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อดุรธานี - หนองคาย 3 วนั 1 คืน 
ซุปตาร.์.ม่วนคกั ฮกัหลายเด้อ!! 

ก าหนดเดินทาง พฤศจิกายน 2563 - มีนาคม 2564 
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วนัท่ี รายละเอียดการเดินทาง เช้า เท่ียง เยน็ 
1 ปัม้ ปตท.ดนิแดง-วภิาวด ี(ตรงขา้ม ม.หอการคา้) – จ.อุดรธานี - - - 
2 จ.อุดรธานี – วดัป่าภกูอ้น – จ.หนองคาย – วดัผาตากเสือ้ (จดุชมววิ 

Skywalk) – ตลาดท่าเสดจ็ – ศาลาแกว้กู่ – จ.อุดรธาน ี– รา้นวทีแีหนมเนือง –
เขา้ทีพ่กั 

/ / / 

3 จ.อุดรธาน ี– หนองประจกัษ์ – ค าชะโนด – จ.กรุงเทพฯ / / - 

วนัเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่  

พกั 2-3 ท่านต่อห้อง 
(ไม่มีราคาเดก็) 

พกัเด่ียว 
(จ่ายเพ่ิม) 

 
จ านวนท่ีนัง่ 

17 - 19 พฤศจิกายน 2563  

(วนัหยดุพิเศษ 19 -20) 
3,988.- 700.- 9 

20 - 22 พฤศจิกายน 2563 

(วนัหยดุพิเศษ 19 -20) 
3,988.- 700.- 9 

24 - 26 พฤศจิกายน 2563 3,988.- 700.- 9 

27 - 29 พฤศจิกายน 2563 3,988.- 700.- 9 

01 – 03 ธนัวาคม 2563  3,988.- 700.- 9 

04 – 06 ธนัวาคม 2563 (วนัพ่อแห่งชาติ) 4,088.- 700.- 9 

10 – 12 ธนัวาคม 2563 (วนัรฐัธรรมนูญ) 4,088.- 700.- 9 

15 – 17 ธนัวาคม 2563 3,988.- 700.- 9 

18 – 20 ธนัวาคม 2563  3,988.- 700.- 9 

22 – 24 ธนัวาคม 2563  3,988.- 700.- 9 

25 – 27 ธนัวาคม 2563 3,988.- 700.- 9 

30 ธนัวาคม 2563 – 01 มกราคม 2564 

(วนัขึ้นปีใหม่) 
4,088.- 700.- 9 

01 – 03 มกราคม 2564 (วนัขึ้นปีใหม่) 4,088.- 700.- 9 

05 – 07 มกราคม 2564 3,988.- 700.- 9 

08 – 10 มกราคม 2564 3,988.- 700.- 9 

12 – 14 มกราคม 2564 3,988.- 700.- 9 
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15 – 17 มกราคม 2564 3,988.- 700.- 9 

