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THB01 

เสรมิบญุ รบัทรพัย ์- อดุรฯ - หนองคาย 3 วนั 1 คนื 



 

 

 

มาตรการดูแลป้องกนั การตดิเชือ้โควดิ-19  

 ตรวจวดัอุณหภูมกิอ่นการเดนิทาง  

 ฉดีพน่ฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ กอ่นใหบ้รกิารทุกคร ัง้ 

 โตะ๊อาหาร มกีารจดัทีน่ ัง่แบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing)  

 บรกิารหนา้กากอนามยัชนดิผา้ ทา่นละ 1 อนั  

 จดุบรกิาร แอลกอฮอลล์า้งมอืประจ ารถบสั ตลาดการเดนิทาง  

 จดัผงัทีน่ ัง่ ตามมาตราการป้องกนั COVID-19 ของกระทรวงการทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย 

วนัที1่  กรงุเทพฯ – อดุรธาน ี  (-/-/-) 

20.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ ปัม้ปตท. กม.25 ถนนพหลโยธนิ แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม. (google 

map : https://goo.gl/maps/NddsaJaY2v3M82DX8) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรับ อ านวยความสะดวกในการลงทะเบยีนเพือ่รบัหนา้กากอนามยัแบบผา้ บรกิารจดุเช็ค

อณุหภมูริา่งกายกอ่นการเดนิทาง และมคัคเุทศกค์อยใหค้ าแนะน ามาตราการการป้องกนั 

COVID-19 กอ่นออกเดนิทาง (พน่ฆา่เชือ้ยานพาหนะ และตรวจเช็คอณุหภมูพินกังานคบ

ขบัรถกอ่นการเดนิทาง )  

*กรณุาเผือ่เวลาในการเดนิทางมายงัจดุนดัหมาย เนือ่งจากรถออกเดนิทางตามเวลา หาก

ทา่นมาไมท่นั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

21.00 น. ออกเดนิทางสู ่จงัหวดัอดุรธาน ีโดยรถบสัปรับอากาศ VIP 2 ชัน้ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 9 ชม.)  

 

วนัที ่2 อดุรธาน ี– วดัป่าภกูอ้น – หนองคาย – วดัผาตากเสอื ชมSKY WALK – ตลาดทา่เสด็จ– ศาลา

แกว้กู ่– UD TOWN  (B/L/-) 

เชา้ เดนิทางถงึ จงัหวดัอดุรธาน ีเป็นจังหวัดทีต่ัง้อยูต่อนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

จังหวัดอดุรธานเีป็นศนูยป์ฏบิตักิารกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และศูนยก์ลางพืน้ทีลุ่่ม

แมน่ ้าโขง ปัจจบุนัอดุรธานเีป็นศนูยก์ลางหน่วยงานราชการตา่ง ๆ ในภมูภิาค ศูนยก์ลางการเดนิทางทาง

บกและทางอากาศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทัง้เป็นศูนย์กลางของอนุภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขง 

เชือ่มโยงกบัประเทศในภมูภิาคอาเซยีน  

รบัประทานอาหารเชา้ (1) ณ รา้นอาหาร (เมนไูขก่ระทะ) 

น าท่านเดนิทางสู ่วดัป่าภูกอ้น ตัง้อยูใ่นเขตป่าสงวนแห่งชาตป่ิานายงูและป่าน ้าโสม ทอ้งทีบ่า้นนาค า 

ต าบลบา้นกอ้ง อ าเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี อันเป็นรอยต่อแผ่นดนิ 3 จังหวัด คอื อุดรธานี เลย และ

หนองคาย เกดิขึน้จากพทุธบรษัิท ทีต่ระหนักถงึคณุประโยชนข์องธรรมชาตแิละป่าตน้น ้าล าธาร ซึง่ก าลัง

ถกูท าลาย และเพือ่ตามรอยพระยคุลบาทพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว ในการรักษาความสมบรูณ์ของป่า

