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ก ำหนดกำรเดนิทำง 
มีนาคม 64 05-07, 12-14, 19-21, 26-28 กรกฎาคม 64 02-04, 09-11, 16-18, 23-25 

เมษายน 64 03-05, 09-11, 16-18, 23-25 สิงหาคม 64 06-08, 13-15, 20-22, 27-29 

พฤษภาคม 64 07-09, 14-16, 21-23, 28-30 กนัยายน 64 03-05, 10-12, 17-19, 24-26 

มิถุนายน 64 04-06, 11-13, 18-20, 25-27 
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อสีำนโคตรคูลล EP.2 เทีย่ว 3 เมืองน่ำรัก ใจกลำงอสีำน 
ขอนแก่น ร้อยเอด็ กำฬสินธ์ุ ฟินหลำยเด้อ 3 วนั 2 คืน 

วนัแรก (ศุกร์)       กรุงเทพฯ – จ. ขอนแก่น 
05.30 น. คณะพร้อมกนั ณ จุดจอดรถ ป๊ัมน ้ำมนัปตท ดินแดง-วภิำวดี โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัคอยใหก้ำรตอ้นรับ 
05.40 น. ออกเดินทำงสู่ จงัหวดัขอนแก่น โดยรถตูป้รับอำกำศ พร้อม บริกำรอำหำรว่ำง และน ำ้ด่ืมบนรถ  

 
 

08.30 น. แวะรับประทำนอำหำรเชำ้ “ชำร์ก่ะแฟร์” อำหำรเชำ้สไตลย์อ้นยคุกลำงเมืองโครำช (ชุดเซ็ต/1ท่ำน)  
09.30 น. เดินทำงต่อไปยงั จ.ขอนแก่น 

 
 

พำท่ำนออกเดินทำงไปยงั “มีกนิฟำร์ม” ฟำร์มออร์แกนิคท่ีมีพื้นท่ีรวมกนัทั้งหมด 8 ไร่แต่ละพื้นท่ีจดัสรรไวเ้ป็น
พื้นท่ีส ำหรับแปลงนำ แปลงผกั โรงครัว โรงนำมุงหญำ้คำ แปลงดอกไม ้สวนป่ำกระท่อมเถียงนำ อุโมงค์มลั
เบอร์ร่ี เลำ้ไก่ และคอกควำย ท่ีมีกินฟำร์มมีกิจกรรม เวร์ิคช็อปชมสวน เรียนรู้วถีิเกษตรธรรมชำติและพืชพนัธ์ุใน
สวน แถมเรียนรู้วิถีเกษตรอินทรีย์ นอกจำกน้ียงัมีนำขำ้วท่ีพร้อมเก็บเก่ียว รวมไปถึงสัตวเ์ล้ียงภำยในฟำร์มอยำ่ง
ควำย 5 ตวั ท่ีปัจจุบนัยงัใชไ้ถนำแทนเคร่ืองจกัรท่ีมีตน้ทุนสูงและรำคำแพง (รวมค่ำกิจกรรมเวร์ิคช็อปชมสวน)  

เท่ียง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ  ชุดอำหำรเพื่อสุขภำพ ชุดปลำน่ึง–ผกัน่ึง พร้อมแจ่วพริกสด ส้มต ำลำว เซ็ต
ขนมจีน ท่ีมีขนมจีนน ้ ำยำกะทิปลำทู พร้อมไข่ตม้และผกัสด  ไก่ในสุ่ม หรือปีกไก่ทอดท่ีหมกัดว้ยสูตรลบัของ
คุณแม ่
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บ่ำย ชมวดัสวยแห่งเมืองขอนแก่น “วดัทุ่งเศรษฐี”  วดัท่ีมี มหำเจดียรั์ตนะ หรือ มหำเจดียศ์รีไตรโลกธำตุ ควำมโดด

