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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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อสีานโคตรคูล บุรีรัมย์ สุรินทร์ 3 วนั  

เยือนถิ่นอารยธรรมขอม ย้อนเวลาพนัปีความศักดิ์สิทธ์ิปราสาทพนมรุ้ง 
 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – จ. บุรีรัมย์ – ศาลหลักเมือง - ปราสาทสายฟ้า บุรีรัมย์ สนามฟุตบอล 
บุรีรัมย์ สเตเดยีม 

05.00 น. คณะพร้อมกนั ณ จุดจอดรถ (ป๊ัมน ้ามนัปตท ดินแดง-วภิาวดีรังสิต) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยใหก้ารตอ้นรับ 
05.20 น. ออกเดินทางสู่ จงัหวดับุรีรัมย ์โดยรถตูป้รับอากาศ (ใชเ้วลาประมาณ 6 ชม.)  บริการอาหารว่าง และน า้ด่ืมบนรถ 
08.30 น. แวะทานอาหารเชา้ ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
12.30 น. เดินทางถึง จ.บุรีรัมย ์รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน   

บ่าย ศาลหลักเมืองบุรีรัมย์ ตั้งอยูใ่จกลางเมืองบุรีรัมย ์เป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองท่ีเคารพสักการะบูชาและ
เป็นท่ียดึเหน่ียวจิตใจ ของชาวบุรีรัมย ์โดยกรมศิลปากรท าการออกแบบ ในรูปแบบศิลปะขอมโบราณท่ีเลียนแบบ
มาจากปราสาทหินพนมรุ้ง เพื่อเป็นการบ่งบอกเอกลกัษณ์และตวัตนของคนชาวบุรีรัมย ์และท่ีส าคญัเป็นการรักษา
วฒันธรรมอนัดีงามไวใ้นคนรุ่นหลงัไดสื้บทอดกนัต่อไป 

 
 

ปราสาทสายฟ้า บุรีรัมย์ เทีย่วสนามฟุตบอล บุรีรัมย์ สเตเดียม มาตรฐานระดับสากล แห่งแรกในไทย  
ธนัเดอร์ คาสเซิล สเตเดียม หรือ สนามฟุตบอล บุรีรัมย ์สเตเดียม เป็นสนามกีฬาท่ีสร้างข้ึนเพื่อใชเ้ป็นสนามเหยา้
ของสโมสรฟุตบอล บุรีรัมย ์ยไูนเต็ด เป็นสนามฟุตบอลท่ีไดม้าตรฐานแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยท่ีไม่
มีลู่วิ่งคัน่สนาม สนามฟุตบอลแห่งน้ีมีขนาดกวา้งใหญ่มากๆ สามารถจุไดถึ้ง 32,600 ท่ีนั่ง มีการ ติดตั้งไฟส่อง
สวา่งของฟิลิปส์อยา่งมาตรฐาน ความสวา่งของไฟอยูท่ี่ 1,500 ลกัซ์ โดยส่วนอฒัจรรยฝ่ั์งกองเชียร์นั้นมีเกา้อ้ีท่ีนัง่
เชียร์เป็นสีน ้ าเงินและสีขาว มองไปแล้วเหมือนสนามฟุตบอลต่างประเทศกันเลย ด้านในสนามกีฬาแห่งน้ีมี
ทั้งหมด 4 ชั้นด้วยกนั โดยชั้นท่ี 1 จะเป็นส านักงานห้องแถลงข่าว ห้องส่ือมวลชน ร้านขายสินคา้ท่ีระลึก ห้อง
นกักีฬาทีมเหยา้-เยือน ห้องพกัผูต้ดัสิน และห้องประชุม ส่วนชั้นท่ี 3 จะเป็นห้องจดัเล้ืยงใหญ่จ านวน 400 ท่ีนั่ง 
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ชั้นท่ี 3 เป็นห้องวีไอพี 6 ห้อง และห้องจดัเล้ียง 1 ห้อง และชั้นท่ี 4 เป็นห้องวีไอพี 15 ห้อง งานน้ีเราไดเ้ขา้ไปชม
ทั้งห้องเปล่ียนชุดทีมเหยา้ ห้องอาบน ้ า ห้องซ้อม ก่อนกลบัแวะซ้ือของท่ีระลึกหรือ Buriram United Megastore 

