
 

 

 

Code: DG13-VZ03-UdonThani-NongKhai-32VZ-Sep-Dec-4999-A200908 

 

 

 

บนิดว้ยสายการบนิ ไทยเวยีดเจ็ท THAI VIETJET (VZ) : ขึน้เครือ่งทีส่นามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิ(BKK) 

 



 

 

 

VZ200 BKK(กรงุเทพ) - UTH(อดุรธาน)ี 09.00 – 10.10 

VZ203 UTH(อดุรธาน)ี- BKK(กรงุเทพ) 17.05 – 18.15 

**ไมร่วมน า้หนกักระเป๋าส าหรบัโหลดใตท้อ้งเครือ่ง และถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ า้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก.** 

**อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์ขึน้อยูก่บัสายการบนิ** 

มาตราการดแูลป้องกนั การตดิเชือ้โควดิ-19  

 ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นการเดนิทาง  

 ฉีดพน่ฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ กอ่นใหบ้รกิารทกุครัง้ 

 โต๊ะอาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing)  

 บรกิารหนา้กากอนามยัชนดิผา้ ทา่นละ 1 อนั  

 จดุบรกิาร แอลกอฮอลล์า้งมอืประจ ารถ ตลอดการเดนิทาง  

 จัดผังทีน่ั่ง ตามมาตราการป้องกนั COVID-19 ของกระทรวงการทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย 

 

DAY1 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ – ทา่อากาศยานนานาชาตอิดุรธาน ี– วดัป่าภกูอ้น – หนองคาย – วดัผาตาก

เสอื ชม SKY WALK    (-/L/D)                    

07.00 คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ  ชัน้ 4 เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ สายการบนิ 

THAI VIETJET โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกในการลงทะเบยีนเพือ่

รบัหนา้กากอนามยัแบบผา้ และมคัคุเทศกค์อยใหค้ าแนะน ามาตราการการป้องกนั COVID-19 กอ่น

ออกเดนิทาง  *กรณุาเผือ่เวลาในการเดนิทางมายงัสนามบนิ เนือ่งจากตอ้งใชเ้วลาในการเช็คอนิ สาย

การบนิจะปิดใหท้ าการเช็คอนิกอ่นเวลาบนิประมาณ 1 ช ัว่โมง*  

09.00   ออกเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตอิุดรธาน ีจังหวัดอุดรธานี โดยสายการบนิ THAI VIETJET 

เทีย่วบนิที ่VZ200 ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 1 ชัว่โมง 10 นาท ี**อาจจะมกีารเปลยีนแปลงไฟลท์ขึน้อยูก่บั

สายการบนิ ** 

10.10 เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิดุรธาน ีจงัหวดัอดุรธาน ีหลังจากทุกท่านรับสัมภาระเรยีบรอ้ยแลว้ พา

คณะออกเดนิทางตามโปรแกรมทัวร ์โดยรถตูป้รับอากาศ VIP ทีค่อยใหบ้รกิารอยู่ (พน่ฆา่เชือ้ยานพาหนะและ

ตรวจเช็คอณุหภมูพินกังานคบขบัรถกอ่นการเดนิทาง ) 

    --------------------  หลงัจากทกุทา่นรบัสมัภาระ และท าธุระสว่นตวัเรยีบรอ้ยแลว้ ------------------ 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร  

น าทา่นออกเดนิทางสู ่วดัป่าภกูอ้น ตัง้อยูใ่นเขตป่าสงวนแหง่ชาตป่ิานายงูและป่าน ้าโสม ทอ้งทีบ่า้นนาค า ต าบล

บา้นกอ้ง อ าเภอนายงู จังหวัดอดุรธาน ีอนัเป็นรอยตอ่แผน่ดนิ 3 จังหวัด คอื อดุรธาน ีเลย และหนองคาย เกดิขึน้

จากพุทธบรษัิท ทีต่ระหนักถงึคุณประโยชน์ของธรรมชาตแิละป่าตน้น ้าล าธาร ซึง่ก าลังถูกท าลาย และเพือ่ตาม

รอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ในการรักษาความสมบรูณ์ของป่าไมต้น้น ้าล าธาร สัตวป่์า และ



