FTT2047 เสริมบุญ รับทรัพย์ - อุดรฯ - หนองคาย 3 วัน 1 คืน

มาตราการดูแลป้องกัน การติดเชื้อโควิด-19
-

ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนการเดินทาง
ฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในยานพาหนะ ก่อนให้บริการทุกครั้ง
โต๊ะอาหาร มีการจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง ใช้ช้อนกลาง (Social Distancing)
บริการหน้ากากอนามัยชนิดผ้า ท่านละ 1 อัน
จุดบริการ แอลกอฮอล์ล้างมือประจำรถบัส ตลาดการเดินทาง
จัดผังที่นั่ง ตามมาตราการป้องกัน COVID-19 ของกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

วันที่1
20.30 น.

กรุงเทพฯ – อุดรธานี

(-/-/-)

คณะพร้อมกัน ณ ปั้มปตท. กม.25 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม. (google map :
https://goo.gl/maps/NddsaJaY2v3M82DX8) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวย
ควำมสะดวกในกำรลงทะเบียนเพื่อรับหน้ ำกำกอนำมัยแบบผ้ำ บริ กำรจุดเช็คอุณหภูมิร่ำงกำย
ก่อนกำรเดิ นทำง และมัคคุเทศก์คอยให้คำแนะนำมำตรำกำรกำรป้ องกัน COVID-19 ก่อนออก
เดิ นทำง (พ่นฆ่ำเชื้อยำนพำหนะ และตรวจเช็คอุณหภูมิพนักงำนคบขับรถก่อนกำรเดิ นทำง )
*กรุณำเผื่อเวลำในกำรเดิ นทำงมำยังจุดนัดหมำย เนื่ องจำกรถออกเดิ นทำงตำมเวลำ หำกท่ำน
มำไม่ทนั ทำงบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรไม่คืนค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทัง้ สิ้ น

Google map: ปั้ม ปตท. กม.25 ถ.พหลโยธิน

21.00 น.

ออกเดินทางสู่ จังหวัดอุดรธานี โดยรถบัสปรับอากาศ VIP 2 ชั้น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 ชม.)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------วันที่ 2

อุดรธานี – วัดป่าภูก้อน – หนองคาย – วัดผาตากเสือ ชมSKY WALK – ตลาดท่าเสด็จ– ศาลาแก้วกู่ – UD
TOWN
(B/L/-)

เช้า

เดินทางถึง จังหวัดอุดรธานี เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย จังหวัด
อุดรธานีเป็นศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และศูนย์กลางพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขง ปัจจุบัน
อุดรธานีเป็นศูนย์กลางหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในภูมิภาค ศูนย์กลางการเดินทางทางบกและทางอากาศของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน
รับประทานอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหาร (เมนูไข่กระทะ)
นําท่านเดินทางสู่ วัดป่าภูก้อน ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ำโสม ท้องที่บ้านนาคำ ตำบลบ้าน
ก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี อันเป็นรอยต่อแผ่นดิน 3 จังหวัด คือ อุดรธานี เลย และหนองคาย เกิดขึ้นจาก
พุทธบริษัท ที่ตระหนักถึงคุณประโยชน์ของธรรมชาติและป่าต้นน้ำลำธาร ซึ่งกำลังถูกทำลาย และเพื่อตามรอยพระ
ยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการรักษาความสมบูรณ์ของป่าไม้ต้นน้ำลำธาร สัตว์ป่า และพรรณไม้
นานาพันธุ์ สำหรับไฮไลท์อันเป็นเอกลักษณ์ของวัดป่าภูก้อน คือ โครงสร้างการออกแบบทางสถาปัตยกรรมของ
องค์พระพุทธรูปหินอ่อน พระวิหาร ศาลาราย และอาคารรอบลานเขา โดยพระวิหารมีลักษณะสถาปัตยกรรมไทย
ประยุกต์สมัยรัตนโกสินทร์ ภาพภายในพระวิหารตกแต่งด้วยพุทธประวัติ พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี
หินอ่อนสีขาว ความยาว 20 เมตร เป็นหิน อ่อนที่มีความสวยงามและทนทานที่สุด รวมระยะเวลาในการสร้าง
ทั้งหมด 6 ปี เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุล ยเดช ทรงเจริญพระ
ชนมพรรษาครบ 7 รอบ พระพุทธไสยาสน์นี้จึงเป็นสัญลักษณ์แห่งพุทธศิลป์ของรัชกาลที่ 9

