
 

FTT2052 อ่ิมบญุ รบัทรพัย ์อดุรฯ หนองคาย 3 วนั 1 คืน 

 



 

DAY1  กรงุเทพฯ (ปัม๊น ้ามนับางจาก) – อดุรธานี       (-/-/-) 

20.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ จุดนัดหมาย ปัม๊น ้ามนับางจาก (ข้างสมบติัทวัร ์ตรงข้ามเซน็ทรลัลาดพร้าว) โดยมี
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรบั อ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรบัหน้ากาก
อนามยัแบบผ้า บริการจุดเช็คอุณหภมิูร่างกายก่อนการเดินทาง และมคัคุเทศก์คอยให้ค าแนะน า
มาตราการการป้องกนั COVID-19 ก่อนออกเดินทาง (พ่นฆ่าเชื้อยานพาหนะ และตรวจเชค็อุณหภมิู
พนักงานคบขบัรถก่อนการเดินทาง )  
*กรณุาเผ่ือเวลาในการเดินทางมายงัจุดนัดหมาย เน่ืองจากรถออกเดินทางตามเวลา หากท่านมาไม่
ทนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ส้ิน 

21.00 น. ออกเดนิทางสู ่จงัหวดัอดุรธานี โดย รถตู้ปรบัอากาศ VIP (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 9 ชม.)  

DAY2 อุดรธานี – วดัป่าภกู้อน – หนองคาย – วดัผาตากเสือ ชมSKY WALK – ตลาดท่าเสดจ็– 
ศาลาแก้วกู่ – UD TOWN          (B/L/-) 

 เดินทางถึง จงัหวดัอุดรธานี เป็นจงัหวดัที่ตัง้อยู่ตอนบนของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
จงัหวดัอุดรธานีเป็นศูนย์ปฏิบตักิารกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน และศูนย์กลางพื้นที่ลุ่ม
แม่น ้าโขง ปัจจุบนัอุดรธานีเป็นศูนยก์ลางหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในภูมภิาค ศูนยก์ลางการเดนิทางทางบก
และทางอากาศของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ รวมทัง้เป็นศูนยก์ลางของอนุภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขง เชื่อมโยงกบั
ประเทศในภูมภิาคอาเซยีน  

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร (เมนูไข่กระทะ) 

น าท่านเดนิทางสู ่วดัป่าภกู้อน ตัง้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาตป่ิานายงูและป่าน ้าโสม ทอ้งทีบ่า้นนาค า ต าบล

บ้านก้อง อ าเภอนายูง จงัหวดัอุดรธานี อนัเป็นรอยต่อแผ่นดนิ 3 จงัหวดั คอื อุดรธานี เลย และหนองคาย 
เกดิขึน้จากพุทธบรษิทั ทีต่ระหนกัถงึคุณประโยชน์ของธรรมชาตแิละป่าตน้น ้าล าธาร ซึง่ก าลงัถูกท าลาย และ
เพื่อตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั ในการรกัษาความสมบูรณ์ของป่าไม้ต้นน ้าล าธาร 
สตัว์ป่า และพรรณไม้นานาพนัธุ์   ส าหรบัไฮไลท์อนัเป็นเอกลกัษณ์ของวดัป่าภูก้อน คอื  โครงสร้างการ
ออกแบบทางสถาปัตยกรรมขององคพ์ระพุทธรูปหนิอ่อน พระวหิาร ศาลาราย และอาคารรอบลานเขา โดย
พระวหิารมลีกัษณะสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์สมยัรตันโกสนิทร์ ภาพภายในพระวหิารตกแต่งด้วยพุทธ
ประวตั ิพระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนีหนิอ่อนสขีาว ความยาว 20 เมตร เป็นหนิอ่อนที่มคีวาม



 

สวยงามและทนทานทีสุ่ด รวมระยะเวลาในการสรา้งทัง้หมด 6 ปี เนื่องในโอกาสมหามงคลทีพ่ระบาทสมเดจ็
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ พระพุทธไสยาสน์นี้จึงเป็น
สญัลกัษณ์แห่งพุทธศลิป์ของรชักาลที ่9 

 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ วดัผาตากเสื้อ (ใช้เวลาโดยประมาณ 01.30 ชม.) ที่ตัง้อยู่บนเขาในเขตอ าเภอ