 

 

 

พรรณไมน้านาพันธุ์   ส าหรับไฮไลท์อันเป็นเอกลักษณ์ของวัดป่าภูกอ้น คือ โครงสรา้งการออกแบบทาง

สถาปัตยกรรมขององคพ์ระพทุธรปูหนิออ่น พระวหิาร ศาลาราย และอาคารรอบลานเขา โดยพระวหิารมลีักษณะ

สถาปัตยกรรมไทยประยุกตส์มัยรัตนโกสนิทร ์ภาพภายในพระวหิารตกแต่งดว้ยพุทธประวัต ิพระพุทธไสยาสน์

โลกนาถศาสดามหามุนีหนิอ่อนสขีาว ความยาว 20 เมตร เป็นหนิอ่อนทีม่คีวามสวยงามและทนทานทีสุ่ด รวม

ระยะเวลาในการสรา้งทัง้หมด 6 ปี เนือ่งในโอกาสมหามงคลทีพ่ระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช 

ทรงเจรญิพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ พระพทุธไสยาสนน์ีจ้งึเป็นสญัลักษณ์แหง่พทุธศลิป์ของรัชกาลที ่9 

 

ไดเ้วลาอันสมควร น าคณะออกเดนิทางมุง่หนา้สู ่อ.สงัคม จ.หนองคาย น าท่านเดนิทางสู ่วดัผาตากเสือ้ อยู่

บนเขาในเขตอ าเภอสังคม จังหวัดหนองคาย เดมิชือ่วัดถ ้าพระ หลวงปู่ เพชร ปะทโีป ท่านไดเ้ดนิทางมาปฏบิัติ

ธรรม บรเิวณถ ้าพระและไดก้่อตัง้วัดผาตาก เสือ้ขึน้ เมือ่ปี พ.ศ.2477 มเีนื้อที ่29 ไร่ 2 งาน 78 ตารางวา วัดผา

ตากเสือ้เป็นวัดปฏบิัตธิรรม ต่อมาไดอ้ัญเชญิพระสารรีกิธาตุมาประดษิฐานเมือ่ 2 เมษายน 2550 เป็นทีส่ักการะ

ของพทุธศาสนกิชนทั่วไป เป็นวัดทีม่ทีวิทัศนส์วยงามมาก สงูจากระดับน ้าทะเล 550 เมตร ภายในวัดมธีรรมชาติ

ทีส่มบรูณ์ เป็นจดุชมววิแมน่ ้าโขงทีส่วยทีส่ดุแหง่หนึง่ ในชว่งทีน่ ้าลดหากไปยนื อยูบ่นวัดผาตากเสือ้แลว้มองลง

มายงัแมน่ ้าโขง จะเห็นสนัทรายเป็นริว้คลา้ยเกล็ดพญานาคอยา่งชดัเจน โดยไดรั้บการตัง้ใหเ้ป็นแหลง่ ทอ่งเทีย่ว

เสน้ทางในฝัน Dream Destination 2  



 

 

 

น าคณะชม SKY WALK จุดชมววิแมน่ ้าโขงโดยสรา้งเป็นสกายวอลค์ ยืน่ออกจากตัวหนา้ผา 6 เมตร ปพูืน้ดว้ย

กระจกแทมเพอรล์ามเินต กระจกใสแข็งแรงทนทาน หนา 4 เซนตเิมตร รองรับนักท่องเที่ยวขึน้ไปยนืครัง้ละ

ประมาณ 20 คน ส าหรับจดุชมววิ วัดผาตากเสือ้ บา้นผาตัง้ ต.ผาตัง้ อ.สังคม จ.หนองคาย สงูจากระดับน ้าทะเล 

ประมาณ 500 เมตร เป็นจุดชมทัศนียภาพทีส่วยงามของจังหวัดหนองคาย เป็นแหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาตทิี่

สวยงามแห่งหนึ่งของ จ.หนองคาย ทีไ่ดรั้บความสนใจจากนักท่องเที่ยวจ านวนมาก เนื่องจากเป็นภูเขาสูงที่

สามารถขบัรถขึน้ไปได ้และเป็นจดุทีส่ามารถมองเห็นตัว อ.สังคมตัว อ.สังคม แมน่ ้าโขง แมน่ ้าตอนเมอืงสังทอง 

