
 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ  

 

22.00 น. พรอ้มกนั ณ ปั๊มน ำ้มนั ปตท. ดนิแดง-วภิำวด ี(ตรงขำ้ม ม.หอกำรคำ้ไทย) จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางสู ่จงัหวดั

อุดรธำน ี(ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 9 ชัว่โมง) แหลง่ทีเ่ทีย่วทางวัฒนธรรม ความเชือ่ ประเพณี ไม่วา่จะชม

สายลม ชมขุนเขา ชมดอกไม ้หรือชมสายหมอก เป็นเมืองทีเ่หมาะกับการพักผ่อนอย่างเงยีบสงบ ทีจ่ะท าใหคุ้ณได ้

ใกลช้ดิธรรมชาตทิีแ่ทจ้รงิ และยังสามารถเทีย่วไดต้ลอดทัง้ปี  

  



วนัสอง อุดรธำน ี- เกำะค ำชะโนด - วดัโพธสิมภรณ์ - พพิธิภณัฑเ์มอืงอุดร - ถนนคนเดนิ 

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ รำ้นอำหำร 

น าทา่นเดนิทางไปยัง เกำะค ำชะโนด เชือ่กนัวา่เป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิแ์ละดนิแดนลีล้ับ จุดเชือ่มตอ่ระหวา่งเมอืงบาดาล

และโลกมนุษย ์สถานทีแ่ห่งนี้ปรากฏในต านานพื้นบา้นทีเ่ชือ่กันว่าเป็นทีส่งิสถติของพญานาคราชปู่ ศรีสทุโธ และองค์

แม่ศรีปทุมมานาคราชเทวี และสิง่ลีล้ับต่างๆเป็นทีย่ ึดเหนี่ยวจติใจรวมศรัทธาของคนในจังหวัดอุดรธานีและอสีาน

ตอนบน ค าชะโนดมลีักษณะเป็นเกาะลอยน ้าเมือ่เขา้มาถงึภายในพืน้ทีข่องค าชะโนด จะรูส้กึไดถ้งึความร่มรื่น ร่มเย็น 

เพราะปกคลมุไปดว้ยตน้ชะโนดทัว่บรเิวณ ใหท้า่นไดก้ราบไหวศ้าลเจา้ปู่ ศรสีทุโธขอโชค ขอพร ขอลาภ ตามอธัยาศยั 

** ค ำแนะน ำ ** 

บรเิวณดา้นหนา้ทางเขา้เกาะค าชะโนด มรีา้นใหจ้ าหน่ายบายศร ีหรอืเครือ่งถวายตา่งๆ จากนัน้เมือ่เดนิเขา้ไปยังเกาะค า

ชะโนดมจีดุไหวส้กัการะตา่งๆ ดงันี ้

- จดุที ่1  ศาลาท าพธิทีีม่รีูปปัน้ของพ่อปู่ ศรสีทุโธ 

และแม่ยา่ศรปีทมุมา (บรเิวณจุดนีจ้ะมพี่อ

พราหมณ์คอยใหค้ าแนะน าในการท าพธิ)ี 

o ส าหรับทา่นใดทีต่อ้งการบน หรอืขอพร

ใหพ้่อปู่ แมย่่าชว่ยเหลอืในเรือ่งตา่งๆ 

ทางดา้นขวาของศาลาท าพธิ ีจะมี

เจา้หนา้ทีค่อยใหค้ าแนะน า นอกจากนี้

ส าหรับทา่นทีต่อ้งการบน และขอพร

สามารถรับชดุบนไดท้ีจ่ดุใหบ้รกิาร 

โดยท าบญุตามก าลงัทรัพยข์องทา่น  

หมายเหต:ุ ชดุบน ประกอบไปดว้ย จาน

ใสด่อกดาวเรอืง เทยีน ใบเขยีนค าบนหรอืค าอธษิฐานของทา่น จากนัน้เจา้หนา้ทีจ่ะมอบ

กระดาษหนึง่ใบส าหรับเก็บไว ้และรายละเอยีดเกีย่วกบัการเตรยีมตวัหากค าอธษิฐานของทา่น

เป็นจรงิ 

o ส าหรับทา่นใดทีน่ าบายศรพีญานาคมาถวายใหห้ันหนา้ของบายศรพีญานาคเขา้หาตัวเรา 

หลงัจากกลา่วบชูาจบ พ่อพราหมณ์จะน าบายศร ีไปวางไวท้ีห่นา้ของพ่อปู่  และแม่ยา่ แตท่า่นใด

