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ก ำหนดกำรเดินทำง 
ธันวำคม63: 04-06,  

11-13, 18-20, 25-27, 

วันหยุด 29-31, 30-01มค  

มกรำคม64:  

01-03, 08-10, 15-17, 

22-24, 29-31  

กุมภำพันธ์64:  

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 วนั 2 คืน  
วันแรก:     กรุงเทพฯ – จ.นครรำชสีมำ – อุทยำนประวัติศำสตร์พิมำย – จ. บุรีรัมย์ – อุทยำนประวัติศำสตร์พนมรุ้ง   
 

05.30 น. คณะพร้อมกนั ณ จุดจอดรถ ป๊ัมน ้ามนัปตท วิภาวดีรังสิต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยให้การตอ้นรับ 
06.00 น. ออกเดินทางสู่ จงัหวดันครราชสีมา โดยรถตูป้รับอากาศ (ใชเ้วลาประมาณ 6 ชม.)  บริกำรอำหำรว่ำง และน ้ำด่ืมบนรถ 
10.00 น. แวะสักกำระ อนุสำวรีย์ท้ำวสุรนำรี ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโคราช อนุสาวรียห์ล่อดว้ยทองแดงรมด าสูง 185 เซนติเมตร หนกั 

325 กิโลกรัม ประดิษฐานอยู่บนไพทีส่ีเหล่ียมย่อมุมไมสิ้บสองสูง 250 เซนติเมตร หันหน้าไปทาง ด้านทิศตะวนัตก ซ่ึง
เป็นท่ีตั้งของกรุงเทพมหานคร ภายในบรรจุอฐิัของทา้วสุรนารีอนุสาวรียท์า้วสุรนารีหรือย่าโม ถือเป็นอนุสาวรียท์ี่ สร้าง
ขึ้นมาเพ่ือระลึกถึงและยกย่องคุณงามความดีของวีรสตรีสามญัชนคนแรกของประเทศทา้วสุรนารี หรือย่าโมท่ีชาวโคราช 
เรียกขานกนัอย่างคุน้เคยท่านเป็นวีรสตรีในประวตัิศาสตร์ที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ชาติบา้นเมือง จึงเป็น บุคคลที่ชาว
โคราช ภาคภูมิใจและเคารพบูชา ย่าโมกลายเป็นสัญลกัษณ์ของชาวโคราชกระทัง่เรียกช่ือจงัหวดัน้ีว่า "เมืองย่าโม" 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน  
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บ่าย ปรำสำทหินพิมำย เป็นปรำสำทหินที่มีขนำดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีรูปแบบศิลปกรรมขอมแบบบาปวนและนครวดัที่
มีความงดงาม เช่ือว่าเป็นตน้แบบในการสร้างนครวดัในเขมรปราสาทหินแห่งน้ีตั้งอยู่กลางเมืองพิมายซ่ึงเป็นเมืองโบราณ
ที่ส าคญัของภูมิภาค มีเส้นทางคมนาคมเช่ือมโยงกบัเมืองส าคญัทางตอนเหนือของลาวและทางตอนใตข้องขอม สร้างขึ้น
เพื่อเป็นพุทธสถานในลทัธิมหายาน สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในยุคท่ีอาณาจกัรขอมแผ่อิทธิพลมายงัภูมิภาคน้ีในสมยัพระเจา้
สุริยวรมนัที่ 7 (พ.ศ.1724-1761) มหาราชองคสุ์ดทา้ยของอาณาจกัรขอมใน พ.ศ. 2479 กรมศิลปากรไดข้ึ้นทะเบียนเป็น
โบราณสถานของชาติและเร่ิมบูรณะในปี พ.ศ.2494 และ พ.ศ.2497 กรมศิลปากรไดบู้รณะองคป์รางประธานอีกครั้ ง โดย
ไดร้ับเงินงบประมาณจากรัฐบาลฝรั่งเศส จนแลว้เสร็จในช่วงปี พ.ศ.2507-2512 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบบัท่ี  5 ได้ก าหนดให้ เมืองโบราณพิมายและปราสาทหินพิมายเป็นอุทยานประวตัิศาสตร์ ในปี พ.ศ.2529 โดยมีการ
อนุรักษแ์ละบูรณะเป็นอย่างดี ในปี พ.ศ. 2479 กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนปราสาทหินพิมายเป็นโบราณสถาน 
และได้จดัตั้งเป็น อุทยานประวตัิศาสตร์พิมาย ในวนัท่ี 12 เมษายน พ.ศ. 2532 โดยได้ด าเนินการปรับปรุงจดัตั้งถึง 13 ปี 
ร่วมมือกันระหว่างกรมศิลปากร และประเทศฝรั่งเศส ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519-2532 ซ่ึงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ไดเ้สด็จฯ พระราชด าเนิน เป็นองคป์ระธานในพิธีเปิดอุทยาน 