ของ สปป.ลาว ทีไ่หลมาบรรจบแมน่ ้าโขง ตลอดจนภเูขานอ้ยใหญท่ีส่ลับซบัซอ้นและสวยงาม  

 

เย็น รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร 

 น าทกุทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรม โรงแรมอศัวรรณ จ.หนองคาย หรอืเทยีบเทา่  

DAY2 หนองคาย – หลวงพอ่พระใส วดัโพธิช์ยั – ศาลาแกว้กู ่– ตลาดทา่เสด็จ – อุดรธาน ี– วดัพระธาตบุงั

พวน – หนองประจกัษ ์– UD TOWN   (B/L/-) 

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นกราบไหวข้อพร หลวงพอ่พระใส วดัโพธิช์ยั เป็นพระพทุธรปูส าคัญคูเ่มอืง เป็นพระพทุธรปูขดัสมาธริาบ 

ปางมารวชิยั หลอ่ดว้ยทองสสีกุ มพีระรปูลักษณะงดงามมาก ขนาดหนา้ตักกวา้ง 2 คบื 8 นิว้ สว่นสงูจากองคพ์ระ

เบือ้งล่างถงึยอดพระเกศ 4 คบื 1 นิ้ว ประดษิฐานอยู่ที่วัดโพธิช์ัย ซึง่เป็นพระอารามหลวง “สมเด็จกรมพระยา

ด ารงราชานุภาพ ทรงสนันษิฐานไวใ้นหนังสอืประวัตพิระพทุธรปูส าคัญ ซึง่พมิพแ์จกในงานทอดกฐนิพระราชทาน 

พ.ศ. 2468 ว่า หลวงพ่อพระใส เป็นพระพุทธรูปหล่อในสมัยลา้นชา้ง และตามต านานที่เล่าสืบต่อกันมาว่า 

พระธดิา 3 องค ์แหง่กษัตรยิล์า้นชา้งเป็นผูส้รา้ง บางท่านก็ว่าเป็นพระราชธดิาของพระไชยเชษฐาธริาช ไดห้ล่อ



 

 

 

พระพุทธรูปขึน้ 3 องค ์และขนานนาม พระพุทธรูปตามนามของตนเองไวด้ว้ยว่า พระเสรมิประจ าพีใ่หญ่ พระสุก

ประจ าคนกลาง พระใสประจ านอ้งสดุทอ้ง มขีนาดลดหลั่นกนัตามล าดับ” 

 

 น าทา่นเทีย่วชม ศาลาแกว้กู ่หรอืทีรู่จั้กกนัในอกีชือ่หนึง่วา่ “วัดแขก” คอื สวนประตมิากรรมปนูปั้นขนาดใหญ่ มี

พืน้ทีห่ลายสบิไร่ ปัจจุบันอยูใ่นความดูแลของพุทธมามกะสมาคมจังหวัดหนองคาย สถานทีแ่ห่งนี้สรา้งขึน้จาก

แรงบนัดาลใจของ “พอ่ปู่ บญุเหลอื สรุรัีตน์” เมือ่ราวปี พ.ศ. 2521 ตามความเชือ่ว่าหลักค าสอนของทุกๆ ศาสนา

สามารถน ามาผสมผสานกนัได ้( “ พอ่ปู่ บญุเหลอื สรุรัีตน์ ” เป็นนักปฏบิัตธิรรมแต่เสยีชวีติไปแลว้ราวๆ สบิปีกว่า 

ทมีงานทอ่งเทีย่วดอทคอมไดล้องสอบถามขอ้มลูจากเจา้หนา้ทีจ่ าหน่ายบตัรเขา้ชมศาลาแกว้กูแ่ลว้เขา้ใจว่า พ่อ

ปู่ น่าจะบวชเป็นพราหมณ์นุ่งขาวหม่ขาว ปัจจบุนัรา่งของพอ่ปู่ บญุเหลอืถกูเก็บรักษาเอาไวบ้นชัน้ 3 ของศาลาแกว้

กูใ่นสภาพทีไ่มเ่น่าเป่ือย นักทอ่งเทีย่วสามารถแวะขึน้ไปสักการะร่างของพ่อปู่ ไดทุ้กวันตัง้แต่เวลาประมาณ 7.00 

– 17.00น.) 