19 – 21 มกราคม 2564 3,988.- 700.- 9 

22 – 24 มกราคม 2564 3,988.- 700.- 9 

26 – 28 มกราคม 2564 3,988.- 700.- 9 

29 – 31 มกราคม 2564 3,988.- 700.- 9 

02 – 04 กมุภาพนัธ ์2564 3,988.- 700.- 9 

05 – 07 กมุภาพนัธ ์2564 3,988.- 700.- 9 

09 – 11 กมุภาพนัธ ์2564 3,988.- 700.- 9 

12 – 14 กมุภาพนัธ ์2564  3,988.- 700.- 9 

16 – 18 กมุภาพนัธ ์2564 3,988.- 700.- 9 

19 – 21 กมุภาพนัธ ์2564 3,988.- 700.- 9 

23 – 25 กมุภาพนัธ ์2564 3,988.- 700.- 9 

26 – 28 กมุภาพนัธ ์2564 (วนัมาฆบชูา) 4,088.- 700.- 9 

02 – 04 มีนาคม 2564 3,988.- 700.- 9 

05 – 07 มีนาคม 2564 3,988.- 700.- 9 

09 – 11 มีนาคม 2564 3,988.- 700.- 9 

12 – 14 มีนาคม 2564 3,988.- 700.- 9 

16 – 18 มีนาคม 2564 3,988.- 700.- 9 

19 – 21 มีนาคม 2564 3,988.- 700.- 9 

23 – 25 มีนาคม 2564 3,988.- 700.- 9 

26 – 28 มีนาคม 2564 3,988.- 700.- 9 

30 มีนาคม – 1 เมษายน 2564 3,988.- 700.- 9 
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วนัแรก   จ.กรงุเทพฯ – ปัม้ ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้า) – จ.อดุรธานี 

18.00 น. พรอ้มกนัทีจุ่ดนัดพบ ณ ปัม้ ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้า) โดยมเีจา้หน้าทีท่าง
บรษิัทฯ คอยให้การต้อนรบัและอ านวยความสะดวกแก่ท่าน ก่อนขึ้นรถมกีารตรวจวดัอุณหภูมิ
รา่งกาย และมเีจลแอลกอฮอลใ์หบ้รกิารตลอดการเดนิทาง 
*กรณุาเผื่อเวลาในการเดินทางมายงัจดุนัดหมาย เน่ืองจากรถออกเดินทางตามเวลา หาก
ท่าน มาไม่ทนัเวลานัดหมาย ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ส้ิน  

19.00 น. จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสู่ จ.อดุรธานี ระยะทางประมาณ 600 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10 
ชม. ระหว่างทางใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั และแวะเขา้หอ้งน ้าตามความเหมาะสมของเสน้ทาง  
(8 ท่านขึ้นไป คอนเฟิรม์ เดินทาง) 

 
วนัท่ีสอง    จ.อดุรธานี – วดัป่าภกู้อน – จ.หนองคาย – วดัผาตากเส้ือ (จดุชมวิว Skywalk) – ตลาดท่า

เสดจ็ – ศาลาแก้วกู่ – จ.อดุรธานี – ร้านวีทีแหนมเนือง – เข้าท่ีพกั 
เช้า น าท่านเดนิทางถงึ อ.นายงู จ.อดุรธานี  
   บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร มือ้ท่ี 1 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่  อ.นายูง จ.อุดรธานี เข้าสู่ วดัป่าภกู้อน ที่เกิดขึ้นจากพุทธบรษิัท ที่
ตระหนักถงึคุณประโยชน์ของธรรมชาตแิละป่าต้นน ้าล าธาร ซึง่ก าลงัถูกท าลาย และเพื่อตามรอยพระ

ยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการรักษา
ความสมบูรณ์ของป่าไมต้้นน ้าล าธาร สตัวป่์า และพรรณ
ไม้นานาพันธุ์  ให้เป็นมรดกของลูกหลานไทยคู่กับ
แผ่นดนิไทย วดัป่าภูก้อน จะเป็นสถานทีท่ีส่งบเหมาะแก่
การบ าเพ็ญภาวนาของพระสายกรรมฐาน ภายในวดัมี
พระบรมสารีรกิธาตุบรรจุ ในพระเกศพระร่วงโรจน์ศรี

บูรพา ซึ่งเป็นประธานประดษิฐานหน้าองค์พระปฐมรตันบูรพาจารย์มหาเจดยี์ มพีระพุทธไสยาสน์
โลกนาถศาสดามหามุนี เป็นพระพุทธรูปปางปรินิพพาน ท าด้วยหินอ่อนขาวจากเมืองคาร์ราร่า 
ประเทศอติาล ีความยาว 20 เมตร ม ีลกัษณะอ่อนชอ้ยงดงาม อธัยาศยัใหท้่านเดนิเล่นถ่ายรปู  

