
 



 
วนัแรก ป้ัมนํา้มนั ปตท. วภิาวดขีาออก ฝั่งตรงขา้มมหาวทิยาลยัหอการคา้ – จงัหวดับุรรีมัย ์ – ปราสาทเมอืงตํา่–  

ปราสาทพนมรุง้ – ถนนคนเดนิเซราะกราว  
 
06.30 น. พรอ้มกัน ณ ป้ัมน้ํามัน ปตท. วภิาวดขีาออก  

 
07.00 น. นําทา่นออกเดนิทางสู ่ จ.บุรรีมัย ์ จังหวัดมรดกโลก แหลง่ประวัตศิาสตรสํ์าคัญของชาต ิ แหลง่ทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่จะเป็น

การทอ่งเทีย่วทางศลิปวัฒนธรรม เชน่ โบราณสถาน ซึง่เป็นสถาปัตยกรรมแบบขอมโบราณ รวมทัง้มแีหลง่ทอ่งเทีย่วทาง
ธรรมชาต ิ(ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 5 ชัว่โมง) 

 
เทีย่ง นําทา่นเขา้สู ่จ.บุรรีมัย ์รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นขาหมูรา้นเด็ด  
 
 
 
 
 
                  นําทา่นเขา้สู ่   ปราสาทเมอืงตํา่ หรอื ปราสาทหนิเมอืงตํา่ เป็นสถานที่

ทอ่งเทีย่วอกีแหง่ทีสํ่าคัญ ของจังหวัดบรุรัีมย ์ และสวยงามไมแ่พไ้ปกวา่
ปราสาทหนิพนมรุง้ ทีน่ี่เป็นศาสนสถานในศาสนาฮนิด ู มสีถาปัตยกรรมแบบ
ศลิปะขอมโบราณ และสนันษิฐานวา่สรา้งขึน้ในพทุธศตวรรษที ่ 16-17 ภายใน
บรเิวณปราสาทเมอืงตํ่า มภีาพจําหลกัหนิบนหนา้บัน และทับหลังทีส่วยงาม 
เหมาะแกก่ารศกึษาดา้นประวัตศิาสตร ์ และศลิปะสมัยขอมโบราณ มจีุดให ้
ถา่ยรปูสวยๆ หลากหลายจุดภายในบรเิวณปราสาทเมอืงตํ่า ลักษณะ
สถาปัตยกรรมดา้นในของปราสาทเมอืงตํ่านัน้ไดรั้บการกอ่สรา้งดว้ยฝีมอืชา่งใน
ระดับชา่งหลวง เรยีกไดว้า่เป็นโบราณสถานทีส่วยงามตระการตาป็นอยา่งยิง่  

 
 
 
 
 

นําทา่นเดนิทางสู ่ ปราสาทพนมรุง้ หรอื อุทยานประวตัศิาสตรพ์นมรุง้ เป็นโบราณสถานทีเ่กา่แกใ่นจังหวัดบรุรัีมย ์
ตัง้อยูบ่นยอดเขาพนมรุง้ เป็นโบราณสถาน ทีไ่ดรั้บอทิธพิลอารยธรรมเขมรโบราณ ทีซ่ ึง่มคีวามสําคัญมากๆ ของประเทศ
ไทย ปราสาทหนิพนมรง้เป็นศาสนสถานทีส่รา้งขึน้เพือ่ถวายแดพ่ระศวิะ เทพเจา้สงูสดุในศาสนาพราหมณ์-ฮนิด ูซึง่กอ่สรา้ง
หลายยคุสมัยตัง้แตพ่ทุธศตวรรษที ่ 15-18 จงึทําใหม้คีวามงดงามในดา้นของสถาปัตยกรรม ความมหศัจรรยข์องปราสาท
พนมรุง้ก็คอื จะเกดิปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิีพ่ระอาทติยข์ ึน้และตกทีแ่สงอาทติยส์าดสอ่งทะล ุ 15 ชอ่งประตขูอง
ปราสาทพนมรุง้ในทกุๆ ปี ปีละ 4 ครัง้ ทําใหเ้กดิงานประเพณีขึน้เขาพนมรุง้ทีจั่ดขึน้ทกุๆ ปีอกีดว้ย และยังไดเ้ห็นปราสาท
หนิพนมรุง้ในเวลาพระอาทติยต์กอกีดว้ย 



 
 
เย็น  นําทา่นเดนิทางเขา้สู ่อ. เมอืง จ.บุรรีมัย ์ (ใชเ้วลาเดนิทาง 1 ชม.) 
 