 

 

 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร เมนแูหนมเนอืง 

 น าท่านเดนิทางไปยัง ตลาดทา่เสด็จ หรอื ตลาดอนิโดจนี เดมิชือ่ ตลาดท่าเรือ เพราะก่อนทีจ่ะมกีารสรา้ง

สะพานมติรภาพ ไทย-ลาว ประชาชนทัง้สองฝ่ังน ้า จะตอ้งใชเ้รอืในการสญัจรไปมา ท าการคา้ระหวา่งชายแดนกนั

อยา่งคกึคัก ทีน่ีจ่งึเป็นทีท่ าการดา่นตรวจคนเขา้เมอืงและท าหนังสอืเดนิทางผา่นแดน ในปี 2498 เกดิน ้าทว่มครัง้

ใหญ ่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวภมูพิลอดลุยเดช และ สมเด็จพระนางเจา้สริกิติ ิ ์พระบรมราชนินีาถไดท้รงเสด็จ

ไปเยีย่มเยยีนราษฎรผูป้ระสบภัย จ.หนองคาย พระองค์ไดเ้สด็จขึน้จากเรือพระที่น่ัง ณ ตลาดท่าเรือ แห่งนี ้

ภายหลังจงึเปลี่ยนชือ่จาก “ตลาดท่าเรือ” เป็น “ตลาดท่าเสด็จ” และชมุชนตลาดท่าเสด็จ เป็นแหล่งซือ้ขาย

ผลติภัณฑช์มุชนจังหวัดหนองคาย ทีม่สีนิคา้แทบทุกอยา่งทีต่อ้งการ ในจังหวัดหนองคาย เชน่ อาหารพืน้เมอืง 

สนิคา้ OTOP ประจ าต าบล ของทีร่ะลกึ และของเครือ่งใชต้า่งๆ ทีล่ว้นแลว้แตส่ามารถซือ้ไปเป็นของฝากได ้อสิระ

ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

 น าทา่นเดนิทางไปสกัการะ วดัพระธาตบุงัพวน เป็นวัดราษฎร ์ตัง้อยูท่ี ่172 หมู ่3 ต าบลพระธาตบุงัพวน อ าเภอ

เมอืงหนองคาย จังหวัดหนองคายสงักดัคณะสงฆม์หานกิายพระธาตบุงัพวนมเีนือ้ที ่102 ไร ่เจดยีพ์ระธาตบุงัพวน 

เป็นเจดยีท์รงสีเ่หลีย่ม สรา้งดว้ยศลิาแลง อฐิดนิเผา พ.ศ. 2210 ไดรั้บพระราชทานวสิุงคามสมีา โบราณวัตถุ

ภายในวัดพระธาตบุงัพวน ไดแ้ก ่พระพทุธรปูใหญ ่1 องค ์พระปางนาคปรก 1 องค ์ศลิาจารกึ 1 หลัก พระธาตุบัง



 

 

 

พวน พระปรางค ์3 องค ์เจดยีเ์ล็ก 7 องค ์วัดพระธาตบุงัพวน นอกจากมอีงคพ์ระธาตุแลว้ ยังกลุ่มโบราณสถานที่

เรยีกว่า สัตตมหาสถาน ทีส่รา้งขึน้ตามคตพิุทธศาสนา หมายถงึการจ าลองสถานที่เกีย่วขอ้งกับพระพุทธองค ์

หลังจากตรัสรูแ้ลว้ จ านวน ๗ แห่ง คอื โพธบิัลลังก,์ อนมิมสิเจดยี ์,รัตนจงกรมเจดยี,์ รัตนฆรเจดยี,์อชาปาล

นิโครธเจดีย์,มุจลนิทเจดีย์ และราชายตนะเจดีย์ ซ ึง่ในวัดพระธาตุบังพวนแห่งนี้นับเป็นที่เดียวในโลกที่ยัง

หลงเหลอืโบราณสถานอันเป็นสัตตมหาสถานจากอดตีครบทัง้ ๗ สิง่ และเป็นสถานทีเ่กีย่วกับพญานาค พลาด