ไมต้น้น ้าล าธาร สตัวป่์า และพรรณไมน้านาพันธุ ์  ส าหรับไฮไลทอ์ันเป็นเอกลักษณ์ของวัดป่าภกูอ้น คอื 

โครงสรา้งการออกแบบทางสถาปัตยกรรมขององคพ์ระพุทธรูปหนิออ่น พระวหิาร ศาลาราย และอาคาร

https://goo.gl/maps/NddsaJaY2v3M82DX8


 

 

 

รอบลานเขา โดยพระวหิารมลีักษณะสถาปัตยกรรมไทยประยกุตส์มัยรัตนโกสนิทร ์ภาพภายในพระวหิาร

ตกแตง่ดว้ยพทุธประวัต ิพระพทุธไสยาสนโ์ลกนาถศาสดามหามนุหีนิออ่นสขีาว ความยาว 20 เมตร เป็น

หนิออ่นทีม่คีวามสวยงามและทนทานทีส่ดุ รวมระยะเวลาในการสรา้งทัง้หมด 6 ปี เนื่องในโอกาสมหา

มงคลที่พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช ทรงเจรญิพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ พระ

พทุธไสยาสนน์ีจ้งึเป็นสญัลักษณ์แหง่พทุธศลิป์ของรัชกาลที ่9 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่วดัผาตากเสือ้ (ใชเ้วลาโดยประมาณ 01.30 ชม.) ทีต่ัง้อยูบ่นเขาในเขตอ าเภอ

สังคม จังหวัดหนองคาย เดมิชือ่วัดถ ้าพระ หลวงปู่ เพชร ปะทโีป ท่านไดเ้ดนิทางมาปฏบิัตธิรรม บรเิวณ

ถ ้าพระและไดก้่อตัง้วัดผาตาก เสือ้ขึน้ เมือ่ปี พ.ศ.2477 มเีนื้อที ่29 ไร่ 2 งาน 78 ตารางวา วัดผาตาก

เสือ้เป็นวัดปฏบิัตธิรรม ต่อมาไดอ้ัญเชญิพระสารีรกิธาตุมาประดษิฐานเมือ่ 2 เมษายน 2550 เป็นที่

สักการะของพุทธศาสนิกชนทั่วไป เป็นวัดที่มทีวิทัศน์สวยงามมาก สูงจากระดับน ้าทะเล 550 เมตร 

ภายในวัดมธีรรมชาตทิีส่มบรูณ์ เป็นจดุชมววิแมน่ ้าโขงทีส่วยทีส่ดุแหง่หนึง่ ในชว่งทีน่ ้าลดหากไปยนื อยู่

บนวัดผาตากเสือ้แลว้มองลงมายังแม่น ้าโขง จะเห็นสันทรายเป็นริว้คลา้ยเกล็ดพญานาคอย่างชัดเจน 

โดยไดรั้บการตัง้ใหเ้ป็นแหลง่ ทอ่งเทีย่วเสน้ทางในฝัน Dream Destination 2  

น าคณะชม SKY WALK จดุชมววิแมน่ ้าโขงโดยสรา้งเป็นสกายวอลค์ ยืน่ออกจากตัวหนา้ผา 6 เมตร ปู

พืน้ดว้ยกระจกแทมเพอรล์ามเินต กระจกใสแข็งแรงทนทาน หนา 4 เซนตเิมตร รองรับนักท่องเทีย่วขึน้

ไปยนืครัง้ละประมาณ 20 คน ส าหรับจุดชมววิ วัดผาตากเสือ้ บา้นผาตัง้ ต.ผาตัง้ อ.สังคม จ.หนองคาย 



 

 

 

สูงจากระดับน ้าทะเล ประมาณ 500 เมตร เป็นจุดชมทัศนียภาพทีส่วยงามของจังหวัดหนองคาย เป็น

แหลง่ทอ่งเทีย่วทางธรรมชาตทิีส่วยงามแหง่หนึง่ของ จ.หนองคาย ทีไ่ดรั้บความสนใจจากนักท่องเทีย่ว

