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วนัแรก กรงุเทพฯ  

 

22.00 น. พรอ้มกนั ณ ปั๊มน ำ้มนั ปตท. ดนิแดง-วภิำวด ี(ตรงขำ้ม ม.หอกำรคำ้ไทย)  จากนั้นน าท่านออกเดนิทางสู่ 

จงัหวดัอดุรธำน ี(ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 9 ชัว่โมง) แหลง่ทีเ่ทีย่วทางวัฒนธรรม ความเชือ่ ประเพณี ไมว่า่

จะชมสายลม ชมขนุเขา ชมดอกไม ้หรอืชมสายหมอก เป็นเมอืงทีเ่หมาะกับการพักผอ่นอยา่งเงยีบสงบ ทีจ่ะท าใหค้ณุ

ไดใ้กลช้ดิธรรมชาตทิีแ่ทจ้รงิ และยังสามารถเทีย่วไดต้ลอดทัง้ปี  

  

วนัสอง อดุรธำน ี- เกำะค ำชะโนด - วดัโพธสิมภรณ์ - พพิธิภณัฑเ์มอืงอดุร - ถนนคนเดนิ 

 

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ รำ้นอำหำร 

 

น าทา่นเดนิทางไปยัง เกำะค ำชะโนด เชือ่กนัวา่เป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิแ์ละดนิแดนลีล้ับ จดุเชือ่มตอ่ระหวา่งเมอืงบาดาล

และโลกมนุษย ์สถานทีแ่หง่นี้ปรากฏในต านานพืน้บา้นทีเ่ชือ่กันวา่เป็นทีส่งิสถติของพญานาคราชปู่ ศรสีทุโธ และองค์

แม่ศรีปทุมมานาคราชเทวี และสิง่ลี้ลับต่างๆเป็นที่ยดึเหนี่ยวจติใจรวมศรัทธาของคนในจังหวัดอุดรธานีและอีสาน

ตอนบน ค าชะโนดมลีักษณะเป็นเกาะลอยน ้าเมือ่เขา้มาถงึภายในพืน้ที่ของค าชะโนด จะรูส้กึไดถ้งึความร่มรืน่ ร่มเย็น 

เพราะปกคลมุไปดว้ยตน้ชะโนดทั่วบรเิวณ ใหท้า่นไดก้ราบไหวศ้าลเจา้ปู่ ศรสีทุโธขอโชค ขอพร ขอลาภ ตามอัธยาศัย 

 

** ค ำแนะน ำ ** 

บรเิวณดา้นหนา้ทางเขา้เกาะค าชะโนด มรีา้นใหจ้ าหน่ายบายศร ีหรอืเครือ่งถวายตา่งๆ จากนัน้เมือ่เดนิเขา้ไปยังเกาะค า

ชะโนดมจีดุไหวส้กัการะตา่งๆ ดังนี ้

- จดุที ่1  ศาลาท าพธิทีีม่รีปูป้ันของพอ่ปู่ ศรสีทุโธ 

และแมย่า่ศรปีทมุมา (บรเิวณจดุนีจ้ะมพีอ่

พราหมณ์คอยใหค้ าแนะน าในการท าพธิ)ี 

o ส าหรับทา่นใดทีต่อ้งการบน หรอืขอพร

ใหพ้อ่ปู่ แมย่า่ชว่ยเหลอืในเรือ่งตา่งๆ 

ทางดา้นขวาของศาลาท าพธิ ีจะมี

เจา้หนา้ทีค่อยใหค้ าแนะน า นอกจากนี้

ส าหรับทา่นทีต่อ้งการบน และขอพร

สามารถรับชดุบนไดท้ีจ่ดุใหบ้รกิาร 

โดยท าบญุตามก าลังทรัพยข์องทา่น  

หมายเหต:ุ ชดุบน ประกอบไปดว้ย จาน

ใสด่อกดาวเรอืง เทยีน ใบเขยีนค าบนหรอืค าอธษิฐานของทา่น จากนัน้เจา้หนา้ทีจ่ะมอบ

กระดาษหนึง่ใบส าหรับเก็บไว ้และรายละเอยีดเกีย่วกบัการเตรยีมตัวหากค าอธษิฐานของทา่น