ไมไ่ดจ้รงิ ๆ ก็คอื “สระมจุลนิท”์ หรอื “สระพญานาค” สระ น ้าโบราณทีม่บีนัทกึในหนังสอืใบลานทีเ่ขยีนเป็นภาษา

มคธ เรยีกชือ่วา่ “สระมงัคละน ้าเทีย่งหมนั” 

 น าทา่นเดนิทางมายงั หนองประจกัษ ์เป็นหนองน ้าขนาดใหญ่ทีม่เีกาะกลางน ้า สถานทีท่่องเทีย่วยอดนยิมของ

จังหวัดอดุรธานี ถอืเป็นแลนมารค์ส าคัญของจังหวัดทีช่าวอดุรธานีมาท ากจิกรรมต่างๆ มากมาย อาทเิชน่ ออก

ก าลังกาย กฬีา สนามเด็กเลน่ และตอ้งมาเชค็อนิ ถา่ยรปูคูช่คิๆกบัเป็ดเหลอืงยกัษ์เมอืงอดุรธานี 

 

จากนัน้พาท่านไปเดนิชลิลแ์ลนดม์ารก์ใจกลางเมอืง UD TOWN ศูนยก์ารคา้อุดรธาน ีและเลอืกซือ้สนิคา้

นานาชนดิ ทีศ่นูยก์ารคา้ ยดู ีทาวน ์แหลง่ทอ่งเทีย่วใน จ.อดุรธาน ีทีข่นาดใหญท่ีส่ดุ กบัความเป็นศนูยก์ลางของ

ไลฟ์สไตล ์และความสมบูรณ์แบบของโลเคชัน่ใจกลางเมอืง เป็นสถานทีพั่กผ่อน แหล่งชอ้ปป้ิงของวัยรุ่นเมอืง

อดุรธาน ียดูทีาวน ์ตัง้อยูห่นา้สถานรีถไฟอดุรธาน ีแหลง่ชอ้ป้ิงบรเิวณนี ้ประกอบไปดว้ย แหลง่กนิ แหลง่ขายของ 

ทีใ่หญ่มาก และมากจรงิๆทัง้ของกนิ และของขาย ถา้ดูจากแผนทีบ่รเิวณหนา้สถานีรถไฟนี้ จะประกอบไปดว้ย

พืน้ที ่3 ตลาด 



 

 

 

 

เย็น อสิระอาหารเย็น ณ UD TOWN เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 

 น าทกุทา่นเขา้สูท่ีพั่กโรงแรม โรงแรมธารบรุ ีจ.อดุรธาน ีหรอืเทยีบเทา่  

DAY3 อุดรธาน ี– วดัศริสิุทโธ หรือ วดัค าชะโนด – หตัถศ์ลิป์ถ ิน่อีสาน หมู่บ ้านนาข่า – ท่าอากาศยาน

นานาชาตอิดุรธาน ี– กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ   (B/L/-)  

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดนิทางต่อไปยัง วดัศริสิุทโธ หรอื ค าชะโนด อ.บา้นดุง จ.อุดรธานี อกีหนึง่ต านานความเชือ่

เกีย่วกับพญานาคทีค่นไทยหลายคนยังสงสัย ซึง่คนในพืน้ทีเ่ชือ่ว่าเป็นดนิแดนของพญานาคป่าศักดิส์ทิธิล์ีล้ับ

อาถรรพเ์กาะลอยน ้ากบัเรือ่งราวความเชือ่ทีว่า่เกาะค าชะโนดไมเ่คยจมน ้าเพราะมพีญานาคคอยปกปักรักษา 



 

 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร  

จากนัน้พาท่านเขา้ซือ้ของฝาก หตัถศ์ลิป์ถ ิน่อสีาน หมู่บา้นนาขา่ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 01.30 ชม.) 