  น าท่านเดนิทางสู่ อ.สงัคม จ.หนองคาย เขา้สู่ วดัผาตากเส้ือ เป็นวดัทีต่ ัง้อยูบ่นยอดเขาสูง วดัแห่ง
นี้ไม่ได้เป็นแต่สถานที่ปฏิบัติธรรมเท่านัน้ แต่ยงัเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีความงดงามตามธรรมชาติ มีนักท่องเที่ยว
เดนิทางมาชมความงามอย่างไม่ขาดสาย ภายในวดัมองเหน็ววิ
ของแม่น ้ าโขงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ ง ให้ท่านเดินเล่นชมวิว
ทวิทศัน์บน Skywalk ทีอ่ยู่รมิหน้าผาเป็นทางเดนิกระจกใสรูป
วงกลม หากมาเทีย่วในช่วงเชา้อาจมโีอกาสไดเ้หน็สายหมอกบางทีล่อยเหนือแม่น ้าโขงอกีดว้ย  

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร มือ้ท่ี 2 
บ่าย น าท่านเลอืกซื้อของฝากจาก จ.หนองคาย ที่ ตลาดท่าเสดจ็ หรือ ตลาดอินโดจีน เดมิชื่อ ตลาดท่าเรอื 

เพราะก่อนทีจ่ะมกีารสรา้งสะพานมติรภาพ ไทย-ลาว ประชาชนทัง้
สองฝัง่น ้ า จะต้องใช้เรือในการสัญจรไปมา ท าการค้าระหว่าง
ชายแดนกนัอย่างคกึคกั ทีน่ี่จงึเป็นทีท่ าการด่านตรวจคนเขา้เมอืง
และท าหนังสอืเดนิทางผ่านแดน ในปี 2498 เกดิน ้าท่วมครัง้ใหญ่ 
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัภูมพิลอดุลยเดช และ สมเดจ็พระนาง
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เจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนิีนาถได้ทรงเสดจ็ไปเยีย่มเยยีนราษฎร จ.หนองคาย พระองค์ได้เสดจ็ขึน้จากเรอื
พระทีน่ัง่ ณ ตลาดท่าเรอื แห่งนี้ ภายหลงัจงึเปลีย่นชื่อจาก “ตลาดท่าเรอื” เป็น “ตลาดท่าเสดจ็” และทีน่ี่ยงั
เป็นแหล่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ชุมชนจงัหวัดหนองคาย ที่มีสินค้าแทบทุกอย่างที่ต้องการ ในจงัหวัด
หนองคาย เช่น อาหารพืน้เมอืง สนิคา้ OTOP ประจ าต าบล ของทีร่ะลกึ และของเครือ่งใชต่้างๆ เป็นตน้  
น าท่านเดนิทางสู่ ศาลาแก้วกู่, อทุยานเทวาลยั หรือ วดัแขก เป็นศาสนสถานที่
มกีารจดัแสดงประตมิากรรมปนูปัน้กลางแจง้ขนาดยกัษ์จ านวนมากทีสุ่ดในประเทศ
ไทย ผู้สร้างปรารถนาให้ที่แห่งนี้เป็นเมอืงอมตะแก้วกู่มหานิพพานหรอืดนิแดน
แห่งการหลุดพน้จากกเิลสทัง้ปวงศาลาแกว้กู่ เยีย่มชมความยิง่ใหญ่อลงัการของ 
รูปปั้นเทวาลยั ซึ่งเกดิจากแรงศรทัธา ความเชื่อในบาป บุณ คุณ โทษ ในค าสอนของศาสนาต่างๆ จน
กลายมาเป็นพพิธิภณัฑง์านประตมิากรรมปนูปั้นกลางแจง้ทีห่าชมทีไ่หนไมไ่ดใ้นประเทศไทยจ านวนมาก
ค าว่า “กู่” ในศาลาแกว้กู่นัน้มคีวามหมายว่า “กุฏ”ิ , “อาวาส” หรอื “ศาลา” เพราะฉะนัน้ค าว่า “ศาลาแกว้กู่” 
จงึเป็นค าซอ้นทีม่คีวามหมายว่า “ศาลาแกว้” อธัยาศยัใหท้่านเดนิเล่นถ่ายรปู 

