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บนิดว้ยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี (FD) : ขึน้เครือ่งทีท่า่อากาศยานดอนเมอืง (DMK) 

FD3348 DMK(ดอนเมอืง) – UTH (อดุรธาน)ี 06.45 – 07.50 

FD3549 LOE (เลย) – DMK(ดอนเมอืง) 16.55 – 17.55 

**ไมร่วมน า้หนกักระเป๋าส าหรบัโหลดใตท้อ้งเครือ่ง แตถ่อืข ึน้เครือ่งบนิไดน้ า้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก.** 

**อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์ขึน้อยูก่บัสายการบนิ** 

 

DAY1  กรุงเทพฯ(ดอนเมอืง) – ทา่อากาศยานพษิณุโลก – วดัศริสิุทโธ หรอื วดัค าชะโนด – วดัสนัตวินาราม

ศนูย ์–  วฒันธรรมไทย-จนี มูลนธิศิาลเจา้ปู่ -ยา่ – หนองประจกัษ ์– UD TOWN ศนูยก์ารคา้อุดรธาน ี

(B/L/–) 

04.00   คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืง ชัน้ 3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชยี (THAI AIR 

ASIA) โดยมีเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกในการลงทะเบยีนเพือ่รบั

หนา้กากอนามยั และมคัคเุทศกค์อยใหค้ าแนะน ามาตรการการป้องกนั COVID-19 กอ่นออกเดนิทาง  

*กรณุาเผือ่เวลาในการเดนิทางมายงัสนามบนิ เนือ่งจากตอ้งใชเ้วลาในการเช็คอนิ สายการบนิจะปิดให้

ท าการเช็คอนิกอ่นเวลาบนิประมาณ 1 ช ัว่โมง* 

06.45 ออกเดนิทางสู ่ ทา่อากาศยานอุดรธาน ีจงัหวดัอุดรธาน ี โดย สายการบนิไทยแอรเ์อเชยี (THAI AIR 

ASIA) เทีย่วบนิที ่FD3348 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 5 นาท ี 

**อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์ขึน้อยูก่บัสายการบนิ** 

 **ไมร่วมน า้หนกักระเป๋าส าหรบัโหลดใตท้อ้งเครือ่ง ทา่นสามารถซือ้น า้หนกักระเป๋าหรอือพัทีน่ ัง่ได้

กอ่นเดนิทาง 72 ช ัว่โมง (มคีา่ใชจ้า่ย) แตส่ามารถถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ า้หนกัไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั** 

07.50 เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานอดุรธาน ีจังหวัดอดุรธาน ี

08.00 เตรยีมตัวออกเดนิทาง โดยจะมรีถตู ้VIP คันละ 8-9 ทีน่ั่ง คอยใหบ้รกิารอยูใ่นสนามบนิ  

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

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร 

น าทา่นออกเดนิทางไปยงั วดัศริสิทุโธ หรอื ค าชะโนด อ.บา้นดุง จ.อดุรธานี อกีหนึง่ต านานความเชือ่เกีย่วกับ

พญานาคทีค่นไทยหลายคนยังสงสัย ซึง่คนในพืน้ทีเ่ชือ่ว่าเป็นดนิแดนของพญานาคป่าศักดิส์ทิธิล์ีล้ับอาถรรพ์

เกาะลอยน ้ากบัเรือ่งราวความเชือ่ทีว่า่เกาะค าชะโนดไมเ่คยจมน ้าเพราะมพีญานาคคอยปกปักรักษา 



 

 

 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร 

น าท่านออกเดนิทางไปยัง อุโบสถดอกบวักลางน า้ ตัง้อยู่ที ่วัดสันตวินาราม พุทธอุทยานบา้นเชยีง อ าเภอ

หนองหาน จังหวัดอดุรธาน ีใกลก้บัแหลง่มรดกโลกชมุชนบา้นเชยีง เป็นพระอโุบสถทรงดอกบวัสขีาวหนึง่เดยีวใน

ประเทศไทย ที่ตัง้โดดเด่นกลางน ้ามสีะพานทางเดนิเชือ่มไปยังพระอุโบสถ ส่วนภายในวจิติรตระการตาดว้ย

ภาพวาดฝาผนังทีบ่อกเลา่เรือ่งราวพทุธประวัต ิมอีงคพ์ระประธานสขีาวโดดเดน่อยูภ่ายในอโุบสถ บรเิวณโดยรอบ

