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วนัแรก ปั้มน ำ้มนั ปตท. วภิำวดขีำออก ฝั่งตรงข้ำมมหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ – 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 ำท่ำนออกเดนิทำงสู ่จ.บุรรีมัย ์จังหวัดมรดกโลก แหล่งประวัตศิำสตรส์ ำคัญของชำต ิแหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็น

กำรท่องเที่ยวทำงศลิปวัฒนธรรม เชน่ โบรำณสถำน ซึง่เป็นสถำปัตยกรรมแบบขอมโบรำณ รวมทัง้มแีหล่งท่องเที่ยวทำง

ธรรมชำต ิ(ใชร้ะยะเวลำเดนิทำงโดยประมำณ 5 ชัว่โมง) 
 

 
เทีย่ง น ำทำ่นเขำ้สู ่จ.บรุรีมัย ์รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ รำ้นขำหมรูำ้นเด็ด  

 

 
 

                  น ำท่ำนเขำ้สู่   ปรำสำทเมืองต ่ำ หรอื ปรำสำทหนิเมืองต ่ำ เป็น
สถำนที่ท่องเที่ยวอีกแห่งที่ส ำคัญ ของจังหวัดบุรีรัมย์ และสวยงำมไม่แพไ้ปกว่ำ

ปรำสำทหนิพนมรุง้ ทีน่ี่เป็นศำสนสถำนในศำสนำฮนิด ูมสีถำปัตยกรรมแบบศลิปะขอม
โบรำณ และสันนิษฐำนว่ำสรำ้งขึน้ในพุทธศตวรรษที่ 16-17 ภำยในบรเิวณปรำสำท

เมอืงต ่ำ มภีำพจ ำหลักหนิบนหนำ้บัน และทับหลังทีส่วยงำม เหมำะแกก่ำรศกึษำดำ้น

ประวัตศิำสตร ์และศลิปะสมัยขอมโบรำณ มจุีดใหถ้่ำยรูปสวยๆ หลำกหลำยจุดภำยใน
บรเิวณปรำสำทเมอืงต ่ำ ลักษณะสถำปัตยกรรมดำ้นในของปรำสำทเมอืงต ่ำนัน้ไดร้ับ

กำรก่อสรำ้งดว้ยฝีมือช่ำงในระดับช่ำงหลวง เรียกไดว้่ำเป็นโบรำณสถำนที่สวยงำม
ตระกำรตำป็นอยำ่งยิง่  

 

 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ ปรำสำทพนมรุ ้ง หรอื อุทยำนประวตั ิศำสตรพ์นมรุง้ เป็น

โบรำณสถำนทีเ่กำ่แกใ่นจังหวัดบุรรีัมย ์ตัง้อยู่บนยอดเขำพนมรุง้ เป็นโบรำณสถำน ที่
ไดร้ับอิทธิพลอำรยธรรมเขมรโบรำณ ที่ซึง่มีควำมส ำคัญมำกๆ ของประเทศไทย 

ปรำสำทหนิพนมรง้เป็นศำสนสถำนที่สรำ้งขึน้เพื่อถวำยแด่พระศวิะ เทพเจำ้สงูสุดใน
ศำสนำพรำหมณ์-ฮนิดู ซึง่ก่อสรำ้งหลำยยุคสมัยตัง้แต่พุทธศตวรรษที่ 15-18 จงึท ำ

ใหม้ีควำมงดงำมในดำ้นของสถำปัตยกรรม ควำมมหัศจรรยข์องปรำสำทพนมรุง้ก็คอื 

จะเกดิปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำตทิีพ่ระอำทติยข์ึน้และตกทีแ่สงอำทติยส์ำดสอ่งทะล ุ
15 ชอ่งประตูของปรำสำทพนมรุง้ในทกุๆ ปี ปีละ 4 ครัง้ ท ำใหเ้กดิงำนประเพณีขึน้เขำ

พนมรุง้ที่จัดขึน้ทุกๆ ปีอกีดว้ย และยังไดเ้ห็นปรำสำทหนิพนมรุง้ในเวลำพระอำทติย์
ตกอกีดว้ย 
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เย็น  น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สู ่อ. เมอืง จ.บรุรีมัย ์ (ใชเ้วลำเดนิทำง 1 ชม.) 
 