เด่นของมหำเจดียน้ี์ จะอยูท่ี่กำรก่อสร้ำงท่ีผสมผสำนระหวำ่งองคเ์จดียส์ำมโลก นัน่ก็คือ เจดียจุ์ฬำมณีบนสวรรค์
ชั้นดำวดึงส์ นครเจดียใ์นนำคพิภพ และ มหำรัตนเจดียศ์รีไตรโลกธำตุบนโลกมนุษย ์มำจำกควำมเช่ือท่ีวำ่จุดน้ีคือ
บริเวณท่ีเช่ือมต่อระหวำ่ง 3 โลก ทั้งสวรรค ์มนุษย ์และเมืองบำดำล 

 
 

พระธำตุเก้ำช้ัน พระมหำธำตุแก่นนคร ตั้งอยูใ่นบริเวณวดัหนองแวง เดิมวดัน้ีเป็นวดัเก่ำแก่ดั้งเดิมของขอนแก่น 
มีอำยุมำกว่ำ 200 ปี ขณะท่ีพระมหำธำตุแก่นนครนั้น เพิ่งสร้ำงข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2539 หรือแค่เพียง 24 ปีเท่ำนั้น 
สร้ำงข้ึนเน่ืองในวโรกำสท่ีในหลวงรัชกำลท่ี 9 ครองสิริรำชสมบติัครบ 50 ปี มีควำมสวยงำมอลงักำรมำกๆ และ
บริเวณยอดพระธำตุนั้นก็จะจ ำลองแบบมำจำกยอดพระธำตุพนม พระมหำธำตุแก่นนคร หรือ พระธำตุเกำ้ชั้น น้ี 
เป็นอำคำรคอนกรีตเสริมเหล็กก่ออิฐถือปูน มียอดเป็นทรงเจดีย ์บนยอดเจดียส์ำมำรถมองเห็นวิวของบึงแก่น
นครและเมืองขอนแก่นไดแ้บบชดัๆ เลย องค์พระธำตุแก่นนคร สูง 80 เมตร มีพระจุลธำตุ 4 องค์ ตั้งอยู่ 4 มุม 
และมีก ำแพงแกว้พญำนำค 7 เศียรลอ้มรอบ เป็นศิลปะในสมยัทวำรำวดี ผสมศิลปะแบบอินโดจีน ภำยในองค์
พระธำตุจะมีอยู่ 9 ชั้นด้วยกนัและด้ำนในก็จะปูพื้นด้วยหินอ่อน โดยทุกชั้นจะมีควำมสวยงำมและน่ำสนใจ
แตกต่ำงกนัไป ชั้นบนสุดจะเป็นท่ีประดิษฐำนพระบรมสำรีริกธำตุของพระธำตุแห่งน้ี 
น ำท่ำนเดินทำงเขำ้เช็คอินท่ีพกั โรงแรมสุดคูล 🚆สไตล์รถไฟ The Terminal Hotel หรือเทยีบเท่ำ 
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อสิระอำหำรเยน็  เพ่ือควำมสะดวกในกำรพกัผ่อนและเดินเล่นชมเมืองขอนแก่น   
 
 

วนัทีส่อง (เสำร์)  จ. ขอนแก่น - จ. กำฬสินธ์ุ – พพิธิภัณฑ์ไดโนเสำร์สิรินธร – พทุธสถำนภูสิงห์ – วดัวงัค ำ 
– จ.ร้อยเอด็ พระมหำเจดย์ีชัยมงคล 
07.00 น. รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม และคืนหอ้งพกั  
08.00 น. ออกเดินทำงไปยงั จ.กำฬสินธ์ุ 

