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วันแรก

กรุงเทพฯ • อุดรธานี • วัดป่ าภูกอ้ น • วัดผาตากเสื้ อ • หนองคาย

 (-/กลางวัน/เย็น)
06.30 น.
09.00 น.

พร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้ น 4 เคาน์ เตอร์ สายการเวียดเจ็ทแอร์ ประตู 3
Viet Jet Air (VZ ) โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ สู่ จังหวัดอุดรธานี ด้ วยเที่ยวบิน VZ200
(ใช้ ระยะเวลาเดินทาง โดยประมาณ 1ชั่วโมง 10นาที) *บนเทีย่ วบินไม่มีบริการ อาหารทั้งขาไปและกลับ*

10.10 น.

เดินทางถึง สนามบินอุดรธานี รับกระเป๋ าเรียบร้อยแล้ว นาท่านเดินทางด้วยรถตู ้ วีไอพี

กลางวัน
บ่าย

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
นาท่านออกเดินทางสู่ วัดป่ าภู กอ้ น อาเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี วัดสวยท่ามกลางผืนป่ าตั้งอยู่ในเขตป่ า
สงวนแห่ งชาติป่านายูงและป่ านา้ โสม เป็ นสถานที่ท่สี งบเหมาะแก่การบาเพ็ญภาวนาของพระสายกรรมฐาน
พระวิหารที่สวยงามสะดุดตามีลักษณะเป็ นสถาปั ตยกรรมไทยประยุกต์สมัยรัตนโกสินทร์ มีประตูทางเข้ าออก
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วิหาร 3 ด้ าน ภายในถูกตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา แฝงไปด้ วยเรื่องราวคาสอนของพระพุทธเจ้ า รอบผนัง
ภายในวิหารตกแต่งอย่างสวยงามด้ วย ภาพพุทธประวัติและภาพทศชาติ ตกแต่งเป็ นภาพปั้นนูนต่าหล่อด้ วย
ทองแดงจานวน 22 ช่ อ ง ซึ่ งเป็ นภาพของพระพุ ทธเจ้ าในองค์ชาติต่า งๆ 10 ชาติ ภายในวั ดมีพระบรม
สารีริกธาตุบรรจุในพระเกศพระร่วงโรจน์ศรีบูรพา นาท่านสักการะองค์พระพุทธรูปหินอ่อนกราบขอพรเพื่อ
ความเป็ นสิริมงคล

จากนั้น

ออกเดินทางสู่อาเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ลัดเลาะเลียบลาน้ าโขงมุ่งสู่ วัดผาตากเสื้ อ ซึ่งตั้งอยู่บน
ยอดเขาเป็ นวั ดที่มีทิวทัศน์ สวยงามมาก มองจากบนหน้ าผาลงมาเห็นแม่นา้ ฝั่งประเทศลาวไหลมาบรรจบ
แม่นา้ โขงเกิดเป็ นดอนที่สวยงามมาก ภายในวัดมีธรรมชาติท่สี มบูรณ์ สามารถเดินเลาะตามหน้ าผาเพื่อชม
ธรรมชาติและทิว ทัศน์ ท่ีสวยงามได้ จุ ดไฮไลท์ที่โด่ งดัง่ คือ Sky Walk ที่วัดผาตากเสื้อแห่ งนี้ มมีทางเดิ น
กระจกใสรูปทรงเกือกม้ า โดยยื่นออกไปทางหน้ าผา ทางเดินมีลักษณะโปร่ งใสสามารถมองทะลุลงไปเบื้อง
ล่างได้ เป็ นสกายวอร์ค กระจกใสแห่งแรกของไทย
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เย็น
คา่