เขำ้เยี่ยมชม ถนนคนเดนิเซรำะกรำววอลค์กิ้ง สตรที เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงที่มีสนิคำ้หลำกหลำยประเภท ทั้งเสื้อผำ้ 
ผลติภัณฑ์โอท็อปต่ำงๆ อำหำรคำว และอำหำรหวำน ผักผลไมจ้ำกกลุ่มตลำดนัดสเีขยีว สนิคำ้หัตถกรรมจำกชุมชนจำก

หลำยอ ำเภอมำรวมไวใ้นที่เดยีว อกีทัง้นอกจำกนี้ยังมีกำรแสดงดนตรี ศลิปวัฒนธรรมต่ำงๆ หมุนเวยีนผลัดเปลี่ยนกันมำ

แสดงบนเวทีอยู่เป็นประจ ำ ท ำใหท้ี่นี่มีสสีัน และคกึคักมำกทีเดยีว โดยถนนคนเดนิจะมีในทุกวันหยุดเสำร์-อำทติย ์หรือ
วันหยดุนักขัตฤกษ์ตำ่งๆ คะ่ 

 

** เพือ่ควำมเพลดิเพลนิในกำรทอ่งเทีย่ว ใหท้ำ่นอสิระอำหำรเย็นตำมอธัยำศยั ** 

 

พกัที ่ โรงแรม ฟอรจ์นู บรุรีมัย ์หรอืระดบัเทยีบเทำ่เดยีวกนั 

 

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

ประวตัศิำสตรพ์มิำย – อนุสำวรยีท์ำ้วสุรนำร–ี รำ้นของฝำก 

 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม   
 

น ำท่ำนเขำ้สู ่วนอุทยำนภูเขำไฟกระโดง เป็นภูเขำไฟทีด่ับสนิทแลว้ มีปำกปล่องทะลุเห็นไดช้ัดเจน จงึกลำยเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว และที่ศกึษำประวัตศิำสตร์ธรณีวทิยำและชวีวทิยำ บนเขำกระโดงยังมีโบรำณสถำนสมัยขอมที่ส ำคัญ คอื รอย

พระพุทธบำทจ ำลอง และพระพุทธรูปขนำดใหญ่ ชือ่วำ่ “พระสภุัทรบพติร” พระพุทธรูปองคใ์หญ่คู่เมอืงบุรรีัมย ์ประดษิฐำน
อยู่บนยอดเขำ ซึง่เป็นทีเ่คำรพสกักำระของคนในทอ้งถิน่ และจุดชมววิอกีดว้ย นอกจำกนี้ ยังมสีะพำนพสิจูน์ศรัทธำสำธุชน 

หรอื บันไดนำครำช ซึง่สรำ้งขึน้เมือ่ปี พ.ศ. 2512 เพือ่เป็นทำงเดนิขึน้ไปสักกำระบูชำพระสภุัทรบพติรซึง่ตัง้อยู่บนยอดเขำ

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

พเิศษของที่นี่ก็คอื เป็นสนำมฟุตบอลที่ไดม้ำตรฐำนแห่งแรกและแห่งเดยีวในประเทศไทยผ่ำนมำตรฐำนระดับเวลิด์คลำส
จำกฟีฟ่ำอกีดว้ย สำวกกฬีำฟุตบอลทัง้หลำย ถำ้ไดม้ำเที่ยวบุรีรัมย์ ยังไงก็ตอ้งแวะมำทัวร์สนำมบอลกันสักครัง้ ถือเป็น

