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ดนิแดนประวัตศิาสตรใ์จกลางอสีาน  
เส้นทางชม “สมิ กู่ พระธาตุและปราสาท” แหง่ลุ่มน า้ชี 

มหาสารคาม – กาฬสินธุ ์– ขอนแก่น 
วิทยากร อาจารยท์รงยศ แววหงษ ์

(พระธาตุนาดูน เมืองโบราณจ าปาศรี – กู่สันตรัตน ์– หลวงพอ่พระยืนทวารวดี  
พระธาตุยาคู เมืองฟ้าแดดสงยาง – “สิม” วดัอุดมประชาราษฎร ์ – แพรวา ราชินีผ้าไหม   
“สิม” วดัสระทองบา้นบวั และวดัไชยศรี – พระธาตุขามแก่น – ปราสาทเปือยน้อย และ

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาติขอนแก่น) 

วันพฤหสับดทีี ่19 – วันอาทติยท์ี ่22 พฤษภาคม 2565 (4 วัน 3 คนื)  
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วันพฤหสับดีที ่19 พฤษภาคม 2565 กรุงเทพฯ – สระบุรี – โคราช – มหาสารคาม – พระธาตุนาดนู  
                                                  – กู่สันตรัตน ์      (1) 

 
05.30 น.  พบกนัท่ีจุดนดัพบ โรงแรมเอสดี อเวนิว ป่ินเกล้า เจา้หนา้ท่ีสุขนิยมทัวร ์ตอ้นรบัและอ านวย

ความสะดวก บรกิารมือ้เชา้แบบกลอ่งและเครื่องด่ืมบนรถ 
06.00 น. ออกเดินทางสู ่อ.เมือง จ.สระบุรี (ระยะทาง 110 กม. ใชเ้วลาประมาณ 2 ชม.) 
08.00 น. เดินทางถึง วัดพระพุทธฉาย เป็นท่ีประดิษฐานพระพทุธฉาย เงา 
  เลอืนลางท่ีเป็นรอยประทบัอยูท่ี่หนา้ผาเชิงเขา สนันิษฐานวา่คน้พบ 

  ในสมยัพระเจา้ทรงธรรมแหง่กรุงศรอียธุยา  
09.00 น. ออกเดินทางไปยงั อ.เมือง จ.นครราชสีมา (ระยะทาง 158 กม.  
  ใชเ้วลาประมาณ 2.30 ชม.) 
11.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นกะลากน้ครวั อาหารพืน้บา้นโคราช 

12.30 น. น าทา่นออกเดินทางไปยงั จ.มหาสารคาม เป็นจงัหวดัท่ีตัง้อยูก่ึ่งกลางของภาคอีสานไม่มีภเูขา มี
แม่น  า้ชีไหลผา่น การเป็นจงัหวดัท่ีอยูก่ึ่งกลางของภาคอีสาน ประกอบกบัเป็นเมืองสงบจึงเหมาะกบั
การเป็นท่ีตัง้สถานศกึษาตา่งๆ ทกุระดบั จึงเป็นท่ีมา “เมืองแหง่การศกึษา” หรอื “ตกัสลิานคร” 
(ระยะทาง 178 กม. ใชเ้วลาประมาณ 3 ชม.)  

15.30 น. จากนัน้น าทา่นสกัการะ พระธาตุนาดนู อ.นาดนู ปชูนียสถานท่ีสรา้งขึน้เพื่อ
สริมิงคลแก่ภมิูภาค เป็นศูนยก์ลางของพระพทุธศาสนาและศิลปวฒันธรรม
ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จึงเรยีกขานวา่เป็น "พทุธมณฑลแหง่อีสาน" 
ส  าหรบัองคพ์ระธาตจุ าลองแบบมาจากสถปูส  ารดิท่ีบรรจุพระบรมสารรีกิธาต ุ
ฐานประยกุตแ์บบศิลปะทวารวดี นบัเป็นสถานท่ีส  าคญัทางพระพทุธศาสนา
คูบ่า้นคูเ่มืองของชาวมหาสารคาม   

