รหัสโปรแกรม : 21466 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

• มัคคุเทศก์และทีมงำนผูช้ ำนำญเส้นทำงและบริ กำรดี เป็ นกันเอง สนุกสนำน มีควำมรู ้
• ที่พกั มำตรฐำน
• รถตู้ ปรับอำกำศ VIP สำหรับคณะท่ำน
• อำหำรแบบเซ็ทเมนูจำกร้ำนที่เรำคัดเลือกให้ สะอำด สด อร่ อย คุณภำพดีเยีย่ ม

กำหนดกำรเดินทำง
เทศกำลสงกรำนต์
10-13 เม.ย. // 13-16 เม.ย. 2564
วันแรกของการเดินทาง(1)
กรุงเทพฯ – อุดรธานี – ป่ าคาชะโนด – หนองคาย – ศาลาแก้วกู่
วัดโพธิ์ชัย - ตลาดท่ าเสด็จ
05.00 น.
06.50 น.
08.00 น.

เที่ยง
บ่ำย

คณะนักเดินทำงพบกัน ณ สนำมบินสุ วรรณภูมิ อำคำรผูโ้ ดยสำรขำออก ชั้น 4 เคำน์เตอร์สำยกำรบินไทยสมำยล์
โดยมีเจ้ำหน้ำที่ของบริ ษทั ฯ คอยอำนวยควำมสะดวกเรื่ องบัตรโดยสำรและสัมภำระ
ออกเดินทำงสู่ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติอุดรธำนี โดยสำรกำรบินไทยสมำยล์ เที่ยวบินที่ WE 002
เดิ น ทำงถึ ง ท่ ำ อำกำศยำนอุ ด รธำนี หลัง รั บ
สัม ภำระเรี ยบร้อยแล้ว นำท่ ำน เดินทำงสู่ “ค ำ
ชะโนด” หรื อ “ป่ ำคำชะโนด” (89 กม.) สถำนที่
ท่ อ งเที่ ย วศั ก ดิ์ สิ ทธ์ ที่ ต้ ั งอยู่ อ ำเภอบ้ ำ นดุ ง
จังหวัดอุดรธำนี ดิ น แดนที่ เต็ม ไปด้วยกำรเล่ ำ
ขำนต ำนำนลี้ ลับ อัน โด่ ง ดั ง ที่ เชื่ อ กั น ว่ ำ เป็ น
ดิ น แดนของพญำนำค ป่ ำค ำชะโนด ตั้ ง อยู่
ภำยในพื้นที่วดั ศิริสุทโธคำชะโนด ด้ำนในของ
ป่ ำคำชะโนด เป็ นที่ต้ งั ของศำลเจ้ำปูศรี สุทโธ และ “บ่อน้ ำศักดิ์สิทธิ์” หรื อ “บ่อคำชะโนด”
บริ กำรอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนอำหำรท้องถิ่น
หลังอำหำรเดินทำงสู่ จ.หนองคำย (81 กม.) นำ
ท่ ำ นชม “ศำลำแก้ ว กู่ ” หรื อ วัด แขก อุ ท ยำน
เทวำลัย แห่ ง ควำมศรั ท ธำ อัน เป็ นพิ พิ ธ ภัณ ฑ์
กลำงแจ้งที่ สวยงำมแปลกตำ จัดแสดงรู ปปั้ นก่ อ
อิ ฐ ถื อปู น เรื่ อ งรำวทำงศำสนำ จำนวนรวมกว่ำ
200 องค์ โดยประกอบด้วยพระพุทธรู ป พระรู ป
ของพระโพธิ สัตว์ เทพเจ้ำฮินดู บุ คคลในคริ ส ต์
ศำสนำ ควำมเชื่ อ พื้ น บ้ ำ น และตั ว ละครจำก
รำมเกียรติ์ เป็ นสถำปั ตยกรรมที่เก่ำแก่และงดงำม
ดูสวยงำมตระกำรตำ จำกนั้นเดินทำงสู่ “วัดโพธิ
ชัย ” สั ก กำระ “หลวงพ่ อพระใส” พระพุ ท ธรู ป