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดผาตากเสื้อ (ใช้เวลาโดยประมาณ 01.30 ชม.) ที่ตั้งอยู่บนเขาในเขตอำเภอสังคม
จังหวัดหนองคาย เดิมชื่อวัดถ้ำพระ หลวงปู่เพชร ปะทีโป ท่านได้เดินทางมาปฏิบัติธรรม บริเวณถ้ำพระและได้
ก่อตั้งวัดผาตาก เสื้อขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2477 มีเนื้อที่ 29 ไร่ 2 งาน 78 ตารางวา วัดผาตากเสื้อเ ป็นวัดปฏิบัติธรรม
ต่อมาได้อัญเชิญพระสารีริกธาตุมาประดิษฐานเมื่อ 2 เมษายน 2550 เป็นที่สักการะของพุทธศาสนิกชนทั่ว ไป เป็น
วัดที่มีทิวทัศน์สวยงามมาก สูงจากระดับน้ำทะเล 550 เมตร ภายในวัดมีธรรมชาติที่สมบูรณ์ เป็นจุดชมวิวแม่น้ำโขง
ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง ในช่วงที่น้ำ ลดหากไปยืน อยู่บนวัดผาตากเสื้อแล้วมองลงมายังแม่น้ำโขง จะเห็นสันทรายเป็น
ริ้วคล้ายเกล็ดพญานาคอย่างชัดเจน โดยได้รับการตั้งให้เป็นแหล่ง ท่องเที่ยวเส้นทางในฝัน Dream Destination 2
นำคณะชม SKY WALK จุดชมวิวแม่น้ำโขงโดยสร้างเป็นสกายวอล์ค ยื่นออกจากตัวหน้าผา 6 เมตร ปูพื้นด้วย
กระจกแทมเพอร์ลามิเนต กระจกใสแข็งแรงทนทาน หนา 4 เซนติเมตร รองรับนักท่องเที่ยวขึ้นไปยืนครั้งละ
ประมาณ 20 คน สำหรับจุดชมวิว วัดผาตากเสื้อ บ้านผาตั้ง ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย สูงจากระดับน้ำทะเล
ประมาณ 500 เมตร เป็นจุดชมทัศนียภาพที่สวยงามของจังหวัดหนองคาย เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่
สวยงามแห่งหนึ่งของ จ.หนองคาย ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวจำนวนมาก เนื่องจากเป็นภูเขาสูงที่สามารถ

ขับรถขึ้นไปได้ และเป็นจุดที่สามารถมองเห็นตัว อ.สัง คมตัว อ.สังคม แม่น้ำโขง แม่น้ำตอนเมืองสังทอง ของ สปป.
ลาว ที่ไหลมาบรรจบแม่น้ำโขง ตลอดจนภูเขาน้อยใหญ่ที่สลับซับซ้อนและสวยงาม

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหาร เมนูแหนมเนือง
นำท่านเดินทางไปยัง ตลาดท่าเสด็จ หรือ ตลาดอินโดจีน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) เดิมชื่อ ตลาดท่าเรือ
เพราะก่อนที่จะมีการสร้างสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว ประชาชนทั้งสองฝั่งน้ำ จะต้องใช้เรือในการสัญจรไปมา ทำ
การค้าระหว่างชายแดนกันอย่างคึกคัก ที่นี่จึงเป็นที่ทำการด่านตรวจคนเข้าเมืองและทำหนังสือเดินทางผ่านแดน
ในปี 2498 เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถได้ทรงเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรผู้ประสบภัย จ.หนองคาย พระองค์ได้เสด็จขึ้นจากเรือพระที่นั่ง
ณ ตลาดท่าเรือ แห่งนี้ ภายหลังจึงเปลี่ยนชื่อจาก “ตลาดท่าเรื อ” เป็น “ตลาดท่าเสด็จ” และชุมชนตลาดท่าเสด็จ
เป็นแหล่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดหนองคาย ที่มีสินค้าแทบทุกอย่างที่ต้องการ ในจังหวัดหนองคาย เช่น
อาหารพื้นเมือง สินค้า OTOP ประจำตำบล ของที่ระลึก และของเครื่องใช้ต่างๆ ที่ล้วนแล้วแต่สามารถซื้อไปเป็น
ของฝากได้ อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