16.00 น. ออกเดินทางตอ่ไปยงักู่สันตรัตน ์(ระยะทาง 6 กม.) ปราสาทหินท่ีสรา้งขึน้ 
  ในสมยัพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 เป็นศิลปะเขมรสมยับายน อายรุะหวา่ง พ.ศ. 
  1700-1750 ตวัปราสาทสรา้งดว้ยศิลาแลงเป็นแทง่สี่เหลี่ยมและมีทบัหลงัประตมูขุหนา้จ าหลกัลาย 
  งดงาม และชมพพิิธภณัฑท์้องถ่ินกู่สันตรัตน ์ท่ีจดัแสดงโบราณวตัถตุา่งๆ ท่ีพบเจอภายในกู่ เช่น  
  รูปเคารพ พระโพธิสตัยอ์วโลกิเตศวรสี่กรประทบัยืน พระกรุเก่าแก่ รวมถึงสิ่งของเครื่องใชท่ี้ชาวบา้น 
  ขดุพบ เช่น เครื่องจกัสาน หมอ้ ไห เครื่องมือท าการเกษตร จอบ เสยีม ก าไล เป็นตน้ 
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17.30 น. ออกเดินทางเขา้สู ่อ.เมือง จ.มหาสารคาม (ระยะทาง 72 กม.  

ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม.)  
18.30 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ รา้นแจว่ฮอ้นทา่ขอนยาง  

หลงัอาหาร น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั โรงแรมตักสิลา หรือเทียบเท่า   
 

วันศุกรท์ี่ 20 พฤษภาคม 2565 มหาสารคาม – หลวงพ่อพระยืน – กาฬสินธุ ์– พระธาตุยาคู – 
พิพิธภณัฑเ์มืองฟ้าแดด – “สิม” วัดอดุมประชาราษฎร ์ – ผ้าไหม
แพรวา - ขอนแก่น                                               (2) 

 
07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
08.00 น. ออกเดินทางสูเ่มืองโบราณกันทรวิชัย (ระยะทาง 18 กม.) สกัการะหลวงพ่อพระยืน 2 องค ์

พระพทุธรูปเก่าแก่คูบ่า้นคูเ่มืองและเป็นท่ีเคารพบูชาของชาวอ าเภอกนัทรวิชยั และชาวจงัหวดั
มหาสารคาม ท่ีสรา้งขึน้ในเวลาเดียวกนั  
พระพุทธรูปยืนมงคล ประดิษฐานท่ีวัดพุทธมงคล เป็น
พระพทุธรูปหินทราย ศิลปทวารวดี สงูประมาณ 4 เมตร 
เดิมอยูใ่นสภาพช ารุด ตอ่มาเม่ือปี พ.ศ.2460 ไดท้  าการตอ่
เติมใหส้มบูรณ ์และไดข้ึน้ทะเบียนเป็นโบราณวตัถสุ  าคญั
ของชาติ เม่ือปี 2478 ปัจจบุนัพระพทุธมงคลไดป้ระดิษฐาน
อยูท่ี่ลานโพธ์ิของวดั รอบลานโพธ์ิมีใบเสมาหินสมยัทวารวดี
ปักลอ้มอยูส่องชัน้ทัง้แปดทิศ ลกัษณะใบเสมาเป็นแผน่เรยีบแบน และแบบแทง่เหลี่ยม  
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จากนัน้ เดินทางตอ่ไปยงั พระพุทธรูปมิ่งเมือง ประดิษฐานท่ีวัด
สุวรรณาวาส  สนันิษฐานวา่สรา้งขึน้ตัง้แตส่มยัทวารวดี เป็น
โบราณวตัถอุยูคู่ว่ดัมาตัง้แตค่รัง้สรา้งเมืองกนัทรวิชยัในอดีต 
ภายในวดัยงัมีสมิ หรอืพระอุโบสถ โบราณเก่าแก่ ไม่ปรากฏปีสรา้ง 
แตเ่ต็มไปดว้ยความงดงามและลกัษณะทางศิลปะท่ีนา่สนใจ จน
ไดร้บัการยกยอ่งใหเ้ป็นสมิท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงฝีมือช่างอีสานยคุก่อน
ไดดี้ท่ีสดุแหง่หนึ่ง 