  
ศูนย์ศึกษำวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสำร์ภูกุ่มข้ำว หรือพิพิธภัณฑ์สิรินธร  เป็นศูนยว์ิจยัเก่ียวกบัไดโนเสำร์และ 
พิพิธภณัฑ์ไดโนเสำร์ แห่งแรกของประเทศไทย เป็นพิพิธภณัฑ์ทำงธรรมชำติวิทยำ ท่ีมีกำรจดัแสดงซำกกระดูก 
ไดโนเสำร์ และแสดงควำมหลำกหลำยของส่ิงมีชีวิตในมุมมองต่ำงๆ ทั้งเชิงวิชำกำร กำรอนุรักษ์ รวมไปถึง
ควำมสัมพนัธ์ต่ำงๆ เป็นแหล่งเรียนรู้เร่ืองรำวไดโนเสำร์แบบครบวงจร ทั้งแสง สี เสียง ตระกำรตำและใหญ่ท่ีสุด
ในภูมิภำคเอเชียอำคเนย ์แบ่งเป็น 9 โซน ไดแ้ก่ โซนท่ี 1 กำรก ำเนิดโลกและจกัรวำล   โซนท่ี 2 ก ำเนิดส่ิงมีชีวติ 
โซนท่ี 3 มหำยคุพำลิโอโซอิก มหำยคุววิฒันำกำรของส่ิงมีชีวติโบรำณ โซนท่ี 4.1 มหำยคุมีโซโซอิก มหำยคุแห่ง
สัตวเ์ล้ือยคลำนและไดโนเสำร์  โซนท่ี 4.2 ไดโนเสำร์ไทย  โซนท่ี 5 วถีิชีวติไดโนเสำร์ไทย  โซนท่ี 6 คืนชีวติให้
ไดโนเสำร์  โซนท่ี 7 มหำยคุซีโนโลอิก มหำยคุแห่งสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม  โซนท่ี 8 เร่ืองรำวของมนุษย ์นอกจำกน้ี
พิพิธภณัฑ์ยงัมีบริกำรจัดค่ำยเยำวชน มีห้องประชุม ร้ำนอำหำร และร้ำนจ ำหน่ำยของท่ีระลึกไวบ้ริกำรแก่
นกัท่องเท่ียว 

 
 

พุทธสถำนภูสิงห์ เป็นวดับนยอดเขำท่ีสำมำรถข้ึนมำสักกำระส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ และยงัสำมำรถชมวิวจำกมุมสูงไดอี้ก
ดว้ย โดยวดัน้ีตั้งอยู่บนยอดภูสิงห์ เป็นท่ีประดิษฐำน พระพรหมภูมิปำโล พระพุทธรูปปำงมำรวิชยัองคใ์หญ่สี
ขำว หนำ้ตกักวำ้ง 10.5 เมตร สูง 17.80 เมตร สร้ำงเสร็จเม่ือปี พ.ศ. 2511 และถือเป็นพระพุทธรูปใหญ่ท่ีสุดองค์
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หน่ึงของภำคอีสำน นอกจำกจะไดช่ื้นชมควำมงดงำมและสมส่วนทำงพุทธศิลป์แลว้ บนยอดภูสิงห์ยงัเป็นจุดชม
ววิท่ีมองเห็นไดท้ั้งภูกุ่มขำ้ว ภูค่ำว รวมถึงเข่ือนล ำปำว แถมยงัเป็นจุดชมพระอำทิตยต์กท่ีงดงำมอีกดว้ย 

เท่ียง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ร้ำนอำหำรพื้นเมือง (แพกำระเกด เข่ือนล ำปำว)  

 
 

บ่ำย วดัวงัค ำ เป็นวดัท่ีสร้ำงข้ึนดว้ยแรงบนัดำลใจจำกวดัเชียงทอง มรดกโลกในเมืองหลวงพระบำง ประเทศลำว จึงมี
ควำมวิจิตรงดงำมของศิลปะโดยเฉพำะ กำรออกแบบท่ีมีอิทธิพลของสถำปัตยกรรมแบบลำ้นช้ำง โดยเฉพำะ
อำคำรหลกัท่ีสร้ำงเป็นหลงัคำมุข 3 ชั้น มีฉตัรตรงกลำง 9 ยอด ทรงหลงัคำโคง้ยำวดูงำมสง่ำ นอกจำกน้ีดำ้นหลงั
ยงัมีไฮไลท์ส ำคญัอย่ำง รูปตน้โพธ์ิ ลวดลำยประดบัด้วยกระจกสี ยิ่งสะทอ้นกบัแสงไฟในยำมค ่ำคืนก็จะยิ่ง
สวยงำม  ไดเ้วลำสมควร พำท่ำนออกเดินทำงสู่ จ. ร้อยเอด็ 