เป็นจรงิ 

o ส าหรับทา่นใดทีน่ าบายศรพีญานาคมาถวายใหห้ันหนา้ของบายศรพีญานาคเขา้หาตัวเรา 

หลังจากกลา่วบชูาจบ พอ่พราหมณ์จะน าบายศร ีไปวางไวท้ีห่นา้ของพอ่ปู่  และแมย่า่ แตท่า่นใด

ทีป่ระสงคน์ ากลับ สามารถน ากลับได ้

- จดุที ่2  หลังเสร็จสิน้พธิ ีจากตรงศาลาของพอ่ปู่ และแมย่า่ทางดา้นขวาจะเป็นตน้ไทรใหญเ่พือ่ไปกราบ

ไหวพ้อ่ป ูและแมย่า่อกีครัง้ทีต่น้ไทรใหญ ่

- จดุที ่3  ศาลเจา้ตรงตน้มะเดือ่ยักษ์ ตน้มะเดือ่ขนาดใหญอ่ายนัุบ 100 ปี ทีเ่ชือ่กนัวา่เป็นขมุทรัพยข์องพอ่

ปู่ ศรสีทุโธและแมย่า่ศรปีทมุมา ผูม้ักนยิมมากราบไหวข้อพร (ใหถ้กูหวย) 
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- จดุที ่4  บอ่น ้าศักดิส์ทิธิ ์ซ ึง่มคีวามเชือ่วา่เป็นจดุเชือ่มตอ่กบัโลกบาดาล มนี ้า

ผดุตลอดทัง้ปี 

 

** ทัง้นีจ้ดุและพธิกีารกราบไหวส้กัการะตา่งๆ ขึน้อยูก่บัระเบยีบการจัดการของ

ทางค าชะโนด ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงภายหลัง ** 

 

กลำงวนั            บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ รำ้นอำหำร พเิศษ!! บรกิำรทำ่นดว้ยเมนูแหนมเนอืง  

  

จากนั้นเดนิทางไปสักการะ วดัโพธสิมภรณ์ เป็นพระอารามหลวง ที่ต าบลหมากแขง้ มี

ความส าคัญทางประวัตศิาสตร ์ ซึง่สรา้งในสมัยปลายรัชกาลที ่5 โดยมหาอ ามาตยต์รพีระยาศรสีรุยิราชวรานุวัตร(โพธ ิ

เนตโิพธ)ิ ต าแหน่งสมุหเทศาภบิาลมณฑลอุดร ไดช้ักชวนราษฎรในหมู่บา้นหมากแขง้สรา้งวัด ซึง่เหล่าชาวบา้นต่าง

นยิมเรยีกวา่ วัดใหม่ ตอ่มาพระเจา้วรวงศเ์ธอกรมหลวงชนิวรสริวิัฒน ์สมเด็จพระสงัฆราชเจา้ วัดราชบพธิสถติมหาสมีา

ราม กรงุเทพฯ ไดท้รงประทานนามวา่ “วัดโพธสิมภรณ์” ใหเ้ป็นอนุสรณ์แกท่า่น พระยาศรสีรุยิราชวรานุวัตร ผูส้รา้งวัดน ี

 

น าทา่นเดนิทางไปยัง พพิธิภณัฑเ์มอืงอดุรธำน ีอาคารเกา่แกท่ีส่รา้งขึน้ในสมัยรัชกาลที ่6 สถาปัตยกรรมแบบโค

โลเนยีล แบบยโุรป ภายในจดัแสดงเกีย่วกบั ความเป็นมาจังหวัดอดุรธานตีัง้แตป่ระวัตศิาสตรโ์บราณคดธีรรมชาตวิทิยา 

ธรณีวทิยา ประวัตศิาสตรท์อ้งถิน่ ศลิปะวัฒนธรรม รวมถงึพระประวตัแิละพระเกยีรตคิณุของกรมหลวงประจักษ์ศลิาปา

คมผูก้อ่ตัง้เมอืงอดุรธานโีดยการท าเทคโนโลยทีีท่ันสมัยมาชว่ย เสนอปรับบรรยากาศใหม้มีมุถา่ยภาพชคิๆ ชลิๆ ท าให ้

การทอ่งเทีย่วชมพพิธิภณัฑน่์าสนใจมากยิง่ขึน้  

 

                       ถนนคนเดนิ Udoncity Walking Street ซึง่จะมกีารจ าหน่ายสนิคา้ทีไ่มท่ าลายสิง่แวดลอ้ม งานหตัถกรรม งาน

ศลิปะ สนิคา้หายาก และสนิคา้ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ และสว่นของลานกจิกรรมมกีารสง่เสรมิกลุม่นักเรยีน นักศกึษาให ้

แสดงความสามารถทางดนตร ีเปิดใหบ้รกิารวนัศกุร-์เสาร ์ตัง้แตเ่วลา 16.00-21.00 น. 

