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วันแรก

กรุงเทพฯ • อุดรธานี • วัดป่าภูก้อน • วัดผาตากเสื้อ • วัดโพธิ์ชย
ั • ศาลาแก้วกู่ • จังหวัดบึงกาฬ

 (เช้า/กลางวัน/เย็น)
04.00 น.

พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารภายในประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์ โดย
มีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

05.55 น.

ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมือง สู่ จังหวัดอุดรธานี ด้วยเที่ยวบิน DD88
(ใช้ระยะเวลาเดินทาง โดยประมาณ 1ชั่วโมง)*บริการอาหารเช้าและเครื่องดื่มบนเครื่อง*
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หมายเหตุ

เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วกรุป
๊ ระบบ Randomไม่สามารถล็อกที่น่งั ได้ ที่น่งั อาจจะไม่ได้น่งั
ติดกันและไม่สามารถเลือกช่วงที่น่งั บนเครื่องบินได้ในคณะ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน

06.55 น.

เดินทางถึง สนามบินอุดรธานี รับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว นาท่านเดินทางด้วยรถตู้ วีไอพี

จากนั้น

นาท่า นออกเดิ นทางสู่ วัดป่าภูก้อน อาเภอนายู ง จั งหวั ดอุดรธานี วัดสวยท่ามกลางผืน ป่าตั้ งอยู่ ในเขตป่า
สงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้าโสม เป็นสถานที่ท่ีสงบเหมาะแก่การบาเพ็ญภาวนาของพระสายกรรมฐาน
พระวิ ห ารที่ ส วยงามสะดุ ด ตามี ลั ก ษณะเป็ น สถาปั ต ยกรรมไทยประยุ ก ต์ ส มั ย รั ต นโกสิ น ทร์ มี ป ระตู
ทางเข้าออกวิหาร 3 ด้าน ภายในถูกตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา แฝงไปด้วยเรื่องราวคาสอนของพระพุทธ
เจ้า รอบผนังภายในวิหารตกแต่งอย่างสวยงามด้วย ภาพพุทธประวัติและภาพทศชาติ ตกแต่งเป็นภาพปั้ น
นูนต่าหล่อด้วยทองแดงจานวน 22 ช่อง ซึ่งเป็นภาพของพระพุทธเจ้าในองค์ชาติต่างๆ 10 ชาติ ภายในวัดมี
พระบรมสารีริกธาตุบรรจุในพระเกศพระร่วงโรจน์ศรีบูรพา สักการะองค์พระพุทธรูปหินอ่อนเพื่อความเป็น
สิริมงคล

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารสุจิตราปลาเผา
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จากนั้น

ออกเดินทางสู่อาเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ลัดเลาะเลียบลาน้าโขงมุ่งสู่ วัดผาตากเสื้อ ซึ่งตั้งอยู่บนยอด
เขาเป็นวัดที่มีทิวทัศน์สวยงามมาก มองจากบนหน้าผาลงมาเห็นแม่น้าฝั่ งประเทศลาวไหลมาบรรจบแม่น้า
โขงเกิ ด เป็ น ดอนที่ ส วยงามมาก ภายในวั ด มี ธ รรมชาติ ท่ี ส มบู ร ณ์ สามารถเดิ น เลาะตามหน้ า ผาเพื่ อ ชม
ธรรมชาติ แ ละทิ ว ทั ศ น์ ท่ี ส วยงามได้ จุ ด ไฮไลท์ ที่โ ด่ งดั่ ง คื อ Sky Walk ที่ วั ด ผาตากเสื้ อ แห่ ง นี้ ม มี ทางเดิ น
กระจกใสรู ปทรงเกือกม้า โดยยื่นออกไปทางหน้าผา ทางเดินมีลักษณะโปร่งใสสามารถมองทะลุลงไปเบื้ อง
ล่างได้ เป็นสกายวอร์ค กระจกใสแห่งแรกของไทย

จากนั้น

พาทุกท่านเดินทางสู่จังหวัดหนองคาย พาไปยัง วัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวง) จากเดิมชื่อ “วัดผีผิว” ถือ
ว่าเป็นวัดสาคัญของคนไทยอีสานอีกหนึ่งวัดและยังเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจงหวัดหนองคาย เนื่องจากวัดนี้
เคยใช้ เ ป็น ที่ เ ผาผี หรื อ เผาศพ และว่ า กั น ว่ า มี ผีดุ ซึ่ ง ต่ อ มาได้ เ ปลี่ ย นชื่ อ ใหม่ เ ป็ น วั ดโพธิ์ ชั ย ปั จ จุ บัน เป็น
สถานที่ประดิษฐาน “หลวงพ่อพระใส” พระพุทธรู ปขัดสมาธิราบปางมารวิชัย ที่หล่อด้วยทองสุก ซึ่งมีพระ
พุทธลักษณะอันงดงามอย่างมาก
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จากนั้น