ทีป่ระสงคน์ ากลบั สามารถน ากลบัได ้

- จดุที ่2  หลงัเสร็จสิน้พธิ ีจากตรงศาลาของพ่อปู่ และแม่ยา่ทางดา้นขวาจะ

เป็นตน้ไทรใหญเ่พือ่ไปกราบไหวพ้่อป ูและแมย่า่อกีครัง้ทีต่น้ไทรใหญ่ 

- จดุที ่3  ศาลเจา้ตรงตน้มะเดือ่ยักษ์ ตน้มะเดือ่ขนาดใหญอ่ายุนับ 100 ปี ที่

เชือ่กนัวา่เป็นขมุทรัพยข์องพ่อปู่ ศรสีทุโธและแมย่่าศรปีทมุมา ผูม้ักนยิมมา

กราบไหวข้อพร (ใหถ้กูหวย) 

- จดุที ่4  บอ่น ้าศกัดิส์ทิธิ ์ซึง่มคีวามเชือ่วา่เป็นจดุเชือ่มตอ่กบัโลกบาดาล มี

น ้าผดุตลอดทัง้ปี 

 

** ทัง้นีจ้ดุและพธิกีารกราบไหวส้กัการะตา่งๆ ขึน้อยู่กบัระเบยีบการจัดการของทางค าชะโนด ซึง่อาจมกีาร

เปลีย่นแปลงภายหลงั ** 

กลำงวนั            บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ รำ้นอำหำร พเิศษ!! บรกิำรทำ่นดว้ยเมนูแหนมเนอืง   

จากนัน้เดนิทางไปสกัการะ วดัโพธสิมภรณ์ เป็นพระอารามหลวง ทีต่ าบลหมากแขง้ มคีวามส าคัญทางประวัตศิาสตร ์ 

ซึ่งสรา้งในสมัยปลายรัชกาลที่ 5 โดยมหาอ ามาตย์ตรีพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร(โพธิ เนติโพธิ) ต าแหน่ง

สมุหเทศาภบิาลมณฑลอดุร ไดช้กัชวนราษฎรในหมู่บา้นหมากแขง้สรา้งวัด ซึง่เหล่าชาวบา้นตา่งนยิมเรียกว่า วัดใหม ่

ตอ่มาพระเจา้วรวงศเ์ธอกรมหลวงชนิวรสริวิฒัน ์สมเด็จพระสงัฆราชเจา้ วัดราชบพธิสถติมหาสมีาราม กรุงเทพฯ ไดท้รง

ประทานนามวา่ “วดัโพธสิมภรณ์” ใหเ้ป็นอนุสรณ์แกท่า่น พระยาศรสีรุยิราชวรานุวตัร ผูส้รา้งวดัน ี

 

น าทา่นเดนิทางไปยัง พพิธิภณัฑเ์มอืงอุดรธำน ีอาคารเกา่แกท่ีส่รา้งขึน้ในสมัยรัชกาลที ่6 สถาปัตยกรรมแบบโค

โลเนยีล แบบยโุรป ภายในจัดแสดงเกีย่วกบั ความเป็นมาจังหวดัอดุรธานตีัง้แตป่ระวัตศิาสตรโ์บราณคดธีรรมชาตวิทิยา 

ธรณีวทิยา ประวตัศิาสตรท์อ้งถิน่ ศลิปะวัฒนธรรม รวมถงึพระประวตัแิละพระเกยีรตคิณุของกรมหลวงประจักษ์ศลิาปา

คมผูก้อ่ตัง้เมอืงอดุรธานโีดยการท าเทคโนโลยทีีท่นัสมัยมาชว่ย เสนอปรับบรรยากาศใหม้มีมุถา่ยภาพชคิๆ ชลิๆ ท าให ้

การทอ่งเทีย่วชมพพิธิภณัฑน่์าสนใจมากยิง่ขึน้  

                       ถนนคนเดนิ Udoncity Walking Street ซึง่จะมกีารจ าหน่ายสนิคา้ทีไ่ม่ท าลายสิง่แวดลอ้ม งานหัตถกรรม งาน

ศลิปะ สนิคา้หายาก และสนิคา้ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ และสว่นของลานกจิกรรมมกีารสง่เสรมิกลุม่นักเรยีน นักศกึษาให ้

แสดงความสามารถทางดนตร ีเปิดใหบ้รกิารวนัศกุร์-เสาร ์ตัง้แตเ่วลา 16.00-21.00 น. 

