FTT2052 อิ่มบุญ รับทรัพย์ อุดรฯ หนองคาย 3 วัน 1 คืน

DAY1

กรุงเทพฯ (ปัม๊ น้ามันบางจาก) – อุดรธานี

20.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ปัม๊ น้ามันบางจาก (ข้างสมบัติทวั ร์ ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว) โดยมี
เจ้าหน้ าที่ของบริษัทฯ คอยให้ก ารต้อ นรับ อานวยความสะดวกในการลงทะเบีย นเพื่ อรับหน้ า กาก
อนามัยแบบผ้า บริ การจุดเช็คอุณหภูมิร่างกายก่ อนการเดิ นทาง และมัคคุเทศก์คอยให้ คาแนะนา
มาตราการการป้ องกัน COVID-19 ก่อนออกเดิ นทาง (พ่นฆ่าเชื้อยานพาหนะ และตรวจเช็คอุณหภูมิ
พนักงานคบขับรถก่อนการเดิ นทาง )
*กรุณาเผื่อเวลาในการเดิ นทางมายังจุดนัดหมาย เนื่ องจากรถออกเดิ นทางตามเวลา หากท่านมาไม่
ทัน ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ สิ้ น
ออกเดินทางสู่ จังหวัดอุดรธานี โดย รถตู้ปรับอากาศ VIP (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 ชม.)

21.00 น.
DAY2

(-/-/-)

อุดรธานี – วัดป่ าภูก้อน – หนองคาย – วัดผาตากเสือ ชมSKY WALK – ตลาดท่าเสด็จ–
ศาลาแก้วกู่ – UD TOWN
(B/L/-)
เดินทางถึง จังหวัดอุดรธานี เป็ นจังหวัดที่ตงั ้ อยู่ตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
จังหวัดอุดรธานีเป็ นศูนย์ปฏิบตั กิ ารกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และศูนย์กลางพื้นที่ลุ่ ม
แม่น้าโขง ปั จจุบนั อุดรธานีเป็ นศูนย์กลางหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในภูมภิ าค ศูนย์กลางการเดินทางทางบก
และทางอากาศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทัง้ เป็ นศูนย์กลางของอนุภูมภิ าคลุ่มแม่น้าโขง เชื่อมโยงกับ
ประเทศในภูมภิ าคอาเซียน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร (เมนูไข่กระทะ)
นาท่านเดินทางสู่ วัดป่ าภูก้อน ตัง้ อยู่ในเขตป่ าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่ าน้าโสม ท้องทีบ่ า้ นนาคา ตาบล
บ้านก้อง อาเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี อันเป็ นรอยต่อแผ่นดิน 3 จังหวัด คือ อุดรธานี เลย และหนองคาย
เกิดขึน้ จากพุทธบริษทั ทีต่ ระหนักถึงคุณประโยชน์ของธรรมชาติและป่ าต้นน้าลาธาร ซึง่ กาลังถูกทาลาย และ
เพื่อตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ในการรักษาความสมบูรณ์ของป่ าไม้ต้นน้ าลาธาร
สัตว์ป่า และพรรณไม้นานาพันธุ์ สาหรับไฮไลท์อนั เป็ นเอกลักษณ์ ของวัดป่ าภูก้อ น คือ โครงสร้างการ
ออกแบบทางสถาปั ตยกรรมขององค์พระพุทธรูปหินอ่อน พระวิหาร ศาลาราย และอาคารรอบลานเขา โดย
พระวิหารมีลกั ษณะสถาปั ตยกรรมไทยประยุกต์สมัยรัตนโกสินทร์ ภาพภายในพระวิหารตกแต่งด้ว ยพุทธ
ประวัติ พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนีหนิ อ่อนสีขาว ความยาว 20 เมตร เป็ นหินอ่อนที่มคี วาม

สวยงามและทนทานทีส่ ุด รวมระยะเวลาในการสร้างทัง้ หมด 6 ปี เนื่องในโอกาสมหามงคลทีพ่ ระบาทสมเด็จ
พระปรมิน ทรมหาภู มิพ ลอดุล ยเดช ทรงเจริญ พระชนมพรรษาครบ 7 รอบ พระพุทธไสยาสน์ น้ี จึง เป็ น
สัญลักษณ์แห่งพุทธศิลป์ ของรัชกาลที่ 9

จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ วัดผาตากเสื้อ (ใช้เวลาโดยประมาณ 01.30 ชม.) ที่ตงั ้ อยู่บนเขาในเขตอ าเภอ
สังคม จังหวัดหนองคาย เดิมชื่อวัดถ้าพระ หลวงปู่เพชร ปะทีโป ท่านได้เดินทางมาปฏิบตั ธิ รรม บริเวณถ้า
พระและได้ก่อตัง้ วัดผาตาก เสือ้ ขึน้ เมื่อปี พ.ศ.2477 มีเนื้อที่ 29 ไร่ 2 งาน 78 ตารางวา วัดผาตากเสือ้ เป็ น
วัดปฏิบตั ิธรรม ต่อมาได้อญ
ั เชิญพระสารีรกิ ธาตุมาประดิษฐานเมื่อ 2 เมษายน 2550 เป็ นที่สกั การะของ
พุทธศาสนิกชนทัวไป
่ เป็ นวัดทีม่ ที วิ ทัศน์สวยงามมาก สูงจากระดับน้ าทะเล 550 เมตร ภายในวัดมีธรรมชาติ
ทีส่ มบูรณ์ เป็ นจุดชมวิวแม่น้ าโขงทีส่ วยทีส่ ุดแห่งหนึ่ง ในช่วงทีน่ ้าลดหากไปยืน อยู่บนวัดผาตากเสือ้ แล้วมอง
ลงมายังแม่น้ าโขง จะเห็นสันทรายเป็ นริ้วคล้ายเกล็ดพญานาคอย่างชัดเจน โดยได้รบั การตัง้ ให้เป็ นแหล่ง
ท่องเทีย่ วเส้นทางในฝัน Dream Destination 2

นาคณะชม SKY WALK จุดชมวิวแม่น้ าโขงโดยสร้างเป็ นสกายวอล์ค ยื่นออกจากตัวหน้าผา 6 เมตร ปูพน้ื
ด้วยกระจกแทมเพอร์ลามิเนต กระจกใสแข็งแรงทนทาน หนา 4 เซนติเมตร รองรับนักท่องเที่ยวขึ้นไปยืน
ครัง้ ละประมาณ 20 คน สาหรับจุดชมวิว วัดผาตากเสื้อ บ้านผาตัง้ ต.ผาตัง้ อ.สังคม จ.หนองคาย สูงจาก
ระดับ น้ า ทะเล ประมาณ 500 เมตร เป็ น จุ ด ชมทัศ นี ย ภาพที่ส วยงามของจัง หวัด หนองคาย เป็ น แหล่ ง
ท่องเทีย่ วทางธรรมชาติทส่ี วยงามแห่งหนึ่งของ จ.หนองคาย ทีไ่ ด้รบั ความสนใจจากนักท่องเทีย่ วจานวนมาก
เนื่องจากเป็ นภูเขาสูงทีส่ ามารถขับรถขึน้ ไปได้ และเป็ นจุดทีส่ ามารถมองเห็นตัว อ.สัง คมตัว อ.สังคม แม่น้ า
โขง แม่น้าตอนเมืองสังทอง ของ สปป.ลาว ทีไ่ หลมาบรรจบแม่น้าโขง ตลอดจนภูเขาน้อยใหญ่ทส่ี ลับซับซ้อน
และสวยงาม

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (เมนูแหนมเนื อง)
นาท่านเดินทางไปยัง ตลาดท่าเสด็จ หรือ ตลาดอิ นโดจีน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) เดิมชื่อ
ตลาดท่าเรือ เพราะก่อนที่จะมีการสร้างสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว ประชาชนทัง้ สองฝั ง่ น้ า จะต้องใช้เรือใน
การสัญจรไปมา ทาการค้าระหว่างชายแดนกันอย่างคึกคัก ทีน่ ่ีจงึ เป็ นทีท่ าการด่านตรวจคนเข้าเมืองและทา
หนังสือเดินทางผ่านแดน ในปี 2498 เกิดน้ าท่วมครัง้ ใหญ่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ภูมพิ ลอดุลยเดช