มุ่งหน้าสู่ จังหวัดบึงกาฬ ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงในการเดินทาง

เย็น

บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร ครัวปอแก้ว

ค่า

เข้าสู่ที่พัก โรงแรมเดอะวันบึงกาฬ หรือ ระดับเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันที่สอง

ชมพระอาทิตย์ขึ้นจุดชมวิวหินสามวาฬ • วัดภูทอก • คาชะโนด • ถนนคนเดินอุดรธานี

 (เช้า/กลางวัน/-)
04.30น.

พาทุกท่านชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ หินสามวาฬ ณ ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์ ที่นี่โดดเด่นด้วย
ภูเขาหินทราย หน้าผา ถ้า กลุ่มหินรูปทรงต่างๆ และผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ (เปลี่ยนยานพาหนะเป็นรถของ
อาสาป่าไม้ ภูสิงห์) ชม หินสามวาฬ ชมพระอาทิตย์ตกที่หิน หินสามวาฬโดยมีลักษณะเป็นภูเขาหินทรงมน
ทอดตัวยาวเรียงกัน 3 ก้อน มองจากทางอากาศจะเห็นคล้ายเป็นวาฬพ่อ แม่ ลูก ว่ายน้าด้วยกัน ซึ่งน้าในที่นี่
ก็คือผืนป่าที่เขียวขจีนน
ั่ เอง และเมื่อมองจากบนหินสามวาฬออกไป จะพบกับทัศนียภาพของป่าภูวัว ห้วย
บังบาตร แก่งสะดอก หาดทรายแม่นา้ โขง และขุนเขาของเมืองปากกระดิง่ สปป.ลาว หากมาในยามเช้าก็
อาจได้เห็นทะเลหมอกลอยละล่องเหนือผืนป่าอีกด้วย หากอากาศดีเราจะได้สัมผัสทะเลหมอกอย่างสวยงาม
จากนัน
้ อิสระให้ทา่ นถ่ายภาพแห่งความประทับใจ ชมพระอาทิตย์ขึ้น ตามอัธยาศัย
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เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พัก ได้เวลาสมควร นาท่านเดินทางกลับ

08.00 น.

มุ่งหน้าสู่ วัดเจติยาศรีวิหาร (วัดภูทอก) ในภาษาอีสานแปลว่า ภูเขาที่โดดเดี่ยว ภูทอก มี 2 ลูก คือภูทอก
ใหญ่และภูทอกน้อยส่วนที่นักแสวงบุญและ นักท่องเที่ยวทั่วไป สามารถชมได้คือ ภูทอกน้อย ส่วนภูทอกใหญ่
อยู่ห่างออกไป ยังไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวชม ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นการ เดินเท้าขึน
้ สู่ยอดภูทอก จุดเด่นของภูทอกก็
คือ สะพานไม้และบันไดขึ้นชมทัศนียภาพรอบ ๆ ภูทอก ใช้เพียงแรงงานคนสร้างบันได เวียนไปมา รอบภู
ทอกแบบ 360 ซึ่งมีท้งั หมด 7 ชั้น ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 5 ปีเต็มจากชั้น 1-7 จะมีบันไดไม้ให้เดินแบบ
ตรงทอดยาวจนถึงจุดสูงสุดของยอดภูทอก และตั้งแต่ชั้นที่ 3 เป็นต้นไปนักท่องเที่ยวสามารถเดินชม แบบ
สะพานเวียนรอบเขาซึ่งจะ ได้เห็น มุมมองที่แตกต่างไปเรื่อย ๆ
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กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