10.00 น. น าทา่นเดินทางสู ่อ.ฆอ้งชยั (ระยะทาง 30 กม) ชมพระธาตุยาคู 
หรือ พระธาตุใหญ่ พระสถปูสมยัทวารวดี ราวพทุธศตวรรษท่ี 13 
– 15  หนึ่งในโบราณสถานท่ีพบในเขตเมืองฟา้แดดสงยาง เป็น
เจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสดุในเมืองฟา้แดดสงยาง เป็นเจดียท์รง 8 เหลี่ยม 
ฐานรูปสี่เหลี่ยมจตัรุสั ปรากฏการก่อสรา้ง 3 สมยัดว้ยกนัคือ สมยั
ทวารวดี สมยัอยธุยา และสมยัรตันโกสนิทร ์รอบๆองคพ์ระธาตพุบ
ใบเสมาแกะสลกัภาพนนูต ่าเรื่องพทุธประวติั 
จากนัน้ชมพพิิธภณัฑเ์มืองฟ้าแดด วัดโพธิชั์ยเสมาราม เป็นวดัเก่าท่ี
ชาวบา้นไดน้  าใบเสมาหินทรายขนาดใหญ่ อายรุาว 1200 ปี มีลกัษณะ
แตกตา่งกนั ท่ีขดุพบมารวบรวมไวจ้  านวนมาก มีทัง้แบบท่ีมีการ
แกะสลกัลวดลายเรื่องราวชาดกและพทุธประวติั และสว่นท่ีไม่แกะสลกั 
บางสว่นอยูใ่นต าแหนง่เดิมท่ีพบ และบางสว่นเก็บรกัษาและจดัแสดงท่ี
พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ ขอนแก่น 

11.30 น. เดินทางเขา้สู ่อ.เมือง จ.กาฬสินธุ ์(ระยะทาง 20 กม.) 
12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ เฮือนกาฬสนิธุ ์อาหารพืน้บา้นอีสาน 
13.30 น. หลงัอาหาร เดินทางสู ่ต.นาจารย ์ (ระยะทาง 19 กม.) ชม สิม 

วัดอุดมประชาราษฎร ์ สรา้งในราวปีพ.ศ.2476 สมิมีลกัษณะก่อ
อิฐถือปนู ราวบนัไดนาคป้ันเป็นรูปสตัวมี์หงอน  มีใบเสมาหิน
ทรายขนาดเลก็ปักลอ้มรอบ มีฮปูแตม้แสดงเรื่องราวพทุธประวติั
และพระเวสสนัดรชาดก 
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14.00 น. ออกเดินทางไปยงั กลุ่มทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพน อ.ค ามว่ง 
(ระยะทาง 54 กม. ใชเ้วลาประมาณ 50 นาที) ชมผา้ทออนัเป็น
เอกลกัษณข์องชาวผูไ้ทยหรอืภไูท ดว้ยความงดงามและประณีตใน
การทอ เป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะกลุม่และโดดเดน่จนกลายเป็น
สญัลกัษณอ์ยา่งหนึ่งของจงัหวดักาฬสนิธุ ์และไดร้บัการยกยอ่งวา่
เป็น “ราชินีแหง่ไหม”  

16.00 น. ออกเดินทางเขา้สู ่อ.เมือง จ.ขอนแก่น (ระยะทาง 150 กม. ใชเ้วลาประมาณ 2.30 ชม.)  
19.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารจีนลองหยนุ โรงแรมพลูแมน 
  น าทา่นเขา้ท่ีพกั โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด หรือเทียบเท่า 

 
วันเสารท์ี ่21 พฤษภาคม 2565 ขอนแก่น – “สิม” วัดสระทองบ้านบัว และ วดัไชยศรี – 

พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาตขิอนแก่น – พระธาตุขามแก่น      (3) 

 
07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
08.00 น.           น าทา่นเดินทางไป อ.มัญจาคีรี (ระยะทาง 58 กม. ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม.) 
09.00 น. ชม สิมที่วดัสระทองบ้านบวั เป็นอาคารทรงคณุคา่ทางสถาปัตยกรรมที่แสดงลกัษณะเดน่ชดัของ

พืน้ถ่ินอีสาน มีการแตม้สภีาพภายนอกอาคารประดบัแวน่แกว้ ฐานชุกชี ภายในประดิษฐานพระ
ประธานศิลาทรายรูปแบบอีสาน  เป็นสมิแหง่เดียวท่ีประดบังานปนูป้ันและรกัษางานดัง้เดิมได้
อยา่งดี  สว่นท่ีโดดเด่นของสมิคือผนงัตกแตง่ดว้ยงานปนูป้ันนนูต ่า รูปคนขี่ชา้ง รูปฉตัร 3 ชัน้ 
เทวดา ดอกไมรู้ปชา้งมีสปัคบัและคนขี่ชา้ง กรมศิลปากรประกาศขึน้ทะเบียนสมิวดัสระทอง (บา้น
บวั) เป็นโบราณสถานของชาติ เม่ือปี 2544 และเม่ือ พ.ศ. 2545 "สมิ" หรอื โบสถ"์ ของวดัสระทอง
บา้นบวั ไดร้บัรางวลัอาคารทรงคณุคา่ดา้นการอนรุกัษม์รดกและวฒันธรรมแหง่เอเชียแปซิฟิก จาก   
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องคก์ารยเูนสโก (UNESCO) *ไม่อนญุาตใหผู้ห้ญิงเขา้ไปในสมิ 