** เพือ่ควำมเพลดิเพลนิในกำรทอ่งเทีย่ว ใหท้ำ่นอสิระอำหำรเย็นตำมอธัยำศยั ** 

พกัที ่ โรงแรมตน้คณู หรอืระดบัเทยีบเทำ่เดยีวกนั 

วนัทีส่ำม           วดัป่ำภูกอ้น - หนองคำย - วดัผำตำกเสือ้ - SKYWALK - วดัโพธิช์ยั - ตลำดทำ่เสด็จ - แวะซือ้ของฝำก - 

กรุงเทพฯ 

 

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม   

 

                         น าทา่นเดนิทางสู ่วดัป่ำภูกอ้น ตัง้อยูใ่นเขตป่าสงวนแห่งชาตป่ิานายูงและป่าน ้าโสม บา้นนาค า ต าบลบา้นกอ้ง อ าเภอ

นายงู จังหวดัอดุรธาน ีซึง่เขตป่าสงวนแหง่ชาตเิป็นรอยตอ่ของจังหวดั อดุรธานี เลย และหนองคาย เป็นทีท่ีเ่ต็มไปดว้ย



ธรรมชาต ิมตีน้ไม ้ล าธาร สตัวป่์า และตน้ไมน้านาชนดิ วหิารของวัดป่า

ภูกอ้น งดงาม ตระการตาแก่นักท่องเทีย่วชาวไทยและต่างชาต ิโดย

พระวหิารมลีกัษณะเป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกตส์มัยรัตนโกสนิทร ์ที่

มปีระตทูางเขา้ออกวหิาร 3 ดา้น ภายในวหิารจะถูกตกแตง่อย่างงดงาม

เป็นอย่างมากทีเดียว โดยจะแฝงไปดว้ยเรื่องราวค าสอนของ

พระพุทธเจา้ รอบๆทั่วผาผนังมภีาพพุทธประวัตแิละภาพทศชาต ิมกีาร

ตกแต่งรูปแบบภาพปั้นนูนต ่า หล่อดว้ยทองแดง ซึ่งเป็นภาพของ

พระพุทธเจา้ในองค์ชาติทั ้ง 10 ชาติ ดา้นบนของทุกภาพ จะถูก

แกะสลักดว้ยบทสวดอติปิิโสชอ่งละทอ่นดว้ยสเีขยีวเขม้บนพืน้หนิออ่น

สขีาว ถอืวา่เป็นผนังวหิารทีม่เีอกลกัษณ์งดงามยิง่นัก 

น าท่านเดนิทางไป หนองคำย (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 1 

ชัว่โมง) จากนัน้น าทา่นไปยัง วดัผำตำกเสือ้ และ SKYWALK เป็นวัดที่

มวีวิทวิทศันส์วยงาม มองจากบนผาลงมามองเห็นความเป็นอยู่ของชาว

ไทย-ลาว ภายในวดัมธีรรมชาตทิีอ่ดุมสมบรูณ์ สามารถเดนิลัดเลาะตาม

หนา้ผาเพื่อชมธรรมชาตแิละ ทวิทัศน์ทีส่วยงาม ทีว่ัดมชีือ่ว่า  “วดัผำ

ตำกเสือ้” เป็นวัดแห่งหนึง่ทีน่อกจากจะเป็นสถานทีป่ฏบิัตธิรรมแลว้ยัง

เป็นจุดชมววิทีส่วยงาม เนื่องจากเป็นตัง้อยู่ทีส่งูบนยอดเขาสงู หากขึน้

ไปบนผาจะเห็นว่ามีววิทีส่วยงามสามารถทีจ่ะมองเห็นดา้นล่างทัง้ฝ่ัง

ไทย ซึง่เป็นอ าเภอสังคมและทางฝ่ังลาวทีม่ีแม่น ้าโขงกัน้อยู่ หากไป

ชว่งหนา้หนาวทีผ่าแหง่นีเ้ป็นอกีจดุหนึง่มทีะเลหมอกดว้ย ภาพววิจะพบ

กบัเขาตา่งๆทีเ่กดิขึน้สลบัซบัซอ้นและมแีมน่ ้าสวยงาม 

กลำงวนั             บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ รำ้นอำหำร 