จากนั้น

นาทุกท่านชมดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์
วังนาคินทร์ คาชะโนด ที่นี่เป็นป่าที่มี
ลักษณะเหมือนเกาะกลางน้าในอ่างเก็บ
น้ากุดขาม เต็มไปด้วยต้นชะโนดซึง่ เป็น
พืชจาพวกปาล์ม ป่าคาชะโนดเป็นสถาน
ที่ ๆ ปรากฏในตานานพื้นบ้าน เชื่อว่า
เป็นที่สิงสถิตของพญานาค เจ้าปู่ศรีสุท
โธ เจ้าย่าศรีประทุมมา ภายในป่าชะโนด
มีบ่อน้าอยู่ตรงกลางเกาะเรียกว่า บ่อคา
ชะโนด เป็นน้าใต้ดินที่พุ่งไหลซึมตลอด
เวลา ให้ท่านได้กราบขอพรสิง่ ศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองและบังเกิดโชคลาภวาสนา
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ขัน
้ ตอนของการมากราบสักการะบูชาคาชะโนด
1.เดินเข้ามาจนถึงหน้าทางเข้าเกาะคาชะโนด มีโซนให้ถอดรองเท้าเอาไว้บริการ ซึ่งบริเวณนี้หากใครอาจจะซื้อบายศรี หรือ
หมาก-พลู เข้าไปกราบพ่อปูแ
่ ละแม่ย่านัน
้ สามารถซื้อได้จากนัน
้ ตรงนีเ้ ลยค่ะ
2. จากนั้นเดินเข้าเกาะคาชะโนด ก็เดินไปเรื่อยๆจนถึง ศาลาทาพิธีท่ม
ี ีรูปปั้ นของพ่อปูศ
่ รีสุทโธ และแม่ย่าศรีปทุมมา ตรงนี้จะ
มีพ่อพราหมณ์ค่อยนาเราทาพิธีเป็นรอบๆ อยู่ตลอดค่ะ
3. สาหรับคนที่ต้องการบนหรือขอให้พ่อปู่และแม่ย่าช่วยในเรื่องต่างๆ ให้เดินมาด้านขวาของศาลาทาพิธี จะมีเจ้าหน้าที่คอย
ให้คาแนะนาเราอยู่ค่ะ สาหรับคนที่ต้องการบน-ขอพร ก็ให้มารับชุดบน แล้วก็ทาบุญตามกาลังทรัพย์ของเราได้เลยค่ะ ในชุด
บนนี้จะมี จานใส่ดอกดาวเรือง เทียน ใบเขียนคาบน ที่เอาไว้เขียนคาอธิษฐานของเราลงไปค่ะ แล้วจากนั้นเจ้าหน้าที่จะให้
กระดาษอีกหนึ่งใบให้เราเก็บไว้ค่ะ ในนัน
้ จะบอกว่าหากคาอธิษฐานของเราเป็นจริง เรากลับมากราบพ่อปู่และแม่ยา่ นัน
้ ต้อง
เตรียมอะไรมาให้ทา่ นบ้าง
4.หลังจากเขียนคาอธิษฐานเรียบร้อยแล้ว ให้เรามานั่งตรงหน้าพ่อปู่-แม่ยา่ กล่าวคาบูชาตามพ่อพราหมณ์ ในตอนนี้สาหรับ
คนเอาบายศรีพญานาคมาถวายตอนอธิฐาน เมื่อถึงตอนกล่าวคาบูชา ให้
5.เมื่อจบคาบูชา พ่อพราหมณ์ก็จะให้เรานาบายศรี หรือ สิ่งของที่เตรียมมา เอาไปวางไว้ท่ห
ี น้าของพ่อปู่-แม่ยา่ แต่สาหรับคน
ที่จะเอากลับบ้านก็ไม่ต้องนามาวาง สามารถนาออกไปได้เลยค่ะ ส่วนใครที่เขียนใบคาอธิษฐานแบบเรา ก็ให้นาใบอธิษฐานไป
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ไว้ใกล้ๆกับพ่อปู่ศรีสุทโธ เพื่อที่ท่านจะได้เห็นคาอธิฐานของเราชัดๆ เท่านี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นพิธีการการขอพรพ่อปู่ศรีสุทโธ-แม่
ย่าศรีปทุมมาเราหันหน้าของบายศรีพญานาคมาหาตัวเราเพื่อความเป็นศิริมงคล
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จากนั้น

นาท่านสู่ ถนนคนเดินอุดร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีการจาหน่ายสินค้าที่ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม ส่วนใหญ่จะ
เป็นสินค้าหายาก งานทามือ งานศิลปะ และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีร้านค้ามากกว่า 80 ร้าน ตัวตลาด
กว้างขวางไม่แออัด เดินสะดวกสบายเป็นการตั้งร้านขายริมถนนเป็นแผงลอยหรือวางขายกับพื้น มีความยาว
ประมาณ 500 เมตร เปิดเฉพาะวันศุกร์และวันเสาร์เท่านัน
้