ตลาดผา้ไหม คุณภาพ หนึ่งในสนิคา้OTOP หา้ดาวประจ าจังหวัดอุดรธานี แหล่งช็อปผา้ที่ข ึน้ชือ่เรื่องความ 

สวยงามและคุณภาพดีเลศิ ดว้ยการสบืสานกันมาอย่างยาวนานของศลิปะหัตถกรรมไทยของชาวอสีานที่คง

เอกลักษณ์ลวดลายความเป็นอสีานไวใ้นผา้ไหมคณุภาพด ี

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอิดุรธาน ีเพือ่เดนิทางกลับสู ่กรงุเทพมหานคร 

17.05 ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดย สายการบนิ THAI VIETJET เทีย่วบนิ

ที ่VZ203 ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 1 ชัว่โมง 10 นาท ี**หากน า้หนกักระเป๋าเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่บรกิาร

เพิม่ตามจรงิ** **อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์ขึน้อยูก่บัสายการบนิ ** 

18.15 เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ  โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 

  



 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

 

รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

ผูใ้หญ ่หอ้งละ 

2-3 ทา่น  

อตัราทา่นละ 

ราคา 

พักเดีย่ว เพิม่ทา่นละ่ 

20-22 กนัยายน 63 VZ200 BKK-UTH 09.00-

10.10 

VZ203 UTH-BKK 17.05-

18.15 

4,999 1,500 

24-26 กนัยายน 63 VZ200 BKK-UTH 09.00-

10.10 

VZ203 UTH-BKK 17.05-

18.15 

4,999 1,500 

28-30 กนัยายน 63 VZ200 BKK-UTH 09.00-

10.10 

VZ203 UTH-BKK 17.05-

18.15 

4,999 1,500 

3-5 ตลุาคม 63 VZ200 BKK-UTH 09.00-

10.10 

VZ203 UTH-BKK 17.05-

18.15 

5,999 1,500 

11-13 ตลุาคม 63 VZ200 BKK-UTH 09.00-

10.10 

VZ203 UTH-BKK 17.05-

18.15 

7,999 1,500 

15-17 ตลุาคม 63 VZ200 BKK-UTH 09.00-

10.10 

VZ203 UTH-BKK 17.05-

18.15 

5,999 1,500 

21-23 ตลุาคม 63 VZ200 BKK-UTH 09.00-

10.10 

VZ203 UTH-BKK 17.05-

18.15 

5,999 1,500 



 

 

 

25-27 ตลุาคม 63 VZ200 BKK-UTH 07.30-

08.40 

VZ203 UTH-BKK 20.35-

21.45 

5,999 1,500 

29-31 ตลุาคม 63 VZ200 BKK-UTH 07.30-

08.40 

VZ203 UTH-BKK 20.35-

21.45 

5,999 1,500 

8-10 พฤศจกิายน 63 VZ200 BKK-UTH 07.30-

08.40 

VZ203 UTH-BKK 20.35-

21.45 

5,999 1,500 

15-17 พฤศจกิายน 63 VZ200 BKK-UTH 07.30-

08.40 

VZ203 UTH-BKK 20.35-

21.45 

5,999 1,500 

26-28 พฤศจกิายน 63 VZ200 BKK-UTH 07.30-

08.40 

VZ203 UTH-BKK 20.35-

21.45 

5,999 1,500 

1-3 ธันวาคม 63 VZ200 BKK-UTH 07.30-

08.40 

VZ203 UTH-BKK 20.35-

21.45 

5,999 1,500 

3-5 ธันวาคม 63 VZ200 BKK-UTH 07.30-

08.40 

VZ203 UTH-BKK 20.35-

21.45 

7,999 1,500 

8-10 ธันวาคม 63 VZ200 BKK-UTH 07.30-

08.40 

VZ203 UTH-BKK 20.35-

21.45 

7,999 1,500 



 

 

 

17-19 ธันวาคม 63 VZ200 BKK-UTH 07.30-

08.40 

VZ203 UTH-BKK 20.35-

21.45 

5,999 1,500 

 

**ไมม่รีาคาเด็ก ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิ** 

**ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทา่นละ 2,000 บาท ** (ไมม่ที ีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ)** 

 

เอกสารประกอบการเดนิทาง  

 ส าเนาบตัรประชาชน ใชส้ าหรับการท าประกนัการเดนิทาง กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณา

แจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ     

***** รบกวนสง่พรอ้มกบัหลักฐานการช าระเงนิ ***** 

 

ขอ้ส าคญั  

 ทปิคนขบัรถและมคัคเุทศกท์า่นละ 300 บาท  

 ถา้หากมผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า 8 คน ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง โดยจะแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ 7 วนักอ่นการเดนิทาง  

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

 ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษี

สนามบนิและคา่ภาษีน ้ามนัทกุแหง่ กรณีตอ้งการอัพเกรด UPGRADE หรอื เปลีย่นแปลงบัตรโดยสาร ไมว่่าเทีย่ว

ใด เทีย่วหนึง่ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ  

 กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไมเ่กนิ 7 กก. 