เยน็    บริการอาหารเยน็ ณ ร้านวีทีแหนมเนือง มื้อท่ี 3 ล้ิมรสอาหารท้องถ่ินสไตลเ์วียดนาม 
ท่ีต้องห้าม!! พลาดเม่ือมาเยือนแถบภาคอีสานเหนือ และท่านสามารถเลือกซ้ือของฝากขึ้น
ช่ือจาก จ.อดุรธานีได้ท่ีร้านวีทีแหนมเนือง อาทิ หมยูอ และแหนมเนือง เป็นต้น 

 
 
 
 
  
ท่ีพกั โรงแรมท่ีพกั The Cape Hotel จ.อดุรธานี หรือเทียบเท่า  

(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพกัทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วนัก่อนวนัเดินทาง) 
วนัท่ีสาม    จ.อดุรธานี – หนองประจกัษ์ – ค าชะโนด – ทะเลบวัแดง – จ.กรงุเทพฯ 
เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของท่ีพกั มือ้ท่ี 4 
 น าท่านถ่ายรูปเช็คอินกับ เป็ดเหลือง ณ หนองประจกัษ์ ที่มาถึง

อุดรธานีต้องถ่ายรูปกบัเป็ดเหลอืง ที่ถอืว่ากลายเป็นสญัลกัษณ์ของ
อุดรธานีไปแลว้ เนื่องจากเทศบาลนครอุดรธานีน าเป็ดยางสเีหลอืงตวั
ใหญ่ทีจ่ าลองแบบมาจาก Giant Rubber Duck อนัโด่งดงัของฮ่องกง 

  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ อ.บ้านดงุ จ.อดุรธานี เขา้สู่ ค าชะโนด หรือ  หรือ วงันาคินทรค์ าชะโนด 
เชื่อว่าเป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิด์นิแดนลีล้บัของพญานาค เป็นทีเ่คารพย าเกรงและศรทัธาของคนในจงัหวดั

อุดรธานีและอสีานตอนบน ค าชะโนดมลีกัษณะเป็น เกาะลอย
น ้า ที่เต็มไปด้วยต้นชะโนด หรอื ต้นตาล ป่าค าชะโนดเป็น

สถานที่ปรากฏในต านาน
พื้นบ้าน เชื่อว่าเป็นที่สิงสถิต
ของพญานาคปู่ ศรสีุทโธ ย่าศรี
ประทุมมา และสิ่งลี้ล ับต่างๆ 

เกาะค าชะโนดนัน้ ไม่เคยจมน ้า โดยมคีวามเชื่อทีว่่าเพราะมพีญานาคคอยปกปักรกัษา มคีวามเชื่อทีว่่า 
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ค าชะโนด เป็นสถานทีข่ ึน้ลงระหว่างมนุษยพภิพกบันาคพภิพของพญาสุทโธนาคราช ผูส้รา้งแม่น ้าโขง
และเป็นเจา้ของปลาบกึ เมื่อพญานาคสุทโธนาคขึน้มาบนมนุษยพภิพกจ็ะเป็นมนุษยแ์ละมชีื่อ  เรยีกว่า
เจา้ปู่ ศรสีุทโธ จดุไฮไลตข์องทีน่ี่ตอ้งไมพ่ลาด "บ่อค าชะโนด" เป็นบ่อทีม่นี ้าไหลจากใตด้นิ ระดบัน ้าจะไม่
เคยลดหรอืเพิม่เลย และมคีวามเชื่อว่าเป็นประตูเชื่อมไปสู่เมอืงบาดาล นักท่องเทีย่วทีม่าจะโยนเหรยีญ
บาท หา้บาท สบิบาทลงไปในบ่อตามความเชื่อส่วนบุคคล น าน ้ามาดื่มกนิและลบูตามรา่งกาย เพราะเชื่อ
ว่าช่วยรกัษาโรคได้ หรอืตักน ้าใส่ขวด และเก็บกลบัไปสกัการะเพื่อความเป็นสิรมิงคลแก่ชีวิต แต่
ปัจจบุนัทางกรรมการวดัหา้มโยนเหรยีญลงไปในบ่อเพื่อเป็นการรกัษาความสะอาด  