คู่บำ้ นคู่เมืองของชำวหนองคำย เพื่อควำมเป็ นสิ ริมงคล จำกนั้นนำท่ำนสู่ “ตลำดท่ำเสด็จ” ริ มแม่น้ ำโขง แหล่งรวม
สิ นค้ำเป็ นแหล่งซื้ อขำยผลิ ตภัณฑ์จงั หวัดหนองคำย เช่ น อำหำรพื้นเมื อง สิ นค้ำโอทอป ของที่ระลึก และของ
เครื่ องใช้ต่ำงๆ นอกจำกนี้ ริม ถนนมี ชัยใกล้กับ ตลำดท่ ำเสด็จ มี ตึก แถวโบรำณเรี ยงรำยอยู่ บำงอำคำรยังอยู่ใน
สภำพดี ให้เดินชมและถ่ำยภำพเล่นอีกด้วย
ค่ำ

บริ กำรอำหำรมื้อค่ำ ณ ร้ำนอำหำรท้องถิ่น

ที่พกั : โรงแรมรอยัล นาคา หนองคาย หรื อ ที่พกั ระดับใกล้เคียง
วันที่สองของการเดินทาง(2)
อุทยานประวัติศาสตร์ ภูพระบาท – วัดป่ าภูก้อน – ถา้ ดินเพียง
วัดผาตากเสื้ อ (เกล็ดพญานาคริมโขง)
เช้ำ

บริ กำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั
หลังอำหำรเดินทำงสู่ “อุทยำนประวัติศำสตร์ภู
พระบำท” (69 กม.) ตั้งอยู่บริ เวณเชิ งเขำภูพำน
ถือเป็ นอุทยำนที่แสดงถึงอำรยธรรมของมนุษย์
ภู มิ ป ระเทศส่ ว นใหญ่ เป็ นหิ น ทรำยที่ ถู ก ขัด
เกลำจำกขบวนกำรกัดกร่ อนทำงธรรมชำติกดั
เซำะ มำเป็ นเวลำหลำยล้ำ นปี ท ำให้ เกิ ด เป็ น
โขดหิ นน้อยใหญ่รูปร่ ำงต่ำงๆ กัน มีจุดให้ชม
หลำยแห่ ง เช่น ถ้ ำลำยมือ ถ้ ำโนนสำวเอ้ ถ้ ำคน
ถ้ ำวัวแดง (ซึ่ งถ้ ำเหล่ำนี้ สั นนิ ษ ฐำนว่ำอำจจะ
เป็ นที่พำนักของมนุ ษย์สมัยหิ น นอกจำกนั้น
ยังมีลำนหิ นที่สวยงำม คือ ลำนหิ นโนนสำวเอ้
ธรรมชำติได้สร้ำงเพิงหิ นต่ำง ๆ ไว้ ทำให้มนุษย์
รุ่ น หลัง ๆ ได้จิน ตนำกำรผูก เป็ นเรื่ อ งต ำนำน
พื้ น บ้ำ น คื อ เรื่ อ ง "นำงอุ ส ำ-ท้ ำ วบำรส" ชม
"หอนำงอุสำ" ที่ต้ งั ตระหง่ำนเป็ นเอกลักษณ์อนั
โดดเด่ น โดยมี ล ัก ษณะเป็ นโขดหิ น ลัก ษณะ
คล้ ำ ยรู ป เห็ ด ตั้ ง อยู่ บ นลำน จำกนั้ นน ำท่ ำ น
สักกำระ "พระพุทธบำทบัวบก" (2.3 กม.) รอย
พระพุทธบำทมีลกั ษณะเป็ นแอ่งลึกประมำณ 60
เซนติเมตร ที่มีกำรสร้ำงพระธำตุเจดียค์ รอบรอย
พระพุ ทธบำท ภำยในพระธำตุเจดียบ์ รรจุพ ระ
บรมสำรี ริกธำตุ ตัวองค์เจดียเ์ ป็ นทรงบัวเหลี่ยมคล้ำยองค์พระธำตุพนม จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่ ‘วัดป่ ำภูกอ้ น’
(59 กม.) สถำนที่ปฏิบตั ิธรรม ตั้งอยูใ่ นเขตป่ ำสงวนแห่ งชำติป่ำนำยูง และป่ ำน้ ำโสม ท้องที่บำ้ นนำคำใหญ่ ตำบล
บ้ำนก้อง เป็ น รอยต่อแผ่นดิน 3 จังหวัด คือ อุดรธำนี เลย และหนองคำย ภำยในวัดมีพระบรมสำรี ริกธำตุบรรจุ
ในพระเกศพระร่ วงโรจน์ศรี บูรพำ ซึ่งเป็ นประธำนประดิษฐำนหน้ำองค์พระปฐมรัตนบูรพำจำรย์มหำเจดีย ์ มีพระ