อโุบสถยงัโอบลอ้มไปดว้ยบงึน ้าขนาดใหญ ่ซึง่มปีลาอาศัยอยูเ่ป็นจ านวนมาก สามารถท าทานดว้ยการใหอ้าหาร

ปลาได ้

 

 น าท่านออกเดนิทางไปยัง วฒันธรรมไทย-จนี ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงอดุรธานีบรเิวณเดยีวกันกับ ศาลเจา้ปู่ -ยา่ 

สถานทีต่กแตง่โดยจ าลองบรรยากาศแบบจนี เหมอืนยกเมอืงจนีมาไวใ้จกลางอดุร โดยสรา้งขึน้เพือ่เชดิชอูงคเ์จา้

ปู่ เจา้ยา่ ทีเ่ป็นทีเ่คารพและศรัทธาของชาวอดุรธานแีละจังหวัดใกลเ้คยีง อกีทัง้เป็นแหลง่ในการสบืสานวัฒนธรรม 

ประเพณีอันดงีามของชาวจนีทีอ่พยพจากประเทศจนีมาพึง่พระบรมโพธสิมภารในจังหวัดอดุรธานี  เป็นสถานที่

สงบ เย็นสบาย เเละสวยงามมาก 



 

 

 

 

 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 ศนูยก์ารคา้อดุรธาน ี

น าทกุทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั BELLE GRAND HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

DAY2  วดัป่าภูกอ้น – วดัพระพุทธบาทภูควายเงนิ – แกง่คุดคู ้– ลอ่งเรอืแมน่ า้โขง – ถนนคนเดนิเชยีงคาน 

(B/L/–) 

เชา้      รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

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 



 

 

 

 

 น าทา่นออกเดนิไปสู ่วดัพระพุทธบาทภคูวายเงนิ ตัง้อยูบ่นภเูขาสงู ท าใหค้นสมัยกอ่นเชือ่ว่าคนมบีญุเท่านัน้ที่

จะสามารถขึน้มาสักการะรอยพระพุทธบาทเเห่งนี้ได ้เนื่องจากมเีสน้ทางขึน้ไปทีม่คีวามยากล าบาก จงึมนีอ้ยคน

นักทีจ่ะขึน้ไปถงึ แตปั่จจบุนัมเีสน้ทางทีส่ะดวกมากขึน้ โดยสรา้งเป็นถนนลาดยาง เมือ่มาถงึหนา้วัดจะมลีานจอด

รถและรปูปัน้รปูควายเงนิ เดนิเขา้ไปภายในวัดจะเห็นโบสถท์ีด่า้นในเป็นทีป่ระดษิฐานรอยพระพทุธบาทยาวบนหนิ

ลับพรา้(หนิลับมดี) มลีักษณะเป็นรอยแตกเหมอืนรอบพระพุทธบาทจรงิ ขนาดยาว 120 เซนตเิมตร เเละมคีวาม

กวา้ง 65 เซนตเิมตร ซึง่ถอืไดว้่าเป็นทีเ่คารพเบูชาของผูค้นบรเิวณนี้มาตัง้เเต่อดตี และปัจจุบันยังไดรั้บการขึน้

ทะเบยีนเป็นโบราณสถานแลว้ นอกจากท าบุญไหวพ้ระแลว้ภายในวัดยังมกีารเลีย้งกระต่ายแบบปล่อยอสิระไว ้

จ านวนมาก มหีลายสหีลายขนาด มคีวามเชือ่งขนาดกระโดดขึน้มาน่ังตักเพือ่ขออาหาร โดยทางวัดไดจั้ดเตรยีม

อาหารกระตา่ยไวใ้หส้ าหรับท าทาน และยงัสามารถเดนิชมววิธรรมชาตจิากมมุสงู ทีเ่มือ่มองลงมาจะเห็นหมูบ่า้นที่

ถกูลอ้มไปดว้ยความเขยีวขจขีองตน้ไมแ้ละภเูขา 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร 

จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางสู ่แกง่คดุคู ้หา่งจากตัวอ าเภอเชยีงคานประมาณ 3 กโิลเมตร ความสวยงามของแกง่

คุดคู ้แก่งขนาดใหญ่แห่งหนึง่ของไทย ทีเ่กดิจากการทอดตัว ของ แนวหนิ ลงใน แมน่ ้าโขง ประกอบดว้ย หนิ



 

 

 

กอ้นใหญ่ ๆ เป็นจ านวนมากจากการทีห่นิเหล่านี้อยูใ่ตน้ ้าเป็นเวลานาน ท าใหห้นิเหล่านี้มสีสีันสวยงาม ตัวแก่ง