 น าท่านเดนิทางสู ่วดัโพธิช์ยั (พระอารามหลวง) จากเดมิชือ่ “วดัผผีวิ” เนื่องจากวัดนี้เคยใชเ้ป็นทีเ่ผาผหีรือเผาศพ 

และวา่กันวา่มผีดีุ ซึง่ตอ่มาไดเ้ปลีย่นชือ่ใหม่เป็นวัดโพธิช์ยั ในสมัยรัตนโกสนิทร์แลว้จงึยกฐานะขึน้มาเป็น พระอาราม

หลวงชัน้ตรี ชนิดสามัญ เมื่อวันที่ 24 สงิหาคม พ.ศ. 2524 ปัจจุบันเป็นสถานที่ประดษิฐาน “หลวงพ่อพระใส” 

พระพุทธรูปขดัสมาธริาบปางมารวชิยั ทีห่ลอ่ดว้ยทองสกุอนัเป็นเนื้อทองค าถงึ 92 เปอรเ์ซ็นต ์ซึง่มพีระพุทธลักษณะอัน

งดงามอยา่งมาก โดยมตี านานทีเ่ลา่สบืกนัมาถงึประวตัขิองหลวงพ่อพระใสวา่สรา้งขึน้โดยพระธดิา 3 องค ์ของพระไชย

เชษฐาธริาช กษัตรยิแ์ห่งลา้นชา้งซึง่ไดห้ล่อพระพุทธรูปขึน้ 3 องค ์และขนานนามพระพุทธรูปตามนามของตนเองไว ้

ดว้ยว่า  “พระสกุ” ประจ าพระธดิาคนโต “พระเสรมิ” ประจ าพระธดิาคนกลาง และ “พระใส” ประจ าพระธดิาคนสดุทอ้ง 

ซึง่มขีนาดลดหลัน่กนัตามล าดบั 

น าท่านแวะซือ้ของฝาก ณ ตลำดท่ำเสด็จ หรอื ตลำดอนิโดจนี เดมิชือ่ ตลาดท่าเรือ ตัง้อยู่ริมแม่น ้าโขงในเขต

เทศบาลเมอืงหนองคาย เป็นแหลง่รวมสนิคา้และเป็นแหลง่ซือ้ขายผลติภัณฑป์ระจ าจังหวัดหนองคาย อาทเิชน่ อาหาร

พืน้เมอืง สนิคา้ OTOP ของทีร่ะลกึและของเครือ่งใชต้า่งๆ โดยเฉพาะสนิคา้ทีเ่กีย่วกับเด็กมอียู่มาก นอกจากนี้รมิถนนมี

ชยัใกลก้ับตลาดทา่เสด็จ มตีกึแถวโบราณเรยีงรายอยู่ บางอาคารยังอยู่ในสภาพด ีสวยงาม ใหเ้ดนิชมและถ่ายภาพอกี

ดว้ย  

13.00 น. น าทา่นเดนิทางออกจาก หนองคำย  

17.30 น. น าทา่น แวะซือ้ของฝำกและอสิระรบัประทำนอำหำรค า่ 

20.30 น. เดนิทางถงึ ปั๊มน ำ้มนั ปตท. ดนิแดง-วภิำวด ี(ตรงขำ้ม ม.หอกำรคำ้ไทย) โดยสวสัดภิาพ 

** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิำร ** 

อตัรำคำ่บรกิำร 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

 

ประเภทพำหนะ รำคำทำ่นละ 

 

พกัเดีย่ว 

 

11 – 13 ตลุำคม 2563 
(วนัคลำ้ยวนัสวรรคต ร.9) 

รถบสั VIP 2,999 700 

23 – 25 ตลุำคม 2563 
(วนัปิยมหำรำช) 

รถบสั VIP 2,999 700 

04 – 06 ธนัวำคม 2563 
(วนัคลำ้ยวนัพระบรมรำชสมภพ ร.9) 

รถบสั VIP 2,999 700 

05 – 07 ธนัวำคม 2563 

(วนัคลำ้ยวนัพระบรมรำชสมภพ ร.9) 
รถบสั VIP 2,999 700 

09 – 11 ธนัวำคม 2563 

(วนัรฐัธรรมนูญ) 
รถบสั VIP 2,999 700 

30 ธ.ค. 63 – 01 ม.ค. 64 

(วนัปีใหม)่ 
รถบสั VIP 3,999 800 

 