เที่ยง
บ่ำย

ค่ำ

พุทธไสยำสน์โลกนำถศำสดำมหำมุนี เป็ นพระพุทธรู ปปำงปริ นิพพำน ทำด้วยหิ นอ่อนขำวจำกเมืองคำร์ รำร่ ำ
ประเทศอิตำลี ควำมยำว 20 เมตร มี ลักษณะอ่อนช้อยงดงำม
บริ กำรอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนอำหำรท้องถิ่น
เดินทำงสู่ ‘ถ้ ำดิ นเพี ยง’ (41 กม.) สถำนที่ ที่ มีเรื่ องเล่ ำและตำนำนเกี่ ยวกับ เรื่ องพญำนำค อยู่ในวัดถ้ ำศรี มงคล
ภำยในถ้ ำมีน้ ำชื้นอยู่ตลอดเวลำและมีลกั ษณะเป็ นโพรงลอดผ่ำนเข้ำไปได้ อีกทั้งยังมีจุดที่เชื่ อมต่อกับลำน้ ำโขง
ชำวบ้ ำ นเชื่ อ ว่ ำ ถ้ ำแห่ งนี้ เคยเป็ นสำยทำงที่
พญำนำคใช้ เดิ น ทำงไปสู่ เมื อ งบำดำล โดย
ภำยในถ้ ำมีกำรติดไฟนี ออนสี ต่ำงๆ กระทบกับ
ช่ อ งและโพรงภำยในถ้ ำยิ่ ง ท ำให้ ดู มี ค วำม
สวยงำมและอัศจรรย์ จำกนั้นเดินทำงสู่ ‘วัดผำ
ตำกเสื้ อ’ (18 กม.) ชมควำมงดงำมทัศนี ยภำพ
ฝั่ ง ไทยและฝั่ ง ลำว โดยมี แ ม่ น้ ำ โขงไหลผ่ ำ น
แบ่ งเส้นเขตแดนระหว่ำงสองประเทศที่ ส ร้ำง
ควำมประทั บ ใจจำกจุ ด ชมวิ ว ด้ ำ นบนของ
‘SKYWALK’ ที่ติดตั้งอยู่บนหน้ำผำ ช่วงน้ ำลง
จะเห็ น “เกล็ดพญำนำคริ ม โขง” ปรำกฏกำรณ์
ธรรมชำติอนั น่ำอัศจรรย์ที่เกิดจำกลอนคลื่นใน
แม่น้ ำโขงพัดพำเอำทรำยและตะกอนมำทับถม
จนคล้ำยเกล็ดพญำนำค มีให้พบเห็นโดยทัวร์ไป
บริ เวณสั น ดอนแม่ น้ ำโขง (ควรติ ด กล้องส่ อ ง
ทำงไกลมำด้วย) ทั้งนี้กำรเกิดปรำกฏกำรณ์เกล็ด
พญำนำคริ ม โขงจะขึ้ น อยู่ กับ กระแสน้ ำและ
สภำพภูมิอำกำศในขณะนั้น ส่ วนมำกจะพบเห็น
ได้ในบำงช่วงของฤดูหนำว และในฤดูร้อนของ
ทุกปี ประมำณ เดือน ธ.ค.-เม.ย. ***
บริ กำรอำหำรมื้อค่ำ ณ ร้ำนอำหำรท้องถิ่น

ที่พกั : บ้ านไม้ ริมโขง รีสอร์ ท/ สังคมริเวอร์ หรือ ที่พกั ระดับใกล้เคียง

วันที่สามของการเดินทาง(3)