กวา้งใหญเ่กอืบจรด สองฝ่ังแมน่ ้าโขง มกีระแสน ้าไหลผา่นไป เพยีงชอ่งแคบ ๆ ใกลฝ่ั้งไทย บรรยากาศดมีากลม

เย็นสบาย มองออกมาจากศาลาไปทางล าน ้า จะเห็นโขดหนิคลา้ยๆ กบั สนัเขือ่นทีว่างขวาง ล าน ้า 

 

  จากนัน้ท าทา่นไปยงัทา่เรอืเพือ่เตรยีม ลอ่งเรอืชมพระอาทติยต์กดนิ ยามเย็นและชมทัศนียภาพความสายงาม 

เงยีบสงบของล าน ้าโขง  

 

น าท่านเดนิทางไป เชยีงคาน เมอืงเล็กๆรมิแม่น ้าโขงสุดชายแดนไทย เป็นอ าเภอหนึง่ในจังหวัดเลย ทีค่งยัง

คงไวซ้ ึง่วัฒนธรรม ขนบประเพณี การใชช้วีติแบบเรยีบง่าย พอเพยีง วถิชีวีติแบบดัง้เดมิ ซึง่หาดูยากในปัจจุบัน 

บา้นเกา่ทีเ่รยีงรายตดิกนัอยูร่มิถนนชายโขง ดงึดดูใจ ใหนั้กทอ่งเทีย่วหลายต่อหลายรุ่นต่างหลั่งไหลเดนิทางกัน

มาทีน่ี ่บา้นเรอืนทีเ่มอืงเชยีงคานจะแบง่ออกเป็นซอย เล็กๆ เรยีกวา่ “ถนนศรเีชยีงคาน” ถนนศรเีชยีงคานฝ่ังล่าง 

คอื ถนนเสน้ทีเ่ต็มไปดว้ยบา้นไมเ้กา่แก่ ทีพั่ก โฮมสเตย ์รา้นอาหาร และรา้นคา้เก๋ มากมายซึง่ถนนในเสน้นี้จะ



 

 

 

เรยีกว่า "ถนนชายโขง" หรอืทีเ่รยีกตดิปากกันว่า “ถนนคนเดนิเชยีงคาน” มรีะยะทางกว่า 2 กโิลเมตร เป็น

เสน้ทางที่นักท่องเที่ยว นิยมมาป่ันจักรยานชมบรรยากาศถ่ายรูปเล่น ชมบา้นไมส้มัยเก่า แต่ก็มบีางส่วนเป็น

ตกึแถวสรา้งใหม ่ซึง่ทาง เทศบาลไมอ่นุญาตใหป้ลกูสรา้ง เพราะตอ้งการอนุรักษ์สภาพแวดลอ้มบรเิวณถนนสาย

นีใ้หเ้ป็นบา้นไมท้ัง้หมดและบา้นไมห้ลังเกา่ยงัถกูดัดแปลงใหเ้ป็นรา้นขายของ รา้นอาหาร รา้นกาแฟมากมาย 

 

เย็น อสิระอาหารเย็น ณ ถนนคนเดนิเชยีงคาน 

น าทกุทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั THE WHITE HOUSE หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

DAY3  ตกับาตรขา้วเหนยีว – วดัศรคีณุเมอืง – ภูทอก – สกายวอลค์เชยีงคาน – CRYSTAL BOX COFFEE 

CAFE' – ทา่อากาศยานเลย – กรงุเทพฯ(ดอนเมอืง)  (B/L/–) 

05.30 ตกับาตรขา้วเหนยีว ถอืเป็นเอกลักษณ์อกีอยา่งหนึง่ของเมอืงเชยีงคาน (จดัเตรยีมใหท้า่นละ 1 ชุด) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดนิทางสู่ วดัศรคีุณเมอืง หรอื วัดใหญ่ หนึ่งในหลายศาสนสถานส าคัญและถอืเป็นจุดศูนยร์วม

จติใจของชาวบา้นทีน่ี ่ตัง้อยูบ่นถนนชายโขง ระหวา่งซอยศรเีชยีงคาน 6 และซอยศรเีชยีงคาน 7 วัดนีถ้กูสรา้งขึน้

เมือ่ปี พ.ศ. 2485 ภายในวัดมพีระประธานในพระอุโบสถวัดศรคีุณเมอืงเป็นพระพุทธปฏมิาประทับขัดสมาธริาบ