 
บ่ายบ่าย น าท่านเดินทางเขา้สู่ จ.บุรีรัมย ์เพื่อเดินทางไปยงั อุทยำนประวัติศำสตร์พนมรุ้ง หรือปรำสำทหินพนมรุ้ง เป็นหน่ึงใน

ปราสาทหินในกลุ่มราชมรรคา เป็นโบราณสถานท่ีตั้งอยู่บน เขาพนมรุ้ง ประกอบไปดว้ยโบราณสถานส าคญั ซ่ึงตั้งอยู่บน
ยอดภูเขาไฟที่ดับสนิทแลว้ สูงประมาณ 200 เมตรจากพ้ืนราบ ค าว่า พนมรุ้งนั้น มาจากภาษาเขมร ค  าว่า วน รุง แปลว่า
ภูเขาใหญ่ สร้างขึ้นโดยมีรูปแบบของศิลปะเขมรโบราณท่ีมีความงดงามมากท่ีสุดแห่งหน่ึง ความงดงามและความยิ่งใหญ่ 
ในรูปของงานสถาปัตยกรรม และที่น่าอศัจรรยไ์ปกว่าสถาปัตยกรรมของท่ีน่ี การค านวณวนัเวลาไดอ้ย่างน่าพิศวง ตรงท่ี
ในฤดูกาลต่างกัน เมื่อพระอาทิตยส่์องแสงตรง 15 ช่องประตู ท่ีเรียงกันได้อย่างน่าเหลือเช่ือ โดยจะเกิดขึ้นปีละ 4 ครั้ ง 
ปราสาทพนมรุ้งเป็นศาสนสถานในศาสนาฮินดู ลทัธิไศวนิกาย มีการบูรณะก่อสร้างต่อเน่ืองกันมาหลายสมัย ตั้งแต่
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 15 ถึง พุทธศตวรรษที่ 18 ปราสาทพนมรุ้งสร้างขึ้นจากหินทรายสีชมพู การก่อสร้างท่ียิ่งใหญ่น้ี
ชวนให้เกิดความสงสัยและอศัจรรยใ์จเป็นอย่างยิ่งว่าคนในสมยัโบราณสร้างปราสาทหลงัน้ีขึ้นมาได้อย่างไร ปัจจุบนั
ปราสาทหินพนมรุ้งก าลงัอยู่ในเกณฑก์ าลงัพิจารณาเป็นมรดกโลก เช่นเดียวกบัปราสาทหินในกลุ่มราชมรรคา ปราสาท
หิน พนมรุ้งเป็นหน่ึงในปราสาทหินขอมของไทยที่มีช่ือเสียงมากที่สุด เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคญัที่สุดแห่งหน่ึง 
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เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
ถนนคนเดินเซราะกราว เป็นถนนคนเดินเป็นวัฒนธรรมที่เป็นอตัตลักษณ์ของชาวจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดทุกวนัเสาร์-อาทิตย ์
บริเวณหน้าจวนผูว้่าราชการจังหวดั จัดขึ้นเพ่ือให้ถนนคนเดินแห่งน้ี เป็นลานบ้าน ลานวฒันธรรม เป็นแหล่งให้ 
ประชาชนในจงัหวดับุรีรัมยม์าพบปะกนั น าสินคา้ผลผลิตในชุมชนมาจ าหน่าย น าศิลปวฒันธรรมที่ดีงามและน่าสนใจ
ของแต่ละอ าเภอ มาแสดง น าภูมิปัญญาของทอ้งถ่ินมาสาธิตให้ผูร่้วมเท่ียวชมงานไดร่้วมกนัแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกันและ
กนั โดยมีการจดัแสดงการสาธิต และจดัจ าหน่ายสินคา้ ผลิตภณัฑ ์ภูมิปัญญาต่างๆ  
น าท่านเขา้เช็คอิน โรงแรม The Circle Hotel, Best Western Royal Buriram Hotel หรือเทียบเท่า 

