
Page 1 of 8 

 

 

 

Code: DG04-UdonThani+NongKhai-WTUTH-FD009-32FD-Oct-Dec2021-11990-A210623 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไหว ้ฮก ลก ซิว่ 3 พระธาต ุเสรมิอ านาจ วาสนา บารม ี

 

 

 

 

 

 

 

ราคาเพยีง 11,990.- 

อดุรฯ-หนองคาย บชูา 3 พระธาต ุ 
เสรมิวาสนา บารม ี3วนั 2คนื  

โดยสารการบนิแอรเ์อเชยี (FD) 
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Day 

1 

 

อดุรธาน ี

- 

หนองคาย 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง)-อดุรธาน-ีวดัป่าภกูอ้น-วดัผาตากเสือ้ SKY WALK (สกายวอลค์)-

วดัหนิหมากเป้ง (สกายวอลค์)-วดัโพนจกิเวยีงงวั-พระธาตเุขีย้วฝาง 

04.00 น. เชค็อนิ สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกเคานเ์ตอรส์ายการบนิแอรเ์อเชยี (FD)  

06.40 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิดอนเมอืง สู ่จงัหวดัอุดรธาน ีดว้ยเทีย่วบนิ FD3362 (DMK-UTH  06.40-

07.50) **ไมม่นี า้หนกักระเป๋าส าหรบัโหลดใตเ้ครือ่ง และไมม่อีาหารบนเครือ่ง** 

07.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิอดุรธาน ี  

 น าคณะเดนิทางสู ่วดัป่าภกูอ้น อ.นายงู จ.อดุรธาน ี

10.30 น. คณะเดนิทางถงึ วดัป่าภกูอ้น (เปลีย่นน่ังรถสองแถว) เพือ่ขึน้เขา สกัการบชูา พระพทุธไสยาสน ์

โลกนาถศาสดามหามนุ ีเป็นพระพทุธรูปปางปรนิพิพานท าดว้ยหนิออ่นสขีาวจาก ประเทศอติาล ีความยาว 

20 เมตร ยิง่ใหญส่วยงามอลังการดจุดั่งอยูบ่นสวรรคช์ัน้ดาวดงึส ์

 

11.30 น. น าคณะเดนิทางสู ่อ.สงัคม จ.หนองคาย 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที ่รา้นอาหารบา้นไมร้มิโขง (มือ้ที1่)   

พรอ้มชมทวิทศันร์มิฝ่ังแมน่ ้าโขง 
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13.30 น. คณะเดนิทางถงึ วดัผาตากเสือ้ ตัง้อยู่บนเขาในเขตอ าเภอสังคมจังหวัดหนองคาย เดมิชือ่ วัดถ ้าพระ 

หลวงปู่ เพชร ปะทโีป ทา่นไดเ้ดนิทางมาปฏบิตัธิรรม บรเิวณถ ้าพระและไดก้อ่ตัง้วัดผาตากเสือ้ขึน้ และเป็น

จดุชมววิที ่SKY WALK (สกายวอลค์) ซึง่ภายในวัดมธีรรมชาตทิีร่ม่รืน่ และเป็นจดุชมววิแมน่ ้าโขงทีส่วย

ทีส่ดุแหง่หนึง่ของ จ.หนองคาย 

 

15.30 น. คณะเดนิทางถงึ วดัหนิหมากเป้ง หนิหมากเป้ง เป็นชือ่หนิสามกอ้นซึง่ตัง้เรยีงรายกันอยูร่มิฝ่ังโขง อันมี

รปูลักษณะคลา้ยลกูตุม้เครือ่งชัง่ทองค าสมยัเกา่ พรอ้มกราบหุน่ขีผ้งึหลวงปู่ เทสก ์เทสรังส"ี เกจอิาจารยช์ือ่