สงัคม จงัหวดัหนองคาย เดมิชื่อวดัถ ้าพระ หลวงปู่ เพชร ปะทโีป ท่านไดเ้ดนิทางมาปฏบิตัธิรรม บรเิวณถ ้า
พระและไดก้่อตัง้วดัผาตาก เสือ้ขึน้ เมื่อปี พ.ศ.2477 มเีนื้อที ่29 ไร่ 2 งาน 78 ตารางวา วดัผาตากเสือ้เป็น
วดัปฏิบตัิธรรม ต่อมาได้อญัเชิญพระสารรีกิธาตุมาประดิษฐานเมื่อ 2 เมษายน 2550 เป็นที่สกัการะของ
พุทธศาสนิกชนทัว่ไป เป็นวดัทีม่ทีวิทศัน์สวยงามมาก สงูจากระดบัน ้าทะเล 550 เมตร ภายในวดัมธีรรมชาติ
ทีส่มบูรณ์ เป็นจุดชมววิแม่น ้าโขงทีส่วยทีสุ่ดแห่งหนึ่ง ในช่วงทีน่ ้าลดหากไปยนื อยู่บนวดัผาตากเสือ้แลว้มอง
ลงมายงัแม่น ้าโขง จะเหน็สนัทรายเป็นริ้วคล้ายเกล็ดพญานาคอย่างชดัเจน โดยได้รบัการตัง้ให้เป็นแหล่ง 
ท่องเทีย่วเสน้ทางในฝัน Dream Destination 2  



 

น าคณะชม SKY WALK จุดชมววิแม่น ้าโขงโดยสร้างเป็นสกายวอล์ค ยื่นออกจากตวัหน้าผา 6 เมตร ปูพืน้

ด้วยกระจกแทมเพอร์ลามเินต กระจกใสแขง็แรงทนทาน หนา 4 เซนตเิมตร รองรบันักท่องเที่ยวขึ้นไปยนื
ครัง้ละประมาณ 20 คน ส าหรบัจุดชมววิ วดัผาตากเสื้อ บ้านผาตัง้ ต.ผาตัง้ อ.สงัคม จ.หนองคาย สูงจาก
ระดับน ้ าทะเล ประมาณ 500 เมตร เป็นจุดชมทัศนียภาพที่สวยงามของจังหวดัหนองคาย เป็นแหล่ง
ท่องเทีย่วทางธรรมชาตทิีส่วยงามแห่งหนึ่งของ จ.หนองคาย ทีไ่ดร้บัความสนใจจากนกัท่องเทีย่วจ านวนมาก 
เนื่องจากเป็นภูเขาสูงทีส่ามารถขบัรถขึน้ไปได ้และเป็นจุดทีส่ามารถมองเหน็ตวั อ.สงัคมตวั อ.สงัคม แม่น ้า
โขง แม่น ้าตอนเมอืงสงัทอง ของ สปป.ลาว ทีไ่หลมาบรรจบแม่น ้าโขง ตลอดจนภูเขาน้อยใหญ่ทีส่ลบัซบัซ้อน
และสวยงาม  

 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร (เมนูแหนมเนือง) 

น าท่านเดินทางไปยงั ตลาดท่าเสดจ็ หรือ ตลาดอินโดจีน (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 15 นาท)ี เดมิชื่อ 

ตลาดท่าเรอื เพราะก่อนที่จะมกีารสร้างสะพานมติรภาพ ไทย-ลาว ประชาชนทัง้สองฝัง่น ้า จะต้องใชเ้รอืใน
การสญัจรไปมา ท าการคา้ระหว่างชายแดนกนัอย่างคกึคกั ทีน่ี่จงึเป็นทีท่ าการด่านตรวจคนเขา้เมอืงและท า
หนังสอืเดนิทางผ่านแดน ในปี 2498 เกดิน ้าท่วมครัง้ใหญ่ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัภูมพิลอดุลยเดช 



 

และ สมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนิีนาถไดท้รงเสดจ็ไปเยีย่มเยยีนราษฎรผูป้ระสบภยั จ.หนองคาย 
พระองค์ได้เสดจ็ขึ้นจากเรอืพระที่นัง่ ณ ตลาดท่าเรอื แห่งนี้ ภายหลงัจงึเปลี่ยนชื่อจาก “ตลาดท่าเรอื” เป็น 
“ตลาดท่าเสดจ็” และชุมชนตลาดท่าเสดจ็ เป็นแหล่งซือ้ขายผลติภณัฑช์ุมชนจงัหวดัหนองคาย ทีม่สีนิคา้แทบ
ทุกอย่างทีต่้องการ ในจงัหวดัหนองคาย เช่น อาหารพืน้เมอืง สนิคา้ OTOP ประจ าต าบล ของทีร่ะลกึ และ
ของเครื่องใชต้่างๆ ทีล่ว้นแลว้แต่สามารถซือ้ไปเป็นของฝากได ้อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