จ าหน่ายของท่ีระลึก ทั้งเส้ือบอล เส้ือยืด กางเกง กระเป๋า นอกจากน้ียงัมีของท่ีระลึกเล็กๆ นอ้ยๆ อยา่งพวงกุญแจ 
เคสโทรศพัทมื์อถือ เขม็กลดั ใหเ้ลือกซ้ือกนัอีกดว้ย  

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน  
น าท่านเขา้เช็คอิน โรงแรมพนมรุ้งปุรี หรือเทียบเท่า 

 

วนัทีส่อง อุทยานประวตัศิาสตร์พนมรุ้ง – ตามรอยภูเขาไฟทีว่นอทุยานเขากระโดง – จ.สุรินทร์ – 
โลกของช้าง Surin Elephant World  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม พร้อมคืนหอ้งพกั  

 
 เชิญชมปรากฏการณ์ดวงอาทติย์ขึน้ สาดแสงส่องตรง 15 ช่องประตู"ปราสาทหินพนมรุ้ง"   

แสงอรุณแรกยามตะวันรุ่ง พุ่งผ่าน 15 ช่องประตู ปราสาทหินพนมรุ้งกับความอัศจรรย์แห่งมหาเทวาลัย ซ่ึงตั้ง
ตระหง่านบนภูเขาไฟพนมรุ้ง ความมหัศจรรยข์องปราสาทหินพนมรุ้ง รังสรรคม์าจากภูมิปัญญาอนัแยบยลของ
คนโบราณ ท่ีถ่ายทอดความศรัทธาในศาสนาฮินดู ลทัธิไศวะนิกายผา่นกอ้นหินนบัร้อย   นบัพนักอ้น ก่อร่างสร้าง
เป็นความยิ่งใหญ่แห่งเทวสถานบนยอดภูเขาไฟหน่ึงในหกลูกของเมืองบุรีรัมย ์งานประเพณีข้ึนเขาพนมรุ้ง ท่ี
อุทยานประวติัศาสตร์พนมรุ้ง ในวนัเสาร์-อาทิตยแ์รกของเดือนเมษายน   ซ่ึงเป็นช่วงท่ีสามารถชมปรากฏการณ์
พระอาทิตยข้ึ์นตรง ๑๕ ช่องประตูปราสาทหินพนมรุ้ง ในช่วงเชา้ตรู่ (ประมาณ 04.00-05.30) เพื่อรับแสงอรุณวนั
ใหม่ ณ มหาเทวาลยับนยอดภูเขาไฟท่ีดบัสนิทอีกแห่งหน่ึงของบุรีรัมย ์   

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนัเยน็ ณ ตลาดอาหารโบราณทอ้งถ่ินอีสาน 
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บ่าย ตามรอยภูเขาไฟทีว่นอุทยานเขากระโดง ข้ึนไปสักการะกราบไหวองค ์ “พระสุภทัรบพิตร” พระพุทธรูปองคใ์หญ่ 
เดินเล่นปากปล่องภูเขาไฟ แลว้ไปยนืชมววิสวย ๆ ของเมืองบุรีรัมยท่ี์ “วนอุทยานเขากระโดง”  หรือท่ีรู้จกักนัอีก
ช่ือวา่ “พนมกระดอง” เป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ สถานท่ีท่องเท่ียวทางศาสนา ประวติัศาสตร์ ทางธรณีวทิยา 
และเป็นท่ีตั้งของปากปล่องภูเขาไฟท่ีดบัสนิท รอบขา้งรายลอ้มไปดว้ยธรรมชาติป่าไมท่ี้อุดมสมบูรณ์ จนไดรั้บช่ือ
วา่เป็น “ป่าในเมือง” ของท่ีน่ี ภายใน “วนอุทยานเขากระโดง” มากมายไปดว้ยส่ิงท่ีน่าสนใจ เร่ิมตน้ตั้งแต่ “บนัได
นาคราช” บนัไดทางเดินข้ึนไปสักการะบูชา “พระสุภทัรบพิตร” จ านวน 297 ขั้น ข้ึนมาชมววิเมืองบุรีรัมยท่ี์
สวยงาม สนุกไปกบั “สิไหลเดอ้” สไลเดอร์แบบฉบบัเขากระโดง ท่ีหาเล่นไดเ้ฉพาะท่ีน่ีเพียงเท่านั้น และจุด
ไฮไลท์ “ปากปล่องภูเขาไฟ” รูปพระจันทร์คร่ึงซีก ทีม่ีอายุประมาณ 3 แสนถึง 9 แสนปี 