เย็น

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้มเี วลาเดินช้อปปิ้ งอย่างเต็มที่ ณ ถนนคนเดินอุดรธานี

ค่า

เข้าสู่ที่พัก Amman Unique Hotel อุดรธานี โรงแรมสุดหรูตกแต่งสไตล์โมร็อกโคที่แรกในอุดรธานี

วันที่สาม

กุมภวาปี ทะเลบัวแดง • ช้อปปิ้ งของฝาก • สนามบินอุดร • กรุงเทพฯ

 (เช้า/กลางวัน/-)
เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เชิญท่านทากิจธุระส่วนตัวตามอัธยาศัย
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08.00 น.

นาท่านแวะชม ทะเลบัวแดง บึงหนองหานกุมภวาปี อันซีนแห่งสีสันธรรมชาติสร้าง นาท่านล่องเรือชม
ทะเลบัวแดง ด้วยความงามอันเป็นเอกลักษณ์ของดอกบัวที่ธรรมชาติรังสรรค์ เมื่อสีแดงอมชมพูของดอกบัว
เบ่งบานขึน
้ พร้อมๆ กัน ก็จะกลายเป็นภาพความงามอันวิจิตรสุดลูกลูกตาราวกับเนรมิตบนผืนผ้าใบ ขณะที่
บรรยากาศโดยรอบบึงหนองหาน ก็สะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้าตาม ธรรมชาติด้วยพันธุ์ปลาน้า
จืด สายพันธุน
์ กท้องถิน
ี ล่อเลี้ยง ทะเลบัวแดง
่ และพืชน้าอีกจานวนมากอันเป็นหัวใจของระบบนิเวศน์ท่ห
และวิถีชุมชนให้ยงั่ ยืนจนถึงทุกวันนี้

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ร้านวีทีแหนมเนือง หลังรับประทานอาหาร ให้ทา่ นได้เลือกซื้อของฝากขึน
้ ชื่อ
ของจังหวัดอุดรธานี ไม่ว่าจะเป็น แหนมเนือง กระยอทอด กระยอสด หมูยอ เมี่ยงพันหอม กุ้งพันอ้อย และ
อื่นๆ อีกมากมาย ได้เวลาอันสมควรนาทุกท่านออกเดินสูส
่ นามบินอุดรธานี

14.45 น.

ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD305

15.50 น.

เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

...........................................................................................................
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อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเทีย
่ ว
จานวน

ราคาปกติต่อ
ท่าน

ราคาต่อท่าน
รัฐจ่าย 40%

พักเดี่ยวเพิม
่

เริม
่ เดินทาง

กลับจากเดินทาง

รถตู้ปรับ
อากาศ

24 ธ.ค.64

26 ธ.ค.64

รถตู้ 8 ที่น่งั

8+1

8,999

5,399

2,000

31 ธ.ค.64

02 ม.ค.65

รถตู้ 8 ที่น่งั

8+1

10,999

6,599

2,000

01 ม.ค.65

03 ม.ค.65

รถตู้ 8 ที่น่งั

8+1

9,999

5,999

2,000

14 ม.ค.65

16 ม.ค.65

รถตู้ 8 ที่น่งั

8+1

7,999

4,799

2,000

21 ม.ค.65

23 ม.ค.65

รถตู้ 8 ที่น่งั

8+1

7,999

4,799

2,000

28 ม.ค.65

30 ม.ค.65

รถตู้ 8 ที่น่งั

8+1

7,999

4,799

2,000

29 ม.ค.65

31 ม.ค.65

รถตู้ 8 ที่น่งั

8+1

7,999

4,799

2,000

** การันตีต้งั แต่ 8 ท่านขึ้นไปออกเดินทางมีหัวหน้าทัวร์ กรณี 6 ท่านไม่มห
ี ว
ั หน้าทัวร์**
กรณีกรุป
๊ เดินทางไม่ครบตามจานวน ขอสงวนสิทธิเ์ ลื่อนวันเดินทาง
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อัตราค่าบริการรวม