***คำ่บรกิำรขำ้งตน้ ยงัไมร่วมคำ่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ ำเทีย่วทำ่นละ 300 บำท /ทรปิ/ตอ่ทำ่น*** 



 

 

คอนเฟิรม์เดนิทำงโดยรถบสัปรบัอำกำร 25 ทำ่น ตอ่ 1 คนัรถบสั หำกไมค่รบตำมจ ำนวน ทำงบรษิทั 

ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลง ดงันี ้
     1. ในกรณีทีจ่ ำนวนผูเ้ดนิทำง 20 - 24 คน มคีำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่ทำ่นละ 500 บำท หรอืเลือ่นกำรเดนิทำง 

     2. ในกรณีทีจ่ ำนวนผูเ้ดนิทำง 15 - 19 คน มคีำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่ทำ่นละ 1,000 บำท หรอืเลือ่นกำรเดนิทำง 
     3. ในกรณีทีจ่ ำนวนผูเ้ดนิทำง 6 - 9 คน มคีำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่ทำ่นละ 2,000 บำท หรอืเลือ่นกำรเดนิทำง เดนิทำงโดยรถตู ้VIP  

โดยทำงบรษิทัจะแจง้ใหท้รำบ 7 - 14 วนักอ่นกำรเดนิทำง โดยประมำณ 

 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 
  คา่รถบสั VIP (42 ทีน่ั่ง) น าเทีย่วตามรายการ 

  ค่าที่พัก หอ้งละ 2 ท่าน พรอ้มอาหารเชา้ ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการ หรือระดับเดียวกัน ทัง้นี้บริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการ

เปลีย่นแปลงหอ้งพัก  

  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

  คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     

  คา่จา้งมัคคเุทศก ์และทมีงานคอยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

  คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท, คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 



 

  คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั 

  คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่โทรศพัท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่

นอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทวัรก์อ่ นการใชบ้รกิาร) 

  คา่ใชจ้า่ยทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ 

อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยั

อืน่ เป็นตน้ 

  คำ่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ ำเทีย่ว ทำ่นละ 300 บำท/ทรปิ/ตอ่ทำ่น 

  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

เง ือ่นไขกำรช ำระคำ่บรกิำร 

1. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช ำระเงนิมดัจ ำคำ่ทวัร ์เป็นจ ำนวน 1,500 บำทตอ่ทำ่น พรอ้มส ำเนำบตัรประชำชน เพือ่

ส ำรองทีน่ ัง่ และส ำหรบัท ำกำรจองควิทีค่ ำชะโนด  

2. นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต ้องช ำระเงนิค่ำบริกำรส่วนที่เหลือท ัง้หมดก่อนวนัเดนิทำงอย่ำงน้อย 21 วนั กรณี

นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรือช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของทา่นถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่า

กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

เง ือ่นไขกำรยกเลกิกำรเดนิทำง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี(่ผูม้ ีช ือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง

กบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมลล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่ริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงนิค่าบริการคนื โดยแนบ

หนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่

ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทาง 30 วนั ขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน ของคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ และหักคา่ใชจ้่ายทีจ่่ายจรงิ ไดแ้ก ่

คา่ยานพาหนะ รา้นอาหาร โรงแรมทีพั่ก คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว คา่บรกิาร หรอืคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  

** ในกรณีทีว่นัเดนิทำงตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิกำรเดนิทำงไมน่อ้ยกวำ่ 30 วนั ** 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 15 - 29 วัน คนืเงนิคา่ทัวร ์50% และหักคา่ใชจ้่ายทีจ่่ายจรงิ ไดแ้ก ่คา่ยานพาหนะ รา้นอาหาร 

โรงแรมทีพั่ก คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว คา่บรกิาร หรอืคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  

2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทาง 0 - 14 วนั ไมค่นืเงนิคา่ทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด** 

 

เง ือ่นไขและขอ้ก ำหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้ริการตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรือทัง้หมด หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 

และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสยีหาย

ของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

5. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  

 

 

  

 

 

 

 

 