 รถตูป้รับอากาศ VIP (น าเทีย่วตามรายการ) 

 บรกิารน ้าดืม่ 1 ขวด/วัน  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบใุนโปรแกรมทอ่งเทีย่ว 

 มคัคเุทศกน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 

 ค่าประกันอบุัตเิหตุการเดนิทางตามกรมธรรม ์ค่ารักษาพยาบาลวงเงนิท่านละ 500,000 บาท หรอืกรณีเสยีชวีติ 

วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  ตามเงือ่นไขของบรษัิทประกนัภยั ซึง่ไมร่วมประกนัสขุภาพ 

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 



 

 

 

 ค่าโรงแรมทีพ่ักระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขัน

กฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยเุต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโรงแรม

ทีพ่ัก ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านงึถงึประโยชน์ของ

ลกูคา้เป็นส าคัญ 

 

อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 

 คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก(ถา้ม)ี และคา่ใชจ้า่ยสว่นตัว นอกเหนอืจากทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มงัสวรัิต ิหรอือาหารส าหรับมสุลมิ 

 คา่ธรรมเนยีมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวตา่งชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจา่ยจรงิ 

 ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

 ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ั่งบนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสาย

การบนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแตล่ะไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

 คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

 VAT 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 ทปิคนขบัรถและมคัคเุทศกท์า่นละ 300 บาท  

 

เงือ่นไขการจอง 

 มดัจ าทา่นละ 3,000 บาท หลังจากสง่เอกสารการยนืยนัการจอง 1 วัน เชน่ ทา่นจองวันนี ้กรณุาช าระเงนิมดัจ าใน

วันถัดไป กอ่นเวลา 16.00 น. มเิชน่นัน้จะถอืว่าท่านไดท้ าการยกเลกิการจองโดยอัตโนมัตหิากไมไ่ดรั้บยอดเงนิ

ตามเวลาทีก่ าหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม ่

น่ันหมายถงึว่า กรณีทีม่คีวิรอ (WAITING LIST) ก็จะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดับ เนื่องจากทุกพเีรยีดมทีีน่ั่ง

จ ากดั  

 ยกเวน้โปรแกรมราคาพเิศษ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่บรกิาร เต็มจ านวน เทา่นัน้  

 กรุณาช าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอือยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นออกเดนิทาง หากท่านไมช่ าระภายในระยะเวลาทีท่ีบ่รษัิท

ก าหนด ทางบรษัิทจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืเงนิมัดจ าใหท้่าน

ได ้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ก็ตาม 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 



 

 

 

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

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

* กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

* คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 

หมายเหต ุ 

 โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการณ์ทาง

การเมอืง สภาพการจราจร สถานทีท่่องเทีย่วปิดใหบ้รกิาร เป็นตน้ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยสว่นนี้ทาง

บรษัิทจะค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ หากกรณีทีจ่ าเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษัิทจะแจง้ให ้

ทราบลว่งหนา้ 

 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนือ้สตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสาย

การบนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสั่งของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคุมของ

ทางบรษัิท  

 เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละ

สทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่อี านาจในการตัดสนิใจหรอืใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯ

นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากับเท่านัน้กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวันเดนิทาง 

(เลื่อนวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักค่าใชจ้่ายการด าเนินการต่างๆ ที่เกดิขึน้จรงิส าหรับการ

ด าเนนิการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรือ เลื่อนการเดนิทางไปในพีเรียดวันอืน่ๆ โดยทางบรษัิทฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อีกครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาตดิต่อ

เจา้หนา้ทีเ่พือ่ท าการยนืยนัทกุครัง้หากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