วันที่สอง     หมู่บ้ำนช้ำงใหญ่สุด– สถำปัตยกรรม Surin Elephant World – หมู่บ้ำนทอผ้ำไหม– ปรำสำทศรีขรภูมิ          
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมคนืห้องพกั  
08.30 อนุสำวรีย์พระยำสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จำงวำง (ปุม) สร้างขึ้นเม่ือ พ.ศ. 2511 เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานระลึกถึงผูส้ร้างเมือง 

ท่านแรก ซ่ึงเป็นบุคคลส าคญัอย่างยิ่งในประวตัิศาสตร์ของเมืองสุรินทร์ อนุสาวรียแ์ห่งน้ีตั้ งอยู่ทางเขา้เมืองสุรินทร์
ทางด้านใต ้เดิมเคยเป็นก าแพงเมืองชั้นในของตวัเมืองสุรินทร์ อนุสาวรียเ์ป็นรูปหล่อทองเหลืองรมด า สูง 2.2 เมตร มือ
ขวาถือของา้ว อนัเป็นการแสดงถึงความเก่งกลา้สามารถของท่านในการบงัคบัชา้งศึกและเป็นเคร่ืองแสดงว่าสุรินทร์เป็น
เมืองชา้งมาแต่ดึกด าบรรพ ์รูปป้ันสะพายดาบคู่อยู่บนหลงัอนัหมายถึงความเป็นนกัรบ ความกลา้หาญอนัเป็นคุณสมบตัิที่
ตกทอดเป็นมรดกของคนสุรินทร์  

 
ศูนย์คชศึกษำ หรือ หมู่บ้ำนช้ำงบ้ำนตำกลำง คือสถานที่ท่ีท าให้จงัหวดัสุรินทร์ไดร้ับการยกย่องให้เป็นเมืองชา้ง เพราะที่น่ี 
เป็นชุมชนชาวกวยท่ีเล้ียงชา้งเป็นเพ่ือนคู่ใจมายาวนาน และยงัคงไวซ่ึ้งวฒันธรรม และประเพณีของคนเล้ียงชา้งแตด่ั้งเดิม 
ส าหรับนักท่องเท่ียวทัว่ไป การไปเยือนศูนยค์ชศาสตร์ศึกษาเราจะได้ชมการแสดงความสามารถต่างๆ ของช้าง การนัง่
ช้างไปรอบพ้ืนท่ี หรือใครสนใจการลอดทอ้งช้างเพ่ือสะเดาะเคราะห์ตามความเช่ือก็ท าได้เช่นกนั แต่หากจะลงเจาะลึก
กว่านั้นแนะน าให้พกัโฮมสเตยก์บัชาวบา้นจะไดเ้รียนรู้อีกมากมายพร้อมกบัความสนุกท่ีเราจะไดร้ับจากการอาบน ้ากนั
ชา้ง ให้อาหารชา้ง พาชา้งเดินเล่น ฯลฯ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 

Cr. https://i-san.tourismthailand.org 
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บ่าย โลกของช้ำง (Elephant World) โครงการยิ่งใหญ่ท่ีเกิดจากความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและจงัหวดัสุรินทร์ โดยเนรมิตร