ทะเลหมอก ‘ห้ วยภูอสี ัน’ – พระธาตุบังพวน - บึงกาฬ – วัดอาฮง
หินสามวาฬ

05.30

รุ่ งอรุ ณยำมเช้ำ นำทุกท่ำนเดินทำงสู่ “ห้วยภูอีสัน” (18 กม.) จำกนั้นเปลี่ยนเป็ นรถท้องถิ่น (รถอีแต๋ น) สู่ จุดชม
ทะเลหมอกที่ ส วยงำมและขึ้นชื่ อของหนองคำย
สัมผัสแสงแรกของวันและชมทัศนียภำพแบบพำ
โนรำมำเกำะแก่ ง ของแม่ น้ ำโขงที่ เบื้ อ งล่ ำ งที่
สวยงำม

เช้ำ

บริ กำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั
หลังอำหำรนำท่ ำนเดินทำงสู่ ‘พระธำตุบงั พวน’
(72 กม.) มนัสกำร พระธำตุเจดี ยเ์ ก่ ำแก่ ที่ส ำคัญ
ของจั ง หวัด หนองคำย วัด พระธำตุ บั ง พวน
นอกจำกมี อ งค์ พ ระธำตุ แ ล้ ว ยัง กลุ่ ม โบรำณ
สถำนที่ เรี ย กว่ำ สั ตตมหำสถำน ที่ ส ร้ ำงขึ้นตำม
คติพุทธศำสนำ จำนวน 7 แห่ ง คือ โพธิ บลั ลังก์ ,
อนิ ม มิ ส เจดี ย ์, รั ต นจงกรมเจดี ย ์, รั ต นฆรเจดี ย ์,
อ ช ำป ำล นิ โค รธ เจดี ย์ ,มุ จลิ น ท เจดี ย์ แล ะ
รำชำยตนะเจดีย ์ ซึ่ งในวัดพระธำตุบงั พวนแห่ งนี้
นั บ เป็ น ที่ เดี ย ว ใ น โ ล ก ที่ ยั ง ห ล ง เห ลื อ
โบรำณสถำนอัน เป็ นสั ต ตมหำสถำนจำกอดี ต
ครบทั้ง 7 สิ่ ง
เดิ น ทำงสู่ “วัด อำฮงศิ ล ำวำส” (72 กม.) ตั้ง อยู่ ที่
อ.เมื องบึ งกำฬ ริ มฝั่ งแม่ น้ ำโขงบริ เวณแก่ งอำฮง
แอ่งน้ ำขนำดใหญ่ จำกฝั่ งไทยถึ งฝั่ งลำวที่ มีควำม
ยำวประมำณร้อยกว่ำเมตร บริ เวณหน้ำวัดซึ่ งเป็ น
ที่ต้ งั ของแก่งอำฮง คือ จุดที่ลึกที่สุดของแม่น้ ำโขง
ซึ่งมีควำมลึก 200 เมตร
บริ กำรอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนอำหำรท้องถิ่น
เดินทำงสู่ ป่ ำสงวนแห่ งชำติป่ำดงดิบกะลำ ป่ ำภู
สิ งห์ และป่ ำดงสี ชมพู (44 กม.) บริ เวณนี้ จะเต็ม
ไปด้วยกลุ่มก้อนหิ นรู ปทรงต่ำงๆ หน้ำผำ และถ้ ำ
กระจำยอยู่ทวั่ พื้นที่ นำท่ำนขึ้นสู่ “หิ นสำมวำฬ”
(Tree Rock Whale) มีอำยุกว่ำ 75 ล้ำนปี ลักษณะ

10.30

เที่ยง
บ่ำย

ค่ำ

เป็ นก้อนหิ นขนำดมหึ มำวำงเรี ยงกัน 3 ก้อน รู ปร่ ำงคล้ำยปลำวำฬ สำมำรถยืนชมทัศนียภำพของป่ ำภูววั ห้วย
บังบำตร แก่งสะดอก หำดทรำยแม่น้ ำโขง และภูเขำเมืองปำกกระดิ่งสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว
อย่ำงชัดเจน
บริ กำรอำหำรมื้อค่ำ ณ ร้ำนอำหำรท้องถิ่น

ที่พกั : โรงแรม เดอะ วัน หรื อ ที่พกั ระดับใกล้เคียง
วันที่สี่ของการเดินทาง(4)
เช้ำ
08.30