สถำนทีท่อ่ง และแลนดม์ำรค์แหง่ใหมแ่หง่จังหวัดบรุรีัมย ์
 

 
 

 
น ำทำ่นไปยัน สถำนรีถไฟบุรรีมัย ์น ำท่ำนพำลมิลอง ลูกชิน้ยนืกนิ ทีโ่ด่งดังแห่งเมอืงบุรรีัมย ์รำ้นขำยลกูชิน้ทอดแบบยนื

กนิเดีย๋วนี้มใีหเ้ลอืกกว่ำสบิรำ้น เรยีงรำยเป็นแนวยำวอยูห่นำ้สถำนีรถไฟ แต่ละรำ้นพยำยำมสรำ้งจุดขำยของตัวเอง บำงรำ้น
ลกูชิน้หลำยอยำ่ง บำงรำ้นมผัีกแกลม้แปลกๆ บำงรำ้นมนี ้ำจิม้หลำยแบบวำ่กันไป ทีแ่น่นอนคอืรสชำตดิทีกุรำ้น 

 

 
พำท่ำนเขำ้ชม วดัเขำองัคำร หรอื วดัเขำพระองัคำร ตัง้อยูบ่นยอดเขำอังคำร บรเิวณทีต่ัง้วัดเป็นปำกปล่องภเูขำไฟทีด่ับ

แลว้ สันนษิฐำนว่ำน่ำจะเป็นทีต่ัง้ของโบรำณสถำนสมัยทวำรวด ีเพรำะพบเสมำหนิแกะสลักเป็นจ ำนวนมำก ณ บรเิวญนี้ วัด
เขำอังคำรเป็นสถำปัตยกรรมแบบวัดพุทธศลิป์ผสมศลิปะขอม ซึง่เป็นแนวเดยีวกันกับปรำสำทหนิเขำพนมรุง้ จงึสันนษิฐำน

วำ่อำจจะสรำ้งมำในสมัยเดยีวกับปรำสำทหนิพนมรุง้ หรอืในยคุที่อำณำจักรขอมเรอืงอ ำนำจ 

 
เทีย่ง           รบัประทำนอำหำรกลำงวนั และออกเดนิทำงไปยงัจงัหวดั นครรำชสมีำ  (ใชเ้วลำโดยประมำณ 1.30 ชม ) 

 
น ำท่ำนเขำ้สู่ อุทยำนประวตัศิำสตรพ์มิำย เป็นปรำสำทหนิทรงขอมโบรำณศลิปะแบบ”บำปวน” ตัง้อยู่ในอ ำเภอพมิำย 

จังหวัดนครรำชสมีำ ซึง่ประกอบดว้ยปรำสำทหนิในสมัยอำณำจักรขอมที่ใหญ่โตและงดงำม สรำ้งขึน้ในสมัยพระเจำ้สรุยิวร

มันที ่1 รำวพุทธศตวรรษที ่16 เพือ่ใชเ้ป็นเทวสถำนของศำสนำพรำหมณ์-ฮนิดู และเปลีย่นเป็นพุทธศำสนำนกิำยมหำยำน 
ในเวลำตอ่มำ 

 
ปรำสำทหนิพมิำย สรำ้งขึน้ตำมควำมเชือ่เกีย่วกับสวรรค ์และโลกมนุษย ์ลักษณะผังของปรำสำทหนิพมิำยนัน้สรำ้งขึน้คลำ้ย

เขำพระสเุมรุ มอีงคป์รำสำทประธำน ซึง่อยูใ่จกลำงของเทวสถำน เป็นเสมอืนทำงเชือ่มระหว่ำงโลกกับสวรรค ์ปรำหนิพมิำย 
เป็นปรำสำทหนิทีม่ขีนำดใหญ่ทีส่ดุในประเทศไทย เป็นหนึง่ในสถำนทีท่่องเทีย่วส ำคัญทีส่ดุแห่งหนึง่ในอ ำเภอพมิำย และ