 
 

- ข้อห้ามของค าชะโนด 
1. หา้มใส่รองเทา้ทัว่ทัง้บรเิวณป่า หมวก แว่นตา รม่  
2. หา้มน าเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์บุหรี ่หา้มเดด็ขาด  
3. หา้มใส่เสือ้สแีดง 
- 6 กฎของค าชะโนด 
1. ไมจ่ดุธปูเทยีนบชูาในป่าค าชะโนด      2. ใหน้ าพานบายศรหีรอืเครือ่งเซ่นไหวก้ลบั เพื่อลดขยะ 
3. ไมโ่ยนเหรยีญลงในบ่อน ้าศกัดิส์ทิธิ ์    4. งดปล่อยปลาและสตัวน์ ้าลงไปในแหล่งน ้า 
5. ไมผ่กูผา้แพร 7 ส ี                         6. ไมท่าแป้งหรอืขดัถูตน้ไม้ 

เท่ียง    บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร มือ้ท่ี 5  
บ่าย  น าท่านชม ทะเลบวัแดง หรือ บึงหนองหานกมุภวาปี อนัซนีแห่งสสีนัที่ธรรมชาตไิดส้รรค์สร้าง

ขึน้ ทะเลสาบน ้าจดืขนาดใหญ่ทีก่นิพืน้ทีส่่วนใหญ่อยู่ใน อ.กุมภวาปีกบับางส่วนในพืน้ที ่อ.ประจกัษ์
ศลิปาคมของ จ.อุดรธานี สถานทีส่ าคญัประจ า อ.กุมภวา
ปี จ.อุดรธานี และหนองน ้าใหญ่แห่งนี้ยงัมตี านานผาแดง
นางไอ่ ความเชื่อเรื่องพญานาค ใน จ.สกลนคร ที่ยงัคง
เล่าขานต่อเนื่องกนัมาจนถึงทุกวนันี้ **ด้วยธรรมชาติ
ของดอกบัวสาย หรือบัวแดง นั้นจะบานในช่วง

เช้าตรู่จนถึงเวลาประมาณ 11.00 น. ช่วงเวลาดงักล่าวจะเป็นช่วงเวลาท่ีดอกบวับานสวย
ท่ีสุดในช่วงเดือนตุลาคม ถึง เดือนมีนาคม ของทุกปี ดอกบวัแดงในหนองหาน ซ่ึงมีจ านวน
มากจะงอกงามโผล่จากน ้าขึ้นมา โดยในเดือนตุลาคมบวัจะเร่ิมแตกใบและเร่ิมออกดอกตูม
และบานเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆ บัวจะออกดอกมีปริมาณมากท่ีสุดในช่วงเดือนธันวาคม – 
กมุภาพนัธ ์และค่อยๆ ลดปริมาณลงในเดือนมีนาคม **ทัง้น้ีการชมทะเลบวัแดงจึงขึ้นอยู่กบั
สภาพอากาศของวนันัน้** อสิระใหท้่านไดถ่้ายรปูตามอธัยาศยั  
น าท่านเดนิทางกลบัสู่ จ.กรงุเทพฯ ระยะทางประมาณ 600 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10 ชม. 
ระหว่างทางใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั และแวะเขา้หอ้งน ้าตามความเหมาะสมของเสน้ทาง 

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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หมายเหต ุ: บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เปล่ียนแปลงรายการทวัรไ์ด้ตามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากสภาวะ

อากาศ, การเมือง และเหตสุดุวิสยัต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยค านึงถึงผลประโยชน์ และ

ความปลอดภยัของผูร่้วมเดินทางเป็นส าคญั 

 

มาตรการดแูลป้องกนัการติดเช้ือโควิด-19 ของเรา 

 ตรวจวดัอุณหภมูก่ิอนเดนิทาง 
 ฉีดพ่นฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพกั 
 การจดัโต๊ะอาหารเป็นไปตามนโยบายของรฐั  
 มเีจลแอลกอฮอลใ์หบ้รกิารตลอดการเดนิทาง 

