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04.00 น. พร้อมกันท่ี ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์   

โดยมีเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

05.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมืองสู่ จังหวัดอุดรธาน ีโดยเท่ียวบิน DD88 

                    (ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 1ช่ัวโมง) 

 

 
06.55 น. เดินทางถึง สนามบินอุดรธานี  รับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว น าท่านเดินทางด้วยรถตู้ วีไอพี 

วันแรก กรุงเทพฯ • อุดรธาน ี• วัดป่าภูก้อน • วัดผาตากเสื้อ • วัดโพธิช์ัย  • ศาลาแก้วกู่  •  

 จังงหวัดบึงกาฬ                                              (-/กลางวัน/เย็น)  
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จากน้ัน น าท่านออกเดินทางสู่ วัดป่าภูก้อน อ าเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี วัดสวยท่ามกลางผืนป่าต้ังอยู่ใน

เขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้าโสม เป็นสถานท่ีท่ีสงบเหมาะแก่การบ าเพ็ญภาวนาของ

พระสายกรรมฐาน พระวิหารท่ีสวยงามสะดุดตามีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์สมัย

รัตนโกสินทร์ มีประตูทางเข้าออกวิหาร 3 ด้าน ภายในถูกตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา แฝงไปด้วย

เร่ืองราวค าสอนของพระพุทธเจ้า รอบผนังภายในวิหารตกแต่งอย่างสวยงามด้วย ภาพพุทธประวัติ

และภาพทศชาติ ตกแต่งเป็นภาพป้ันนูนต่าหล่อด้วยทองแดงจ านวน 22 ช่อง ซ่ึงเป็นภาพของ

พระพุทธเจ้าในองค์ชาติต่างๆ 10 ชาติ ภายในวัดมีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุในพระเกศพระร่วง

โรจน์ศรีบูรพา สักการะองค์พระพุทธรูปหินอ่อนเพื่อความเป็นสิริมงคล 

 
 

กลางวัน        บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหารสุจิตราปลาเผา 

จากน้ัน ออกเดินทางสู่อ าเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ลัดเลาะเลยีบล าน้าโขงมุ่งสู่ วัดผาตากเสื้อ ซ่ึงต้ังอยู่

บนยอดเขาเป็นวัดท่ีมีทิวทัศน์สวยงามมาก มองจากบนหน้าผาลงมาเห็นแม่น้าฝ่ังประเทศลาวไหล

มาบรรจบแม่น้าโขงเกิดเป็นดอนท่ีสวยงามมาก ภายในวัดมีธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ สามารถเดินเลาะ

ตามหน้าผาเพื่อชมธรรมชาติและทิวทัศน์ท่ีสวยงามได้ จุดไฮไลท์ที่โด่งด่ังคือ Sky Walk ท่ีวัดผา

ตากเสื้อแห่งน้ีมมีทางเดินกระจกใสรูปทรงเกือกม้า โดยยื่นออกไปทางหน้าผา ทางเดินมีลักษณะ

โปร่งใสสามารถมองทะลุลงไปเบ้ืองล่างได้ เป็นสกายวอร์ค กระจกใสแห่งแรกของไทย  
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จากน้ัน  พาทุกท่านเดินทางสู่จังหวัดหนองคาย พาไปยัง วัดโพธิ์ชัย  (พระอารามหลวง) จากเดิมช่ือ “วัดผี

ผิว” ถือว่าเป็นวัดส าคัญของคนไทยอีสานอีกหน่ึงวัดและยังเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัด

หนองคาย เน่ืองจากวัดน้ีเคยใช้เป็นท่ีเผาผี หรือเผาศพ และว่ากันว่ามีผีดุ ซ่ึงต่อมาได้เปล่ียนช่ือใหม่

เป็นวัดโพธ์ิชัย ปัจจุบัน เป็นสถานท่ีประดิษฐาน “หลวงพ่อพระใส” พระพุทธรูปขัดสมาธิราบปาง

มารวิชัย ท่ีหล่อด้วยทองสุก ซ่ึงมีพระพุทธลักษณะอันงดงามอย่างมาก  
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จากน้ัน  มุ่งหน้าสู่ จังหวัดบึงกาฬ ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 

เย็น         บรกิารอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร ครวัปอแก้ว  

ค่า  เข้าสู่ทีพ่ัก โรงแรมเดอะวันบึงกาฬ  หรอื ระดับเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว 