และ สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ ์ พระบรมราชินีนาถได้ทรงเสด็จไปเยีย่ มเยียนราษฎรผูป้ ระสบภัย จ.หนองคาย
พระองค์ได้เสด็จขึ้นจากเรือพระที่นัง่ ณ ตลาดท่าเรือ แห่งนี้ ภายหลังจึงเปลี่ยนชื่อจาก “ตลาดท่าเรือ” เป็ น
“ตลาดท่าเสด็จ” และชุมชนตลาดท่าเสด็จ เป็ นแหล่งซือ้ ขายผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดหนองคาย ทีม่ สี นิ ค้าแทบ
ทุกอย่างทีต่ ้องการ ในจังหวัดหนองคาย เช่น อาหารพืน้ เมือง สินค้า OTOP ประจาตาบล ของทีร่ ะลึก และ
ของเครื่องใช้ต่างๆ ทีล่ ว้ นแล้วแต่สามารถซือ้ ไปเป็ นของฝากได้ อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งตามอัธยาศัย
นาท่านเที่ยวชม ศาลาแก้วกู่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) หรือที่รู้จกั กันในอีกชื่อหนึ่งว่า “วัดแขก”
คือ สวนประติมากรรมปูนปั ้นขนาดใหญ่ มีพน้ื ทีห่ ลายสิบไร่ ปั จจุบนั อยู่ในความดูแลของพุทธมามกะสมาคม
จังหวัดหนองคาย สถานที่แห่งนี้สร้างขึ้นจากแรงบันดาลใจของ “พ่อปู่บุญเหลือ สุรรี ตั น์ ” เมื่อราวปี พ.ศ.
2521 ตามความเชื่อว่าหลักคาสอนของทุกๆ ศาสนาสามารถนามาผสมผสานกันได้ ( “ พ่อปู่บุญเหลือ สุรี
รัตน์ ” เป็ นนักปฏิบตั ิธรรมแต่เสียชีวติ ไปแล้วราวๆ สิบปี กว่า ทีมงานท่องเที่ยวดอทคอมได้ลองสอบถาม
ข้อมูลจากเจ้าหน้าทีจ่ าหน่ ายบัตรเข้าชมศาลาแก้วกู่แล้วเข้าใจว่า พ่อปู่น่าจะบวชเป็ นพราหมณ์นุ่งขาวห่มขาว
ปั จ จุ บัน ร่ า งของพ่ อ ปู่ บุ ญ เหลือ ถู ก เก็ บ รัก ษาเอาไว้ บ นชัน้ 3 ของศาลาแก้ ว กู่ ใ นสภาพที่ไ ม่ เ น่ า เปื่ อย
นักท่องเทีย่ วสามารถแวะขึน้ ไปสักการะร่างของพ่อปู่ได้ทุกวัน *รวมค่าเข้าชม

จากนัน้ พาท่านไปเดินชิลล์แลนด์มาร์กใจกลางเมือง UD TOWN ศูนย์การค้าอุดรธานี (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 01.30 ชม.) และเลือกซื้อสินค้านานาชนิด ทีศ่ ูนย์การค้า ยูดี ทาวน์ แหล่งท่องเทีย่ วใน จ.อุดรธานี
ที่ขนาดใหญ่ท่สี ุด กับความเป็ นศูนย์กลางของไลฟ์ สไตล์ และความสมบูรณ์แบบของโลเคชันใจกลางเมื
่
อง
เป็ นสถานทีพ่ กั ผ่อน แหล่งช้อปปิ้ งของวัยรุ่นเมืองอุดรธานี ยูดที าวน์ ตัง้ อยู่หน้าสถานีรถไฟอุดรธานี แหล่ง

ช้อปิ้ งบริเวณนี้ ประกอบไปด้วย แหล่งกิน แหล่งขายของ ทีใ่ หญ่มาก และมากจริงๆทัง้ ของกิน และของขาย
ถ้าดูจากแผนทีบ่ ริเวณหน้าสถานีรถไฟนี้ จะประกอบไปด้วยพืน้ ที่ 3 ตลาด

คา่

อิ สระอาหารคา่ เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว

ที่พกั

นาท่านเข้าพักที่ โรงแรมกิ ตติ์ ลดา จ.อุดรธานี หรือเทียบเท่า

DAY3

อุดรธานี – หนองประจักษ์ – วัดศิ ริสทุ โธ หรือ วัดคาชะโนด – อนุสาวรียท์ ้าวสุรนารี ย่าโม
– กรุงเทพฯ
(B/L/-)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางมายัง หนองประจักษ์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) เป็ น หนองน้ าขนาดใหญ่ทม่ี เี กาะ
กลางน้ า สถานทีท่ ่องเทีย่ วยอดนิยมของจังหวัดอุดรธานี ถือเป็ นแลนมาร์คสาคัญของจังหวัดทีช่ าวอุดรธานี
มาทากิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิเช่น ออกกาลังกาย กีฬา สนามเด็กเล่น และต้องมาเช็คอิน ถ่ายรูปคู่ชคิ ๆ
กับเป็ ดเหลืองยักษ์เมืองอุดรธานี