เขา้เยีย่มชม ถนนคนเดนิเซราะกราววอลค์กิง้ สตรที เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงทีม่สีนิคา้หลากหลายประเภท ทัง้เสือ้ผา้ 
ผลติภัณฑโ์อท็อปตา่งๆ อาหารคาว และอาหารหวาน ผักผลไมจ้ากกลุม่ตลาดนัดสเีขยีว สนิคา้หตัถกรรมจากชมุชนจาก
หลายอําเภอมารวมไวใ้นทีเ่ดยีว อกีทัง้นอกจากนี้ยงัมกีารแสดงดนตร ี ศลิปวัฒนธรรมตา่งๆ หมนุเวยีนผลัดเปลีย่นกันมา
แสดงบนเวทอียูเ่ป็นประจํา ทําใหท้ีน่ี่มสีสีนั และคกึคักมากทเีดยีว โดยถนนคนเดนิจะมใีนทกุวันหยดุเสาร-์อาทติย ์ หรอื
วันหยดุนักขัตฤกษ์ตา่งๆ คะ่ 
 

** เพ ือ่ความเพลดิเพลนิในการทอ่งเท ีย่ว ใหท้า่นอสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั ** 
 
พกัที ่ โรงแรม เดอ ศติา ปริน้เซส หรอืระดบัเทยีบเทา่เดยีวกนั 
 
วนัทีส่อง วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง –สนามฟุตบอล บุรรีมัย ์ สเตเดยีม –วดัเขาองัคาร -อุทยานประวตัศิาสตรพ์มิาย – 

อนุสาวรยีท์า้วสุรนาร–ี รา้นของฝาก 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
 

นําทา่นเขา้สู ่ วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง เป็นภเูขาไฟทีด่บัสนทิแลว้ มปีากปลอ่งทะลเุหน็ไดช้ดัเจน จงึกลายเป็นแหลง่
ทอ่งเทีย่ว และทีศ่กึษาประวัตศิาสตรธ์รณีวทิยาและชวีวทิยา บนเขากระโดงยังมโีบราณสถานสมัยขอมทีสํ่าคัญ คอื รอย
พระพทุธบาทจําลอง และพระพทุธรปูขนาดใหญ ่ชือ่วา่ “พระสภัุทรบพติร” พระพทุธรปูองคใ์หญคู่เ่มอืงบรุรัีมย ์ประดษิฐาน
อยูบ่นยอดเขา ซึง่เป็นทีเ่คารพสกัการะของคนในทอ้งถิน่ และจุดชมววิอกีดว้ย นอกจากนี้ ยังมสีะพานพสิจูน์ศรัทธาสาธชุน 
หรอื บันไดนาคราช ซึง่สรา้งขึน้เมือ่ปี พ.ศ. 2512 เพือ่เป็นทางเดนิขึน้ไปสกัการะบชูาพระสภัุทรบพติรซึง่ตัง้อยูบ่นยอดเขา
กระโดง จํานวน 297 ขัน้ ทําใหเ้กดิงานประเพณีขึน้เขากระโดง ในวันขึน้ 15 คํ่า เดอืน 5 ของทกุปี และรว่มทําบญูงาน
ประกวดกวนขา้วทพิย–์ตักบาตรรเทโวโรหณะ ในชว่งกอ่นวันออกพรรษาและวันออกพรรษาอกีดว้ย 



นําทา่นเขา้สู ่  สนามฟุตบอล บุรรีมัย ์สเตเดยีม ซึง่เป็นสนามกฬีาสนามเหยา้ของสโมสรฟตุบอล บรุรัีมย ์ยไูนเต็ด ความ
พเิศษของทีน่ี่ก็คอื เป็นสนามฟตุบอลทีไ่ดม้าตรฐานแหง่แรกและแหง่เดยีวในประเทศไทยผ่านมาตรฐานระดับเวลิด์คลาส
จากฟีฟ่าอกีดว้ย สาวกกฬีาฟตุบอลทัง้หลาย ถา้ไดม้าเทีย่วบรุรัีมย ์ ยังไงก็ตอ้งแวะมาทัวรส์นามบอลกันสกัครัง้ ถอืเป็น
สถานทีท่อ่ง และแลนดม์ารค์แหง่ใหมแ่หง่จังหวัดบรุรัีมย ์
 

 
 