   

พระมหำเจดีย์ชัยมงคล ตั้งอยูใ่นวดัผำน ้ ำทิพยเ์ทพประสิทธ์ิวนำรำม ถือเป็นเจดียท่ี์มีควำมงดงำมตระกำรตำมำก
ท่ีสุดองคห์น่ึงของประเทศไทย องคเ์จดียอ์อกแบบโดยกรมศิลปำกร ผสมผสำนศิลปกรรมร่วมสมยัระหวำ่งภำค
กลำงและภำคอีสำน ตกแต่งลวดลำยตระกำรตำด้วยสีทองอร่ำม มีควำมกวำ้งxยำวxสูง 101 เมตร และมียอด
ทองค ำท่ีมีน ้ ำหนักถึง 60 กิโลกรัม นอกจำกน้ี ภำยในเจดีย์ทั้ ง 6 ชั้น ยงัตกแต่งอย่ำงวิจิตรตระกำรตำ มีทั้ ง
พิพิธภัณฑ์วิปัสสนำกรรมฐำนของหลวงปู่ศรี รูปเหมือนของพระเกจิอำจำรย์ 101 องค์ รวมทั้ งพระบรม
สำรีริกธำตุท่ีชั้นบนสุด ใหป้ระชำชนไดม้ำสักกำระเพื่อควำมเป็นสิริมงคล 

เยน็  รับประทำนอำหำรกลำงวนั เมนูอำหำรพืน้บ้ำน ณ ร้ำนอำหำรท้องถิ่น  
น ำท่ำนเดินทำงเขำ้เช็คอินท่ีพกัสไตลโ์มเดิร์น ณ โรงแรม  M Grand Hotel หรือเทียบเท่ำ 
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วนัทีส่ำม (อำทติย์) จ.ร้อยเอด็ – Street Art ร้อยเอด็ – หอชมเมือง 101 – เจดีย์มหำมงคลบัว 

- เบิ่งไฮ่เบิ่งนำคำเฟ่ – กรุงเทพฯ   

08.00 น. บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม และคืนหอ้งพกั  
09.00 น. Street Art ร้อยเอ็ด สำยถ่ำยรูปแนวสตรีทต้องมำ!  เดินเล่นตำมหำภำพสตรีทอำร์ตเก๋ๆ ตอ้งขอบอกวำ่เมือง

ร้อยเอ็ดคือแหล่งภำพสตรีทอำร์ทชั้นดีท่ีไดบ้รรดำศิลปินแนวหนำ้ของไทยมำร่วมประลองฝีมือจนมีชีวิตชีวำไป
ทัว่เมือง ไม่ว่ำจะเป็นกลุ่มศิลปิน MSV คือ น้องมวย น้องบิว Waris Nap ดีหมี และแอนดรูว์ โดยจุดเช็คอิน
หลกัๆ ใหไ้ปตำมกนัก็คือ Street Art 101 บริเวณขำ้งคลอง ใกลก้บัสถำนีดบัเพลิง ซ่ึงจุดน้ีถือเป็นสตรีทอำร์ทท่ี
ยำวท่ีสุดของภำคอีสำน ระยะทำงกวำ่ 200 เมตร  

 
 หอชมเมือง 101 สุดอลงักำรกลำงเมืองร้อยเอด็กบัหอชมเมืองทรงโหวด หรือหอโหวด ภำยในสวนสมเด็จพระศรี