 
 

04.30 น.         พาทุกท่านชมพระอาทิตย์ข้ึนที ่หินสามวาฬ ณ ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์ ท่ีน่ี

โดดเด่นด้วยภูเขาหินทราย หน้าผา ถ้า กลุ่มหินรูปทรงต่างๆ และผืนป่าท่ีอุดมสมบูรณ์ (เปลีย่น

ยานพาหนะเป็นรถของอาสาป่าไม้ ภูสิงห์) ชม หินสามวาฬ ชมพระอาทิตยต์กท่ี หินสามวาฬ โดย

มีลักษณะเป็นภูเขาหินทรงมนทอดตัวยาวเรียงกัน 3 ก้อน มองจากทางอากาศจะเห็นคล้ายเป็นวาฬ

พ่อ แม่ ลูก ว่ายน้าด้วยกัน ซ่ึงน้าในท่ีน่ีก็คือผืนป่าท่ีเขียวขจีน่ันเอง และเม่ือมองจากบนหินสามวาฬ

ออกไป จะพบกับทัศนียภาพของป่าภูวัว ห้วยบังบาตร แก่งสะดอก หาดทรายแม่น้าโขง และขุนเขา

ของเมืองปากกระด่ิง สปป.ลาว หากมาในยามเช้าก็อาจได้เห็นทะเลหมอกลอยละล่องเหนือผืนป่า

อีกด้วย หากอากาศดีเราจะได้สัมผัสทะเลหมอกอย่างสวยงาม จากน้ัน อิสระให้ท่านถ่ายภาพแห่ง

ความประทับใจ ชมพระอาทิตย์ข้ึน ตามอัธยาศัย 

วันทีส่อง ชมพระอาทิตย์ข้ึนจุดชมวิวหินสามวาฬ • วัดภูทอก • ค าชะโนด •  ถนนคนเดินอุดรธาน ี                                          

                           (เช้า/กลางวัน/-) 
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เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารทีพ่ัก ได้เวลาสมควร น าท่านเดินทางกลับ 

08.00 น. มุ่งหน้าสู่ วัดเจติยาศรวิีหาร (วัดภูทอก) ในภาษาอีสานแปลว่า ภูเขาท่ีโดดเด่ียว ภูทอก มี 2 ลูก คือ

ภูทอกใหญ่และภูทอกน้อยส่วนท่ีนักแสวงบุญและ นักท่องเท่ียวท่ัวไป สามารถชมได้คือ ภูทอกน้อย 

ส่วนภูทอกใหญ่อยู่ห่างออกไป ยังไม่เปิดให้นักท่องเท่ียวชม ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมต้นการ เดินเท้าข้ึนสู่ยอดภู

ทอก จุดเด่นของภูทอกก็คือ สะพานไม้และบันไดข้ึนชมทัศนียภาพรอบ ๆ ภูทอก ใช้เพียง

แรงงานคนสร้างบันได เวียนไปมา รอบภูทอกแบบ 360 ซ่ึงมีท้ังหมด 7 ช้ัน ใช้เวลาในการก่อสร้าง

นานถึง 5 ปีเต็มจากช้ัน 1-7 จะมีบันไดไม้ให้เดินแบบ ตรงทอดยาวจนถึงจุดสูงสุดของยอดภูทอก 

และต้ังแต่ช้ันท่ี 3 เป็นต้นไปนักท่องเท่ียวสามารถเดินชม แบบสะพานเวียนรอบเขาซ่ึงจะ ได้เห็น 

มุมมองท่ีแตกต่างไปเร่ือย ๆ  
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กลางวัน        บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร 

จากน้ัน น าทุกท่านชมดินแดนอันศกัดิ์สิทธิ์

วังนาคินทร์ ค าชะโนด ท่ีน่ีเป็นป่า

ท่ีมีลักษณะเหมือนเกาะกลางน้าใน

อ่างเก็บน้ากุดขาม เต็มไปด้วยต้น

ชะโนดซ่ึงเป็นพืชจ าพวกปาล์ม ป่า

ค าชะโนดเป็นสถานท่ี ๆ ปรากฏใน

ต านานพื้ นบ้าน เช่ือว่าเป็นท่ีสิง

สถิตของพญานาค เจ้าปู่ศรีสุทโธ 

เจ้าย่าศรีประทุมมา ภายในป่าชะ

โนดมีบ่อน้าอยู่ตรงกลางเกาะเรียกว่า บ่อค าชะโนด เป็นน้าใต้ดินท่ีพุ่งไหลซึมตลอดเวลา ให้ท่านได้