พาทา่นเขา้ชม วดัเขาองัคาร หรอื วดัเขาพระองัคาร ตัง้อยูบ่นยอดเขาองัคาร บรเิวณทีต่ัง้วัดเป็นปากปลอ่งภเูขาไฟทีด่บั
แลว้ สนันษิฐานวา่น่าจะเป็นทีต่ัง้ของโบราณสถานสมัยทวารวด ี เพราะพบเสมาหนิแกะสลักเป็นจํานวนมาก ณ บรเิวญนี ้ วัด
เขาอังคารเป็นสถาปัตยกรรมแบบวัดพทุธศลิป์ผสมศลิปะขอม ซึง่เป็นแนวเดยีวกันกับปราสาทหนิเขาพนมรุง้ จงึสนันษิฐาน
วา่อาจจะสรา้งมาในสมัยเดยีวกับปราสาทหนิพนมรุง้ หรอืในยคุทีอ่าณาจักรขอมเรอืงอํานาจ 
 

เทีย่ง           รบัประทานอาหารกลางวนั และออกเดนิทางไปยงัจงัหวดั นครราชสมีา  (ใชเ้วลาโดยประมาณ 1.30 ชม ) 
 
นําทา่นเขา้สู ่ อุทยานประวตัศิาสตรพ์มิาย เป็นปราสาทหนิทรงขอมโบราณศลิปะแบบ”บาปวน” ตัง้อยูใ่นอําเภอพมิาย 
จังหวัดนครราชสมีา ซึง่ประกอบดว้ยปราสาทหนิในสมัยอาณาจักรขอมทีใ่หญโ่ตและงดงาม สรา้งขึน้ในสมัยพระเจา้สรุยิวร
มันที ่ 1 ราวพทุธศตวรรษที ่16 เพือ่ใชเ้ป็นเทวสถานของศาสนาพราหมณ-์ฮนิด ูและเปลีย่นเป็นพทุธศาสนานกิายมหายาน 
ในเวลาตอ่มา 
 
ปราสาทหนิพมิาย สรา้งขึน้ตามความเชือ่เกีย่วกบัสวรรค ์และโลกมนุษย ์ลักษณะผังของปราสาทหนิพมิายนัน้สรา้งขึน้คลา้ย
เขาพระสเุมร ุมอีงคป์ราสาทประธาน ซึง่อยูใ่จกลางของเทวสถาน เป็นเสมอืนทางเชือ่มระหวา่งโลกกับสวรรค ์ปราหนิพมิาย 
เป็นปราสาทหนิทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในประเทศไทย เป็นหนึง่ในสถานทีท่อ่งเทีย่วสําคัญทีส่ดุแหง่หนึง่ในอําเภอพมิาย และ
จังหวัดนครราชสมีา ทีท่กุทา่นควรไป 



 
 
นําทา่นเขา้สู ่ อนุสาวรยีท์า้วสุรนาร ี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม.) ตัง้อยูใ่นทําเลกลางเมอืงเป็นจุดทอ่งเทีย่วสําคัญ
แหง่หนึง่ของโคราช อนุสาวรยีห์ลอ่ดว้ยทองแดงรมดําสงู 185 เซนตเิมตร หนัก 325 กโิลกรัม ประดษิฐานอยูบ่นไพท ีหนั
หนา้ไปทาง ดา้นทศิตะวันตก ซึง่เป็นทีต่ัง้ของกรงุเทพมหานคร ภายในบรรจุอัฐขิองทา้วสรุนารอีนุสาวรยีท์า้วสรุนารหีรอืยา่
โมของชาวโคราช ถอืเป็นอนุสาวรยีท์ี ่ สรา้งขึน้มาเพือ่ระลกึถงึและยกยอ่งคณุงามความดขีองวรีสตรสีามัญชนคนแรกของ
ประเทศไทยทา้วสรุนาร ี หรอืยา่โมทีช่าวโคราช เรยีกขานกนัอยา่งคุน้เคยทา่นเป็นวรีสตรใีนประวัตศิาสตรท์ีส่รา้ง
คณุประโยชน์ใหแ้กช่าตบิา้นเมอืง จงึเป็น บคุคลทีช่าวโคราช ภาคภมูใิจและเคารพบชูา ยา่โมกลายเป็นสญัลักษณ์ของชาว
โคราชกระทั่งเรยีกชือ่จังหวัดนี้วา่ "เมอืงยา่โม" 

