการแสดงถึงความเก่งกล้าสามารถของท่านในการบังคับช้างศึกและเป็ นเครื่ องแสดงว่าสุรินทร์เป็ น
เมืองช้างมาแต่ดึกดาบรรพ์ รู ปปั้นสะพายดาบคู่อยู่บนหลังอันหมายถึงความเป็ นนักรบ ความกล้าหาญอันเป็ นคุณสมบัติที่
ตกทอดเป็ นมรดกของคนสุรินทร์

Cr. https://i-san.tourismthailand.org

ศูนย์คชศึกษำ หรือ หมู่บ้ำนช้ ำงบ้ำนตำกลำง คือสถานที่ที่ทาให้จงั หวัดสุรินทร์ได้รับการยกย่องให้เป็ นเมืองช้าง เพราะที่นี่
เป็ นชุมชนชาวกวยที่เลี้ยงช้างเป็ นเพื่อนคู่ใจมายาวนาน และยังคงไว้ซ่ ึงวัฒนธรรม และประเพณีของคนเลี้ยงช้างแต่ด้งั เดิม
สาหรับนักท่องเที่ยวทัว่ ไป การไปเยือนศูนย์คชศาสตร์ศึกษาเราจะได้ชมการแสดงความสามารถต่างๆ ของช้าง การนัง่
ช้างไปรอบพื้นที่ หรื อใครสนใจการลอดท้องช้างเพื่อสะเดาะเคราะห์ตามความเชื่อก็ทาได้เช่นกัน แต่หากจะลงเจาะลึก
กว่านั้นแนะนาให้พกั โฮมสเตย์กบั ชาวบ้านจะได้เรี ยนรู ้อีกมากมายพร้อมกับความสนุกที่เราจะได้รับจากการอาบน้ ากัน
ช้าง ให้อาหารช้าง พาช้างเดินเล่น ฯลฯ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
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โลกของช้ ำง (Elephant World) โครงการยิ่งใหญ่ที่เกิดจากความร่ วมมือระหว่างรัฐบาลและจังหวัดสุ รินทร์ โดยเนรมิตร
พื้นที่กว่า 500 ไร่ ติดกับศูนย์คชศึกษา บ้านตากลาง ให้เป็ นศูนย์อนุรักษ์ชา้ งที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีท้งั จัดแสดงเรื่ องราวของ
ช้าง เป็ นแหล่งศึกษาข้อมูลทางวิชาการของช้าง และจะมีชา้ งอยู่ที่ นี่มากที่สุดในโลกด้วย ภายในแบ่งออกเป็ น 8 ส่ วน ซึ่ง
ล้วนแต่เป็ นโครงสร้างแปลกตาอลังการสมกับงานช้างทั้งสิ้ น มีท้ งั ซุ้มประตูทางเข้า สนามแสดงช้าง สระช้างเล่นน้ า หอ
ชมช้าง โรงภาพยนตร์ พิพิธภัณฑ์ และการท่องไพร ที่มีท้งั แบบท่องไพรปกติ และท่องไพรแบบแอดเวนเจอร์ เรี ยกว่าเป็ น
แหล่งท่องเที่ยวเกี่ยวกับช้างแบบครบวงจรที่สุดในโลกก็ว่าได้
หมู่บ้ำนทอผ้ำไหมบ้ำนท่ำสว่ำง เป็ นหมู่บา้ นท่องเที่ยวเชิงหัตถกรรมผ้าไหมแห่งเดียวของประเทศ เป็ นหมู่บา้ นที่มีฝีมือใน
การทอผ้าไหมโบราณที่เป็ นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุ รินทร์ ด้วยเทคนิคการทอผ้ายกทองแบบโบราณผสานกับลวดลายที่
วิจิตรงดงาม โดยการทอผ้าแต่ละผืนต้องใช้คนทอเป็ นจานวนมากและใช้เวลาในการทอนานหลายเดือน มีลวดลายที่
ละเอียดสวยงามเป็ นเอกลักษณ์ เนื้อละเอียดนุ่มแน่นชนิดจับต้องได้ จนได้รับการคัดเลือกให้เป็ นผูท้ อผ้าไหมยกทอง
โบราณเพื่อมอบให้กบั ผูน้ าเอเปค เมื่อปี พ.ศ.2546 จนกลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยวด้านหัตกรรมที่สาคัญของจังหวัดสุรินทร์
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ป่ ำโบรำณ ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ วนอุทยำนพนมสวำย ภูเขาเล็กๆ ทั้งสามลูกรวมกันกลายเป็ นเขาพนมสวาย ผืนป่ าขนาดเล็ก
ไม่ไกลจากตัวเมืองสุรินทร์ ได้รับการจัดตั้งเป็ นวนอุทยาน ภายใต้ความดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
แม้จะเป็ นป่ าขนาดย่อม แต่ที่นี่มคี วามสาคัญทางด้านธรณีวทิ ยา เพราะตั้งอยู่บนภูเขาไฟโบราณซึ่งดับสนิทลงหลายแสนปี
วนอุทยานจัดทาเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะสั้นให้นกั ท่องเที่ยวผูส้ นใจเข้าไปเที่ยวกัน เขาพนมสวายยังเป็ นจุดหมายของ
การท่องเที่ยวเชิงศาสนา บนยอดเขาพนมเปร๊าะ เป็ นที่ประดิษฐานพระพุทธสุรินทรมงคล พระพุทธรู ปสีขาวองค์ใหญ่
ความสูง 25 เมตร รวมทั้งมีบนั ไดระฆังพันใบ พระเจดียบ์ รรจุสถูปอัฐิพระราชวุฒาจารย์ (ดูลย์ อตุโล) ศาลาอัฏฐะมุข รอย
พระพุทธบาทจาลอง ฯลฯ ภายในเขตวนอุทยาน
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เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
นาท่านเข้าเช็คอินโรงแรม Sorin Boutique Hotel หรื อเทียบเท่า