นครินทร์ร้อยเอ็ด ซ่ึงโหวดก็ถือเป็นเคร่ืองดนตรีท่ีมีแหล่งก ำเนิดมำจำกจ.ร้อยเอ็ด นัน่เอง โดยหอโหวดแห่งน้ี
นอกจำกจะเป็นจุดชมวิวเมืองร้อยเอด็ได ้360 องศำแลว้ ยงัเป็นแหล่งรวมกิจกรรมท่ีน่ำสนุกมำกมำย ไม่วำ่จะเป็น 
Sky Walk, Zip Line โรยตวัจำกหอโหวด รวมทั้งมีพิพิธภณัฑ์ทนัสมยัท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ส ำหรับทุกเพศทุกวยั 
จดัเป็นแลนดม์ำร์กส ำคญัของเมืองร้อยเอด็ท่ีไม่ควรพลำดแวะมำ 

 
เจดีย์มหำมงคลบัว พระเจดียสี์ทองอร่ำมโดดเด่นมองเห็นจำกถนน เป็นเจดียท่ี์สร้ำงข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระ
ธรรมวิสุทธิมงคล หรือหลวงตำมหำบวัญำณ สัมปันโน โดยคร้ังหลวงตำยงัมีชีวิตท่ำนไดม้ำดูกำรถมท่ี วำงศิลำ
ฤกษ ์และบรรจุพระบรมสำรีริกธำตุดว้ยตวัเอง รอบๆ องคเ์จดียก์วำ้งขวำง ดำ้นหนำ้เป็นบ่อน ้ ำขนำดใหญ่ ส่วน
ภำยในองคเ์จดียแ์บ่งเป็นส่ีชั้น ชั้นบนสุดเป็นท่ีประดิษฐำนทั้งองคพ์ระประธำน รูปเหมือนหลวงปู่เสำร์ หลวงปู่
มัน่ หลวงตำมหำบวั และหลวงปู่หลำ้ ซ่ึงลว้นเป็นพระภิกษุผูไ้ดรั้บควำมเคำรพเล่ือมใสจำกพุทธศำสนิกชน 
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เท่ียง  อสิระอำหำรกลำงวนั ณ คำเฟ่ชุดชิคกลำงทุ่งนำ “เบิ่งไฮ่เบิ่งนำคำเฟ่”  

 
บ่ำย  คำเฟ่บรรยำกำศทุ่งนำ “เบิ่งไฮ่เบิ่งนำคำเฟ่”  นัง่ชิลๆ สั่งอำหำรและเคร่ืองด่ืมมำกินกนัเพลินๆ ไฮไลท์ของทำง

ร้ำนคือบริเวณสะพำนท่ีสร้ำงเหนือทุ่งนำพร้อมเพิงพกัระหว่ำงทำงให้สั่งอำหำรมำนั่งกิน ส่วนทำงเดินไม้ก็
ประดบัตกแต่งไดก้ล่ินอำยอีสำนแบบน่ำรักๆ เหมำะกบัคนชอบถ่ำยรูปเช็คอิน อำหำรก็มีให้เลือกหลำกหลำยทั้ง
กำแฟ ชำไทย ชำเขียว โกโก ้อิตำเล่ียนโซดำ น ้ำผลไม ้เบเกอร่ี ของกินเล่นต่ำงๆ ไปจนถึงเมนูจำนหลกั โดยเฉพำะ
บรรดำอำหำรอีสำนท่ีบอกเลยวำ่แซ่บโดนใจไม่แพ ้(ไม่รวมค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม) 
ไดเ้วลำอนัสมควรออกเดินทำงกลบัสู่กรุงเทพฯ และแวะซ้ือของฝำกระหวำ่งทำง 

23.00 น. เดินทำงถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ พร้อมควำมประทบัใจ 
--------------------------------------------------------------- 

รำยกำรท่องเท่ียวและกิจกรรมอำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถึงควำมปลอดภยัของท่ำนเป็นส ำคญั 

ส่ิงทีค่วรน ำติดตัวไปด้วย - กลอ้งถ่ำยรูป, อุปกรณ์กนัแดด, หมวก แวน่ตำ, รองเทำ้สวมใส่สบำย, ยำประจ ำตวั 