ดังของภาคอสีาน ชม สกายวอลค์ แหง่ทีส่องของจังหวัดหนองคาย 

16.00 น. น าคณะเดนิทางสู ่วัดโพนจกิเวยีงงัว อ.เมอืง จ.หนองคาย 

17.00 น. คณะถงึ วดัโพนจกิเวยีงงวั ซึง่เป็น 1ใน 4 แหง่ ตามปรากฏในต านานอรัุงธาตุเสรมิอ านาจ 

ดว้ยกราบไหว ้พระธาตเุขีย้วฝาง (ฟัน) ของพระพุทธเจา้  ร ่ารวยดว้ยโภคทรัพยส์มบัตแิละบรวิารสมบัต ิ

ความมัน่คง ความมัง่คั่ง ดว้ยสนิทรัพยศ์ฤงคาร มตี าแหน่งยศถาบรรดาศักดิ ์เปรยีบดั่งการไหว ้ “องคฮ์ก”  

ของคนจนี   

17.30 น. น าคณะรับประทานอาหารค ่า ที ่รา้นอาหารครวัแมแ่ป๊ด (มือ้ที2่) 

18.30 น. น าทา่นเดนิทางเขา้เชค็อนิที ่โรงแรมอมนัตา หนองคาย หรอื เทยีบเทา่  พักผอ่นตามอธัยาศัย 

  

 

 

 

 

  Day 

2 
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หนองคาย 

วนัที ่2 ใสบ่าตร(ตลาดทา่เสด็จ)-หลวงพอ่พระใส-หลวงพอ่พระใส-หลวงพอ่ใหญ-่ 

พญาพสิยัสตันาคราช-ถ า้พญานาค-พระธาตุกลางน า้ (พระธาตุหลา้หนอง)-ลานพญานาคคู่-

หลวงพอ่พระบญุคุม้(วดัล าดวน)-ตลาดอนิโดจนี 

06.00 น. น าทา่นใสบ่าตร ณ บรเิวณ ตลาดทา่เสด็จ ตามนโยบายทา่นผูร้าชการจังหวัดหนองคาย 

นุ่งผา้หนองคายใส่บาตรรมิโขง พรอ้มชมพระอาทติยข์ึน้ รมิแม่น ้าโขง (ชดุใส่บาตรไม่รวมในโปรแกรม

ทัวร)์ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที3่) 

08.30 น. น าคณะนมสัการ หลวงพอ่พระใส  พระพุทธรูปเกา่แกท่ีไ่ดอ้ัญเชญิจากเมอืงเวยีงจันทน์มาประดษิฐานที่

วัดหอกอ่ง กอ่นยา้ยมาประดษิฐานวัดโพธิช์ยั พระอารามหลวของงจังหวัดหนองคาย ซึง่ในชว่งเทศกาล

สงกรานตม์พีธิแีห่หลวงพ่อพระใส ใหป้ระชาชนชาวจ.หนองคายและนักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางมาจากต่าง

หวัดไดส้รงน ้าขอพรเพือ่ความเป็นศริมิงคล 

09.30 น. น าคณะเดนิทางสู ่วัดไทย อ.โพนพสิยั จ.หนองคาย 

10.30 น. คณะเดนิทางถงึ วดัไทย น าทา่นกราบ  หลวงพอ่ใหญ ่พระพทุธรปูปางนาคปรก 9 เศยีร 

และสกัการะ  พญาพสิยัสตันาคราช  พญานาค ปางนาคปรก 7 เศยีร ณ แลนดม์ารค์ ล า น น า ค า

เบกิฟ้า  จากนัน้ ชม ถ า้พญานาค เมอืงบาดาลจ าลองอนัสวยงาม  นอกจากนีใ้นชว่งเทศกาลออกพรรษา  

ยงัเป็นจดุชมบัง้ไฟพญานาคอกีแหง่หนึง่ชองชาวหนองคาย 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที ่รา้นโขงววิ(มือ้ที4่) 