 ตั๋วเครื่องบินชัน
้ ทัศนาจรไป-กลับพร้อมกรุ๊ป เป็นราคาตั๋วพิเศษไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนวันเดินทางได้ หาก
ลูกค้ามีความประสงค์ท่จ
ี ะเลื่อนวันเดินทางหรืออยูต
่ ่อไม่กลับพร้อมกรุ๊ป ลูกค้าจะต้องทาการซื้อตั๋วเครื่องบินใหม่เท่านัน
้
 น้าหนักกระเป๋าโหลดใต้ทอ
้ งเครื่องไม่เกิน 20 กก. ถือขึน
้ เครื่องไม่เกิน 7 กก.
 โรงแรมที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน) กรณีพัก 3 ท่านจะเป็นที่นอนเสริม
 อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่ารถตู้พร้อมคนขับท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่าหัวหน้าทัวร์นาเที่ยวตามรายการ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ประกันอุบัตเิ หตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีท่ไี ด้รับอุบัติเหตุระหว่าง
การเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจาตัวของผู้เดิ นทาง ไม่รวมประกัน
สุขภาพและกันประกันโควิด-19

อัตราค่าบริการไม่รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีด ที่ไม่ได้
ระบุไว้ในรายการ
ค่ า ใช้ จ่า ยอั นเกิ ดจากความล่ าช้ าของ, อุ บัติ ภั ย ทางธรรมชาติ, การประท้ วง, การจลาจล ,การนั ดหยุดงาน, การถูก
ปฏิ เ สธไม่ ใ ห้ อ อกและเข้ า เมื อ ง จากเจ้ า หน้ า ที่ ต รวจคนเข้ า เมื อ งและเจ้ า หน้ า ที่ ก รมแรงงานทั้ ง ที่ เ มื อ งไทย และ
ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
ค่าทิปไกด์ คนขับรถ 300 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน
เงื่อนไขการสารองที่นั่งกรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนทาการจองหากท่านชาระเงินแล้วจะถือว่าท่านยอมรับใน
เงื่อนไขดังกล่าวทั้งหมดและไม่สามารถเรียกร้องใดๆได้ทุกกรณี

เงื่อนไขการสารองที่น่งั และการยกเลิกทัวร์
เอกสารที่ใช้ประกอบการเดินทาง
•

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน

•

เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 หรือใบรับรองผลการตรวจโควิด
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การจองทัวร์ :
•

กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทางและชาระค่ามัดจาทัวร์ท่านละ 3,000 บาท ส่วนที่เหลือชาระก่อนการ
เดินทางอย่างน้อย 20 วัน

กรณียกเลิก :
•

แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง

: หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น อาทิ ค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน ,
รถตู้ VIP,ค่าโรงแรมที่พัก ,ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ,
ค่าบริการ

•

แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทาง 15-29 วัน

: ยึดเงินค่าทัวร์ 50% และ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ
ค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน , รถตู้ VIP, ค่าโรงแรมที่พัก
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการ

•

ในกรณีชาระค่าทัวร์เต็มจานวนแล้ว แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิเ์ ก็บ
เงินค่าทัวร์ท้งั หมดโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆทั้งสิ้น
เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551

กรณีจองทัวร์วันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์,วันหยุดยาวต่อเนื่อง และได้มก
ี ารแจ้งยกเลิกทัวร์ ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์เก็บค่าทัวร์ท้งั หมด โดยไม่มเี งื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :
•

กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทาการเลื่อน
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้
ตามความเป็นจริง

•

ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินทุกกรณี

เงื่อนไขอื่น ๆ :
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ ครบ
ตามจ านวนที่ บ ริ ษัท ฯ ก าหนดไว้ (8 ท่ า นขึ้ น ไป) เนื่ อ งจากเกิ ด ความเสี ย หายต่ อ ทางบริ ษัท ฯ และผู้ เ ดิ น ทางอื่ น ที่
เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน

รายละเอียดเพิ่มเติม
➢ บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่เี กิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
➢ พาหนะ , ราคา และ รายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดิน
ทางเป็นสาคัญ
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➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าจาก การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล ,สายการ
บินยกเลิกบินหรือเปลี่ยนแปลงเวลาบินและเที่ยวบิน ซึง่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภย
ั พิบัตท
ิ าง
ธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีท่เี กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความ
เหมาะสม)
➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว ซึง่ ไม่ได้เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีท่เี กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์)
➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จา่ ยทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชาระเหมาขาด
➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิน
้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัตเิ หตุท่เี กิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ของท่านเอง**