น าท่านเที่ยวชม ศาลาแก้วกู่ (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 15 นาท)ี หรอืที่รู้จกักนัในอกีชื่อหนึ่งว่า “วดัแขก” 

คอื สวนประตมิากรรมปูนปั้นขนาดใหญ่ มพีืน้ทีห่ลายสบิไร่ ปัจจุบนัอยู่ในความดูแลของพุทธมามกะสมาคม
จงัหวดัหนองคาย สถานที่แห่งนี้สร้างขึ้นจากแรงบนัดาลใจของ “พ่อปู่ บุญเหลือ สุรรีตัน์” เมื่อราวปี พ.ศ. 
2521 ตามความเชื่อว่าหลกัค าสอนของทุกๆ ศาสนาสามารถน ามาผสมผสานกนัได้ ( “ พ่อปู่ บุญเหลอื สุรี
รตัน์ ” เป็นนักปฏิบตัิธรรมแต่เสยีชีวติไปแล้วราวๆ สบิปีกว่า ทีมงานท่องเที่ยวดอทคอมได้ลองสอบถาม
ขอ้มลูจากเจา้หน้าทีจ่ าหน่ายบตัรเขา้ชมศาลาแกว้กู่แลว้เขา้ใจว่า พอ่ปู่ น่าจะบวชเป็นพราหมณ์นุ่งขาวห่มขาว 
ปัจจุบันร่างของพ่อปู่ บุญเหลือถูกเก็บรักษาเอาไว้บนชัน้ 3 ของศาลาแก้วกู่ในสภาพที่ไม่เน่าเป่ือย 
นกัท่องเทีย่วสามารถแวะขึน้ไปสกัการะร่างของพอ่ปู่ ไดทุ้กวนั *รวมค่าเขา้ชม 

จากนัน้พาท่านไปเดินชิลล์แลนด์มาร์กใจกลางเมอืง UD TOWN ศูนย์การค้าอุดรธานี (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 01.30 ชม.) และเลอืกซื้อสนิคา้นานาชนิด ทีศู่นยก์ารคา้ ยูด ีทาวน์ แหล่งท่องเทีย่วใน จ.อุดรธานี 
ที่ขนาดใหญ่ที่สุด กบัความเป็นศูนย์กลางของไลฟ์สไตล์ และความสมบูรณ์แบบของโลเคชัน่ใจกลางเมอืง 
เป็นสถานทีพ่กัผ่อน แหล่งชอ้ปป้ิงของวยัรุ่นเมอืงอุดรธานี ยูดทีาวน์ ตัง้อยู่หน้าสถานีรถไฟอุดรธานี แหล่ง



 

ชอ้ป้ิงบรเิวณนี้ ประกอบไปดว้ย แหล่งกนิ แหล่งขายของ ทีใ่หญ่มาก และมากจรงิๆทัง้ของกนิ และของขาย 
ถา้ดจูากแผนทีบ่รเิวณหน้าสถานีรถไฟนี้ จะประกอบไปดว้ยพืน้ที ่3 ตลาด 

 

ค า่  อิสระอาหารค า่ เพื่อความสะดวกในการท่องเท่ียว 

ท่ีพกั  น าท่านเขา้พกัที ่โรงแรมกิตต์ิลดา จ.อดุรธานี หรอืเทยีบเท่า  

DAY3 อดุรธานี – หนองประจกัษ์ – วดัศิริสทุโธ หรือ วดัค าชะโนด – อนุสาวรียท้์าวสรุนารี ย่าโม 

– กรงุเทพฯ                             (B/L/-) 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางมายงั หนองประจกัษ์ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาท)ี เป็นหนองน ้าขนาดใหญ่ทีม่เีกาะ
กลางน ้า สถานทีท่่องเทีย่วยอดนิยมของจงัหวดัอุดรธานี ถอืเป็นแลนมารค์ส าคญัของจงัหวดัทีช่าวอุดรธานี
มาท ากจิกรรมต่างๆ มากมาย อาทเิช่น ออกก าลงักาย กฬีา สนามเดก็เล่น และตอ้งมาเชค็อิน ถ่ายรปูคู่ชคิๆ
กบัเป็ดเหลอืงยกัษ์เมอืงอุดรธานี 



 

 

น าท่านเดนิทางต่อไปยงั วดัศิริสุทโธ หรือ ค าชะโนด (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 01.30 ชม.) อ.บา้นดุง จ.