พ้ืนท่ีกว่า 500 ไร่ ติดกบัศูนยค์ชศึกษา บา้นตากลาง ให้เป็นศูนยอ์นุรักษช์า้งท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก มีทั้งจดัแสดงเร่ืองราวของ
ช้าง เป็นแหล่งศึกษาขอ้มูลทางวิชาการของชา้ง และจะมีชา้งอยู่ที่ น่ีมากที่สุดในโลกด้วย ภายในแบ่งออกเป็น 8 ส่วน ซ่ึง
ลว้นแต่เป็นโครงสร้างแปลกตาอลงัการสมกบังานช้างทั้งส้ิน มีทั้งซุ้มประตูทางเขา้ สนามแสดงช้าง สระช้างเล่นน ้า หอ
ชมชา้ง โรงภาพยนตร์ พิพิธภณัฑ ์และการท่องไพร ท่ีมีทั้งแบบท่องไพรปกติ และท่องไพรแบบแอดเวนเจอร์ เรียกว่าเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเกี่ยวกบัชา้งแบบครบวงจรที่สุดในโลกก็ว่าได้ 

 หมู่บ้ำนทอผ้ำไหมบ้ำนท่ำสว่ำง  เป็นหมู่บา้นท่องเที่ยวเชิงหัตถกรรมผา้ไหมแห่งเดียวของประเทศ เป็นหมู่บา้นที่มีฝีมือใน 
การทอผา้ไหมโบราณที่เป็นเอกลกัษณ์ของจงัหวดัสุรินทร์ ด้วยเทคนิคการทอผา้ยกทองแบบโบราณผสานกบัลวดลายท่ี
วิจิตรงดงาม โดยการทอผา้แต่ละผืนตอ้งใช้คนทอเป็นจ านวนมากและใช้เวลาในการทอนานหลายเดือน มีลวดลายที่
ละเอียดสวยงามเป็นเอกลกัษณ์ เน้ือละเอียดนุ่มแน่นชนิดจบัตอ้งได้  จนได้รับการคดัเลือกให้เป็นผูท้อผา้ไหมยกทอง
โบราณเพื่อมอบให้กบัผูน้ าเอเปค เม่ือปี พ.ศ.2546 จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวดา้นหัตกรรมที่ส าคญัของจงัหวดัสุรินทร์ 

 
 ป่ำโบรำณ ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ วนอุทยำนพนมสวำย ภูเขาเล็กๆ ทั้งสามลูกรวมกนักลายเป็นเขาพนมสวาย ผืนป่าขนาดเล็ก

ไม่ไกลจากตวัเมืองสุรินทร์ ไดร้ับการจดัตั้งเป็นวนอุทยาน ภายใตค้วามดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช 
แมจ้ะเป็นป่าขนาดย่อม แต่ท่ีน่ีมีความส าคญัทางดา้นธรณีวทิยา เพราะตั้งอยู่บนภูเขาไฟโบราณซ่ึงดบัสนิทลงหลายแสนปี 
วนอุทยานจดัท าเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะส้ันให้นกัท่องเท่ียวผูส้นใจเขา้ไปเท่ียวกนั เขาพนมสวายยงัเป็นจุดหมายของ
การท่องเที่ยวเชิงศาสนา บนยอดเขาพนมเปร๊าะ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสุรินทรมงคล พระพุทธรูปสีขาวองคใ์หญ่
ความสูง 25 เมตร รวมทั้งมีบนัไดระฆงัพนัใบ พระเจดียบ์รรจุสถูปอฐิัพระราชวุฒาจารย ์(ดูลย ์อตุโล) ศาลาอฏัฐะมุข รอย
พระพุทธบาทจ าลอง ฯลฯ ภายในเขตวนอุทยาน 

 

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

Cr. https://i-san.tourismthailand.org 
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เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
 น าท่านเขา้เช็คอินโรงแรม Sorin Boutique Hotel  หรือเทียบเท่า  
 

วันที่สำม        อนุสำวรีย์พระยำสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จำงวำง - วนอุทยำนพนมสวำย – แวะซ้ือของฝำก - กรุงเทพฯ           
 