จ านวนมาก เนือ่งจากเป็นภเูขาสงูทีส่ามารถขบัรถขึน้ไปได ้และเป็นจุดทีส่ามารถมองเห็นตัว อ.สังคมตัว 

อ.สังคม แม่น ้าโขง แม่น ้าตอนเมอืงสังทอง ของ สปป.ลาว ทีไ่หลมาบรรจบแม่น ้าโขง ตลอดจนภูเขา

นอ้ยใหญท่ีส่ลับซบัซอ้นและสวยงาม  

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั (2) ณ รา้นอาหาร เมนแูหนมเนอืง 

น าทา่นเดนิทางไปยงั ตลาดทา่เสด็จ หรอื ตลาดอนิโดจนี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาท)ี เดมิชือ่ 

ตลาดทา่เรอื เพราะกอ่นทีจ่ะมกีารสรา้งสะพานมติรภาพ ไทย-ลาว ประชาชนทัง้สองฝ่ังน ้า จะตอ้งใชเ้รอื

ในการสัญจรไปมา ท าการคา้ระหว่างชายแดนกันอยา่งคกึคัก ทีน่ี่จงึเป็นทีท่ าการด่านตรวจคนเขา้เมอืง

และท าหนังสอืเดนิทางผา่นแดน ในปี 2498 เกดิน ้าท่วมครัง้ใหญ่ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวภมูพิลอ

ดุลยเดช และ สมเด็จพระนางเจา้สริกิติ ิ ์พระบรมราชนิีนาถไดท้รงเสด็จไปเยีย่มเยยีนราษฎรผูป้ระสบภัย 

จ.หนองคาย พระองค์ไดเ้สด็จขึน้จากเรือพระทีน่ั่ง ณ ตลาดท่าเรือ แห่งนี้ ภายหลังจงึเปลีย่นชือ่จาก 

“ตลาดท่าเรือ” เป็น “ตลาดท่าเสด็จ” และชุมชนตลาดท่าเสด็จ เป็นแหล่งซือ้ขายผลติภัณฑช์ุมชน

จังหวัดหนองคาย ทีม่สีนิคา้แทบทุกอย่างทีต่อ้งการ ในจังหวัดหนองคาย เช่น อาหารพืน้เมอืง สนิคา้ 

OTOP ประจ าต าบล ของทีร่ะลกึ และของเครือ่งใชต้่างๆ ทีล่ว้นแลว้แต่สามารถซือ้ไปเป็นของฝากได ้

อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

น าท่านเทีย่วชม ศาลาแกว้กู ่(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาท)ี หรอืทีรู่จั้กกันในอกีชือ่หนึง่ว่า “วัด

แขก” คอื สวนประตมิากรรมปนูปั้นขนาดใหญ่ มพีืน้ทีห่ลายสบิไร่ ปัจจุบันอยูใ่นความดูแลของพุทธมาม



 

 

 

กะสมาคมจังหวัดหนองคาย สถานทีแ่ห่งนี้สรา้งขึน้จากแรงบันดาลใจของ “พ่อปู่ บญุเหลอื สรุรัีตน์” เมือ่

ราวปี พ.ศ. 2521 ตามความเชือ่วา่หลักค าสอนของทกุๆ ศาสนาสามารถน ามาผสมผสานกันได ้( “ พ่อปู่

บญุเหลอื สรุรัีตน์ ” เป็นนักปฏบิัตธิรรมแต่เสยีชวีติไปแลว้ราวๆ สบิปีกว่า ทมีงานท่องเทีย่วดอทคอมได ้

ลองสอบถามขอ้มูลจากเจา้หนา้ที่จ าหน่ายบัตรเขา้ชมศาลาแกว้กู่แลว้เขา้ใจว่า พ่อปู่ น่าจะบวชเป็น

พราหมณ์นุ่งขาวห่มขาว ปัจจุบันร่างของพ่อปู่ บญุเหลอืถูกเก็บรักษาเอาไวบ้นชัน้ 3 ของศาลาแกว้กู่ใน