ขอขอบคุณภาพประกอบความเข้าใจ จากแหล่งข้อมลูอ้างอิงด้านล่าง เพ่ือวัตถปุระสงค์ในการเชิญชวนคนไทยเท่ียวไทย 
เพ่ือช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเท่ียวภายในประเทศ  
ชาร์ก่ะแฟร์ https://th-th.facebook.com/ChakaFairKorat/   
มีกินฟาร์ม https://www.facebook.com/mekinfarmkhonkaen/  
พระมหาธาตุแก่นนคร, วดัวงัค า, พุทธสถานภูสิงห์ http://i-san.tourismthailand.org/  
หอคอย 101 https://www.facebook.com/pg/หอโหวดร้อยเอด็ 
Street Art ร้อยเอด็ https://th-th.facebook.com/pg/StreetArtRoiEt/  
พิพิธภณัฑสิ์รินธร http://www.sdm.dmr.go.th/   
เบ่ิงไฮ่เบ่ิงนาคาเฟ่ http://www.facebook.com/เบิ่งไฮ-่เบิง่นา-คาเฟ่-รอ้ยเอ็ด  

 

ข้อแนะน ำส ำหรับกำรเดินทำง ในช่วงภำวะโควดิ 19 

*สมำชิกตอ้งใส่หนำ้กำกอนำมยัตลอดกำรเดินทำง  
*ก่อนข้ึน-ลงรถทุกคร้ัง  ทำงบริษทัจะมีมำตรกำร วดัไข ้ และลำ้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอล ์ 

https://th-th.facebook.com/ChakaFairKorat/
https://www.facebook.com/mekinfarmkhonkaen/
http://i-san.tourismthailand.org/
https://www.facebook.com/pg
https://th-th.facebook.com/pg/StreetArtRoiEt/
http://www.sdm.dmr.go.th/
http://www.facebook.com/เบิ่งไฮ่-เบิ่งนา-คาเฟ่-ร้อยเอ็ด
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อตัราค่าบริการ เดนิทางทุกวนัศุกร์ เดือนมนีาคม-กนัยายน 2564 

เดือน วนัเดินทาง ราคา/ท่าน (พกัห้องคู่) /  
ไม่มรีาคาเด็ก  

พกัเดี่ยวเพิม่ 

มีนาคม 64 05-07, 12-14, 19-21, 26-28 6,299.- 1,500.- 
เมษายน 64 03-05, 09-11, 16-18, 23-25 6,299.- 1,500.- 
พฤษภาคม 64 07-09, 14-16, 21-23, 28-30 6,299.- 1,500.- 
มิถุนายน 64 04-06, 11-13, 18-20, 25-27 6,299.- 1,500.- 
กรกฎาคม 64 02-04, 09-11, 16-18, 23-25 6,299.- 1,500.- 
สิงหาคม 64 06-08, 13-15, 20-22, 27-29 6,299.- 1,500.- 
กนัยายน 64 03-05, 10-12, 17-19, 24-26 6,299.- 1,500.- 