13.00 น. น าคณะเดนิทางสูต่ัวเมอืงจ.หนองคาย 

14.00 น. น าคณะสกัการบชูา พระธาตกุลางน า้ (พระธาตหุลา้หนอง) “เสรมิบารม”ี ดว้ยการกราบไหว ้

พระบรมธาตพุระบาทเบือ้งขวา(เทา้)ของพระพทุธเจา้ จะน าพาสูก่ารเดนิทางเพือ่สรา้งบญุ 

สรา้งบารม ี มอีายยุนืยาว มสีขุภาพพลานามยัสมบรูณ์แข็งแรง  เงนิทองไมร่ั่วไหล เปรยีบดั่ง 

การไหว ้“องคซ์ ิว่” ของคนจนี 

15.00 น. น าคณะแวะถา่ยรปูแลนดม์ารค์หนองคายที ่ลานพญานาคคู ่เป็นจดุชมววิทีส่วยงามและน าคณะนมสัการ 

"หลวงพอ่พระบญุคุม้" วดัล าดวน ซึง่อยูต่รงขา้มลานพญานาคคูแ่ละชมววิสวยๆของแมน่ ้าโขงจาก

ดา้นบน 

15.30 น. น าคณะเลอืกซือ้สนิคา้ของฝาก ที ่ตลาดสนิคา้อนิโดจนี หรอื ตลาดทา่เสด็จใหค้ณะเลอืกซือ้ของฝาก

ของทีร่ะลกึจากประเทศเพือ่นบา้นเชน่ ลาว จนี เวยีดนาม 

17.30 น. รับประทานอาหารค ่าที ่ รา้นแดงแหนมเนอืง (มือ้ที5่) 

18.30 น. น าทา่นเขา้เชค็อนิที ่โรงแรมอมนัตา หนองคาย หรอื เทยีบเทา่  พกัผอ่นตามอธัยาศัย 
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Day  

3 

 

อดุรธาน ี

- 

กรงุเทพฯ 

วนัที ่3 พระธาตบุงัพวน-วดัป่าค าชะโนด-กรงุเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง) 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที6่) 

08.00 น. น าคณะเดนิทางสู ่วัดพระธาตบุงัพวนเพือ่สกัการบชูาพระธาตบุงัพวน 

08.30 น. เดนิทางถงึ พระธาตบุงัพวน “เสรมิวาสนา” ดว้ยการกราบไหวพ้ระธาตหุัวเหน่าของพระพทุธเจา้  ถอืเป็น

ผูม้คีวามเจรญิ มโีชคลาภ มวีาสนา  ฐานะมั่นคง การงานกา้วหนา้  มกีนิมใีชต้ลอดกาล  เปรยีบดั่งการไหว ้

“องคล์ก” ของคนจนี  และภายในบรเิวณ วัดพระธาตุบังพวนยังมกีลุ่มสัตตมหาสถาน 1 ใน 4 ของโลก 

เป็นทีเ่คารพบชูาของชาว หนองคาย และพทุธศาสนกิชนทั่วไป 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ที ่รา้นวาสนาปารค์ (มือ้ที7่) 

 คณะเดนิทางถงึ วดัป่าค าชะโนด ซึง่มลีักษณะคลา้ยๆ เกาะตัง้โดดเดีย่วมนี ้าลอ้มรอบภายในเกาะชะโนด 

ม ีศาลพอ่ปู่ ศรสีุทโธนาคาและแมย่า่ศรปีทุมมานาค ีใหก้ราบไหวข้อพรและมบีอ่น ้าศักดส์ทิธิท์ีเ่ชือ่กัน

วา่เป็นทางเชือ่มตอ่ระหวา่งเมอืงมนุษยแ์ละเมอืงบาดาล หรอื “วงันาคนิทร”์ 
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14.30 น. น าคณะเดนิทางสู ่หมูบ่า้นนาขา่ 