กราบขอพรสิ่งศักด์ิสิทธ์ิเพื่อความเจริญรุ่งเรืองและบังเกิดโชคลาภวาสนา 
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ข้ันตอนของการมากราบสกัการะบูชาค าชะโนด 

1.เดินเข้ามาจนถึงหน้าทางเข้าเกาะค าชะโนด มีโซนให้ถอดรองเท้าเอาไว้บริการ ซ่ึงบริเวณน้ีหากใครอาจจะซ้ือ

บายศรี หรือ หมาก-พลู เข้าไปกราบพ่อปู่และแม่ย่าน้ัน สามารถซ้ือได้จากน้ันตรงน้ีเลยค่ะ  

2. จากน้ันเดินเข้าเกาะค าชะโนด ก็เดินไปเร่ือยๆจนถึง ศาลาท าพิธีท่ีมีรูปป้ันของพ่อปู่ศรีสุทโธ และแม่ย่าศรีปทุม

มา ตรงน้ีจะมีพ่อพราหมณ์ค่อยน าเราท าพิธีเป็นรอบๆ อยู่ตลอดค่ะ 

 3. ส าหรับคนท่ีต้องการบนหรือขอให้พ่อปู่และแม่ย่าช่วยในเร่ืองต่างๆ ให้เดินมาด้านขวาของศาลาท าพธิี จะมี

เจ้าหน้าท่ีคอยให้ค าแนะน าเราอยู่ค่ะ ส าหรับคนท่ีต้องการบน-ขอพร ก็ให้มารับชุดบน แล้วก็ท าบุญตามก าลังทรัพย์

ของเราได้เลยค่ะ ในชุดบนน้ีจะมี จานใส่ดอกดาวเรือง เทียน ใบเขียนค าบน ท่ีเอาไว้เขียนค าอธิษฐานของเราลงไป

ค่ะ  แล้วจากน้ันเจ้าหน้าท่ีจะให้กระดาษอีกหน่ึงใบให้เราเก็บไว้ค่ะ ในน้ันจะบอกว่าหากค าอธิษฐานของเราเป็นจริง 

เรากลับมากราบพ่อปู่และแม่ย่าน้ันต้องเตรียมอะไรมาให้ท่านบ้าง 

4.หลังจากเขียนค าอธิษฐานเรียบร้อยแล้ว ให้เรามาน่ังตรงหน้าพ่อปู่-แม่ย่า กล่าวค าบูชาตามพ่อพราหมณ์ 

ในตอนน้ีส าหรับคนเอาบายศรีพญานาคมาถวายตอนอธิฐาน เม่ือถึงตอนกล่าวค าบูชา ให้ 

5.เม่ือจบค าบูชา พ่อพราหมณ์ก็จะให้เราน าบายศรี หรือ สิ่งของท่ีเตรียมมา เอาไปวางไว้ท่ีหน้าของพ่อปู่-แม่ย่า แต่

ส าหรับคนท่ีจะเอากลับบ้านก็ไม่ต้องน ามาวาง สามารถน าออกไปได้เลยค่ะ ส่วนใครท่ีเขียนใบค าอธิษฐานแบบเรา 

ก็ให้น าใบอธิษฐานไปไว้ใกล้ๆกับพ่อปู่ศรีสุทโธ เพื่อท่ีท่านจะได้เห็นค าอธิฐานของเราชัดๆ  เท่าน้ีก็ถือว่าเสร็จสิ้นพิธี

การการขอพรพ่อปู่ศรีสุทโธ-แม่ย่าศรีปทุมมาเราหันหน้าของบายศรีพญานาคมาหาตัวเราเพื่อความเป็นศิริมงคล  
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จากน้ัน น าท่านสู่ ถนนคนเดินอุดร เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีการจ าหน่ายสินค้าท่ีไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม ส่วน

ใหญ่จะเป็นสนิค้าหายาก งานท ามือ งานศิลปะ และภูมิปัญญาท้องถ่ิน มีร้านค้ามากกว่า 80 ร้าน  

ตัวตลาดกว้างขวางไม่แออัด เดินสะดวกสบายเป็นการต้ังร้านขายริมถนนเป็นแผงลอยหรือวางขาย