 
จ.สุรินทร์ ศูนย์คชศึกษา หรือ หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง คือสถานท่ีท่ีท าใหจ้งัหวดัสุรินทร์ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็น
เมืองชา้ง เพราะท่ีน่ีเป็นชุมชนชาวกวยท่ีเล้ียงชา้งเป็นเพื่อนคู่ใจมายาวนาน และยงัคงไวซ่ึ้งวฒันธรรม และ
ประเพณีของคนเล้ียงชา้งแต่ดั้งเดิมส าหรับนกัท่องเท่ียวทัว่ไปการไปเยอืนศูนยค์ชศาสตร์ศึกษาเราจะไดช้มการ
แสดงความสามารถต่างๆ ของชา้ง การนัง่ชา้งไปรอบพื้นท่ี หรือใครสนใจการลอดทอ้งชา้งเพื่อสะเดาะเคราะห์
ตามความเช่ือก็ท าไดเ้ช่นกนั แต่หากจะลงเจาะลึกกวา่นั้นแนะน าใหพ้กัโฮมสเตยก์บัชาวบา้นจะไดเ้รียนรู้อีก
มากมายพร้อมกบัความสนุกท่ีเราจะไดรั้บจากการอาบน ้ากนัชา้ง ใหอ้าหารชา้ง พาชา้งเดินเล่น ฯลฯ 

 
 โลกของช้าง (Elephant World) โครงการยิ่งใหญ่ท่ีเกิดจากความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและจงัหวดัสุรินทร์ โดย

เนรมิตรพื้นท่ีกว่า 500 ไร่ ติดกบัศูนยค์ชศึกษา บา้นตากลาง ให้เป็นศูนยอ์นุรักษ์ช้างท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก มีทั้งจดั
แสดงเร่ืองราวของชา้ง เป็นแหล่งศึกษาขอ้มูลทางวชิาการของชา้ง และจะมีชา้งอยูท่ี่น่ีมากท่ีสุดในโลกดว้ย ภายใน
แบ่งออกเป็น 8 ส่วน ซ่ึงลว้นแต่เป็นโครงสร้างแปลกตาอลงัการสมกบังานชา้งทั้งส้ิน มีทั้งซุม้ประตูทางเขา้ สนาม
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แสดงชา้ง สระช้างเล่นน ้ า หอชมชา้ง โรงภาพยนตร์ พิพิธภณัฑ์ และการท่องไพร ท่ีมีทั้งแบบท่องไพรปกติ และ
ท่องไพรแบบแอดเวนเจอร์ เรียกวา่เป็นแหล่งท่องเท่ียวเก่ียวกบัชา้งแบบครบวงจรท่ีสุดในโลกก็วา่ได ้

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 

 น าท่านเขา้เช็คอินโรงแรม Sorin Boutique Hotel  หรือเทียบเท่า  
 

วนัทีส่าม จ.สุรินทร์ – ศาลหลกัเมืองสุรินทร์ – ฟาร์มเมล่อน – กรุงเทพฯ           
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม พร้อมคืนหอ้งพกั  
ศาลหลักเมืองสุรินทร์ เดิมเป็นศาลท่ียงัไม่มีเสาหลกัเมืองแต่มีความศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองเป็นท่ีเคารพบูชาของ
ประชาชนทัว่ไปมาเป็นเวลานานนับ 100 ปี คร้ัน พ.ศ. 2511 จงัหวดัสุรินทร์ได้ด าเนินการขอให้กรมศิลปากร
ออกแบบแปลนก่อสร้างตวัศาลหลกัเมืองเสาหลกัเมืองท าดว้ยไมช้ยัพฤกษ์ มีความสูง 3 เมตรวดัรอบได ้1 เมตร
แกะสลกัตกแต่งดว้ยเจา้หนา้ท่ีของกรมศิลปากร ต่อมาวนัท่ี 21 สิงหาคม พ.ศ. 2515 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั
ทรงประกอบพิธีเจิมเสาหลกัเมือง ณ ต าหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวงัดุสิต ต่อมาจงัหวดัสุรินทร์ได้มีการ
บูรณะปรับปรุงรูปแบบศาลหลกัเมืองโดยการผสมผสานระหวา่งศิลปะแบบเขมรและศิลปะแบบไทยเขา้ดว้ยกนั 
ท าให้ศาลหลกัเมืองมีความสวยงามและใหญ่โตอลงัการ ทั้งน้ีในอดีตเคยมีเหตุการณ์มหัศจรรยเ์กิดข้ึนท่ีบริเวณ
ศาลหลกัเมืองเม่ือเกิดรอยแยกบนพื้นถนนท าใหมี้การขุดลงไปพบพระพุทธรูปนาคปรกและวตัถุโบราณ เช่น พระ
เคร่ืองดินเผาและก าไลโบราณจ านวนมาก รวมถึงเคร่ืองป้ันภาชนะดินเผาสมยัก่อนประวติัศาสตร์ท่ีมีอายุราว 
1,500 – 2,000 ปี ชาวบา้นจึงไดน้ าไปบูชาท่ีศาลหลกัเมือง 