สภาพทีไ่มเ่น่าเป่ือย นักทอ่งเทีย่วสามารถแวะขึน้ไปสกัการะรา่งของพอ่ปู่ ไดท้กุวัน *รวมคา่เขา้ชม 

 

จากนัน้พาท่านไปเดนิชลิลแ์ลนดม์าร์กใจกลางเมอืง UD TOWN ศูนยก์ารคา้อุดรธาน ี(ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 01.30 ชม.) และเลอืกซือ้สนิคา้นานาชนดิ ทีศ่นูยก์ารคา้ ยดู ีทาวน ์แหลง่ท่องเทีย่วใน 

จ.อดุรธาน ีทีข่นาดใหญท่ีส่ดุ กบัความเป็นศนูยก์ลางของไลฟ์สไตล ์และความสมบรูณ์แบบของโลเคชัน่

ใจกลางเมอืง เป็นสถานทีพั่กผอ่น แหลง่ชอ้ปป้ิงของวัยรุน่เมอืงอดุรธาน ียดูทีาวน ์ตัง้อยูห่นา้สถานีรถไฟ

อดุรธานี แหล่งชอ้ป้ิงบรเิวณนี้ ประกอบไปดว้ย แหล่งกนิ แหล่งขายของ ทีใ่หญ่มาก และมากจรงิๆทัง้

ของกนิ และของขาย ถา้ดจูากแผนทีบ่รเิวณหนา้สถานรีถไฟนี ้จะประกอบไปดว้ยพืน้ที ่3 ตลาด 

 



 

 

 

เย็น  อสิระอาหารค า่ เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 

พกัที ่ โรงแรมนภาลยั จ.อดุรธาน ีหรอืเทยีบเทา่ อสิระใหท้า่นไดพั้กผอ่นตามอธัยาศัย  

 

วนัที ่3  อดุรธาน ี– หนองประจกัษ ์– วดัศริสิทุโธ หรอื วดัค าชะโนด – กรงุเทพฯ (B/L/-) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (3) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางมายัง หนองประจกัษ ์(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาท)ี เป็นหนองน ้าขนาดใหญ่ทีม่ี

เกาะกลางน ้า สถานทีท่่องเทีย่วยอดนยิมของจังหวัดอดุรธานี ถอืเป็นแลนมารค์ส าคัญของจังหวัดทีช่าว

อดุรธานีมาท ากจิกรรมต่างๆ มากมาย อาทเิชน่ ออกก าลังกาย กฬีา สนามเด็กเล่น และตอ้งมาเช็คอนิ 

ถา่ยรปูคูช่คิๆกบัเป็ดเหลอืงยกัษ์เมอืงอดุรธานี 

 

น าทา่นเดนิทางต่อไปยัง วดัศริสิุทโธ หรอื ค าชะโนด (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 01.30 ชม.) 

อ.บา้นดงุ จ.อดุรธาน ีอกีหนึง่ต านานความเชือ่เกีย่วกับพญานาคทีค่นไทยหลายคนยังสงสัย ซึง่

คนในพืน้ทีเ่ชือ่ว่าเป็นดนิแดนของพญานาคป่าศักดิส์ทิธิล์ีล้ับอาถรรพเ์กาะลอยน ้ากับเรือ่งราว

ความเชือ่ทีว่า่เกาะค าชะโนดไมเ่คยจมน ้าเพราะมพีญานาคคอยปกปักรักษา 



 

 

 

 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั (4) ณ รา้นอาหาร  

บา่ย  ไดเ้วลาอนัสมควรออกเดนิทางสู ่กรงุเทพมหานคร  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 09.30 ชม.) 