นาคปรกอายุกว่า 300 ปี ในวัดเป็นก าแพงแกว้ลอ้มรอบตัวพระอุโบสถ วัดนี้ถูกขนานนามว่าเป็นแหล่งรวมงาน

ศลิปะทัง้แบบลา้นนาและลา้นชา้งซึง่เห็นไดจ้ากโบสถ ์ทีม่หีลังคาลดหลั่นอยา่งศลิปะลา้นนา  



 

 

 

 

น าทา่นออกเดนิทางสู ่ภทูอก จดุชมววิทะเลหมอกทีม่ชี ือ่เสยีงและเป็นทีน่ยิมของนักทอ่งเทีย่วทีม่าเทีย่วเชยีง

คาน มลีักษณะเป็นภเูขาสงู ตัง้อยูร่มิแมน่ ้าโขง บนยอดภเูป็นทีต่ัง้ของสถานโีทรคมนาคมเชยีงคาน และเป็นจดุ

ชมววิทวิทวิทศันท์ีส่วยงามของอ าเภอเชยีงคานและล าน ้าโขงไดโ้ดยรอบ ตัง้อยูบ่นถนนสายเดยีวกนักบัแกง่คดุคู ้

ซ ึง่หา่งจาก ตัวอ าเภอเชยีงคานประมาณ 3 กโิลเมตร 

 

น าทา่นออกเดนิทางสู ่พระใหญภ่คูกงิว้ เรยีกอกีชือ่หนึง่วา่ พระพทุธนวมนิทรมงคลลลีาทวนิคราภรัิกษ์ ตัง้อยูท่ี่

ภูคกงิว้ บา้นท่าดีหม ีต าบลปากตม ประดษิฐานอยู่บนเนินเขาบรเิวณปากล าน ้าเหืองจรดกับแม่น ้าโขง เป็น

พระพุทธรูปปางลลีาประทาน พร หล่อดว้ยไฟเบอรผ์สมเรซิน่สทีองทัง้องค ์สงู 19 เมตร ตัวฐานกวา้ง 7.2 เมตร 

สรา้งขึน้โดยกองทัพภาคที ่2 และประชาชน น าท่านเดนิไปชม สกายวอลค์เชยีงคาน หรอื สกายวอลค์ภคูกงิว้ 

ตัง้อยูท่ี ่ต าบลปากตม อ าเภอเชยีงคาน จังหวัดเลย สงูกวา่ระดับแมน่ ้าโขงกวา่ 80 เมตร หรอืเทยีบเท่ากับตกึ 30 

ชัน้ มทีางเดนิทีท่ าดว้ยกระจกยาวกว่า 100 เมตร กวา้งกว่า 2 เมตร เป็นกระจกใสชนดิพเิศษ มตีะแกรงเหล็ก



 

 

 

รองรับ ไดม้กีารออกแบบเป็นพเิศษ เพือ่ใหม้คีวามมัน่คง ปลอดภยั และแน่นหนา รอบๆ พืน้ทีจ่ะมสี ิง่อ านวยความ

สะดวกตา่งๆ เชน่ รา้นขายสนิคา้โอทอป 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร 

จากนัน้น าท่านเดนิทางไปยัง CRYSTAL BOX COFFEE CAFE' เป็นรา้นกาแฟขนาดใหญ่ รองรับลูกคา้ได ้

พรอ้มกนัหลายทา่น เหมาะกบัการแวะจบิกาแฟระหวา่งการเดนิทางไปทอ่งเทีย่ว แบง่ออกเป็น 3 โซน คอืโซนชัน้ 

1 ชัน้ 2 และโซนในสวน ทีน่ีม่ทีัง้กาแฟรอ้น กาแฟเย็น ชาตา่งๆ เคก้ เบเกอรีอ่รอ่ยๆ ไวค้อยบรกิาร 

 

 

 ไดเ้วลาอนัสมควรออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานเลย จังหวัดเลย 

16.55  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง  โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี (THAI AIR ASIA) เทีย่วบนิที ่

FD3549 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 

 **อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์ขึน้อยูก่บัสายการบนิ** 

 **ไมร่วมน า้หนกักระเป๋าส าหรบัโหลดใตท้อ้งเครือ่ง ทา่นสามารถซือ้น า้หนกักระเป๋าหรอือพัทีน่ ัง่ได้

กอ่นเดนิทาง 72 ช ัว่โมง (มคีา่ใชจ้า่ย) แตส่ามารถถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ า้หนกัไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั** 