กับพื้น มีความยาวประมาณ 500 เมตร เปิดเฉพาะวันศุกร์และวันเสาร์เท่าน้ัน ให้ท่านอิสระช้อปป้ิง

ตามอัธยาศัย 
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เย็น         อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศยั ณ ถนนคนเดินอุดรธาน ี 

ค่า  เข้าสู่ทีพ่ัก Amman Unique Hotel อุดรธาน ีโรงแรมสุดหรูตกแต่งสไตล์โมรอ็กโค 

ทีแ่รกในอุดรธาน ี
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เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

08.00 น. น าท่านแวะชม ทะเลบัวแดง บึงหนองหานกุมภวาปี อันซนีแห่งสสีันธรรมชาติสรา้ง น าท่าน

ล่องเรือชม ทะเลบัวแดง  ด้วยความงามอันเป็นเอกลักษณ์ของดอกบัวท่ีธรรมชาติรังสรรค์ เม่ือสี

แดงอมชมพูของดอกบัวเบ่งบานขึ้นพร้อมๆกัน ก็จะกลายเป็นภาพความงามอันวิจิตรสุดลูกลูกตา

ราวกับเนรมิตบนผืนผา้ใบ ขณะท่ีบรรยากาศโดยรอบบึงหนองหาน ก็สะท้อนความอุดมสมบูรณ์

ของแหล่งน้าตามธรรมชาติ ด้วยพันธ์ุปลาน้าจืด สายพันธ์ุนกท้องถ่ิน และพืชน้าอีกจ านวนมากอัน

เป็นหัวใจของระบบนิเวศน์ท่ีหล่อเล้ียง ทะเลบัวแดง และวิถีชุมชนให้ย่ังยืนจนถึงทุกวันน้ี 

 
 

เทีย่ง               รบัประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นวีทแีหนมเนือง หลังรบัประทานอาหาร  ให้ท่านได้เลือกซ้ือ

ของฝากข้ึนช่ือของจังหวัดอุดรธานี ไม่ว่าจะเป็น แหนมเนือง กระยอทอด กระยอสด หมูยอ เม่ียง

พันหอม กุ้งพันอ้อย และอ่ืนๆ อีกมากมาย ได้เวลาอันสมควรน าทุกท่านออกเดินสู่สนามบินอุดรธานี  

14.45 น.  ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร ์เทีย่วบินที ่DD 305 

15.50 น.  เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

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

วันทีส่าม กุมภวาปี ทะเลบวัแดง • ช้อปปิ้ งของฝาก • สนามบินอุดร •  กรุงเทพฯ                                                                              

                                                                                                  (เช้า/กลางวัน/-) 

             

 



 
  
 BT-TH31_DD 
 

 

 
อัตราค่าบรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 

 

เริม่เดินทาง กลับจากเดินทาง รถตู้ปรบั
อากาศ จ านวน ราคาปกติต่อ

ท่าน 
ราคาต่อท่าน 
รฐัจ่าย 40% 

พักเดีย่วเพิ่ม 

11 ก.พ.65 13 ก.พ.65 รถตู้ 8 ทีน่ั่ง 16+1 8,999 5,399 2,000 
12 ก.พ.65 14 ก.พ.65 รถตู้ 8 ทีน่ั่ง 16+1 8,999 5,399 2,000 
18 ก.พ.65 20 ก.พ.65 รถตู้ 8 ทีน่ั่ง 16+1 8,999 5,399 2,000 

19 ก.พ.65 21 ก.พ.65 รถตู้ 8 ทีน่ั่ง 16+1 7,999 4,799 2,000 
25 ก.พ.65 27 ก.พ.65 รถตู้ 8 ทีน่ั่ง 16+1 8,999 5,399 2,000 
26 ก.พ.65 28 ก.พ.65 รถตู้ 8 ทีน่ั่ง 16+1 7,999 4,799 2,000 

 
** การนัตต้ัีงแต่ 8 ท่านข้ึนไปออกเดินทางมหีัวหน้าทัวร ์ กรณ ี6 ท่านไม่มหีัวหน้าทัวร*์* 

 

 กรณกีรุป๊เดินทางไม่ครบตามจ านวน ขอสงวนสิทธิเ์ล่ือนวันเดินทาง 
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อัตราค่าบรกิารรวม 
ต๋ัวเคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป-กลับพร้อมกรุ๊ป เป็นราคาต๋ัวพิเศษไม่สามารถเปล่ียนแปลงหรือเล่ือนวันเดินทาง

ได้ หากลูกค้ามีความประสงค์ท่ีจะเล่ือนวันเดินทางหรืออยู่ต่อไม่กลับพร้อมกรุ๊ป ลูกค้าจะต้องท าการซ้ือต๋ัว

เคร่ืองบินใหม่เท่าน้ัน 

 น้าหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเคร่ืองไม่เกิน 15 กก. ถือขึ้นเคร่ืองไม่เกิน 7 กก.  