เชา้ รับประทานอหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมคืนห้องพกั 
ปรำสำทศีขรภูมิ หรือ ปรำสำทระแงง เป็นปราสาทที่มีความสมบูรณ์และงดงามที่สุดมากที่สุดในจงัหวดัสุรินทร์ มีทบัหลงั
เป็นรูปนางอปัสรถือดอกบวั และทวารบาลยนืกุมกระบอง ซ่ึงนางอปัสราท่ีปราสาทศีขรภูมิน้ีมีลกัษณะคลา้ยกบันางอปัส
ราที่ปราสาทนครวดั ประเทศกมัพูชา ซ่ึงไม่พบที่ปราสาทศิลปะเขมรโบราณแห่งใดอีกเลยในประเทศไทย พบที่ปราสาท
ศีขรภูมิเพียงแห่งเดียวเท่านั้น ตวัปราสาทก่อดว้ยอิฐบนฐานหินศิลาแลง โดดเด่นท่ามกลางสนามหญา้สีเขียว ประกอบดว้ย
ปรางค ์ 5 องค ์ ปรางคป์ระธานตั้งอยู่ตรงกลางก่อดว้ยอิฐขดัมนั มีปรางคบ์ริวารลอ้มรอบ 4 มุม  ตั้งอยู่บนฐานศิลาแลง
เดียวกนั จากลกัษณะทางศิลปกรรม สันนิษฐานว่าสร้างราวพุทธศตวรรษที่ 17   ซ่ึงตรงกบัศิลปะนครวดั โดยสามารถ
ก าหนดอายุไดจ้ากลวดลายบนกรอบประตูและทบัหลงัของปราสาทประธาน อย่างไรกด็ีปราสาทแห่งน้ียงัคงสร้างดว้ยอิฐ 
แตกต่างจากปราสาทสมยันครวดัในประเทศกมัพูชาทีนิ่ยมสร้างดว้ยหินทรายเสมอ 

 
11.00 น. ออกเดินทาง กลบักรุงเทพฯ ระหว่างทาง แวะซ้ือของฝากก่อนกลบักรุงเทพฯ 
23.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 

--------------------------------------------------------------- 

รายการท่องเที่ยวและกิจกรรมอาจมกีารเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั 

ส่ิงที่ควรน ำติดตัวไปด้วย กลอ้งถ่ายรูป, เส้ือกนัหนาว, อุปกรณก์นัแดด หมวก แว่นตา, รองเทา้สวมใส่สบาย, ยาประจ าตวั 
 

ข้อแนะน ำส ำหรับกำรเดินทำง ในช่วงภำวะโควิด 19 
*สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง  
*ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ ง  ทางบริษทัจะมีมาตรการ วดัไข ้ และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอล ์ 

 
 

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

 
อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม    
✓ ค่ารถตูป้รับอากาศ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
✓ ค่ามคัคุเทศก์ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าเขา้สถานที่ท่องเที่ยว ตามรายการที่ระบุ 
✓ ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม ตามรายการที่ระบุ 
✓ ประกันอุบตัิเหตุตามกรมธรรม์ (วงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5  แสนบาท 1-15 ปี หรือ อายุ 75-85 ความ

คุ้มครองเหลือ 50% อายุต า่กว่า 1 ปี หรือ อายุเกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวการถูกฆาตกรรมหรือถูกท าร้าย) 
 

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอ่ืนๆ ที่นอกเหนือรายการทวัร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการ

เจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) หรือเช่าจกัรยาน ค่ากิจกรรมผจญภยัต่างๆ  เป็นตน้ 
 ค่ำทิปมัคคุเทศน์และพนักงำนขับรถ ท่ำนละ 300 บำท 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม Vat 7% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันเดินทำง ค่ำบริกำรท่ำนละ (บำท)  
ไม่มีรำคำเด็ก  