นาท่านเดินทางต่อไปยัง วัดศิ ริสุทโธ หรือ คาชะโนด (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 01.30 ชม.) อ.บ้านดุง จ.
อุดรธานี อีกหนึ่งตานานความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคที่คนไทยหลายคนยังสงสัย ซึ่งคนในพื้นที่เชื่อว่าเป็ น
ดินแดนของพญานาคป่ าศักดิ ์สิทธิลี์ ้ลบั อาถรรพ์เกาะลอยน้ ากับเรื่องราวความเชื่ อทีว่ ่าเกาะคาชะโนดไม่เคย
จมน้าเพราะมีพญานาคคอยปกปั กรักษา

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย

ได้เวลาอันสมควรออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 09.30 ชม.)
ผ่านเมืองโคราชพาท่านแวะ กราบสักการะ อนุสาวรียท์ ้าวสุรนารี ย่าโม อนุ สาวรีย์ท้าวสุรนารี สร้างขึ้น
เมื่อ พ.ศ. 2477 เพื่อเป็ นอนุสรณ์ราลึกถึงวีรกรรมอันยิง่ ใหญ่ของท้าวสุรนารี หรือ "ย่าโม" วีรสตรีไทยผูอ้ ยู่ใน
หัวใจของชาวโคราชทุกคน และถือเป็ นอนุ สาวรีย์ท่ยี กย่องความดีของวีรสตรีสามัญชนคนแรกของประเทศ
อนุ สาวรีย์น้ีห ล่อด้ว ยทองแดงรมดาสูง 185 เซนติเมตร หนัก 325 กิโลกรัม ประดิษฐานอยู่บนฐานไพที
สีเ่ หลี่ยมย่อมุมไม้สบิ สองสูง 250 เซนติเมตร แต่งกายด้วยเครื่องยศพระราชทานในท่ายืนมือขวากุมดาบ
ปลายดาบจรดพื้น มือซ้ายท้าวสะเอว หันหน้าไปทางด้านทิศตะวันตก ซึ่งเป็ นที่ตงั ้ ของกรุงเทพมหานคร
ภายในบรรจุอฐั ขิ องท้าวสุรนารี หรือย่ าโมของชาวโคราช ท้าวสุรนารีมนี ามเดิมว่า คุณหญิงโม เป็ นภรรยา
ปลัดเมืองนครราชสีมา เมื่อ พ.ศ. 2369 เจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทน์ยกทัพเข้ายึดเมืองโคราช คุณหญิงโมได้
รวบรวมชาวบ้ า นเข้ า สู้ ร บและต่ อ ต้ า นกองทัพ เจ้ า อนุ ว งศ์ ไ ม่ ใ ห้ ย กมาตี ก รุ ง เทพฯ ได้ เ ป็ นผลส าเร็ จ
พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยู่หวั จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาคุณหญิงโมเป็ น "ท้าวสุรนารี"
และเพราะย่าโมกลายเป็ นสัญลักษณ์ของชาวโคราช จึงเป็ นทีม่ าของอีกชื่อทีเ่ รียกขานนครราชสีมาว่า "เมือง
ย่าโม" นัน่ เอง ทุกปี ในวันที่ 23 มีนาคม ถึงวันที่ 3 เมษายน จะมีการจัดงานวันฉลองชัยชนะของท้าวสุรนารี

ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาร่วมงานอันยิง่ ใหญ่ได้ ที่ตงั ้ อยู่ใจกลาง
เมือง ระหว่างถนนราชดาเนินกับถนนชุมพล อาเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่างทางแวะให้ท่าน รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
22.00 น.

เดินทางถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

ร้านอาหาร รายการอาหารและการเดิ นทางอาจมีการปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า
ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ และเพื่อความปลอดภัยของผู้เดิ นทางเป็ นสาคัญ
************************************************************************************

อัตราค่าบริการ
วันที่เดิ นทาง

ราคาผู้ใหญ่

ราคาพักเดี่ยว เพิ่ ม
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10 – 12 ตุลาคม 63
23 – 25 ตุลาคม 63
13 – 15 พฤศจิ กายน 63
20 – 22 พฤศจิ กายน 63
27 – 29 พฤศจิ กายน 63
5 – 7 ธันวาคม 63
10 – 12 ธันวาคม 63
18 – 20 ธันวาคม 63
30 ธ.ค.63 – 1 ม.ค.64
31 ธ.ค.63 – 2 ม.ค.64