10.00 น. ออกเดินทางไปยงั ต.สาวะถี อ.เมือง (ระยะทาง 54 กม. ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม.)  
11.00 น. ชมวัดไชยศรี  ภายในวดัมีสมิเก่าแก่อายกุวา่รอ้ยปีซึ่งมีภาพจิตรกรรมฝาผนงัท่ีชาวอีสานเรยีกกนั

วา่ ฮูปแต้ม หรือ รูปแต้ม ท่ีถกูวาดลงบนผนงัสิมทัง้ภายนอกและภายใน โดยช่างพืน้บา้น ดา้นใน
จะวาดเป็นเรื่องราวพทุธประวติั สว่นดา้นนอกวาดเรื่องนิทานพืน้บา้นสงัขส์นิไชย เวสสนัดรชาดก 
และภาพทวารบาล ลกัษณะท่ีโดดเด่นสะดดุตาคือการใชส้ใีนโทนพาสเทล อยา่งสคีราม เหลอืง ขาว 
ท าจากวสัดธุรรมชาติดนูุม่นวลสบายตา *ไม่อนญุาตใหผู้ห้ญิงเขา้ไปภายในสมิ ซึ่งช่างเขียนตัง้ใจ
แตม้ฮูปดา้นนอกดว้ย เพื่อใหผู้ห้ญิงสามารถชมความงามของฮูปแตม้ไดด้ว้ย 

 
12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั  
13.30 น. น าทา่นชมพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติขอนแก่น จดัแสดงโบราณวตัถ ุศิลปวตัถ ุซึ่งเป็นสมบติัทาง

วฒันธรรมของชาติในเขตภาคอีสานตอนบน เป็นอาคารสองชัน้ แบง่การจดัแสดงยอ่ยเป็นทัง้หมดสี่
ยคุสมยั โบราณวตัถสุ  าคญัและนา่ชมมากท่ีสดุคือ ใบเสมาหินทรายสลกัภาพพทุธประวติั ตอน 
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“พิมพาพิลาป” ศิลปะทวารวดี ราวพทุธศตวรรษท่ี 15 ซึ่งพบจากการขดุคน้ท่ีเมืองฟา้แดดสงยาง 
ต าบลหนองแปน อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ์ 

15.30 น.           น าทา่นสกัการะ พระธาตุขามแก่น ท่ีวดัเจติยภมิู อ.น า้พอง เป็นเจดียท่ี์
ส  าคญัและเก่าแก่ท่ีสดุในประวติัศาสตรเ์มืองขอนแก่น ประดิษฐานพระ
บรมสารรีกิธาต ุเป็นท่ีเคารพบูชาของชาวจงัหวดัขอนแก่นและจงัหวดัใน
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ รวมถึงประเทศเพื่อนบา้น 

17.00 น.           แวะซือ้ของฝากรา้นเฮงงว่นเชียง ต านานกนุเชียงอรอ่ยจากอ าเภอบา้นไผ่ 
                         กวา่ 60 ปี และมีสนิคา้ของฝากมากมายของจงัหวดัขอนแก่น อาทิ หม ู
                         หยอง ปลาหยอง หมยูอ แหนม ไสก้รอกอีสาน เป็นตน้ 
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า รา้นแดงแหนมเนือง (อาหารเวียดนาม) 

น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด หรือ
เทียบเท่า 
 

วันอาทิตยท์ี่ 22 พฤษภาคม 2565 ขอนแก่น – ปราสาทเปือยน้อย – พิมาย – กรุงเทพฯ          (4) 

 
06.00 น. ชมบรรยากาศ “ตลาดบางล าภ”ู เป็นตลาดเก่าแก่ของจงัหวดัขอนแก่นตัง้อยูใ่จกลางเมือง จ าหนา่ย