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

แห่งหนึง่ของโครำช อนุสำวรยีห์ล่อดว้ยทองแดงรมด ำสูง 185 เซนตเิมตร หนัก 325 กโิลกรัม ประดษิฐำนอยู่บนไพท ีหัน
หนำ้ไปทำง ดำ้นทศิตะวันตก ซึง่เป็นทีต่ัง้ของกรุงเทพมหำนคร ภำยในบรรจุอัฐขิองทำ้วสรุนำรอีนุสำวรยีท์ำ้วสรุนำรหีรอืย่ำ

โมของชำวโครำช ถือเป็นอนุสำวรยีท์ี่ สรำ้งขึน้มำเพื่อระลกึถงึและยกย่องคุณงำมควำมดขีองวรีสตรสีำมัญชนคนแรกของ

ประเทศไทยทำ้วสุรนำรี หรือย่ำโมที่ชำวโครำช เรียกขำนกันอย่ำงคุน้เคยท่ำนเป็นวีรสตรีในประวัติศำสตร์ที่สรำ้ง
คณุประโยชน์ใหแ้กช่ำตบิำ้นเมอืง จงึเป็น บุคคลทีช่ำวโครำช ภำคภมูใิจและเคำรพบูชำ ย่ำโมกลำยเป็นสัญลักษณ์ของชำว

โครำชกระท่ังเรยีกชือ่จังหวัดนี้วำ่ "เมอืงยำ่โม" 
 

17.00 น. น ำทำ่นเดนิทำงออกจำก   

17.30 น. น ำทำ่น แวะซือ้ของฝำกและรบัประทำนอำหำร  

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

** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิำร ** 
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อตัรำคำ่บรกิำร 

 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

 

ประเภทพำหนะ รำคำทำ่นละ 

 

พกัเดีย่ว 

 

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

06 – 07 ตลุำคม 2564 
(ปรำกฏกำรณ์พระอำทติยต์รง 15 ชอ่ง

ประตปูรำสำทพนมรุง้) 

 
รถตู ้VIP 5,999 

 
1,000 

 

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

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

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

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

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

30 – 31 ตลุำคม 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 ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำรจ ำนวน 6 - 8 ทำ่น ตอ่ 1 คนัรถตู ้ถำ้ผูโ้ดยสำรไมค่รบจ ำนวนดงักลำ่ว บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นกำรเลือ่นกำรเดนิทำง หรอืเปลีย่นแปลงรำคำ 

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

***เนือ่งดว้ยสถำนทีท่อ่งเทีย่ว หรอืรำ้นคำ้บำงแหง่อำจจะยงัไมส่ำมำรถเปิดใหบ้รกิำรได*้** 
**ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลง หรอืงด สถำนทีด่งักลำ่ว อนัมำจำกเหตสุุดวสิยั** 
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อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 
  คำ่รถตู ้VIP น ำเทีย่วตำมรำยกำร 

  ค่ำที่พัก หอ้งละ 2 ท่ำน พรอ้มอำหำรเชำ้ ตำมโรงแรมที่ระบุไวใ้นรำยกำร หรือระดับเดียวกัน ทัง้นี้บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำร

เปลีย่นแปลงหอ้งพัก  
  คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ตำมรำยกำร  
  คำ่อำหำรตำมมือ้ทีร่ะบใุนรำยกำร     

  คำ่จำ้งมัคคเุทศก ์และทมีงำนคอยบรกิำรตลอดกำรเดนิทำง  

  คำ่ประกันอบัุตเิหตรุะหวำ่งเดนิทำง วงเงนิทำ่นละ 1,000,000 บำท, คำ่รักษำพยำบำล 500,000 บำท (เงือ่นไขตำมกรมธรรม)์ 

  คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7%  

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

  ค่ำใชจ่้ำยสว่นตัวนอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบุ เชน่ ค่ำโทรศัพท ์ค่ำโทรศัพทท์ำงไกล ค่ำอนิเตอรเ์น็ต ค่ำอำหำรและเครือ่งดืม่ทีส่ั่ง

เพิม่นอกเหนือรำยกำร (กรุณำสอบถำมจำกหัวหนำ้ทัวรก์อ่นกำรใชบ้รกิำร) 
  ค่ำใชจ่้ำยที่เพิม่ขึน้ของนักท่องเที่ยวที่มไิดเ้กดิจำกควำมผดิของทำงบรษัิท เช่น ภัยธรรมชำต ิกำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน กำร

ปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ควำมเจ็บป่วย ควำมสญูหำยหรอืเสยีหำยของสัมภำระ ควำมล่ำชำ้ เปลีย่นแปลง หรอืกำรบรกิำรของสำยกำรบนิ เหตุ
สดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
 คำ่บรกิำรหัก ณ ทีจ่่ำย 3% กรณีออกใบเสร็จ 

  คำ่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ ำเทีย่ว ทำ่นละ 300 บำท/ทรปิ/ตอ่ทำ่น 

 
เงือ่นไขกำรช ำระคำ่บรกิำร 

1. นกัท่องเทีย่วช ำระเงนิมดัจ ำค่ำทวัร ์เป็นจ ำนวน 2,000 บำทต่อท่ำนภำยใน 1 วนัท ำกำร พรอ้มส ำเนำบตัรประชำชน 
เพือ่ส ำรองทีน่ ัง่ และส ำหรบัท ำกำรจองควิทีค่ ำชะโนด  

2. นกัท่องเทีย่วช ำระเงนิคำ่บรกิำรส่วนทีเ่หลอืท ัง้หมดกอ่นวนัเดนิทำงอยำ่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักท่องเที่ยวไม่ช ำระเงนิ หรือ

ช ำระเงนิไม่ครบภำยในก ำหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่ำนถูกปฏเิสธกำรจ่ำยเงนิไม่ว่ำกรณีใดๆ ใหถ้ือว่ำนักท่องเที่ยวสละสทิธกิำร
เดนิทำงในทัวรนั์น้ๆ 

3. กำรตดิต่อใดๆ กับทำงบรษัิทเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมำยฯ ตอ้งท ำในวันเวลำท ำกำรของทำงบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถึงศุกร ์
เวลำ 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสำร์ เวลำ 9.00 น. – 12.00 น. นอกจำกวันเวลำดังกล่ำวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบำล

ประกำศในปีนัน้ๆถอืวำ่เป็นวันหยดุท ำกำรของทำงบรษัิท 

เงือ่นไขกำรยกเลกิกำรเดนิทำง 

1. กรณีทีนั่กท่องเที่ยวตอ้งกำรขอยกเลกิกำรเดนิทำง หรือเลือ่นกำรเดนิทำง นักท่องเที่ยว(ผูม้ชี ือ่ในเอกสำรกำรจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมลล ์หรือเดนิทำงมำเซ็นเอกสำรกำรยกเลกิที่บรษัิทอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเพื่อแจง้ยกเลกิกำรจองกับทำงบรษัิทเป็นลำยลักษณ์

อักษร ทำงบรษัิทไมร่ับยกเลกิกำรจองผำ่นทำงโทรศัพทไ์มว่่ำกรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวตอ้งกำรขอรับเงนิค่ำบรกิำรคนื นักท่องเที่ยว (ผูม้ชี ือ่ในเอกสำรกำรจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทำงมำ
เซ็นเอกสำรกำรขอรับเงนิคืนที่บรษัิทอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเพื่อท ำเรื่องขอรับเงนิค่ำบรกิำรคืน โดยแนบหนังสอืมอบอ ำนำจพรอ้ม