นาสมาชิกทุกท่านเดินทาง ลัดเลาะเลียบลาน้ าโขงมุ่งสู่ ตวั เมือง จังหวัดหนองคาย เมืองริมโขงอันสวยงาม
ที่มีช่ ือเสียงในเรื่องพญานาค ทั้งประเพณีบุญบั้งไฟอันโด่งดัง สถานที่ทอ่ งเที่ยวตานานความเชื่อพญานาค
อันศักดิ์สทิ ธิ์ เรียกได้ ว่าเป็ นจังหวัดที่สร้ างความสุข อิ่มบุญ อิ่มใจ เมื่อได้ มาเที่ยวหนองคาย
 บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
เข้าสู่ทีพ่ กั โรงแรมรอยัล นาคารา หนองคาย ระดับเทียบเท่าระดับ 3 ดาวมาตรฐานจังหวัดหนองคาย

วันทีส่ อง

หนองคาย • วัดไทย • วัดโพธิ์ชยั • ศาลาแก้วกู่ • พระธาตุบงั พวน • อุดรธานี

จากนั้น

 (เช้า/กลางวัน/เย็น)
เช้า
08.00 น.

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ วัดไทย ตั้งอยู่ในอาเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย บริเวณหน้ าวัดไทยเป็ นจุดชมบั้งไฟพญานาค
ที่ได้ รับความนิยมที่สดุ ของจังหวัดหนองคาย นอกจากจะเป็ นสถานที่ชมบั้งไฟพญานาคแล้ ว ยังมีรูปปั้น
พญานาคนาคปรก 9 เศียร “นาคชัยยัญ” และ ถา้ เมืองบาดาลจาลอง ตานานเล่าขานกันถึงเมืองหลวงของ
พญานาคแห่งโลกบาดาลใต้ แม่นา้ โขง เชื่อกันว่าอยู่ท่รี ิมแม่นา้ โขงหน้ าวัดไทย
ระยะเวลาเดินทางประมาณ 1.00 ช.ม.
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จากนั้น

เดินทางสู่ วัดโพธิ์ชยั วัดเก่าแก่ท่มี ีความสาคัญแห่งจังหวัดหนองคาย เนื่องจากเป็ นที่ประดิษฐานหลวงพ่อ
พระใสอันศักดิ์สทิ ธิ์ ถือเป็ นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่มีตานานผูกพันกับทั้งชาวไทย และชาวลาวใน
ประวัติศาสตร์ เป็ นที่เคารพสักการะอย่างสูงสุดของชาวหนองคาย และผู้คนลุ่มนา้ โขงแห่งนี้ ระยะเวลา
เดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง
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กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย

นาทุกท่านเดินทางสู่ ศาลาแก้วกู่ เป็ นอุทยานขนาด 42 ไร่ ของสานักปฏิบัติธรรมแก้ วกู่ เป็ นที่ประดิษฐาน
รูปปั้นคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่จานวนรวมกว่า 200 องค์ โดยประกอบด้ วย พระพุทธรูป พระรูปของ
พระโพธิสตั ว์ เทพเจ้ าฮินดู บุคคลในคริสต์ศาสนา ความเชื่อพื้นบ้ าน และตัวละครจาก รามเกียรติ์
อุทยานแห่งนี้ถูกสร้ างขึ้นภายใต้ แนวคิดว่า "ทุกศาสนาสามารถอยู่รวมกันได้ " และให้ เป็ น "
สถานที่แทนภาพดินแดนแห่งการหลุดพ้ นจากกิเลสทั้งปวง"

จากนั้น

นาสมาชิกทุกท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุบงั พวน พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองหนองคาย เป็ นอีกหนึ่งสถานที่ท่ี
ต้ องมากราบสักการะองค์พระธาตุบังพวนอันศักดิ์สทิ ธิ์ และที่ขาดไม่ได้ คือ ต้ องกราบไหว้ องค์พญานาค
มุจลินท์ ในบ่อนา้ ศักดิ์สทิ ธิ์ ซึ่งเชื่อว่าหากขอพรใดๆก็จะประสบผลสาเร็จตามที่ขอ พระธาตุบังพวน
เจดีย์เก่าแก่บรรจุพระบรมสารีริธาตุ เป็ นที่เคารพสักการะของชาวหนองคายมาช้ านาน
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เย็น
คา่
วันทีส่ าม