นําท่านเที่ยวชม ศาลาแก้วกู่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) หรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่า “วัดแขก” คือ สวน
ประติมากรรมปูน ปั้น ขนาดใหญ่ มีพื้นที่หลายสิบไร่ ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของพุทธมามกะสมาคมจัง หวัด
หนองคาย สถานที่แห่งนี้สร้างขึ้นจากแรงบันดาลใจของ “พ่อปู่บุญเหลือ สุรีรัตน์” เมื่อราวปี พ.ศ. 2521 ตามความ
เชื่อว่าหลักคำสอนของทุกๆ ศาสนาสามารถนำมาผสมผสานกันได้ ( “ พ่อปู่บุญเหลือ สุรีรัตน์ ” เป็นนักปฏิบัติธรรม
แต่เสียชีวิตไปแล้วราวๆ สิบปีกว่า ทีมงานท่องเที่ยวดอทคอมได้ลองสอบถามข้ อมูลจากเจ้าหน้าที่จำหน่ายบัตรเข้า
ชมศาลาแก้วกู่แล้วเข้าใจว่า พ่อปู่น่าจะบวชเป็นพราหมณ์นุ่งขาวห่มขาว ปัจจุบันร่างของพ่อปู่บุญเหลือถูกเก็บรักษา
เอาไว้บนชั้น 3 ของศาลาแก้วกู่ในสภาพที่ไม่เน่าเปื่อย นักท่องเที่ยวสามารถแวะขึ้นไปสักการะร่างของพ่อปู่ได้ทุกวัน
*รวมค่าเข้าชม

จากนั้นพาท่านไปเดินชิลล์แลนด์มาร์กใจกลางเมือง UD TOWN ศูนย์การค้าอุดรธานี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ
01.30 ชม.) และเลือกซื้อสินค้านานาชนิด ที่ศูนย์การค้า ยูดี ทาวน์ แหล่งท่องเที่ยวใน จ.อุดรธานี ที่ขนาดใหญ่ที่สุด
กับความเป็นศูนย์กลางของไลฟ์สไตล์ และความสมบูรณ์แบบของโลเคชั่นใจกลางเมือง เป็นสถานที่พักผ่อน แหล่งช้
อปปิ้งของวัยรุ่นเมืองอุดรธานี ยูดีทาวน์ ตั้งอยู่หน้าสถานีรถไฟอุดรธานี แหล่งช้อปิ้งบริเวณนี้ ประกอบไปด้วย
แหล่งกิน แหล่งขายของ ที่ใหญ่มาก และมากจริงๆทั้งของกิน และของขาย ถ้าดูจากแผนที่บริเวณหน้าสถานีรถไฟนี้
จะประกอบไปด้วยพื้นที่ 3 ตลาด

เย็น

อิสระอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว

พักที่

โรงแรมนภาลัย จ.อุดรธานี หรือเทียบเท่า อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

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

วันที่ 3

อุดรธานี – หนองประจักษ์ – วัดศิริสุทโธ หรือ วัดคำชะโนด – กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

(B/L/-)

นำท่านเดินทางมายัง หนองประจักษ์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ที่มีเกาะกลางน้ำ
สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดอุดรธานี ถือเป็นแลนมาร์คสำคัญของจังหวัดที่ชาวอุดรธานีมาทำกิจกรรม
ต่างๆ มากมาย อาทิเช่น ออกกำลังกาย กีฬา สนามเด็กเล่น และต้องมาเช็คอิ น ถ่ายรูปคู่ชิคๆกับเป็ดเหลืองยักษ์
เมืองอุดรธานี

นำท่านเดินทางต่อไปยัง วัดศิริสุทโธ หรือ คำชะโนด (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 01.30 ชม.) อ.บ้านดุง จ.
อุดรธานี อีกหนึ่งตํานานความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคที่คนไทยหลายคนยังสงสัย ซึ่งคนในพื้นที่เชื่อว่าเป็น
ดินแดนของพญานาคป่าศักดิ์สิทธิ์ลี้ลับอาถรรพ์เกาะลอยน้ำกับเรื่องราวความเชื่อที่ว่าเกาะคําชะโนดไม่เคย
จมน้ำเพราะมีพญานาคคอยปกปักรักษา

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน (4) ณ ร้านอาหาร

บ่าย

ได้เวลาอันสมควรออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 09.30 ชม.)

21.30 น.

เดินทางถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

อัตรำค่ำบริกำร
วันที่เดิ นทำง

รำคำผูใ้ หญ่

รำคำพักเดี่ยว เพิ่ม

หมำยเหตุ

29 – 31 สิ งหำคม 63
04 – 06 กันยำยน 63
18 – 20 กันยำยน 63
26 – 28 กันยำยน 63
02 – 04 ตุลำคม 63
09 – 11 ตุลำคม 63
17 – 19 ตุลำคม 63
23 – 25 ตุลำคม 63
06 – 08 พฤศจิ กำยน 63

3,999
3,999
3,999
3,999
3,999
3,999
3,999
3,999
3,999

700
700
700
700
700
700
700
700
700

ไม่มีรำคำเด็ก (เสำร์-จันทร์)
ไม่มีรำคำเด็ก (ศุกร์-อำทิ ตย์)
ไม่มีรำคำเด็ก (ศุกร์-อำทิ ตย์)
ไม่มีรำคำเด็ก (เสำร์-จันทร์)
ไม่มีรำคำเด็ก (ศุกร์-อำทิ ตย์)
ไม่มีรำคำเด็ก (ศุกร์-อำทิ ตย์)
ไม่มีรำคำเด็ก (เสำร์-จันทร์)
ไม่มีรำคำเด็ก (ศุกร์-อำทิ ตย์)
ไม่มีรำคำเด็ก (ศุกร์-อำทิ ตย์)

14 – 16 พฤศจิ กำยน 63
21 – 23 พฤศจิ กำยน 63
05 – 07 ธันวำคม 63
**ไม่มรี าคาเด็ก ราคานี้ไม่รวมค่าทิป**

3,999
3,999
3,999

700
700
700

ไม่มีรำคำเด็ก (เสำร์-จันทร์)
ไม่มีรำคำเด็ก (เสำร์-จันทร์)
ไม่มีรำคำเด็ก (วันหยุดยำว)

เอกสำรประกอบกำรเดิ นทำง
- สาเนาบัตรประชาชน ใช้สาหรับการทาประกันการเดินทาง
***** รบกวนส่งพร้อมกับหลักฐานการชาระเงิน *****
ข้อสำคัญ
- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท
- ถ้าหากมีผเู้ ดินทางต่ากว่า 9 คน ทางบริษทั ของสงวนสิทธิในกำรยกเลิ
์
กกำรเดิ นทำง โดยจะแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ ำ
7 วันก่อนกำรเดิ นทำง
- กรณีกรุ๊ปทีอ่ อกเดินทางไม่ถงึ 25 ท่าน ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ เปลีย่ นจากรถบัสปรับอากาศ เป็ น รถตู้ปรับอากาศ
และจะมีค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมอีกท่านละ 500 บาท โดยจะแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ ำ 7 วันก่อนกำรเดิ นทำง

อัตรำค่ำบริ กำรนี้ รวม
- รถบัสปรับอากาศ VIP 2 ชัน้ / รถตูป้ รับอากาศ VIP (นาเทีย่ วตามรายการ)
- บริการน้าดื่ม 1 ขวด/วัน
- ค่าเข้าชมสถานทีต่ ามทีร่ ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ ว
- มัคคุเทศก์นาเทีย่ วตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบตั เิ หตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวติ
วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกันภัย ซึ่งไม่รวมประกันสุขภำพ
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุในโปรแกรมการเดินทาง
- ค่าทีพ่ กั จานวน 1 คืน ตามโปรแกรม
อัตรำค่ำบริ กำรนี้ ไม่รวม
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากทีร่ ะบุในรายการ
- ค่าอาหารสาหรับท่านทีท่ านเจ มังสวิรตั ิ หรืออาหารสาหรับมุสลิม
- ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานทีข่ องชาวต่างชาติทเ่ี พิม่ เติมตามการจ่ายจริง
- VAT 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3%
- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท
เงื่อนไขกำรจอง
- มัดจาท่านละ 1,000 บาท หลังจากส่งเอกสารการยืนยันการจอง 1 วัน เช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชาระเงินมัดจาในวัน
ถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. มิเช่นนัน้ จะถือว่าท่านได้ทาการยกเลิกการจองโดยอัตโนมัตหิ ากไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลา
ทีก่ าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจาเป็ นต้อ งทาจองเข้ามาใหม่ นัน่ หมายถึง
ว่า กรณีทม่ี คี วิ รอ (WAITING LIST) ก็จะให้สทิ ธิไปตามระบบ
์
ตามลาดับ เนื่องจากทุกพีเรียดมีทน่ี งจ
ั ่ ากัด
- ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิเรี์ ยกเก็บค่าบริการ เต็มจำนวน เท่านัน้
- กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชาระภายในระยะเวลาที่ท่ีบริษัท
กาหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านสละสิทธิยกเลิ
์ กการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิไ์ ม่สามารถคืนเงินมัดจาให้ท่านได้ ไม่
ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตาม
เงื่อนไขกำรยกเลิ ก และ เปลี่ยนแปลงกำรเดิ นทำง

- ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้ แต่ 30 วันขึน้ ไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดทีล่ ูกค้าชาระมา และเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง(ถ้ามี)
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิยึ์ ดเงินเต็มจานวน
* กรณีมเี หตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทั ทัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง(ถ้ามี)
* ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง เช่น ค่ามัดจาตั ๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจาเป็ นอื่นๆ

หมำยเหตุ
- โปรแกรมอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ เหตุการณ์ทาง
การเมือง สภาพการจราจร สถานทีท่ ่องเทีย่ วปิ ดให้บริการ เป็ นต้น โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบริษทั
จะคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ หากกรณีทจ่ี าเป็ นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม่ ทางบริษทั จะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า
- บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเ่ี กิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเทีย่ วบิน การล่าช้าของสายการ
บิน (ถ้ามี) ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คาสังของเจ้
่
าหน้าทีร่ ฐั และอื่นๆ ทีอ่ ยู่นอกเหนือการควบคุมของ
ทางบริษทั
- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ ์
ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษทั ฯ ไม่มอี านาจในการตัดสินใจหรือให้คาสัญญาใดๆ ทัง้ สิน้ แทน บริษทั ฯ
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ อี านาจของบริษทั ฯกากับเท่านัน้ กรณีตอ้ งการเปลีย่ นแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อน
วันเดินทาง) ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการหั
์
กค่าใช้จ่ายการดาเนินการต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จริงสาหรับการดาเนินการจอง
ครัง้ แรก ตามจานวนครัง้ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้
- -ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการงดออกเดิ
์
นทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นๆ โดยทางบริษทั ฯ จะแจ้ง
ให้ท่านทราบล่วงหน้าเพือ่ วางแผนการเดินทางใหม่อกี ครัง้ ทัง้ นี้ ก่อนคอนเฟิ รม์ ลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ พื่อทา
การยืนยันทุกครัง้ หากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้
- กรณีทท่ี ่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั ๋วภายในประเทศ เช่น ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพือ่ ยืนยันกับเจ้าหน้าทีก่ ่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ ามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้
เพราะมีบางกรณีทส่ี ายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่
กับฤดูกาล สภาพภูมกิ าศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็ นสาคัญเท่านัน้
- กรณีทท่ี ่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ

- กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่างน้อย 7
วันก่อนการเดินทาง หรือตัง้ แต่ทท่ี ่านเริม่ จองทัวร์
- กรณีทโ่ี ปรแกรมมีทพ่ี กั ทางบริษทั จะจัดทีน่ อนเป็ นลักษณะ 2 เตียงหรือ 3 เตียง ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอน
ให้กบั ลูกค้าทีไ่ ม่รจู้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีทท่ี ่านเดินทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้องชาระค่าห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
- บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
และ ขอสงวนสิทธิในการเรี
์
ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ ของไว้ทโ่ี รงแรมและจาเป็ นต้องส่งมายังจุดหมาย
ปลายทางตามทีท่ ่านต้องการ
- รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอทีต่ อ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯอีกครัง้ หนึ่ง ร้านอาหารทีร่ ะบุในโปรแกรมอาจจะมีการ
เปลีย่ นแปลงเนื่องจากร้านอาหารปิ ดทาการชัวคราว
่
หรือ กรณีทโ่ี ปรแกรมมีทพ่ี กั บริษทั ขอสงวนสิทธิในการ
์
เปลีย่ นแปลงโรงแรม กรณีทโ่ี รงแรมอาจจะมีปัญหาไม่สามารถเข้าพักได้ โดยจะจัดโรงแรมในระดับใกล้เคียงกัน
**เมื่อท่ำนชำระเงิ นค่ำทัวร์ให้กบั ทำงบริ ษทั ฯ แล้วทำงบริ ษทั ฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้ หมดนี้
แล้ว**
** ขอขอบพระคุณทุกท่ำน ที่มอบควำมไว้วำงใจ ให้เรำบริ กำร **