หลักฐำนประกอบกำรมอบอ ำนำจ หลักฐำนกำรช ำระเงนิค่ำบรกิำรต่ำงๆ และหนำ้สมุดบัญชธีนำคำรที่ตอ้งกำรใหน้ ำเงนิเขำ้ให ้
ครบถว้น โดยมเีงือ่นไขกำรคนืเงนิคำ่บรกิำรดังนี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทำง 30 วัน ขึน้ไป คนืเงนิคำ่ทัวรเ์ต็มจ ำนวน ของค่ำทัวรท์ีช่ ำระแลว้ และหักค่ำใชจ่้ำยทีจ่่ำยจรงิ ไดแ้ก ่

คำ่ยำนพำหนะ รำ้นอำหำร โรงแรมทีพ่ัก คำ่ธรรมเนียมเขำ้ชมสถำนทีท่อ่งเทีย่ว คำ่บรกิำร หรอืคำ่ใชจ่้ำยทีจ่ ำเป็นอืน่ๆ  
** ในกรณีทีว่นัเดนิทำงตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิกำรเดนิทำงไม่นอ้ยกวำ่ 30 วนั ** 

2.2 ยกเลกิก่อนวันเดนิทำง 15 - 29 วัน คนืเงนิค่ำทัวร์ 50% และหักค่ำใชจ่้ำยที่จ่ำยจรงิ ไดแ้ก่ ค่ำยำนพำหนะ รำ้นอำหำร 
โรงแรมทีพ่ัก คำ่ธรรมเนียมเขำ้ชมสถำนทีท่อ่งเทีย่ว คำ่บรกิำร หรอืคำ่ใชจ่้ำยทีจ่ ำเป็นอืน่ๆ  

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทำง 0 - 14 วัน ไมค่นืเงนิคำ่ทัวรท์ีช่ ำระแลว้ทัง้หมด** 
 

เงือ่นไขและขอ้ก ำหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส ำหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่กำรท่องเทีย่วเท่ำนัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมำ หำกท่ำนไมไ่ดร้่วมเดนิทำงหรอืใชบ้รกิำรตำมทีร่ะบุไวใ้นรำยกำรไม่วำ่บำงสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธ

กำรเขำ้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทำงบรษัิทจะไมค่นืเงนิค่ำบรกิำรไมว่่ำบำงสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่ำ่น 
3. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรกำรเดนิทำงตำมควำมเหมำะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถำนกำรณ์ ภูมอิำกำศ 

และเวลำ ณ วันทีเ่ดนิทำงจรงิของประเทศทีเ่ดนิทำง ทัง้นี้ บรษัิทจะค ำนงึถงึควำมปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส ำคัญ 

4. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อควำมเสยีหำยหรอืค่ำใชจ่้ำยใดๆ ที่เพิม่ขึน้ของนักท่องเที่ยวทีม่ไิดเ้กดิจำกควำมผดิ
ของทำงบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชำต ิกำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน กำรปฏวัิต ิ อบัุตเิหตุ ควำมเจ็บป่วย ควำมสญูหำยหรอืเสยีหำยของ

สมัภำระ ควำมลำ่ชำ้ เปลีย่นแปลง หรอืกำรบรกิำรของสำยกำรบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
5. มัคคุเทศก ์พนักงำน หรอืตัวแทนของทำงบรษัิท ไม่มอี ำนำจในกำรใหค้ ำสัญญำใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสำรลงนำมโดยผูม้ี

อ ำนำจของบรษัิทก ำกับเทำ่นัน้ 
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6. เงือ่นไขกำรเดนิทำง ระเบยีบ ขอ้จ ำกัดกำรเดนิทำง ในแต่ละจังหวัดอำจมกีำรเปลีย่นแปลงตำมนโยบำยของภำครัฐ 

ทัง้นี้นักท่องเทีย่วทีป่ระสงคจ์ะเดนิทำงตอ้งมคีวำมพรอ้มปฏบัิตติำมเงือ่นไขของจังหวัดนัน้ๆ 

 
 