 โรงแรมท่ีพัก 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)  กรณีพัก 3 ท่านจะเป็นท่ีนอนเสริม 

 อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธ์ิในการสลับม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

ค่ารถตู้พร้อมคนขับท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

ค่าหัวหน้าทัวร์น าเท่ียวตามรายการ 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีท่ีได้รับ

อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัว

ของผู้เดินทาง ไม่รวมประกันสุขภาพและกันประกันโควิด-19  

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 
 

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์,  

ซักรีด ท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, 

การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังท่ี

เมืองไทย และต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

ค่าทิปไกด์ คนขับรถ 300 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน 

เง่ือนไขการส ารองท่ีน่ังกรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนท าการจองหากท่านช าระเงินแล้วจะถือว่าท่าน

ยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าวท้ังหมดและไม่สามารถเรียกร้องใดๆได้ทุกกรณี 
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เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่งและการยกเลิกทัวร ์
 

เอกสารท่ีใช้ประกอบการเดินทาง  

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

 เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 หรือใบรับรองผลการตรวจโควิด 

การจองทัวร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทางและช าระค่ามัดจ าทัวร์ท่านละ 5,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระก่อน

การเดินทางอยา่งน้อย 20 วัน 

กรณียกเลิก :  

 แจ้งยกเลิกหรือเล่ือนวันเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง: หักค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกิดข้ึน อาทิ ค่ามัดจ าต๋ัว 

           เคร่ืองบิน, รถตู้ VIP,ค่าโรงแรมท่ีพัก, 

           ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียว, ค่าบริการ     

 แจ้งยกเลิกหรือเล่ือนวันเดินทาง 15-29 วัน  : ยึดเงินค่าทัวร์ 50% และ หักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง  

           อาทิ ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน , รถตู้ VIP, ค่าโรงแรม 

           ท่ีพัก,ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียว, 

           ค่าบริการ 

 ในกรณีช าระค่าทัวร์เต็มจ านวนแล้ว แจ้งยกเลิกหรือเล่ือนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทฯขอสงวน

สิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆท้ังสิ้น   

 

กรณียกเลิก : ส าหรับลูกค้าท่ีจองโครงการทัวร์เท่ียวไทย (ททท.) 

 เม่ือแสกนช าระเงินค่าทัวร์เต็มจ านวนแล้ว ไม่สามารถยกเลิกได้ทุกกรณี  

 กรณียกเลิกการเดินทาง หลังจากแสกนช าระเงินค่าทัวร์เต็มจ านวนแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดค่ามัด

จ าและค่าทัวร์ท้ังหมด เน่ืองจากรัฐบาลจะไม่ท าการคืนเงินให้ในทุกกรณี 

เง่ือนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติธุรกิจน าเท่ียวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 

 

 

กรณีเจ็บป่วย :  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะท า

การเล่ือน  การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังน้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือ

เล่ือนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 

กรณจีองทัวรวั์นหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์,วันหยุดยาวต่อเน่ือง และได้มกีารแจ้งยกเลิกทัวร ์

ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บค่าทัวรท้ั์งหมด โดยไม่มเีง่ือนไขใด ๆ ท้ังสิ้น 
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 ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทาง

ไม่ครบตามจ านวนท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ (8 ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้

เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

 

รายละเอยีดเพิ่มเติม 

 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

 พาหนะ , ราคา และ รายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์

ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความล่าช้าจาก การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล ,

สายการบินยกเลิกบินหรือเปล่ียนแปลงเวลาบินและเท่ียวบิน ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

หรือเหตุภัยพบัิติทางธรรมชาติ (ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะ

ปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้

เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเท่ียว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่

นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ

,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบ

เหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิด

จากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง** 
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