อุดรธานี อกีหนึ่งต านานความเชื่อเกี่ยวกบัพญานาคที่คนไทยหลายคนยงัสงสยั ซึ่งคนในพื้นที่เชื่อว่าเป็น
ดนิแดนของพญานาคป่าศกัดิส์ทิธิล์ี้ลบัอาถรรพเ์กาะลอยน ้ากบัเรื่องราวความเชื่อทีว่่าเกาะค าชะโนดไม่เคย
จมน ้าเพราะมพีญานาคคอยปกปักรกัษา 



 

 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร  

บ่าย ไดเ้วลาอนัสมควรออกเดนิทางสู ่กรุงเทพมหานคร  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 09.30 ชม.) 

 ผ่านเมอืงโคราชพาท่านแวะ กราบสกัการะ อนุสาวรียท้์าวสุรนารี ย่าโม อนุสาวรยี์ท้าวสุรนาร ีสร้างขึ้น

เมื่อ พ.ศ. 2477 เพื่อเป็นอนุสรณ์ร าลกึถงึวรีกรรมอนัยิง่ใหญ่ของทา้วสุรนาร ีหรอื "ย่าโม" วรีสตรไีทยผูอ้ยู่ใน
หวัใจของชาวโคราชทุกคน และถอืเป็นอนุสาวรยี์ที่ยกย่องความดขีองวรีสตรสีามญัชนคนแรกของประเทศ 
อนุสาวรยี์นี้หล่อด้วยทองแดงรมด าสูง 185 เซนติเมตร หนัก 325 กิโลกรมั ประดิษฐานอยู่บนฐานไพที 
สีเ่หลี่ยมย่อมุมไม้สบิสองสูง 250 เซนตเิมตร แต่งกายด้วยเครื่องยศพระราชทานในท่ายนืมอืขวากุมดาบ 
ปลายดาบจรดพื้น มอืซ้ายท้าวสะเอว หนัหน้าไปทางด้านทิศตะวนัตก ซึ่งเป็นที่ตัง้ของกรุงเทพมหานคร 
ภายในบรรจุอฐัขิองท้าวสุรนาร ีหรอืย่าโมของชาวโคราช ท้าวสุรนารมีนีามเดมิว่า คุณหญิงโม เป็นภรรยา
ปลดัเมอืงนครราชสมีา เมื่อ พ.ศ. 2369 เจา้อนุวงศ์แห่งเวยีงจนัทน์ยกทพัเขา้ยดึเมอืงโคราช คุณหญงิโมได้
รวบรวมชาวบ้านเข้าสู้รบและต่อต้านกองทัพเจ้าอนุวงศ์ไม่ให้ยกมาตีกรุงเทพฯ ได้เป็นผลส าเร็จ 
พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจ้าอยู่หวัจงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาคุณหญงิโมเป็น "ทา้วสุรนาร"ี 
และเพราะย่าโมกลายเป็นสญัลกัษณ์ของชาวโคราช จงึเป็นทีม่าของอกีชื่อทีเ่รยีกขานนครราชสมีาว่า "เมอืง
ย่าโม" นัน่เอง ทุกปีในวนัที ่23 มนีาคม ถงึวนัที ่3 เมษายน จะมกีารจดังานวนัฉลองชยัชนะของท้าวสุรนาร ี



 

ณ บรเิวณหน้าศาลากลางจงัหวดั นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาร่วมงานอนัยิง่ใหญ่ได้ ที่ตัง้อยู่ใจกลาง
เมอืง ระหว่างถนนราชด าเนินกบัถนนชุมพล อ าเภอเมอืงฯ จงัหวดันครราชสมีา 

 ระหว่างทางแวะใหท้่าน รบัประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศยั 

22.00 น. เดนิทางถงึ กรงุเทพมหานคร โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

ร้านอาหาร  รายการอาหารและการเดินทางอาจมีการปรบัเปล่ียนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ทัง้น้ีเพื่อประโยชน์และเพื่อความปลอดภยัของผู้เดินทางเป็นส าคญั 

************************************************************************************ 

อตัราค่าบริการ 
วนัท่ีเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาพกัเด่ียว เพ่ิม หมายเหตุ 

10 – 12 ตุลาคม 63 4,999 700 วนัหยดุยาว 
23 – 25 ตุลาคม 63 4,999 700 วนัหยดุยาว 

13 – 15 พฤศจิกายน 63 3,999 700 ศกุร-์อาทิตย ์
20 – 22 พฤศจิกายน 63 3,999 700 ศกุร-์อาทิตย ์
27 – 29 พฤศจิกายน 63 3,999 700 ศกุร-์อาทิตย ์