 ผ่านชมอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง (ปุม) ถูกสร้างข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2511 เพื่อเป็นอนุสรณ์สถาน
ระลึกถึงผูส้ร้างเมืองท่านแรก ซ่ึงเป็นบุคคลส าคญัอย่างยิ่งในประวติัศาสตร์ของเมืองสุรินทร์ อนุสาวรียแ์ห่งน้ี
ตั้งอยูท่างเขา้เมืองสุรินทร์ทางดา้นใต ้เดิมเคยเป็นก าแพงเมืองชั้นในของตวัเมืองสุรินทร์  

 
เที่ยวฟาร์มเมล่อนแห่งภาคอีสาน “ตั้งถาวรฟาร์ม” ล้ิมรสความหอมหวานจากผลผลิตท่ีเติบโตบนผืนดินทุ่งกุลา
ร้องไห้แท้ๆ  ท่ีน่ีปลูกเมล่อนหลากหลายสายพนัธ์ุ ไม่วา่จะเน้ือสีเขียวหรือเน้ือสีส้ม ผา่นการดูแลใส่ใจอยา่งดี เล้ียง
แบบปลอดสารพิษในโรงเรือน จนไดเ้มล่อนเน้ือหวานตามธรรมชาติ และไม่ผ่านสารเร่งใดๆ ยงัมีทั้งผกัปลอด
สารพิษต่างๆ มะเขือเทศ ขา้วโพดหวาน แตงโมไร้เมล็ด ฯลฯ โดยสามารถมาซ้ือผลผลิตสดไดถึ้งฟาร์ม หรือใครท่ี
อยากนัง่ชิล ก็มีร้านอาหารบรรยากาศดี มีทั้งเคร่ืองด่ืมและอาหารให้เลือกสั่ง แนะน า สมูทต้ีเมล่อน น ้ าเมล่อนป่ัน 
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ไอศครีมเมล่อน ส้มต าเมล่อน รวมไปถึงอาหารจานหลกัอีกหลายอยา่ง นอกจากน้ีบริเวณโดยรอบยงัจดัเป็นสวน
สวยใหม้าถ่ายรูปเช็คอินกนัดว้ย  (อิสระอาหารกลางวนั ณ ตั้งถาวรฟาร์ม)  

13.00 น. ออกเดินทาง กลบักรุงเทพฯ ระหวา่งทาง แวะซ้ือของฝากก่อนกลบักรุงเทพฯ 
21.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

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

รายการท่องเท่ียวและกิจกรรมอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั 

ส่ิงทีค่วรน าติดตัวไปด้วย: กลอ้งถ่ายรูป, อุปกรณ์กนัแดด หมวก แวน่ตา, เส้ือผา้+รองเทา้สวมใส่สบาย, ยาประจ าตวั 
 

ขอขอบคุณภาพประกอบความเข้าใจ จากแหล่งข้อมลูอ้างอิงด้านล่าง เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการเชิญชวนคนไทยเท่ียวไทย 
เพ่ือช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเท่ียวภายในประเทศ  
ศูนยค์ชศึกษา, วนอุทยานพนมสวาย, ปราสาทศีขรภูมิ    https://i-san.tourismthailand.org 

 
 
 
 