พักเดี่ยว เพิ่ม 

18-20, 25-27 ธันวำคม63 6,599.- 1,800 

01-03, 08-10, 15-17, 22-24, 29-31 มกรำคม64 6,599.- 1,800 

05-07, 12-14, 19-21, 26-28 กุมภำพันธ์64 6,599.- 1,800 

05-07, 12-14, 19-21, 26-28 มีนำคม64 6,599.- 1,800 

29-31ธันวำคม, 30ธันวำคม-01มกรำคม64 7,999.- 3,000 



Code JNL-IS31-โปรแกรม นครราชสีมา บุรีรัมย ์สุรินทร์ 3 วนั 2 คนื ห น้ า |  8 

วิธีกำรจอง 
1. กรุณาแจง้รายละเอียด วนัที่เดินทาง ช่ือผูจ้อง พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและช่องทางติดต่อ (เบอร์มือถือ/ไลน์ไอดี/
อีเมล)์ ส่งขอ้มูลทั้งหมดมายงัอีเมล ์หรือ ไลน์ 
2. เมื่อเจา้หนา้ท่ีไดร้ับขอ้มูลแลว้ จะติดต่อกลบั เพื่อยืนยนัการจอง พร้อมรายละเอียด 
3. ช ำระค่ำทัวร์เต็มจ ำนวน เพ่ือเป็นการยืนยนัการจองจึงจะถือว่าได้ท าการส ารองท่ีนั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเขา้ทาง
ธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด หากไม่ช าระตามก าหนด ขออนุญาตตดัท่ีนัง่ให้ลูกคา้ท่านอ่ืนท่ีรออยู่ การช าระไม่ครบ ถือว่า
ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข ทางผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกทวัร์และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก 
 

กำรยกเลิกกำรเดินทำง  
แพคเก็จราคาพิเศษ ขอสงวนสิทธ์ิการยกเลิก เล่ือนวนัเดินทาง ทางผูจ้ดัจะไม่มีการคืนเงินค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ 
 

หมำยเหตุ  
1. การเดินทางในแต่ละครั้ งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 6 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน ดงักล่าวทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
เปลี่ยนแปลงราคาหรือเลือ่นการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง 
2. การเปลีย่นแปลงโปรแกรม อาจเกิดข้ึนได ้ตาม สถานการณ์ อาทิเช่น การเปลีย่นแปลงของสภาพอากาศ เป็นตน้  ซ่ึงบริษทัฯ และผูจ้ดั จะ
ด าเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทาง ให้ดีท่ีสุด 
2. ขอสงวนสิทธ์ิปฏเิสธความรับผดิชอบค่าเสียหายท่ีเกิดกบัชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย ความตาย อุบติัเหตุต่างๆ   
สูญหายในทรัพยสิ์นหรืออย่างอื่น การนดัหยุดงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวติั  และอื่นๆ ท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม  
3. พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของผูจ้ดัก ากบั  
4. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปลี่ยนแปลง การบริการจากบริษทัขนส่ง  ผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกรอ้ง
ค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใชจ่้ายท่ีบริษทัจ่ายไปแลว้ เป็นตน้    
5. ขอความร่วมมือในเร่ืองความประพฤติของคนเดินทาง หากผูจ้ดัเห็นว่าผูเ้ดินทางประพฤติตนท่ีอาจกอ่ให้เกิดอนัตรายต่อผูเ้ดินทางอื่นๆ 
หรือทรัพยสิ์น หรือขดัขวางการปฏิบติัหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ี (ตวัแทน) หรือไม่ปฏิบติัตามค าช้ีแจงของเจา้หน้าท่ี (ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใช้
มาตรการตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือป้องกนัไม่ให้ความประพฤติดงักล่าวด าเนินต่อไป ซ่ึงรวมไปถึงการยบัย ัง้ และปฏเิสธให้บริการ 
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หำกใครสนใจจอง... 

   .  สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6  

   .  จองทวัร์ผ่าน.FB inbox ก็ไดเ้ช่นกนั-> http://m.me/unithaitrip  

   .  หรือโทร 02-234-5936 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip
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