สระมุจลินท์ หรือ สระพญานาค เป็ นบ่อนา้ ศักดิ์สทิ ธิ์ ซึ่งเชื่อว่าเป็ นที่สงิ สถิตย์ของพญานาคมุจลินท์ แต่บ่อนา้
ดังกล่าวห้ ามไม่ให้ ผ้ ูหญิงลงไป แต่สามารถไหว้ ขอพรบริเวณศาลพญานาคด้ านหน้ าสระนา้ ที่สาคัญนา้ จาก
สระมุจลินท์แห่งนี้ ถือเป็ นนา้ ศักดิ์สทิ ธิ์ เคยถูกนาเข้ าพิธถี ือนา้ พิพัฒน์สตั ยา และพิธสี าคัญฯ อีกด้ วย
 บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
เข้าสู่ทีพ่ กั โรงแรมนภาลัย อุดรธานี 4 ดาว หรือ ระดับเทียบเท่า ดาวมาตรฐานจังหวัดอุดรธานี
อุดรธานี • คาชะโนด • ศูนย์วฒ
ั นธรรมไทยจี น ศาลเจ้าปู่ -ย่า • สนามบินอุดร • กรุงเทพฯ

 (เช้า/กลางวัน/เย็น)
เช้า
จากนั้น

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาทุกท่ านชมดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ วังนาคินทร์ คาชะโนด ที่น่ีเป็ นป่ าที่มีลักษณะเหมือนเกาะกลางนา้ ใน
อ่างเก็บน้ากุดขาม เต็มไปด้ วยต้ นชะโนดซึ่ งเป็ นพื ชจาพวกปาล์ ม ป่ าคาชะโนดเป็ นสถานที่ ๆ ปรากฏใน
ตานานพื้นบ้ าน เชื่อว่าเป็ นที่สงิ สถิตของพญานาค เจ้ าปู่ ศรีสทุ โธ เจ้ าย่าศรีประทุมมา ภายในป่ าชะโนดมีบ่อนา้
อยู่ ตรงกลางเกาะเรี ยกว่ า บ่ อ คาชะโนด เป็ นน้า ใต้ ดิน ที่พุ่ งไหลซึ มตลอดเวลา ให้ ท่า นได้ ก ราบขอพรสิ่ง
ศักดิ์สทิ ธิ์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองและบังเกิดโชคลาภวาสนา
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ขั้นตอนของการมากราบสักการะบู ชาคาชะโนด
1.เดินเข้ามาจนถึงหน้าทางเข้าเกาะคาชะโนด มีโซนให้ถอดรองเท้าเอาไว้บริการ ซึ่งบริเวณนี้ หากใครอาจจะซื้ อ
บายศรี หรือ หมาก-พลู เข้าไปกราบพ่อปู่ และแม่ย่านั้น สามารถซื้ อได้จากนั้นตรงนี้ เลยค่ะ
2. จากนั้นเดินเข้าเกาะคาชะโนด ก็เดินไปเรื่อยๆจนถึง ศาลาทาพิธีที่มีรูปปั้ นของพ่อปู่ ศรีสุทโธ และแม่ย่าศรี
ปทุมมา ตรงนี้ จะมีพ่อพราหมณ์ค่อยนาเราทาพิธีเป็ นรอบๆ อยู่ตลอดค่ะ
3. สาหรับคนที่ตอ้ งการบนหรื อขอให้พ่อปู่ และแม่ย่าช่วยในเรื่องต่างๆ ให้เดินมาด้านขวาของศาลาทาพิธี จะมี
เจ้าหน้าที่คอยให้คาแนะนาเราอยู่ค่ะ สาหรับคนที่ตอ้ งการบน-ขอพร ก็ให้มารับชุดบน แล้วก็ทาบุญตามกาลัง
ทรัพย์ของเราได้เลยค่ะ ในชุดบนนี้ จะมี จานใส่ดอกดาวเรือง เทียน ใบเขียนคาบน ทีเ่ อาไว้เขียนคาอธิษฐานของ
เราลงไปค่ะ แล้วจากนั้นเจ้าหน้าที่จะให้กระดาษอีกหนึง่ ใบให้เราเก็บไว้ค่ะ ในนั้นจะบอกว่าหากคาอธิษฐานของ
เราเป็ นจริง เรากลับมากราบพ่อปู่ และแม่ย่านั้นต้องเตรียมอะไรมาให้ท่านบ้าง
4.หลังจากเขี ยนคาอธิ ษฐานเรียบร้อยแล้ว ให้เรามานัง่ ตรงหน้าพ่อปู่ -แม่ย่า กล่าวคาบู ชาตามพ่อพราหมณ์
ในตอนนี้ สาหรับคนเอาบายศรีพญานาคมาถวายตอนอธิฐาน เมือ่ ถึงตอนกล่าวคาบูชา ให้
5.เมือ่ จบคาบูชา พ่อพราหมณ์ก็จะให้เรานาบายศรี หรือ สิ่งของที่เตรียมมา เอาไปวางไว้ที่หน้าของพ่อปู่ -แม่ย่า
แต่สาหรับคนที่จะเอากลับบ้านก็ไม่ตอ้ งนามาวาง สามารถนาออกไปได้เลยค่ะ ส่วนใครที่เขียนใบคาอธิษฐาน
แบบเรา ก็ให้นาใบอธิษฐานไปไว้ใกล้ๆกับพ่อปู่ ศรีสุทโธ เพือ่ ที่ท่านจะได้เห็นคาอธิฐานของเราชัดๆ เท่านี้ ก็ถือ
ว่าเสร็จสิ้ นพิธีการการขอพรพ่อปู่ ศรีสุทโธ-แม่ย่าศรีปทุมมาเราหันหน้าของบายศรีพญานาคมาหาตัวเราเพื่อ
ความเป็ นศิริมงคล
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กลางวัน
บ่าย