สนิคา้ทกุประเภท ทัง้อาหารสด-แหง้ อาหารส  าเร็จรูป อาหารพืน้ถ่ิน รวมถึงขา้วของเครื่องใช ้เสือ้ผา้
ทกุประเภท (อิสระตามอธัยาศยั) 

07.30 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
08.30 น. ออกเดินทางสู ่อ.เปือยน้อย  (ระยะทาง 77 กม. ใชเ้วลาประมาณ 1.30 ชม.) 
10.00 น.   ชมปราสาทเปือยน้อย หรือพระธาตุกู่ทอง เป็นปราสาท

เขมรโบราณท่ียงัคงสมบูรณม์ากในอีสานตอนบน สรา้งขึน้
ราวพทุธศตวรรษท่ี 16-17 เป็นศิลปะผสมระหวา่ง ศิลปะเขมร
แบบบาปวนและแบบนครวดั สรา้งขึน้เพื่อใชเ้ป็นเทว 

 สถานในศาสนาฮินดู 
11.00 น. เดินทางไปยงั อ.พิมาย  (ระยะทาง 127 กิโลเมตร ใชเ้วลา

ประมาณ 2 ชม.)  
13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั  
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14.00 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ ระหวา่งทางแวะฟารม์โชคชัย รมิถนน
มิตรภาพ อ าเภอปากชอ่ง (ระยะทาง 157 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 
2.20 ชม.) เลอืกซือ้ไอศกรมี นมสด นมอดัเม็ด ผลติจากนมววั 100% 
เป็นของฝาก 

17.00 น. จากนัน้เดินทางกลบักรุงเทพฯ (ระยะทาง 161 กิโลเมตร ใชเ้วลา
ประมาณ 2.30 ชม.) 

19.30 น. เดินทางถึง โรงแรมเอสดี อเวนิว ป่ินเกล้า โดยสวสัดิภาพ  
 

Happiness is here and now 
 

Happy price ขัน้ต ่า  
(ผูใ้หญ่จ านวน 25 ทา่น) 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ท่าน 18,500 บาท 

พกัหอ้งเด่ียวช าระเพิ่ม ท่านละ  3,200 บาท 
 

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส าหรับ
ผู้เข้าร่วมเดนิทาง 

- ผูเ้ดินทางตอ้งไดร้บั วคัซีนครบ 2 เข็มหรอืมากกวา่  
- ส  าหรบัเอกสารการยืนยนัการไดร้บัวคัซีน ใหแ้สดงการฉีดวคัซีนท่ีไดร้บัจากโรงพยาบาล หรอืแอปพลเิคชั่น 

หมอพรอ้ม เพื่อแสดงตอ่เจา้หนา้ท่ีได ้
- สง่ผลตรวจหาเชือ้ดว้ยวิธี RT–PCR หรอื ANTIGEN TEST ซึ่งมีผลการตรวจไม่พบเชือ้ ไม่เกิน 24 ชั่วโมง

ก่อนวนัเดินทาง  
- ขอสงวนสทิธ์ิใหผู้ร้ว่มเดินทางปฏิบติัตามมาตรฐานการควบคมุโรค เวน้ระยะหา่ง สวมใสแ่มสกร์ะหวา่ง

การเดินทาง ในกรณีเกิดการเปลี่ยนแปลงรายการทวัรอ์นัเน่ืองมาจากสาเหตขุองโรคระบาด ขอสงวนสทิธ์ิในการ
เปลี่ยนแปลงโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- บรกิารหนา้กากอนามยั พรอ้มแอลกอฮอลล์า้งมือ และตรวจวดัอุณหภมิูใหก้บัผูเ้ดินทางทกุวนั 
- เจา้หนา้ท่ีสขุนิยมทวัร ์ไกด ์และคนขบั ตรวจโควิดดว้ย ANTIGEN TEST ก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่24 

ชั่วโมง 
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อัตราค่าบริการรวม 
คา่พาหนะเดินทาง รถโคช้ปรบัอากาศ 40 ท่ีนั่ง ในระหวา่งน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 
คา่ท่ีพกั 3 คืน พกัหอ้งละ 2 ทา่น 
คา่อาหารตามท่ีระบุในรายการ 
คา่เขา้ชมสถานท่ีและกิจกรรมตา่งๆ ท่ีระบุในรายการ 

 วิทยากร อาจารยท์รงยศ แววหงษ ์รว่มเดินทางตลอดการเดินทาง 
หฟัูงระหวา่งการบรรยาย 

 ประกนัอุบติัเหตใุนวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม ์
 มคัคเุทศกอ์ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
 