 

 

เอกสารประกอบการเดินทาง  
ส าเนาบตัรประชาชน ใชส้ าหรบัการท าประกนัการเดนิทาง กรณทีีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรณุา
แจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่ห้ทราบ    ***** รบกวนส่งพรอ้มกบัหลกัฐานการช าระเงนิ ***** โปรดตรวจสอบ 
บตัรประชาชน: จะตอ้งไมห่มดอายุ 
 
 
อตัราค่าบริการน้ีรวม  
 ค่ารถตูป้รบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ 
 ทีพ่กัตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง) 
 บรกิารน ้าดื่ม  วนัละ 1 ขวด/ท่าน 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการทีร่ะบุ    
 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ  
 มคัคุเทศกน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
 ค่าเบีย้ประกนั อุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยว วงเงนิประกนัท่านละ 500,000 บาท ( ไม่คลอบ

คลุมถึง สุขภาพ อาการเจบ็ป่วย หรอื โรคประจ าตวั ) กรณีเสยีชวีติ จากอุบตัิเหตุระหว่างการเดนิทาง
ท่องเทีย่ว วงเงนิประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์  
 

 
อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

× ภาษมีลูค่าเพิม่ 7 %  
× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่า

มนิิบารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 
× ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจ่ายจรงิ 
× ค่าทปิมคัคุเทศกแ์ละคนขบัรถ ท่านละ 300 บาท/ทรปิ (ช าระทุกท่าน ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี) 
× ชาวต่างชาต ิช าระเพิม่ท่านละ 800 บาท 
× ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมสุลมิ 
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เง่ือนไขการจอง 
มดัจ าท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และช าระเงนิค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืก่อนวนัเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนั (การไม่
ช าระเงนิค่ามดัจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถูกระงบัการจ่ายไมว่่าดว้ยสาเหตุใด ผูจ้ดัมสีทิธยิกเลกิ
การจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   
 

 
เง่ือนไขการยกเลิก และคืนค่าทวัร ์

 ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถ้าม)ี 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเตม็จ านวน 

* กรณมีเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไมใ่ช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
* ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ อาทเิช่น ค่าโรงแรม ค่ามดัจ ารา้นอาหาร และค่าใชจ้า่ยจ าเป็นอื่นๆ 
 

หมายเหต ุ:  
- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 8 ท่าน  
- บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่

ว่ากรณีใดๆกต็าม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมส่ิงของไว้ท่ี
โรงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงัจดุหมายปลายทางตามท่ีท่านต้องการ  

- บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดกรณี การประท้วง, การนัดหยดุงาน, การก่อการจลาจล, 
ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัฯ 

- เม่ือท่านตกลงช าระเงินค่าทัวรท์ัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั
เง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

- มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผู้จดั ไม่มีสิทธิในการให้ค าสญัญาใด ๆ ทัง้ส้ินแทนผูจ้ดั นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 

- สภาพการจราจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาล หรือ วนัเสารอ์าทิตย ์รถอาจจะติด อาจท า
ให้เวลาในการท่องเท่ียวแต่ละสถานท่ีน้อยลง อาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครัง้ท่ีต้อง
เร่งรีบ เพ่ือให้ได้ท่องเท่ียวตามโปรแกรม 

- เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือ
ว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส้ิน 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรียม
ตวัการเดินทางให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วนั ก่อนออกเดินทาง 

- กรณีท่ีโปรแกรมมีท่ีพกั ทางบริษัทจะจดัท่ีนอนเป็นลกัษณะ 2 เตียงหรือ 3 เตียง ทางบริษัทไม่มี
นโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกค้าท่ีไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระ
ค่าห้องพกัเด่ียวตามท่ีระบ ุ 

** เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไข

ข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว ** 
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