 

** เพือ่ควำมเพลดิเพลนิในกำรทอ่งเทีย่ว ใหท้ำ่นอสิระอำหำรเย็นตำมอธัยำศยั ** 

 

พกัที ่ โรงแรมตน้คณู หรอืระดบัเทยีบเทำ่เดยีวกนั 

 

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

กรงุเทพฯ 

 

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม   

 

                        น าท่านเดนิทางไป หนองคำย (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 1 ชั่วโมง) ณ วดัป่ำภูกอ้น ตัง้อยู่ในเขตป่าสงวน

แหง่ชาตป่ิานายูงและป่าน ้าโสม บา้นนาค า ต าบลบา้นกอ้ง อ าเภอนายูง จังหวัดอดุรธานี ซึง่เขตป่าสงวนแหง่ชาตเิป็น

รอยตอ่ของจังหวัด อดุรธานี เลย และหนองคาย เป็นทีท่ีเ่ต็มไปดว้ยธรรมชาต ิมตีน้ไม ้ล าธาร สตัวป่์า และตน้ไมน้านา

ชนิด วหิารของวัดป่าภูกอ้น งดงาม ตระการตาแก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ โดยพระวหิารมีลักษณะเป็น

สถาปัตยกรรมไทยประยกุตส์มัยรัตนโกสนิทร ์ทีม่ปีระตทูางเขา้ออกวหิาร 3 ดา้น ภายในวหิารจะถกูตกแตง่อยา่งงดงาม

เป็นอย่างมากทเีดยีว โดยจะแฝงไปดว้ยเรื่องราวค าสอนของพระพุทธเจา้ รอบๆทั่วผาผนังมภีาพพุทธประวัตแิละภาพ

ทศชาต ิมกีารตกแต่งรูปแบบภาพป้ันนูนต ่า หล่อดว้ยทองแดง ซึง่เป็นภาพของพระพุทธเจา้ในองคช์าตทิัง้ 10 ชาต ิ

ดา้นบนของทุกภาพ จะถูกแกะสลักดว้ยบทสวดอติปิิโสชอ่งละท่อนดว้ยสเีขยีวเขม้บนพืน้หนิอ่อนสขีาว ถอืวา่เป็นผนัง

วหิารทีม่เีอกลักษณ์งดงามยิง่นัก 
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จากนัน้น าท่านไปยัง วดัผำตำกเสือ้ และ SKYWALK เป็นวัดทีม่วีวิทวิทัศน์สวยงาม มองจากบนผาลงมามองเห็นความ

เป็นอยู่ของชาวไทย-ลาว ภายในวัดมธีรรมชาตทิี่อุดมสมบูรณ์ สามารถเดนิลัดเลาะตามหนา้ผาเพื่อชมธรรมชาตแิละ 

ทวิทัศนท์ีส่วยงาม ทีว่ัดมชีือ่วา่  “วดัผำตำกเสือ้” เป็นวัด

แหง่หนึง่ทีน่อกจากจะเป็นสถานทีป่ฏบิัตธิรรมแลว้ยังเป็น

จุดชมววิทีส่วยงาม เนื่องจากเป็นตัง้อยู่ทีสู่งบนยอดเขา

สงู หากขึน้ไปบนผาจะเห็นวา่มวีวิทีส่วยงามสามารถทีจ่ะ

มองเห็นดา้นลา่งทัง้ฝ่ังไทย ซึง่เป็นอ าเภอสังคมและทาง

ฝ่ังลาวที่มีแม่น ้าโขงกัน้อยู่ หากไปช่วงหนา้หนาวที่ผา

แห่งนี้เป็นอกีจุดหนึ่งมทีะเลหมอกดว้ย ภาพววิจะพบกับ

เขาตา่งๆทีเ่กดิขึน้สลับซบัซอ้นและมแีมน่ ้าสวยงาม 

 

กลำงวนั             บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ รำ้นอำหำร 

  