วันที่สำม
เช้า

อนุสำวรีย์พระยำสุ รินทร์ ภักดีศรีณรงค์จำงวำง - วนอุทยำนพนมสวำย – แวะซื้อของฝำก - กรุงเทพฯ

รับประทานอหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมคืนห้องพัก
ปรำสำทศีขรภูมิ หรือ ปรำสำทระแงง เป็ นปราสาทที่มคี วามสมบูรณ์และงดงามที่สุดมากที่สุดในจังหวัดสุรินทร์ มีทบั หลัง
เป็ นรู ปนางอัปสรถือดอกบัว และทวารบาลยืนกุมกระบอง ซึ่งนางอัปสราที่ปราสาทศีขรภูมิน้ ีมีลกั ษณะคล้ายกับนางอัปส
ราที่ปราสาทนครวัด ประเทศกัมพูชา ซึ่งไม่พบที่ปราสาทศิลปะเขมรโบราณแห่งใดอีกเลยในประเทศไทย พบที่ปราสาท
ศีขรภูมิเพียงแห่งเดียวเท่านั้น ตัวปราสาทก่อด้วยอิฐบนฐานหินศิลาแลง โดดเด่นท่ามกลางสนามหญ้าสีเขียว ประกอบด้วย
ปรางค์ 5 องค์ ปรางค์ประธานตั้งอยู่ตรงกลางก่อด้วยอิฐขัดมัน มีปรางค์บริวารล้อมรอบ 4 มุม ตั้งอยู่บนฐานศิลาแลง
เดียวกัน จากลักษณะทางศิลปกรรม สันนิษฐานว่าสร้างราวพุทธศตวรรษที่ 17 ซึ่งตรงกับศิลปะนครวัด โดยสามารถ
กาหนดอายุได้จากลวดลายบนกรอบประตูและทับหลังของปราสาทประธาน อย่างไรก็ดีปราสาทแห่งนี้ยงั คงสร้างด้วยอิฐ
แตกต่างจากปราสาทสมัยนครวัดในประเทศกัมพูชาทีน่ ิยมสร้างด้วยหินทรายเสมอ
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11.00 น. ออกเดินทาง กลับกรุ งเทพฯ ระหว่างทาง แวะซื้อของฝากก่อนกลับกรุ งเทพฯ
23.00 น. เดินทางถึง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
---------------------------------------------------------------

รายการท่องเที่ยวและกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญ

สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย กล้องถ่ายรู ป, เสื้อกันหนาว, อุปกรณ์กนั แดด หมวก แว่นตา, รองเท้าสวมใส่สบาย, ยาประจาตัว
ข้อแนะนำสำหรับกำรเดินทำง ในช่ วงภำวะโควิด 19
*สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
*ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง ทางบริ ษทั จะมีมาตรการ วัดไข้ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
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อัตรำค่ ำบริกำรและเงื่อนไขรำยกำรท่ องเทีย่ ว
วันเดินทำง
18-20, 25-27 ธันวำคม63
01-03, 08-10, 15-17, 22-24, 29-31 มกรำคม64
05-07, 12-14, 19-21, 26-28 กุมภำพันธ์ 64
05-07, 12-14, 19-21, 26-28 มีนำคม64
29-31ธันวำคม, 30ธันวำคม-01มกรำคม64