5 – 7 ธนัวาคม 63 4,999 700 วนัหยดุยาว 
10 – 12 ธนัวาคม 63 4,999 700 วนัหยดุยาว 
18 – 20 ธนัวาคม 63 3,999 700 ศกุร-์อาทิตย ์
30 ธ.ค.63 – 1 ม.ค.64 5,999 700 ปีใหม ่
31 ธ.ค.63 – 2 ม.ค.64 5,999 700 ปีใหม ่

 
**ไม่มีราคาเดก็ ราคาน้ีไม่รวมค่าทิป** 

 
 



 

เอกสารประกอบการเดินทาง  
- ส าเนาบตัรประชาชน ใชส้ าหรบัการท าประกนัการเดนิทาง  

***** รบกวนสง่พรอ้มกบัหลกัฐานการช าระเงนิ ***** 
 
ข้อส าคญั  
- ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์่านละ 300 บาท  
- ถา้หากมผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า 8 คน ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทาง โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

7 วนัก่อนการเดินทาง  



 

 
อตัราค่าบริการน้ีรวม  

- รถตูป้รบัอากาศ VIP (น าเทีย่วตามรายการ) 
- บรกิารน ้าดื่ม 1 ขวด/วนั  
- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ว 
- มคัคุเทศกน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 



 

- ค่าประกนัอุบตัเิหตุการเดนิทางตามกรมธรรม ์ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิท่านละ 500,000 บาท หรอืกรณีเสยีชวีติ 
วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัภยั ซ่ึงไม่รวมประกนัสุขภาพ 

- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- ค่าทีพ่กัจ านวน 1 คนื ตามโปรแกรม 

 
อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

- ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และค่าใชจ่้ายสว่นตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมุสลมิ 
- ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจ่ายจรงิ 
- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
- ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์่านละ 300 บาท  

 
เงื่อนไขการจอง 

- มดัจ าท่านละ 2,000 บาท หลงัจากสง่เอกสารการยนืยนัการจอง 1 วนั เช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิมดัจ าในวนั
ถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. มเิช่นนัน้จะถอืว่าท่านไดท้ าการยกเลกิการจองโดยอตัโนมตัหิากไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลา
ทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะต้องเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นต้องท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึ
ว่า กรณีทีม่คีวิรอ (WAITING LIST) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เนื่องจากทุกพเีรยีดมทีีน่ัง่จ ากดั  

- ยกเวน้โปรแกรมราคาพเิศษ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเกบ็ค่าบรกิาร เตม็จ านวน เท่านัน้  
- กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาที่ที่บริษัท

ก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจ าใหท้่านได ้ไม่
ว่าสว่นใดสว่นหน่ึงกต็าม 
 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีลู่กคา้ช าระมา และเกบ็ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเตม็จ านวน 

* กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
* ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ โรงแรม และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอื่นๆ 
หมายเหตุ  



 

- โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการณ์ทาง
การเมอืง สภาพการจราจร สถานทีท่่องเทีย่วปิดใหบ้รกิาร เป็นตน้ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า โดยสว่นน้ีทางบรษิทั
จะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั หากกรณีที่จ าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า 

- บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการ
บนิ (ถ้าม)ี ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หน้าทีร่ฐั และอื่นๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของ
ทางบรษิทั  

- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์
ไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนบรษิัทฯ ไม่มอี านาจในการตดัสินใจหรอืให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิ้นแทน บรษิัทฯ
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัฯก ากบัเท่านัน้กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อน
วนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ่้ายการด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจอง
ครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

- -ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นๆ โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้
ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่พือ่ท า
การยนืยนัทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได้ 

- กรณีทีท่่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ
สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้
เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่
กบัฤดกูาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้  

- กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 

วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์ 
- กรณีที่โปรแกรมมทีี่พกั ทางบรษิทัจะจดัที่นอนเป็นลกัษณะ 2 เตยีงหรอื 3 เตยีง ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอน

ใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  
- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งสง่มายงัจุดหมาย
ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  



 

- รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่้องไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง รา้นอาหารทีร่ะบุในโปรแกรมอาจจะมกีาร

เปลี่ยนแปลงเนื่องจากร้านอาหารปิดท าการชัว่คราว หรือ กรณีที่โปรแกรมมีที่พกั บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการ
เปลีย่นแปลงโรงแรม กรณีทีโ่รงแรมอาจจะมปัีญหาไม่สามารถเขา้พกัได ้โดยจะจดัโรงแรมในระดบัใกลเ้คยีงกนั  

 

**เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ี

แล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 
 
 