 กรณีทีท่่านตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครือ่งบนิ , ตั๋วรถทัวร ์, ตั๋วรถไฟ) กรุณา

ตดิต่อสอบถามเพือ่ยนืยันกับเจา้หนา้ทีก่อ่นทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ามารถเลือ่นวันและเวลา

เดนิทางได ้เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรือ เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัฤดกูาล สภาพภมูกิาศ และ ตารางบนิของทา่อากาศยานเป็นส าคัญเทา่นัน้ สิง่ส าคัญ กรณี

ทีโ่ปรแกรมมกีารบนิภายใน ทางบรษัิทจะเป็นผูอ้อกบตัรโดยสารใหแ้ละทา่นจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพือ่เช็คอนิ

ก่อนเครื่องบนิ อย่างนอ้ย 3 ชั่วโมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสียหายใดๆบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนือ้สตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 



 

 

 

 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่ง

นอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง หรอืตัง้แตท่ีท่า่นเริม่จองทัวร ์กรณีทีโ่ปรแกรมมกีารบนิภายใน ทางสายการบนิอาจจะ

เรยีกคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

 กรณีทีโ่ปรแกรมมทีีพ่ัก ทางบรษัิทจะจัดทีน่อนเป็นลักษณะ 2 เตยีงหรอื 3 เตยีง ทางบรษัิทไม่มนีโยบายจัดคู่

นอนใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จั้กกนัมากอ่น เชน่ กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น จ าเป็นตอ้งช าระคา่หอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบ ุ 

 บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไมว่่ากรณีใดๆก็

ตาม และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจรงิ กรณีทา่นลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งสง่มายงั

จดุหมายปลายทางตามทีท่า่นตอ้งการ  

 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึ่ง รา้นอาหารทีร่ะบใุนโปรแกรมอาจจะมี

การเปลีย่นแปลงเนือ่งจากรา้นอาหารปิดท าการชัว่คราว หรอื กรณีทีโ่ปรแกรมมทีีพ่ัก บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

เปลีย่นแปลงโรงแรม กรณีทีโ่รงแรมอาจจะมปัีญหาไมส่ามารถเขา้พักได ้โดยจะจัดโรงแรมในระดับใกลเ้คยีงกนั  

 กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตั๋ว) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการรับผดิชอบไม่

วา่สว่นใดสว่นหนึง่ หากทา่นไมด่ าเนนิการสง่ส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษัิทเพือ่ใชใ้นการออก

บตัรโดยสาร 

 หลังจากทา่นช าระคา่ทัวรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทจะน าสง่ใบนัดหมายและเตรยีมตัวการเดนิทาง

ใหท้า่นอยา่งนอ้ย 3 หรอื 5 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

 อตัราทัวรน์ี ้เป็นอตัราส าหรับบตัรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไมส่ามารถเลือ่นไฟลท์ วัน ไป 

หรอื กลับสว่นใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามก าหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อ

เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 ทางบรษัิทไม่มนีโยบายจัดคู่นอนใหก้ับลูกคา้ทีไ่ม่รูจั้กกันมาก่อน เชน่ กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้ง

ช าระคา่หอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบ ุ

 ส าหรับลูกคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน และ ตอ้งการพักหอ้งส าหรับ 3 ท่าน อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิไดใ้นบางกรณี 

ขึน้อยูก่ับโรงแรมทีค่ณะนัน้ๆพักว่ามหีอ้งรอบรับส าหรับ 3 ท่าน หรอื (TRIPLE ROOM) หรอืไม ่กรณีไมม่ ีท่าน

จ าเป็นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่ (พักเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เด็กทีม่อีายตุ ่ากวา่ 12 ปี ณ วันเดนิทางกลับ 

 เกีย่วกบัทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนือ่งจากบตัรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) สายการบนิ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกัน กรุณาเช็คอนิพรอ้มกัน และ สายการบนิจะ

พยายามทีส่ดุใหท้า่นไดน่ั้งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุ  

 ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

 

**เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯ แลว้ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมด

นีแ้ลว้** 



 

 

 

** ขอขอบพระคณุทกุทา่น 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 

 