21.30 น.  เดนิทางถงึ กรงุเทพมหานคร โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

 

 

 

 

 



 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

วันทีเ่ดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาพกัเดีย่ว เพิม่ หมายเหต ุ

04 – 06 กนัยายน 63 3,999 700 ไมม่รีาคาเด็ก (ศกุร-์อาทติย)์ 

18 – 20 กนัยายน 63 3,999 700 ไมม่รีาคาเด็ก (ศกุร-์อาทติย)์ 

26 – 28 กนัยายน 63 3,999 700 ไมม่รีาคาเด็ก (เสาร-์จันทร)์ 

02 – 04 ตลุาคม 63 3,999 700 ไมม่รีาคาเด็ก (ศกุร-์อาทติย)์ 

09 – 11 ตลุาคม 63 3,999 700 ไมม่รีาคาเด็ก (ศกุร-์อาทติย)์ 

17 – 19  ตลุาคม 63 3,999 700 ไมม่รีาคาเด็ก (เสาร-์จันทร)์ 

23 – 25 ตลุาคม 63 3,999 700 ไมม่รีาคาเด็ก (ศกุร-์อาทติย)์ 

06 – 08  พฤศจกิายน 63 3,999 700 ไมม่รีาคาเด็ก (ศกุร-์อาทติย)์ 

14 – 16 พฤศจกิายน 63 3,999 700 ไมม่รีาคาเด็ก (เสาร-์จันทร)์ 

21 – 23 พฤศจกิายน 63 3,999 700 ไมม่รีาคาเด็ก (เสาร-์จันทร)์ 

05 – 07 ธันวาคม 63 3,999 700 ไมม่รีาคาเด็ก (วันหยดุยาว) 

**ไมม่รีาคาเด็ก ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิ** 

เอกสารประกอบการเดนิทาง  

 ส าเนาบตัรประชาชน ใชส้ าหรับการท าประกนัการเดนิทาง 

***** รบกวนสง่พรอ้มกับหลักฐานการช าระเงนิ ***** 

ขอ้ส าคญั  

 ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์า่นละ 300 บาท  

 ถา้หากมผีูเ้ดนิทางต า่กวา่ 9 คน ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง โดยจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 7 วนั

กอ่นการเดนิทาง  

 กรณีกรุ๊ปทีอ่อกเดนิทางไม่ถงึ 25 ทา่น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์เปลีย่นจากรถบัสปรับอากาศ เป็น รถตูป้รับอากาศ และจะมี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิอกีทา่นละ 500 บาท โดยจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 7 วนักอ่นการเดนิทาง  

 



 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

 รถบสัปรับอากาศ VIP 2 ชัน้ / รถตูป้รับอากาศ VIP (น าเทีย่วตามรายการ) 

 บรกิารน ้าดืม่ 1 ขวด/วนั  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบใุนโปรแกรมทอ่งเทีย่ว 

 มัคคเุทศกน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทางตามกรมธรรม ์คา่รักษาพยาบาลวงเงนิทา่นละ 500,000 บาท หรอืกรณีเสยีชวีติ วงเงนิทา่นละ 

1,000,000 บาท  ตามเงือ่นไขของบรษัิทประกนัภัย ซึง่ไมร่วมประกนัสขุภาพ 

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 

 คา่ทีพั่กจ านวน 1 คนื ตามโปรแกรม  

 

อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 

 คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก(ถา้ม)ี และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวั นอกเหนอืจากทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มังสวรัิต ิหรอือาหารส าหรับมสุลมิ 

 คา่ธรรมเนยีมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวตา่งชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจา่ยจรงิ 

 VAT 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 ทปิคนขบัรถและมัคคเุทศกท์า่นละ 300 บาท  

 

เง ือ่นไขการจอง 

 มัดจ าทา่นละ 2,000 บาท หลังจากสง่เอกสารการยนืยันการจอง 1 วัน เชน่ ท่านจองวันนี้ กรุณาช าระเงนิมัดจ าในวันถัดไป 

กอ่นเวลา 16.00 น. มเิชน่นัน้จะถอืว่าท่านไดท้ าการยกเลกิการจองโดยอัตโนมัตหิากไม่ไดรั้บยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด 

และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรียดเดมิ ทา่นจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ น่ันหมายถงึวา่ กรณีทีม่คีวิรอ 