ค่ำบริกำรท่ำนละ (บำท)
ไม่มีรำคำเด็ก

พักเดี่ยว เพิ่ม

6,599.6,599.6,599.6,599.7,999.-

1,800
1,800
1,800
1,800
3,000

อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม
✓ ค่ารถตูป้ รับอากาศ คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
✓ ค่ามัคคุเทศก์ คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
✓ ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว ตามรายการที่ระบุ
✓ ค่าอาหารและเครื่ องดื่ม ตามรายการที่ระบุ
✓ ประกัน อุบตั ิ เหตุต ามกรมธรรม์ (วงเงิ น ประกัน 1 ล้ านบาท ค่ ารั ก ษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรื อ อายุ 75-85 ความ
คุ้มครองเหลือ 50% อายุตา่ กว่า 1 ปี หรื อ อายุเกิน 85 ปี ไม่ค้ มุ ครอง ไม่ค้ มุ ครองโรคประจาตัวการถูกฆาตกรรมหรื อถูกทาร้ าย)
อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่ าอาหารและเครื่ องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณี ที่เกิดจากการ
เจ็บป่ วยด้วยโรคประจาตัว) หรื อเช่าจักรยาน ค่ากิจกรรมผจญภัยต่างๆ เป็ นต้น
 ค่ำทิปมัคคุเทศน์ และพนักงำนขับรถ ท่ำนละ 300 บำท
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7%
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วิธีกำรจอง
1. กรุ ณาแจ้งรายละเอียด วันที่เดินทาง ชื่อผูจ้ อง พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและช่องทางติดต่อ (เบอร์มือถือ/ไลน์ไอดี/
อีเมล์) ส่งข้อมูลทั้งหมดมายังอีเมล์ หรื อ ไลน์
2. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลแล้ว จะติดต่อกลับ เพื่อยืนยันการจอง พร้อมรายละเอียด
3. ชำระค่ ำทัวร์ เต็มจำนวน เพื่อเป็ นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทาการสารองที่นั่งเสร็ จ สมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทาง
ธนาคารของบริ ษทั ฯ ดังรายละเอียด หากไม่ชาระตามกาหนด ขออนุญาตตัดที่นงั่ ให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ การชาระไม่ครบ ถือว่า
ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข ทางผูจ้ ดั มีสิทธิยกเลิกทัวร์และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก
กำรยกเลิกกำรเดินทำง
แพคเก็จราคาพิเศษ ขอสงวนสิทธิ์การยกเลิก เลื่อนวันเดินทาง ทางผูจ้ ดั จะไม่มีการคืนเงินค่าบริ การทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ
หมำยเหตุ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจานวน 6 ท่านขึ้นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวน ดังกล่าวทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการ
เปลี่ยนแปลงราคาหรื อเลือ่ นการเดินทางหรื อยกเลิกการเดินทาง
2. การเปลีย่ นแปลงโปรแกรม อาจเกิดขึ้นได้ ตาม สถานการณ์ อาทิเช่น การเปลีย่ นแปลงของสภาพอากาศ เป็ นต้น ซึ่งบริ ษทั ฯ และผูจ้ ดั จะ
ดาเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทาง ให้ดีที่สุด
2. ขอสงวนสิ ทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสี ยหายที่เกิดกับชีวติ ร่ างกาย การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย ความตาย อุบตั เิ หตุต่างๆ
สู ญหายในทรัพย์สินหรื ออย่างอื่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวตั ิ และอื่นๆ ที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม
3. พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของผูจ้ ดั กากับ
4. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริ การจากบริ ษทั ขนส่ง ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเรี ยกร้อง
ค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น ทั้งค่าเสียเวลา ค่าเสี ยโอกาส ค่าเสี ยความรู ้สึก และค่าใช้จ่ายที่บริ ษทั จ่ายไปแล้ว เป็ นต้น
5. ขอความร่ วมมือในเรื่ องความประพฤติของคนเดินทาง หากผูจ้ ดั เห็นว่าผูเ้ ดินทางประพฤติตนที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผูเ้ ดินทางอื่นๆ
หรื อทรัพย์สิน หรื อขัดขวางการปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) หรื อไม่ปฏิบตั ิตามคาชี้แจงของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) ทางผูจ้ ดั อาจใช้
มาตรการตามที่เห็นสมควรเพือ่ ป้องกันไม่ให้ความประพฤติดงั กล่าวดาเนินต่อไป ซึ่งรวมไปถึงการยับยัง้ และปฏิเสธให้บริ การ
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หำกใครสนใจจอง...
. สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6
. จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip
. หรื อโทร 02-234-5936
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