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
นาทุกท่านเดินทางสู่ วัดสันติวนาราม หรือ อุโบสถดอกบัวกลางนา้ ตั้งอยู่ใกล้ กบั แหล่งมรดกโลกชุมชนบ้ าน
เชียง เป็ นพระอุโบสถทรงดอกบัวสีขาวหนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่ต้งั โดดเด่นกลางนา้ มีสะพานทางเดินเชื่อม
ไปยังพระอุโบสถ ส่วนภายในวิจิตรตระการตาด้ วยภาพวาดฝาผนังที่บอกเล่าเรื่องราวพุทธประวัติ มีองค์พระ
ประธานสีขาวโดดเด่นอยู่ภายในอุโบสถ บริเวณโดยรอบอุโบสถยังโอบล้ อมไปด้ วยบึงนา้ ขนาดใหญ่

จากนั้น

น าคณะเดิน ทางต่ อ ไปยั ง ศาลเจ้า ปู่ -ย่ า เป็ นศาลเจ้ า ของชาวจี น มี ส ถาปั ต ยกรรมและการจั ด สวนแบบ
จีน บริเวณโดยรอบมีศาลาริมกลางนา้ 2 หลัง บรรยากาศสุดร่มรื่น ภายในศาลเจ้ าปู่ -ย่า ยังมีการเก็บรักษา
มังกรทองยาวถึง 99 เมตร ซึ่งจะใช้ แสดงในงานทุง่ ศรีเมืองในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี อีกด้ วย
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เย็น
20.35 น.
21.45 น.

 บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
ได้เวลาอันสมควรนาทุกท่านออกเดินสู่สนามบินอุดรธานี
ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยเวียดเจ๊ทแอร์ เทีย่ วบินที่ VZ203
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ(กรุงเทพฯ) โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

**เวลาและไฟล์ทบินขากลับ บางพีเรียดอาจจะไม่ตรงกัน รายการเที่ยวจะแตกต่างกันขึ้ นอยู่กบั
เที่ยวบินรบกวนตรวจสอบ เวลา/ไฟล์ทบินตามตารางท้ายโปรแกรมก่อนทาการจองค่ะ**
...........................................................................................................