(WAITING LIST) ก็จะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เนือ่งจากทกุพเีรยีดมทีีน่ั่งจ ากดั  

 ยกเวน้โปรแกรมราคาพเิศษ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่บรกิาร เต็มจ านวน เทา่นัน้  

 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอือย่างนอ้ย 20 วัน กอ่นออกเดนิทาง หากทา่นไม่ช าระภายในระยะเวลาทีท่ีบ่รษัิทก าหนด ทาง

บรษัิทจะถอืวา่ทา่นสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืเงนิมัดจ าใหท้า่นได ้ไม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ก็

ตาม 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วนัขึน้ไป คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 60% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

* กรณีมเีหตยุกเลกิทวัร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททวัร ์คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

* คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 

หมายเหต ุ 

 โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเนื่องจากฤดกูาล สภาพภมูอิากาศ เหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพ

การจราจร สถานทีท่อ่งเทีย่วปิดใหบ้รกิาร เป็นตน้ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยสว่นนีท้างบรษัิทจะค านงึถงึประโยชน์

ของลกูคา้เป็นส าคญั หากกรณีทีจ่ าเป็นจะตอ้งมคีา่ใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษัิทจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ (ถา้ม)ี 

ภัยธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิท  

 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไม่

สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 



 

 

 

 มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่อี านาจในการตดัสนิใจหรอืใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากับเทา่นัน้กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลือ่นวนัเดนิทาง) ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ้า่ยการด าเนนิการตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรับการด าเนนิการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้

ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่วา่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

 -ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอืน่ๆ โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่น

ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนการเดนิทางใหมอ่กีครัง้ ทัง้นี ้กอ่นคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ท าการยนืยันทกุ

ครัง้หากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

 กรณีทีท่า่นตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เชน่ ตัว๋เครือ่งบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิตอ่สอบถาม

เพือ่ยนืยันกับเจา้หนา้ทีก่อ่นทกุครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้เพราะมบีางกรณี

ทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัฤดกูาล สภาพภมูกิาศ 

และ ตารางบนิของทา่อากาศยานเป็นส าคญัเทา่นัน้  

 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไม่ทานเนือ้สตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์(Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วนั

กอ่นการเดนิทาง หรอืตัง้แตท่ีท่า่นเริม่จองทวัร ์ 

 กรณีทีโ่ปรแกรมมทีีพั่ก ทางบรษัิทจะจัดทีน่อนเป็นลกัษณะ 2 เตยีงหรอื 3 เตยีง ทางบรษัิทไมม่นีโยบายจัดคูน่อนใหก้ับ

ลกูคา้ทีไ่มรู่จั้กกนัมากอ่น เชน่ กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น จ าเป็นตอ้งช าระคา่หอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบ ุ 

 บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหวา่งการเดนิทาง ไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม และ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจรงิ กรณีทา่นลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งสง่มายังจุดหมายปลายทาง

ตามทีท่า่นตอ้งการ  

 รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ รา้นอาหารทีร่ะบใุนโปรแกรมอาจจะมกีาร

เปลีย่นแปลงเนือ่งจากรา้นอาหารปิดท าการชัว่คราว หรอื กรณีทีโ่ปรแกรมมทีีพั่ก บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลง

โรงแรม กรณีทีโ่รงแรมอาจจะมปัีญหาไมส่ามารถเขา้พักได ้โดยจะจัดโรงแรมในระดบัใกลเ้คยีงกนั  

 

**เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯ แลว้ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้** 

** ขอขอบพระคณุทุกทา่น ทีม่อบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร ** 

โปรดทราบ 

 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั )ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสา รของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู (

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1  คน  หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น  



 

 

 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้ -ออกประเทศ  เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้ -ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์  

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ /หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน   )ยกเวน้คา่วซีา่  (ก รณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่
สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง  )กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด (และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้  หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 
อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
14. โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนินการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 

 