4,999
4,999
3,999
3,999
3,999
4,999
4,999
3,999
5,999
5,999

700
700
700
700
700
700
700
700
700
700

วันหยุดยาว
วันหยุดยาว
ศุกร์-อาทิ ตย์
ศุกร์-อาทิ ตย์
ศุกร์-อาทิ ตย์
วันหยุดยาว
วันหยุดยาว
ศุกร์-อาทิ ตย์
ปี ใหม่
ปี ใหม่

**ไม่มีราคาเด็ก ราคานี้ ไม่รวมค่าทิ ป**

เอกสารประกอบการเดิ นทาง
- สาเนาบัตรประชาชน ใช้สาหรับการทาประกันการเดินทาง
***** รบกวนส่งพร้อมกับหลักฐานการชาระเงิน *****
ข้อสาคัญ
- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท
- ถ้าหากมีผเู้ ดินทางต่ากว่า 8 คน ทางบริษทั ของสงวนสิทธิในการยกเลิ
์
กการเดิ นทาง โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า
7 วันก่อนการเดิ นทาง

อัตราค่าบริ การนี้ รวม
- 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 ซึ่งไม่รวมประกันสุขภาพ
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุในโปรแกรมการเดินทาง
- ค่าทีพ่ กั จานวน 1 คืน ตามโปรแกรม
อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากทีร่ ะบุในรายการ
- ค่าอาหารสาหรับท่านทีท่ านเจ มังสวิรตั ิ หรืออาหารสาหรับมุสลิม
- ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานทีข่ องชาวต่างชาติทเ่ี พิม่ เติมตามการจ่ายจริง
- VAT 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3%
- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท
เงื่อนไขการจอง
- มัดจาท่านละ 2,000 บาท หลังจากส่งเอกสารการยืนยันการจอง 1 วัน เช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชาระเงินมัดจาในวัน
ถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. มิเช่นนัน้ จะถือว่าท่านได้ทาการยกเลิกการจองโดยอัตโนมัตหิ ากไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลา
ทีก่ าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจาเป็ นต้องทาจองเข้ามาใหม่ นัน่ หมายถึง
ว่า กรณีทม่ี คี วิ รอ (WAITING LIST) ก็จะให้สทิ ธิไปตามระบบ
์
ตามลาดับ เนื่องจากทุกพีเรียดมีทน่ี งจ
ั ่ ากัด
- ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิเรี์ ยกเก็บค่าบริการ เต็มจานวน เท่านัน้
- กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชาระภายในระยะเวลาที่ท่ีบริษัท
กาหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านสละสิทธิยกเลิ
์ กการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิไม่
์ สามารถคืนเงินมัดจาให้ท่านได้ ไม่
ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตาม
เงื่อนไขการยกเลิ ก และ เปลี่ยนแปลงการเดิ นทาง
- 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
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- โปรแกรมอาจมีก ารเปลี่ยนแปลงได้ต ามความเหมาะสม อันเนื่อ งจากฤดูกาล สภาพภูมิอ ากาศ เหตุการณ์ ทาง
การเมือง สภาพการจราจร สถานทีท่ ่องเทีย่ วปิ ดให้บริการ เป็ นต้น โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบริษทั
จะค านึงถึงประโยชน์ ของลู ก ค้าเป็ นส าคัญ หากกรณีท่ีจาเป็ นจะต้อ งมีค่ าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบ
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 และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มอี านาจในการตัดสินใจหรือให้ค าสัญญาใดๆ ทัง้ สิ้นแทน บริษัทฯ
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
ให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อกี ครัง้ ทัง้ นี้ ก่อนคอนเฟิ รม์ ลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ ทา
การยืนยันทุกครัง้ หากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้
- กรณีทท่ี ่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั ๋วภายในประเทศ เช่น ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าทีก่ ่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
- กรณีท่โี ปรแกรมมีท่พี กั ทางบริษทั จะจัดที่นอนเป็ 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 ้องได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯอีกครัง้ หนึ่ ง ร้านอาหารทีร่ ะบุในโปรแกรมอาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลงเนื่อ งจากร้า นอาหารปิ ด ท าการชัวคราว
่
หรือ กรณีท่ีโปรแกรมมีท่ีพกั บริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการ
เปลีย่ นแปลงโรงแรม กรณีทโ่ี รงแรมอาจจะมีปัญหาไม่สามารถเข้าพักได้ โดยจะจัดโรงแรมในระดับใกล้เคียงกัน
**เมื่อท่านชาระเงิ นค่าทัวร์ให้กบั ทางบริ ษทั ฯ แล้วทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้ หมดนี้
แล้ว**
** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริ การ **