 
อตัราค่าบริการนี้รวม    
1. ค่ารถตูป้รับอากาศ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
2. ค่ามคัคุเทศก ์คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
3. ค่าท่ีพกั 2 คืน พร้อมอาหารเชา้ (หอ้งละ 2-3ท่าน) 
4. ค่าเขา้สถานท่ีท่องเท่ียว ตามรายการท่ีระบุ 
5. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ตามรายการท่ีระบุ 
6. ประกนัอุบติัเหตุตามกรมธรรม ์(วงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อาย ุ75-85 ความคุ้มครอง
เหลือ 50% อายตุ  า่กว่า 1 ปี หรือ อายเุกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวการถกูฆาตกรรมหรือถูกท าร้าย) 
7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (ในกรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนการช าระเงิน หากแจง้ภายหลงั
การช าระเงิน ทางบริษทัฯ จะไม่ออกยอ้นหลงัใหทุ้กกรณี)  
 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือรายการทวัร์ท่ีระบุ อาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีท่ีเกิดจาก
การเจบ็ป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) หรือเช่าจกัรยาน ค่ากิจกรรมผจญภยัต่างๆ  เป็นตน้ 
2. ค่าทปิไกด์และพนักงานขับรถ ท่านละ 300 บาท 
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วธีิการจอง 
1. กรุณาแจง้รายละเอียด วนัท่ีเดินทาง ช่ือผูจ้อง พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและช่องทางติดต่อ (เบอร์มือถือ/
ไลน์ไอดี/อีเมล)์ ส่งขอ้มูลทั้งหมดมายงัอีเมล ์หรือ ไลน์ 
2. เม่ือเจา้หนา้ท่ีไดรั้บขอ้มูลแลว้ จะติดต่อกลบั เพื่อยนืยนัการจอง พร้อมรายละเอียด 
3. ช าระค่าทวัร์เต็มจ านวน เพื่อเป็นการยนืยนัการจองจึงจะถือวา่ไดท้  าการส ารองท่ีนัง่เสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเขา้
ทางธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด หากไม่ช าระตามก าหนด ขออนุญาตตดัท่ีนัง่ให้ลูกคา้ท่านอ่ืนท่ีรออยู ่การช าระไม่
ครบ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข ทางผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกทวัร์และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินตาม
เง่ือนไขการยกเลิก 
 

การยกเลกิการเดินทาง  
1. ขอสงวนสิทธ์ิการยกเลิก เน่ืองจากเป็นแพคเก็จราคาพิเศษ หากเกิดการเปล่ียนแปลงใดๆ ท่ีเป็นเหตุสุดวสิัย อาทิ สภาพ
อากาศ การนดัหยดุงาน การปฏิวติั หรืออ่ืนๆ ลูกคา้สามารถปรับเปล่ียนวนัเดินทางในโปรแกรมนั้นๆได ้
2. ทางผูจ้ดัจะไม่มีการคืนเงินค่าบริการทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆ 
 

หมายเหตุ  
1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 6 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน ดงักล่าวทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง 
2. การเปล่ียนแปลงโปรแกรม อาจเกิดข้ึนได ้ ตาม สถานการณ์ อาทิเช่น การเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ เป็นตน้  ซ่ึง
บริษทัฯ และผูจ้ดั จะด าเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทาง ให้ดีท่ีสุด 
3. ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรับผดิชอบค่าเสียหายท่ีเกิดกบัชีวติ ร่างกาย การเจบ็ป่วย การถูกท าร้าย ความตาย อุบติัเหตุ
ต่างๆ  สูญหายในทรัพยสิ์นหรืออยา่งอ่ืน การนดัหยุดงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวติั  และอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึน
ทางตรงหรือทางออ้ม  
4. พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อ  านาจของผูจ้ดัก ากบั  
5. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากบริษทัขนส่ง  ผูเ้ดินทางไม่
สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่วา่ในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใชจ่้ายท่ีบริษทั
จ่ายไปแลว้ เป็นตน้    
6. ขอความร่วมมือในเร่ืองความประพฤติของคนเดินทาง หากผูจ้ดัเห็นวา่ผูเ้ดินทางประพฤติตนท่ีอาจก่อให้เกิดอนัตราย
ต่อผูเ้ดินทางอ่ืนๆ หรือทรัพยสิ์น หรือขดัขวางการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ี (ตวัแทน) หรือไม่ปฏิบติัตามค าช้ีแจงของ
เจา้หนา้ท่ี (ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามท่ีเห็นสมควรเพื่อป้องกนัไม่ใหค้วามประพฤติดงักล่าวด าเนินต่อไป ซ่ึง
รวมไปถึงการยบัย ั้ง และปฏิเสธใหบ้ริการ 
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