อัตราค่ าบริการรายการนาเที่ยว
พีเรียดเดินทาง

ไฟล์ทบิน

จานวน

ราคาต่อท่าน

พักเดี่ยว
ชาระเพิม่

13-15 เม.ย. 64 (อังคาร-พฤหัสบดี)

VZ200/VZ203
09.00-10.10
20.35-21.45

16+1

9,999.-

1,000

01-03 พ.ค. 64 (เสาร์-จันทร์)

VZ200/VZ203
09.00-10.10
20.35-21.45

16+1

10,900.-

1,000

** การันตีเดินทางตั้งแต่ 9 ท่ านขึน้ ไปออกเดินทางพร้ อมหัวหน้ าทัวร์ ดูแลตลอดทริป**
-----------------------------------------------------

หมายเหตุ

คณะควรเดินทางไปถึงสนามบินเพื่อ ทาการเช็ คอิ นก่อ นขึ้ นเครื่อ งประมาณ 1-2 ชม.เพื่อหลีกเลี่ยง
สถานการณ์ฉุกเฉิ นที่อาจเกิดขึ้ น เช่ นสภาพการจราจรที่คบั คัง่ ,สภาพอากาศและอื่นๆโดยมีตวั แทน
บริษทั (มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถ)เป็ นผูพ้ ิจารณาและบริหารเวลาอย่างเหมาะสมบริษทั ขอสงวน
สิทธิ์คืนเงินทุกกรณีหากลูกค้าไม่สามารถขึ้ นเครือ่ งกลับตามวันและเวลาเทีย่ วบินทีร่ ะบุในรายการทัวร์
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อัตราค่ าบริการรวม
ตั๋วเครื่ องบินไป-กลับพร้ อมกรุ๊ ป กรุ งเทพฯ-อุดรธานี-กรุ งเทพฯ สายการบินเวียดเจ๊ ท Thai Vietjet(VZ)
ค่ าระวางนา้ หนักกระเป๋าไม่ เกิน 15 กก.กระเป๋าถือขึน้ เครื่ อง Hand Carry 7 กก.ต่ อ 1 ใบ
อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิ ทธิ์ในการสลับมื้อหรื อเปลีย่ นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์ )
ค่ าเข้ าชมสถานทีต่ ามรายการระบุ
ค่ ารถตู้ปรับอากาศรับ-ส่ งสถานทีท่ ่ องเทีย่ วตามรายการระบุ
ค่ ารถท้ องถิ่นท่ องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่ าไกด์ และหัวหน้ าทัวร์ นาเทีย่ วตามรายการ
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์ )
เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่ าประกันอุบัติเหตุและค่ ารั กษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้ รับอุบัติเหตุระหว่ าง
การเดินทาง ไม่ ค้ ุมครองถึงการสู ญเสี ยทรัพย์ สินส่ วนตัวและไม่ ค้ ุมครองโรคประจาตัวของผู้เดินทาง

อัตราค่ าบริการไม่ รวม
ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์ เน็ต, มินิบาร์ , ซักรีด ที่ไม่ ได้
ระบุไว้ ในรายการ
ค่ าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่ าช้ าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้ วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธ
ไม่ ให้ ออกและเข้ าเมือง จากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และต่ างประเทศซึ่ งอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 300 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่ าน

เงื่อนไขการสารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่งกรุ ณาอ่านรายละเอียดให้ ครบถ้ วนก่อนทาการจองหากท่ านชาระเงินแล้วจะถือว่ าท่ าน
ยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวทั้งหมดและไม่ สามารถเรียกร้ องใดๆได้ ทุกกรณี
การจองทัวร์ :
 กรุ ณาจองทัวร์ ล่วงหน้ าก่อนการเดินทางและชาระค่ าทัวร์ เต็มจานวน