17.00 น. นําทา่นเดนิทางออกจาก   
17.30 น. นําทา่น แวะซือ้ของฝากและรบัประทานอาหาร  
20.30 น. เดนิทางถงึ ป๊ัมนํา้มนั ปตท. ดนิแดง-วภิาวด ี(ตรงขา้ม ม.หอการคา้ไทย) โดยสวัสดภิาพ 

** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 

อตัราคา่บรกิาร 
 

 
กําหนดการเดนิทาง 

 
ประเภทพาหนะ ราคาทา่นละ 

 
พกัเดีย่ว 

 

07 – 08 พฤศจกิายน 2563 รถตู ้VIP 2,999 800 

14 – 15 พฤศจกิายน 2563 รถตู ้VIP 2,999 800 

21 – 22 พฤศจกิายน 2563 รถตู ้VIP 2,999 800 



28 – 29 พฤศจกิายน 2563 รถตู ้VIP 2,999 800 

05 – 06 ธนัวาคม 2563 รถตู ้VIP 2,999 800 

12 – 13 ธนัวาคม 2563 รถตู ้VIP 2,999 800 

19 – 20 ธนัวาคม 2563 รถตู ้VIP 2,999 800 

26 – 27 ธนัวาคม 2563 รถตู ้VIP 2,999 800 

 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ําเทีย่วทา่นละ 300 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 8 ทา่น ตอ่ 1 คนัรถตู ้ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธ ิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

** ในกรณ ีท ีลู่กคา้เดนิทางไมถ่งึ 6 ทา่น และประสงคท์ ีจ่ะเดนิทาง ลูกคา้จะตอ้งช ําระคา่สว่นตา่งเพ ิม่เตมิ กร ุณ าตดิตอ่
สอบถามเจา้หนา้ทีอ่กีคร ั�ง **  

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

�  คา่รถตู ้VIP นําเทีย่วตามรายการ 
�  คา่ทีพั่ก หอ้งละ 2 ทา่น พรอ้มอาหารเชา้ ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอืระดบัเดยีวกัน ทัง้นีบ้รษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ
เปลีย่นแปลงหอ้งพัก  
�  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  
�  คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     
�  คา่จา้งมัคคเุทศก ์และทมีงานคอยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
�  คา่ประกันอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท, คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
�  คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุ เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่
เพิม่นอกเหนือรายการ (กรณุาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
�  คา่ใชจ้่ายทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิ การจลาจล การนัดหยดุงาน การ
ปฏวัิต ิ อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุ
สดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
�  คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ําเทีย่ว ทา่นละ 300 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
�  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 
เงือ่นไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิมดัจําคา่ทวัร ์ เป็นจํานวน 1,500 บาทตอ่ทา่น พรอ้มสําเนาบตัรประชาชน เพือ่
สํารองทีน่ ัง่ และสําหรบัทาํการจองควิทีค่าํชะโนด  

2. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักทอ่งเทีย่ว
หรอืเอเจนซีไ่มชํ่าระเงนิ หรอืชําระเงนิไมค่รบภายในกําหนด รวมถงึกรณเีชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่า่กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่
นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์ อเีมลล ์ หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดงักลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์ อเีมลล ์ หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทาง
บรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่ (ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมลล ์ หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ทําเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื
มอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการให ้
นําเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี ้



2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 30 วัน ขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน ของคา่ทัวรท์ีชํ่าระแลว้ และหักคา่ใชจ้่ายทีจ่่ายจรงิ ไดแ้ก ่
คา่ยานพาหนะ รา้นอาหาร โรงแรมทีพั่ก คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว คา่บรกิาร หรอืคา่ใชจ้่ายทีจํ่าเป็นอืน่ๆ  

** ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ** 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 15 - 29 วัน คนืเงนิคา่ทัวร ์ 50% และหกัคา่ใชจ้่ายทีจ่่ายจรงิ ไดแ้ก ่ คา่ยานพาหนะ รา้นอาหาร 

โรงแรมทีพั่ก คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว คา่บรกิาร หรอืคา่ใชจ้่ายทีจํ่าเป็นอืน่ๆ  
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 0 - 14 วัน ไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีชํ่าระแลว้ทัง้หมด** 

 
เงือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้สําหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธ

การเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ 

และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นสําคัญ 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ
สมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

5. มัคคเุทศก ์ พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากับเทา่นัน้ 

 