ข้อแนะน ำส ำหรับกำรเดินทำง ในช่วงภำวะโควดิ 19 
*สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง  
*ก่อนข้ึน-ลงรถทุกคร้ัง  ทางบริษทัจะมีมาตรการ วดัไข ้ และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอล ์ 

 

 

อตัรำค่ำบริกำร เดนิทำงทุกวนัศุกร์ เดือนมีนำคม-กนัยำยน64 

 
อตัราค่าบริการนี้รวม    
1. ค่ารถตูป้รับอากาศ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
2. ค่ามคัคุเทศก ์คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
3. ค่าท่ีพกั 2 คืน พร้อมอาหารเชา้ (หอ้งละ 2-3ท่าน) 
4. ค่าเขา้สถานท่ีท่องเท่ียว ตามรายการท่ีระบุ 
5. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ตามรายการท่ีระบุ 

ค่าบริการท่านละ (บาท) / ไม่มรีาคาเด็ก พกัเดี่ยว เพิม่ 

6,599.- 1,800.- 

https://i-san.tourismthailand.org/
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6. ประกนัอุบติัเหตุตามกรมธรรม ์(วงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อาย ุ75-85 ความ
คุ้มครองเหลือ 50% อายตุ า่กว่า 1 ปี หรือ อายเุกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวการถกูฆาตกรรมหรือถกูท า
ร้าย) 
7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (ในกรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนการช าระเงิน หากแจง้ภายหลงัการ
ช าระเงิน ทางบริษทัฯ จะไม่ออกยอ้นหลงัใหทุ้กกรณี)  
 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือรายการทวัร์ท่ีระบุ อาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีท่ีเกิดจาก
การเจบ็ป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) หรือเช่าจกัรยาน ค่ากิจกรรมผจญภยัต่างๆ  เป็นตน้ 
2. ค่าทปิไกด์และพนักงานขับรถ ท่านละ 300 บาท 
 

วธีิการจอง 
1. กรุณาแจง้รายละเอียด วนัท่ีเดินทาง ช่ือผูจ้อง พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและช่องทางติดต่อ (เบอร์มือถือ/ไลน์
ไอดี/อีเมล)์ ส่งขอ้มูลทั้งหมดมายงัอีเมล ์หรือ ไลน์ 
2. เม่ือเจา้หนา้ท่ีไดรั้บขอ้มูลแลว้ จะติดต่อกลบั เพื่อยนืยนัการจอง พร้อมรายละเอียด 
3.ช าระค่าทวัร์เต็มจ านวน เพื่อเป็นการยนืยนัการจองจึงจะถือวา่ไดท้  าการส ารองท่ีนัง่เสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเขา้ทาง
ธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด หากไม่ช าระตามก าหนด ขออนุญาตตดัท่ีนัง่ใหลู้กคา้ท่านอ่ืนท่ีรออยู ่การช าระไม่ครบ 
ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข ทางผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกทวัร์และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินตามเง่ือนไขการ
ยกเลิก 
 

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 
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3. ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรับผดิชอบค่าเสียหายท่ีเกิดกบัชีวติ ร่างกาย การเจบ็ป่วย การถูกท าร้าย ความตาย อุบติัเหตุ
ต่างๆ  สูญหายในทรัพยสิ์นหรืออยา่งอ่ืน การนดัหยดุงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวติั  และอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึน
ทางตรงหรือทางออ้ม  
4. พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อ  านาจของผูจ้ดัก ากบั  
5. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากบริษทัขนส่ง  ผูเ้ดินทางไม่
สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่วา่ในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใชจ่้ายท่ีบริษทั
จ่ายไปแลว้ เป็นตน้    
6. ขอความร่วมมือในเร่ืองความประพฤติของคนเดินทาง หากผูจ้ดัเห็นวา่ผูเ้ดินทางประพฤติตนท่ีอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อ
ผูเ้ดินทางอ่ืนๆ หรือทรัพยสิ์น หรือขดัขวางการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ี (ตวัแทน) หรือไม่ปฏิบติัตามค าช้ีแจงของ
เจา้หนา้ท่ี (ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามท่ีเห็นสมควรเพื่อป้องกนัไม่ใหค้วามประพฤติดงักล่าวด าเนินต่อไป ซ่ึง
รวมไปถึงการยบัย ั้ง และปฏิเสธใหบ้ริการ 

   
 