น าท่านเดนิทางสู่ วดัโพธิช์ยั (พระอารามหลวง) จาก

เดมิชือ่ “วดัผผีวิ” เนือ่งจากวัดนีเ้คยใชเ้ป็นทีเ่ผาผหีรอืเผา

ศพ และว่ากันว่ามผีดีุ ซึง่ต่อมาไดเ้ปลีย่นชือ่ใหม่เป็นวัดโพธิช์ัย ในสมัยรัตนโกสนิทรแ์ลว้จงึยกฐานะขึน้มาเป็น พระ

อารามหลวงชัน้ตร ีชนดิสามัญ เมือ่วันที ่24 สงิหาคม พ.ศ. 2524 ปัจจุบันเป็นสถานทีป่ระดษิฐาน “หลวงพอ่พระใส” 

พระพุทธรปูขดัสมาธริาบปางมารวชิยั ทีห่ลอ่ดว้ยทองสกุอันเป็นเนือ้ทองค าถงึ 92 เปอรเ์ซ็นต ์ซึง่มพีระพุทธลักษณะอัน

งดงามอยา่งมาก โดยมตี านานทีเ่ลา่สบืกนัมาถงึประวัตขิองหลวงพ่อพระใสวา่สรา้งขึน้โดยพระธดิา 3 องค ์ของพระไชย

เชษฐาธริาช กษัตรยิแ์ห่งลา้นชา้งซึง่ไดห้ลอ่พระพุทธรูปขึน้ 3 องค ์และขนานนามพระพุทธรูปตามนามของตนเองไว ้
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ดว้ยวา่  “พระสกุ” ประจ าพระธดิาคนโต “พระเสรมิ” ประจ าพระธดิาคนกลาง และ “พระใส” ประจ าพระธดิาคนสดุทอ้ง 

ซึง่มขีนาดลดหลั่นกนัตามล าดับ 

 

น าท่านแวะซือ้ของฝาก ณ ตลำดท่ำเสด็จ หรอื ตลำดอนิโดจนี เดมิชือ่ ตลาดท่าเรือ ตัง้อยู่รมิแม่น ้าโขงในเขต

เทศบาลเมอืงหนองคาย เป็นแหลง่รวมสนิคา้และเป็นแหลง่ซือ้ขายผลติภัณฑป์ระจ าจังหวัดหนองคาย อาทเิชน่ อาหาร

พืน้เมอืง สนิคา้ OTOP ของทีร่ะลกึและของเครือ่งใชต้า่งๆ โดยเฉพาะสนิคา้ทีเ่กีย่วกับเด็กมอียูม่าก นอกจากนี้รมิถนนมี

ชัยใกลก้ับตลาดทา่เสด็จ มตีกึแถวโบราณเรยีงรายอยู ่บางอาคารยังอยูใ่นสภาพด ีสวยงาม ใหเ้ดนิชมและถา่ยภาพอกี

ดว้ย  

 

13.00 น. น าทา่นเดนิทางออกจาก หนองคำย  

17.30 น. น าทา่น แวะซือ้ของฝำกและรบัประทำนอำหำร  

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

** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิำร ** 

 

อตัรำคำ่บรกิำร 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

 

ประเภทพำหนะ รำคำทำ่นละ 

 

พกัเดีย่ว 

 

03 – 05 กนัยำยน 2563 
(วนัหยดุชดเชย) 

รถตู ้VIP 4,999 700 

04 – 06 กนัยำยน 2563 
(วนัหยดุชดเชย) 

รถตู ้VIP 4,999 700 

11 – 13 กนัยำยน 2563 รถตู ้VIP 4,999 700 

18 – 20 กนัยำยน 2563 รถตู ้VIP 4,999 700 

25 – 27 กนัยำยน 2563 รถตู ้VIP 4,999 700 

02 – 04 ตลุำคม 2563 รถตู ้VIP 4,999 700 

09 – 11 ตลุำคม 2563 รถตู ้VIP 4,999 700 

11 – 13 ตลุำคม 2563 
(วนัคลำ้ยวนัสวรรคต ร.9) 

รถตู ้VIP 4,999 700 

16 – 18 ตลุำคม 2563 รถตู ้VIP 4,999 700 

22 – 24 ตลุำคม 2563 
(วนัปิยมหำรำช) 