10.30

เที่ยง
บ่ำย

ภูทอก (วัดเจติยาศรีวหิ าร) – บึงโขงหลง – กรุงเทพฯ

บริ กำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั
นำท่ำนเดินทำงสู่ “วัดภูทอก” หรื อ “วัดเจติยำศรี
วิหำร” (47 กม.) จำกนั้น เดิ นเท้ำขึ้นสู่ ยอดภูท อก
จุ ดเด่ นของภู ทอกก็ คือ สะพำนไม้และบันไดขึ้ น
ชมทัศ นี ย ภำพรอบ ๆ ภู ท อก เวี ย นไปมำ รอบภู
ทอกแบบ 360 ซึ่ งมี ท้ งั หมด 7 ชั้น ใช้เวลำในกำร
ก่อสร้ำงนำนถึง 5 ปี ทำงเดินขึ้นแต่ละชั้นจะผ่ำน
ทั้งผ่ำนซอกหิ น สำมำรถมองเห็นทิวทัศน์ของเนิ น
เขำเตี้ ยๆ สลั บ กั น และทั ศ นี ย ภำพของภู ล ัง กำ
รวมถึ งอุ โมงค์ และถ้ ำต่ ำงๆ และพุ ท ธวิห ำรอัน
เป็ นที่บรรจุพระบรมสำรี ริกธำตุ ชั้นที่ 6 จะเป็ นจุด
ชมวิวที่สวยที่สุดของภูทอก
เดิ น ทำงสู่ “บึ งโขงหลง” (26 กม.) แวะเก็ บ ภำพ
บรรยำกำศของทะเลสำบขนำดใหญ่ ที่ เป็ นพื้ น ที่
อนุ รัก ษ์ และแหล่ งอำศัยของสั ตว์น้ ำ และพื ชน้ ำ
นำนำชนิ ด เช่ น นกกว่ ำ 100 ชนิ ด โดยเป็ นนก
อพยพกว่ำ 50 ชนิด
บริ กำรอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนอำหำรท้องถิ่น
นำท่ำนเดินทำงสู่ “วัดสันติวนำรำม” (141 กม.) อุโบสถดอกบัวกลำงน้ ำ ตั้งอยู่ที่ วัดสันติวนำรำม พุทธอุทยำน
บ้ำนเชี ยง อำเภอหนองหำน จังหวัดอุดรธำนี ใกล้
กับ แหล่ ง มรดกโลกชุ ม ชนบ้ ำ นเชี ย ง เป็ นพระ
อุโบสถทรงดอกบัวสี ขำวหนึ่งเดียวในประเทศไทย
ที่ต้ งั โดดเด่นกลำงน้ ำมีสะพำนทำงเดินเชื่ อมไปยัง
พระอุ โ บสถ ส่ ว นภำยในวิ จิ ต รตระกำรตำด้ว ย
ภำพวำดฝำผนังที่ บ อกเล่ำเรื่ องรำวพุ ทธประวัติ มี
องค์พระประธำนสี ขำวโดดเด่นอยู่ภำยในอุโบสถ
บริ เวณโดยรอบอุโบสถยังโอบล้อมไปด้วยบึ งน้ ำ
ขนำดใหญ่ ซึ่งมีปลำอำศัยอยู่เป็ นจำนวนมำก สำมำรถทำทำนด้วยกำรให้อำหำรปลำได้อีกด้วย จำกนั้น นำท่ำน

ชม “ชุ มชนบ้ านเชียง”(8 กม.) เป็ นชุมชนเก่ำแก่ที่ได้ชื่อว่ำเป็ นแหล่งมรดกโลก มีถนนคนเดินซึ่ งมีร้ำนจำหน่ำย
และแหล่งขำยของฝำกสิ นค้ำโอทอป เปิ ดให้บริ กำรทุกวัน ตั้งแต่เวลำ 08.00-16.30 น. สิ นค้ำที่มีควำมโดดเด่น คง
ไม่พน้ เครื่ องปั้ นดินเผำบ้ำนเชี ยง ที่มีเอกลักษณ์และลวดลำยสวยงำม ผ้ำทอบ้ำนเชียง เป็ นผ้ำทอพื้นเมืองที่เป็ น
มรดกตกทอดกันมำยำวนำน ซึ่ งร้ำนค้ำจะตั้งอยู่เรี ยงรำยริ มถนนสำมำรถเดิ นเลื อกช้อปได้ตำมควำมพึ งพอใจ
สิ นค้ำขึ้นชื่ อ หม้อดินเผำหม้อลำยเขียนสี ก่อนประวัติศำสตร์ ซึ่ งปั จจุบนั ชำวบ้ำนได้นำมรดกชิ้นเอก นำมำต่อ
ยอดสร้ำงสรรค์เป็ นผลิตภัณฑ์เครื่ องปั้ นดินเผำในรู ปภำชนะต่ำงๆไปจนถึงสิ นค้ำที่ระลึก ได้เวลำอันสมควร นำ
ท่ำนเดินทำงสู่ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติอุดรธำนี

*** อาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย ***
17.00 น. นำท่ำนออกเดินทำงถึงสนำมบินนำนำชำติอุดรธำนี
19.15 น. ออกเดินทำงสู่กรุ งเทพฯโดยสำยกำรบินไทยเที่ยวบินที่ WE 009
20.25 น. เดินทำงถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภำพ

*** หมำยเหตุ โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำพ ลม ฟ้ำ อำกำศ กำรจรำจร กำร
ล่ำช้ำของสำยกำรบิน และสถำนกำรณ์ในขณะนั้น เพื่อควำมเหมำะ และควำมปลอดภัยในกำรเดินทำง บริ ษทั ฯ ได้มอบหมำย
ให้ มัคคุเทศก์มีอำนำจตัดสิ นใจ ทั้งนี้จะคำนึงถึงควำมเป็ นไปได้ ควำมเหมำะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็ นสำคัญ

อัตราค่าบริการ
วันเดินทำง

พักท่ำนเดียว
ผูใ้ หญ่ รำคำท่ำนล่ะ เด็ก 2-12 ปี พัก
เด็ก 2-12 ปี
เด็ก 2-12 ปี
พักห้องละ 2-3 ท่ำน กับผูใ้ หญ่ 1 ท่ำน พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน เพิม่ ท่ำนละ
(มีเตียงเสริ ม)
(ไม่มีเตียงเสริ ม)

เทศกาลสงกรานต์
18,990
18,990
18,790
18,490
10-13 เม.ย. //
13-16 เม.ย. 2564
***หากท่ านต้ องการ อัพเกรดห้ องพักกรุณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่***
การเลือกที่นั่ง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ให้ลูกค้ำที่ทำกำรจองและชำระมัดจำมำก่อน เลือกที่นงั่ บนรถตูโ้ ดยสำรก่อน

4,000

อัตราค่าบริการนีร้ วม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ค่ำตัว๋ เครื่ องบิน ไป-กลับ กรุ งเทพฯ-อุดรฯ // อุดรฯ-กรุ งเทพฯ
ค่ำรถตูป้ รับอำกำศ VIP นำเที่ยวตำมระบุไว้ในรำยกำร
โรงแรมที่พกั ระดับมำตรฐำน 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่ำน
ค่ำอำหำรทุกมื้อตำมที่ระบุในรำยกำร
ค่ำล่องเรื อหำงยำวชม ทะเลบัวแดง
มัคคุเทศก์ผมู ้ ีประสบกำรณ์นำเที่ยวให้ควำมรู ้ ดูแลอำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง
ค่ำประกันอุบตั ิเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่ รวม
1. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3 %
2. ค่ำทิปมัคคุเทศก์พร้อมทั้งผูช้ ่วยมัคคุเทศก์ และค่ำทิปพนักงำนขับรถ ท่ำนละ 600 บำท
3. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำทิ ค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักรี ด ค่ำเครื่ องดื่มและอำหำรนอกเหนือจำกที่ระบุในรำยกำร

เงื่อนไขการสารองที่นั่ง และการชาระเงิน
1. กรุ ณำชำระค่ำมัดจำทัวร์ 9,000 บำท/ท่ำน ภำยใน 24 ชัว่ โมงทำกำรนับจำกวันจอง พร้อมส่ งสำเนำบัตรประชำชน (ที่
สะกดชื่อและนำมสกุลภำษำอังกฤษ เพื่อใช้นำส่งประกันกำรเดินทำง) และหลักฐำนโอนเงิน
2. ค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ ยกว่ำ 30 วันทำกำร หรื อตำมวันเรี ยกเก็บเงินที่ระบุ (กำรไม่ชำระเงินค่ำ
มัดจำหรื อชำระไม่ครบ บริ ษทั ฯ มีสิทธิยกเลิกกำรจัดหรื อยกเลิกกำรเดินทำง)