อัตราค่าบริการไม่รวม 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั เช่น อาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งพิเศษ / คา่ซกัรดี / คา่โทรศพัท ์

คา่ทิปหวัหนา้ทวัร ์
 
หมายเหตุ 

1. บรษิัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางหรอืเปลี่ยนแปลงอตัราคา่บรกิารในกรณีท่ีมีจ านวนผูร้ว่ม
เดินทางนอ้ยกวา่ท่ีก าหนดขา้งตน้ 

2. บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ในการเปลี่ยนแปลงรายการน าเท่ียว สายการบิน โรงแรม ตามความเหมาะสม กรณีท่ี
เกิดเหตจุ าเป็น สดุวิสยั อนัเน่ืองมาจากการลา่ชา้ของสายการบิน เหตกุารณป์ระทว้งหยดุงาน เหตจุลาจล  
อุบติัเหต ุภยัธรรมชาติ โดยทัง้นีจ้ะรกัษาผลประโยชนข์องทา่นไวใ้หม้ากท่ีสดุ  

3. บรษิัทฯขอสงวนสทิธ์ิ ไม่รบัผิดชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ การประทว้ง 
และอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการควบคมุของทางบรษิทัฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึน้ทางตรง  

4. เน่ืองจากการน าเท่ียวนี ้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายใหแ้ก่ตวัแทนในตา่งประเทศ บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะ
ไม่คืนเงินท่ีทา่นช าระมาแลว้ กรณีท่ีทา่นปฏิเสธ หรอืสละสทิธ์ิ ในบรกิารท่ีทางทวัรจ์ดัไวใ้ห ้เวน้แตไ่ดต้กลง
ลว่งหนา้ก่อนการเดินทางและไดร้บัการยินยอมอยา่งถกูตอ้งจากทางบรษิัทฯเสยีก่อน  

5. บรษิัทฯขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้่าย กรณีท่ีทา่นถกูปฏิเสธการเขา้ออกประเทศ 
6. บรษิัทฯขอสงวนสทิธ์ิ ในการพิจารณาผูร้ว่มเดินทางเป็นกรณีพิเศษดงันี ้ 
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6.1 ทา่นท่ีสงสยัวา่อาจจะลกัลอบเขา้เมือง 
6.2 ทา่นท่ีก าลงัตัง้ครรภ ์อนัเน่ืองจากความปลอดภยัความตวัทา่น(โปรดแจง้เจา้หนา้ท่ีก่อนสมคัรทวัร)์ 
6.3 เด็กทารกท่ีอายตุ  ่ากวา่ 2 ขวบ เ พราะอาจสง่เสยีงรบกวนผูร้ว่มเดินทางทา่นอ่ืนๆ (โปรดแจง้เจา้หนา้ท่ี

ก่อนสมคัรทวัร)์ 
6.4 ทา่นท่ีตอ้งใชร้ถเข็นในการทอ่งเท่ียวเดินทาง (โปรดแจง้เจา้หนา้ท่ีก่อนสมคัรทวัร)์ 

7. ทา่นท่ีจะออกบตัรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อตอ่ไป หรอืกลบั จากทวัรข์อใหต้รวจสอบ และยืนยนั
การเดินทางของกรุป๊ทวัรน์ัน้กบัเจา้ท่ีของบรษิัทฯ ก่อนทกุครัง้  

8. อตัราคา่บรกิารทวัรอ์าจปรบัเปลี่ยนขึน้ได ้จากการปรบัราคาน า้มนัของสายการบิน 
9. รูปภาพในโปรแกรมทวัรใ์ชส้  าหรบัโฆษณาเทา่นัน้   

 
บริษัท สขุนิยมทวัร ์จ ากัด ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาและรายการท่องเท่ียว ตามความเหมาะสม ทัง้นี ้
ขึน้อยูก่บัการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพการเมือง ภยัธรรมชาติ และเหตสุดุวิสยั โดยยดึถือผลประโยชนข์อง
ผูเ้ดินทางเป็นส  าคญั หากมีเหตุจ าเป็นทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อคา่ใชจ้่ายตา่ง ๆ ในกรณีเกิดเหตสุดุวิสยั เช่น 
การถกูหา้มออกนอกประเทศหรอืหา้มเขา้ประเทศ เน่ืองจากการพิจารณาของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวเลขที่ 11/07369 

 