 

 

 

17.55 เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

************************************************* 

อตัราคา่บรกิาร  

วนัทีเ่ดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

11 – 13 เมษายน 2564 9,999 2,000 

12 – 14 เมษายน 2564 9,999 2,000 

**ไมม่รีาคาเด็ก ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิ** 

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

เอกสารประกอบการเดนิทาง  

- ส าเนาบตัรประชาชน ใชส้ าหรับการท าประกนัการเดนิทาง กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัว (หลายทา่น) กรุณาแจง้รายนาม
คูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ     
***** รบกวนสง่พรอ้มกับหลักฐานการช าระเงนิ ***** 

 
ขอ้ส าคญั  

- ทปิคนขบัรถและมัคคเุทศกท์า่นละ 300 บาท  

- ถา้หากมผีูเ้ดนิทางต า่กวา่ 8 คน ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง โดยจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 7 วนั
กอ่นการเดนิทาง  

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

- คา่บตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิและ
ค่าภาษีน ้ามันทุกแห่ง กรณีตอ้งการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลีย่นแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่วใด เทีย่วหนึ่ง กรุณา

ตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ  

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

- คา่ประกันคุม้ครอง COVID-19 ตามกรมธรรม ์ คา่รักษาพยาบาลวงเงนิสงูสดุทา่นละ 30,000 บาท คุม้ครองทัง้คนไทยและ
ชาวตา่งชาต ิอาย ุ1 – 75 ปี ภายใน 30 วนั นบัจากวนัทีอ่อกเดนิทาง ตามเงือ่นไขของบรษัิทประกันภัย ซึง่ไมร่วมกรณี

เสยีชวีติจากโรค COVID-19 
- คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 

- ค่าโรงแรมทีพั่กระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร์ การแข่งขันกฬีา หรือ 

กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่ก ไปเป็นเมอืง
ใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

 
อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 

- คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก(ถา้ม)ี และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวั นอกเหนอืจากทีร่ะบใุนรายการ 

- คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มังสวรัิต ิหรอือาหารส าหรับมสุลมิ 
- คา่ธรรมเนยีมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวตา่งชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจา่ยจรงิ 

- คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน  
- คา่ธรรมเนียมการจองทีน่ั่งบนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสายการบนิ และ 

รุ่นของเครือ่งบนิแตล่ะไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 
- คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

- VAT 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 



 

 

 

- ทปิคนขบัรถและมัคคเุทศกท์า่นละ 300 บาท  

 
เง ือ่นไขการจอง 

- มัดจ าทา่นละ 6,000 บาท หลังจากสง่เอกสารการยนืยันการจอง 1 วันหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด เชน่ ทา่นจองวันนี้ กรุณา

ช าระเงนิมัดจ าในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. มเิชน่นัน้จะถอืว่าท่านไดท้ าการยกเลกิการจองโดยอัตโนมัตหิากไม่ไดรั้บ
ยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ น่ัน

หมายถงึวา่ กรณีทีม่คีวิรอ (WAITING LIST) ก็จะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เนือ่งจากทกุพเีรยีดมทีีน่ั่งจ ากดั  
- ยกเวน้โปรแกรมราคาพเิศษ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่บรกิาร เต็มจ านวน เทา่นัน้  

- กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลอือย่างนอ้ย 20 วัน ก่อนออกเดนิทางหรือตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด หากท่านไม่ช าระภายใน

ระยะเวลาทีท่ีบ่รษัิทก าหนด ทางบรษัิทจะถอืวา่ทา่นสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมัดจ า
ใหท้า่นไดใ้นทกุกรณี 

 
เง ือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วนัขึน้ไป คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ+คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท 
- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 60% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

- กรณีมเีหตุยกเลกิทัวร ์โดยไม่ใชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิค่าทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี+คา่ธรรมเนียม
ทา่นละ 1,000 บาท 

- คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 
 

หมายเหต ุ 

- โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเนือ่งจากฤดกูาล สภาพภูมอิากาศ เหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพ
การจราจร สถานทีท่อ่งเทีย่วปิดใหบ้รกิาร เป็นตน้ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยสว่นนี้ทางบรษัิทจะค านงึถงึประโยชน์
ของลกูคา้เป็นส าคญั หากกรณีทีจ่ าเป็นจะตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทางบรษัิทจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนือ้สตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ ภัย
ธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิท  

- เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการใดบรกิารหนึ่ง หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่
สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

- มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไม่มอี านาจในการตัดสนิใจหรือใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากับเทา่นัน้กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวันเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ้่ายการด าเนนิการตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรับการด าเนนิการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้
ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

- ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรือ เลือ่นการเดนิทางไปในพเีรยีดวันอืน่ๆ โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่น
ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ กอ่นคอนเฟิร์มลางาน กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ท าการยนืยันทุก

ครัง้หากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

- กรณีทีท่า่นตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน่ ตั๋วเครือ่งบนิ , ตั๋วรถทัวร ์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาตดิตอ่สอบถาม
เพือ่ยนืยันกบัเจา้หนา้ทีก่อ่นทกุครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาเดนิทางได ้เพราะมบีางกรณี

ทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับฤดกูาล สภาพภูมกิาศ 
และ ตารางบนิของทา่อากาศยานเป็นส าคัญเทา่นัน้ สิง่ส าคัญ กรณีทีโ่ปรแกรมมกีารบนิภายใน ทางบรษัิทจะเป็นผูอ้อกบัตร

โดยสารใหแ้ละท่านจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพื่อเช็คอนิก่อนเครื่องบนิ อย่างนอ้ย 3 ชั่วโมง โดยในสว่นนี้หากเกดิความ
เสยีหายใดๆบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้ส ิน้   

- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์(WHEEL CHAIR) กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วัน
ก่อนการเดนิทาง หรือตัง้แต่ทีท่่านเริ่มจองทัวร์ กรณีทีโ่ปรแกรมมีการบนิภายใน ทางสายการบนิอาจจะเรียกค่าใชจ้่าย

เพิม่เตมิ ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรณีทีโ่ปรแกรมมีทีพั่ก ทางบรษัิทจะจัดทีน่อนเป็นลักษณะ 2 เตยีงหรือ 3 เตยีง ทางบรษัิทไม่มนีโยบายจัดคู่นอนใหก้ับ
ลกูคา้ทีไ่มรู่จั้กกนัมากอ่น เชน่ กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น จ าเป็นตอ้งช าระคา่หอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบ ุ 

- บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหวา่งการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งสง่มายังจุดหมายปลายทาง

ตามทีท่า่นตอ้งการ  



 

 

 

- รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง รา้นอาหารที่ระบุในโปรแกรมอาจจะมีการ
เปลีย่นแปลงเนื่องจากรา้นอาหารปิดท าการชัว่คราว หรือ กรณีทีโ่ปรแกรมมทีีพั่ก บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลง

โรงแรม กรณีทีโ่รงแรมอาจจะมปัีญหาไมส่ามารถเขา้พักได ้โดยจะจัดโรงแรมในระดบัใกลเ้คยีงกนั  

- กรณีทีอ่อกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการรับผดิชอบไม่วา่สว่นใด

สว่นหนึง่ หากทา่นไมด่ าเนนิการสง่ส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษัิทเพือ่ใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

- หลังจากท่านช าระค่าทัวร์ครบตามจ านวนเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทจะน าสง่ใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดนิทางใหท้่าน
อยา่งนอ้ย 3 หรอื 5 วนั กอ่นออกเดนิทาง 

- อัตราทัวรน์ี้ เป็นอัตราส าหรับบัตรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ทา่นจะไม่สามารถเลือ่นไฟลท์ วัน ไป หรอื กลับ
สว่นใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามก าหนดการเท่านั้น หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณี
พเิศษ 

- ส าหรับลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น และ ตอ้งการพักหอ้งส าหรับ 3 ทา่น อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิไดใ้นบางกรณี ขึน้อยู่กับโรงแรม
ทีค่ณะนัน้ๆพักวา่มหีอ้งรอบรับส าหรับ 3 ทา่น หรอื (TRIPLE ROOM) หรอืไม่ กรณีไม่ม ีทา่นจ าเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ้่าย

เพิม่ (พักเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เด็กทีม่อีายตุ า่กวา่ 12 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 

- เกีย่วกับทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวนสทิธิ์
ในการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ กรณีลกูคา้เดนิทางดว้ยกัน กรุณาเช็คอนิพรอ้มกัน และ สายการบนิจะพยายามทีส่ดุใหท้า่นได ้

น่ังดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุ  

- ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  
 

 

**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 (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป 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) กรณีลกูคา้ช 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.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์
โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

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

 