รถตู ้VIP 4,999 700 

23 – 25 ตลุำคม 2563 
(วนัปิยมหำรำช) 

รถตู ้VIP 4,999 700 

30 ต.ค. – 01 พ.ย. 2563 รถตู ้VIP 4,999 700 

06 – 08 พฤศจกิำยน 2563 รถตู ้VIP 4,999 700 

13 – 15 พฤศจกิำยน 2563 รถตู ้VIP 4,999 700 
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20 – 22 พฤศจกิำยน 2563 รถตู ้VIP 4,999 700 

27 – 29 พฤศจกิำยน 2563 รถตู ้VIP 4,999 700 

04 – 06 ธนัวำคม 2563 
(วนัคลำ้ยวนัพระบรมรำชสมภพ ร.9) 

รถตู ้VIP 4,999 700 

05 – 07 ธนัวำคม 2563 
(วนัคลำ้ยวนัพระบรมรำชสมภพ ร.9) 

รถตู ้VIP 4,999 700 

09 – 11 ธนัวำคม 2563 
(วนัรฐัธรรมนญู) 

รถตู ้VIP 4,999 700 

11 – 13 ธนัวำคม 2563 รถตู ้VIP 4,999 700 

18 – 20 ธนัวำคม 2563 รถตู ้VIP 4,999 700 

25 – 27 ธนัวำคม 2563 รถตู ้VIP 4,999 700 

30 ธ.ค. 63 – 01 ม.ค. 64 
(วนัปีใหม)่ 

รถตู ้VIP 5,999 800 

 

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

กำรเดนิทำงในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำรจ ำนวน 6 - 8 ทำ่น ตอ่ 1 คนัรถตู ้ถำ้ผูโ้ดยสำรไมค่รบจ ำนวนดงักลำ่ว บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นกำรเลือ่นกำรเดนิทำง หรอืเปลีย่นแปลงรำคำ ** ในกรณีทีลู่กคำ้เดนิทำงไมถ่งึ 6 ทำ่น และประสงคท์ีจ่ะเดนิทำง 
ลกูคำ้จะตอ้งช ำระคำ่สว่นตำ่งเพิม่เตมิ กรณุำตดิตอ่สอบถำมเจำ้หนำ้ทีอ่กีคร ัง้ ** 
 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 
 

  คา่รถตู ้VIP น าเทีย่วตามรายการ 

  ค่าที่พัก หอ้งละ 2 ท่าน พรอ้มอาหารเชา้ ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการ หรือระดับเดียวกัน ทัง้นี้บริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการ

เปลีย่นแปลงหอ้งพัก  

  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

  คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     

  คา่จา้งมัคคเุทศก ์และทมีงานคอยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

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

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

 

  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ 

  คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่

นอกเหนอืรายการ (กรณุาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

  คา่ใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ 

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

ส ำรองทีน่ ัง่ และส ำหรบัท ำกำรจองควิทีค่ ำชะโนด  

2. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช ำระเงนิคำ่บรกิำรสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมดกอ่นวนัเดนิทำงอยำ่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักทอ่งเทีย่ว

หรอืเอเจนซีไ่มช่ าระเงนิ หรอืช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของทา่นถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่า่กรณีใดๆ ใหถ้อื

วา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

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. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

เงือ่นไขกำรยกเลกิกำรเดนิทำง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี(่ผูม้ีชือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง

กบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมลล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบ

หนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่

ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 30 วัน ขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน ของคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ และหักคา่ใชจ้่ายทีจ่่ายจรงิ ไดแ้ก ่

คา่ยานพาหนะ รา้นอาหาร โรงแรมทีพ่ัก คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว คา่บรกิาร หรอืคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  

** ในกรณีทีว่นัเดนิทำงตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิกำรเดนิทำงไมน่อ้ยกวำ่ 30 วนั ** 

2.2 ยกเลกิก่อนวันเดนิทาง 15 - 29 วัน คนืเงนิค่าทัวร ์50% และหักค่าใชจ้่ายทีจ่่ายจรงิ ไดแ้ก่ ค่ายานพาหนะ รา้นอาหาร 

โรงแรมทีพั่ก คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว คา่บรกิาร หรอืคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 0 - 14 วัน ไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด** 

 

เงือ่นไขและขอ้ก ำหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ 

และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหาย

ของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

5. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้  

 

 

  

 

 

 