เงื่อนไขการยกเลิก
1. กรณี ยกเลิกกำรเดินทำง หำกแจ้งหลังจำกจ่ำยเงินมัดจำแล้ว ขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่ำธรรมเนียมท่ำนละ 8,000 บำท หำก
แจ้ง ระหว่ำง 15-8 วันทำกำร ก่อนวันเดินทำง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์คืนเงินให้กบั ลูกค้ำจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้ำ
ได้ชำระไว้แล้ว หำกแจ้งน้อยกว่ำ 8 วันทำกำรก่อนวันเดินทำง ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้ นให้กบั ลูกค้ำ
2. กรณีที่มีกำรจองต่ำกว่ำ 20 ท่ำน บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรยกเลิกโปรแกรมนี้ โดยจะคืนเงินที่ลูกค้ำได้ชำระไว้แล้ว
ทั้งหมด
3. ยกเลิกเดินทำงช่วงวันหยุดยำว หรื อเทศกำลไม่สำมำรถขอคืนเงินมัดจำคืนได้

***หมายเหตุ***
● กำรเดินทำงในแต่ละครั้งต้องมีผเู ้ ดินทำงที่เป็ นผูใ้ หญ่ จำนวน 20 ท่ำนขึ้นไป ถ้ำผูโ้ ดยสำรไม่ครบตำมจำนวนดังกล่ำว
ทำงบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหรื อเลื่อนกำรเดินทำง หรื อยกเลิกกำรเดินทำง
● รำยกำรท่องเที่ยวอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม อันเนื่องจำกฤดูกำล สภำพภูมิอำกำศ, เหตุกำรณ์ทำง
กำรเมือง สภำพกำรจรำจร ภัยธรรมชำติ เป็ นต้น โดยมิได้แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ โดยทำงบริ ษทั ฯ จะคำนึงถึงประโยชน์
และควำมปลอดภัยของท่ำนเป็ นสำคัญที่สุด

● หำกท่ำนไม่ได้เดินทำงท่องเที่ยวพร้อมคณะหรื อถอนตัวออกจำกคณะ ท่ำนไม่สำมำรถเรี ยกร้องเงิน หรื อส่วนบริ กำรที่
ขำดหำยไปมำทดแทนได้
● กรณีที่ท่ำนเป็ นชำวมุสลิม ไม่ทำนเนื้ อสัตว์ หรื อแพ้อำหำรบำงประเภท กรุ ณำแจ้งบริ ษทั ฯให้ทรำบล่วงหน้ำ
● ทำงบริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบในควำมเสี ยหำย หรื อกำรยกเลิกกำรเดินทำงที่เกิดจำกเหตุสุดวิสัย อำทิ
ภัยจำกธรรมชำติ ภัยจำกสงครำม กำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน หรื อสิ่ งของสู ญหำยตำมสถำนที่ต่ำงๆ
● กำรจัดที่นงั่ บนรถบัสขึ้นอยูก่ บั ลำดับกำรจอง และถือเป็ นสิ ทธิ์ขำดของทำงบริ ษทั ฯ ในกำรบริ หำรจัดกำร
● เมื่อท่ำนตกลงชำระเงินมัดจำหรื อค่ำทัวร์ท้ งั หมดกับทำงบริ ษทั ฯ แล้ว ทำงบริ ษทั ฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่ำงๆ ทั้งหมด

มาตรการการดูแลป้ องกัน ในช่ วงภาวะโควิด 19
●
●
●
●

ผูเ้ ดินทำงทุกท่ำนต้องใส่หน้ำกำกอนำมัยตลอดกำรเดินทำง
ต้องมีกำรตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทำง และล้ำงมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง
ที่นงั่ บนรถมีกำรจัดระยะห่ำงแบบเหมำะสม (ถือเป็ นสิ ทธิ์ขำดของทำงบริ ษทั ฯ ในกำรบริ หำรจัดกำร)
มีกำรฉีดพ่นทำควำมสะอำดบนรถโดยสำร

หากใครสนใจจอง...
. สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6
. จองทัวร์ ผ่าน.FB inbox ก็ได้ เช่ นกัน-> http://m.me/unithaitrip
. หรื อโทร 02-234-5936