กรณียกเลิก :
 แจ้ งยกเลิกหรื อเลื่อนวันเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง : หักค่ าใช้ จ่ายจริงทีเ่ กิดขึน้ อาทิ ค่ ามัดจารถปรับอากาศ ,
ค่ าโรงแรมทีพ่ กั ,ค่ าอาหาร , ค่ าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่
ท่องเทีย่ ว , ค่ าบริการ
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 แจ้ งยกเลิกหรื อเลื่อนวันเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน

: ยึดเงินค่ าทัวร์ 50% และ หักค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง อาทิ
ค่ ามัดจาตั๋วเครื่ องบิน , รถตู้ VIP , ค่ าโรงแรมทีพ่ กั
ค่ าธรรมเนียมเข้ าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ ว , ค่ าบริการ
หมายเหตุ : หากท่ านยกเลิกการเดินทางแต่ สามารถหาผู้โดยสายมาสารองแทนที่ได้ หรื อทางทัวร์ เปิ ดขายและมีการ
สารองทีน่ ั่งแทนได้ ทั้งนีท้ างบริษัทฯจะคืนเงินค่ าทัวร์ ให้ เต็มจานวน
 ในกรณีชาระค่ าทัวร์ เต็มจานวนแล้ว แจ้ งยกเลิกหรื อเลื่อนวันเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์เก็บ
เงินค่ าทัวร์ ท้งั หมดโดยไม่ มีเงื่อนไขใด ๆทั้งสิ้น

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ เป็ นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551

กรณีจองทัวร์ วนั หยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ,วันหยุดยาวต่ อเนื่อง และได้ มีการแจ้ งยกเลิกทัวร์
ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าทัวร์ ท้ังหมด โดยไม่ มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
กรณีเจ็บป่ วย :
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่ งจะต้ องมีใบรั บรองแพทย์ จากโรงพยาบาลรั บรอง บริ ษัทฯ จะทาการเลื่อน
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่ อไป แต่ ท้งั นีท้ ่านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายทีไ่ ม่ สามารถยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางได้ ตาม
ความเป็ นจริง
 ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้ าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

เงื่อนไขอื่น ๆ :
 บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ ครบตาม
จานวนที่บริ ษัทฯ กาหนดไว้ (25-30 ท่ าน) เนื่ องจากเกิดความเสี ยหายต่ อทางบริ ษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกัน บริษัทต้ องนาไปชาระค่ าเสี ยหายต่ าง ๆ ทีเ่ กิดจากการยกเลิกของท่าน
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รายละเอียดเพิม่ เติม
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ ไขได้
 พาหนะ , ราคา และ รายการท่ องเทีย่ ว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดิน
ทางเป็ นสาคัญ
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้ าจาก การประท้ วง,การนัดหยุดงาน,การก่ อจลาจล ซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรื อเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีทเี่ กิด
เหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุ กเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ ได้ เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่ องเที่ยว (ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีทเี่ กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์ )
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ ครบ อาทิ ไม่ เที่ยวบางรายการ,ไม่ ทาน
อาหารบางมื้อ,เพราะค่ าใช้ จ่ายทุกอย่ างทางบริษัทฯได้ ชาระค่ าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่ างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่ อน
เดินทางเรียบร้ อยแล้วเป็ นการชาระเหมาขาด
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิดอุบัติเหตุทเี่ กิดจากความ
ประมาทของนักท่องเทีย่ วเอง

 ข้ อแนะนาสาหรับการเดินทาง ในช่ วงภาวะ โควิด 19
1).ต้ องสวมหน้ ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
2).ต้ องล้างมือบ่ อย ๆ และหลีกเลีย่ งในพืน้ ทีแ่ ออัด
3).ต้ องปฏิบัติบัติตามกฎ และคาแนะนาของเจ้ าหน้ าที่ แต่ ละพืน้ ทีท่ ่องเทีย่ ว

** ก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้ แล้วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ ของท่ านเอง*
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หากใครสนใจจอง...
. สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6
. จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip
. หรือโทร 02-234-5936