16.00 น. คณะเดนิทางถงึ หมูบ่า้นนาขา่ จ.อดุรธานี ใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ OTOP ของฝากของ ทีร่ะลกึ ผา้ถุง ผา้

ไหม ผา้ฝ้าย และผา้หมีข่ดิ และงานผา้สวยงามตา่งๆ มากมาย   

17.30 น. น าคณะเดนิทางสูส่นามบนิอดุรธาน ี

19.30 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิอดุรธาน ีสู ่สนามบนิดอนเมอืง ดว้ยเทีย่วบนิ FD3357 (UTH-DMK 19.30-

20.30) **ไมม่นี า้หนกักระเป๋าส าหรบัโหลดใตเ้ครือ่ง และไมม่อีาหารบนเครือ่ง** 

20.30 น. เดนิทางถงึดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

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

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง ราคาทา่นละ 

23-25 ตลุาคม 2564 11,990 บาท  

20-22 พฤศจกิายน 2564 11,990 บาท 

04-06 ธนัวาคม 2564 11,990 บาท 

พกัเดีย่วช าระเพิม่ 2,000 บาท / ไมม่รีาคาเด็ก 

 

หมายเหต ุ(กรุณาอา่นายละเอยีดทกุขอ้หมายเหตุ) 

1. รบกวนพจิารณาโปรแกรมการเดนิทางใหล้ะเอยีดกอ่นท าการจอง 

2. กรุณาปฏบิตัรตามทีเ่จา้หนา้ทีแ่นะน า เพือ่เป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานทอ่งเทีย่วปลอดภัยดา้นสขุอนามัย) และเพือ่

ความปลอดภัยในการทอ่งเทีย่ว 

3. กรุณาจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 7 วนั 

4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ หรอืยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 

8 ทา่น โดยบรษัิทจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้ 

5. ก าหนดการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภมูอิากาศในขณะนัน้ 

โดยค านงึถงึความปลอดภัยและประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป้นส าคญั 

6. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิ หรอืเลือ่นการเดนิทาง ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีก่ าหนด 

 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ีร้วม 

1. บตัรโดยสารเครือ่งบนิสายการบนิแอรเ์อเชยี กรุงเทพฯ-อดุรธาน ี–กรุงเทพฯ 
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น ้าหนักสมัภาระถอืขึน้เครือ่ง Carry On 7 กโิลกรัม โดยสมัภาระทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งไม่มขีองมคีม กรรไกรตดัเล็บ วัตถ ุ

ไวไฟ ของเหลวสามารถโหลดไดไ้มเ่กนิขนาดบรรจ ุ100 มล. 

2. รถปรับอากาศ ทอ่งเทีย่วตามรายการ  

3. คา่ธรรมเนยีมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ตามทีร่ะบใุนรายการทวัร์ 

4. พาหนะทอ้งถิน่(ถา้ม)ี ตามทีร่ะบใุนรายการทัวร ์

5. มัคคเุทศก ์ทีค่อยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง (คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 

บาท , คา่รักษาพยาบาลในกรณีทีเ่กดิจากอบุตัเิหต ุวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ ไมร่วม

ประกนัสขุภาพ 

 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ีไ้มร่วม 

1. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืรายการทัวรท์ีร่ะบ ุอาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ คา่รักษาพยาบาล (ในกรณีทีเ่กดิจากการ

เจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตัว) 

2. คา่ใชจ้่ายทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว ทีเ่กดิจากผูเ้ดนิทางเอง 

3. คา่ธรรมเนยีมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ส าหรับชาวตา่งชาตทิีต่อ้งช าระเพิม่ อาท ิคา่ธรรมเนยีมอทุยานแหง่ชาต ิ

4. คา่ทปิมัคคเุทศก ์และพนักงานขบัรถ จ านวน 300 บาท/ลกูคา้ 1 ทา่น 

5. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (เฉพาะในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษีเทา่นัน้) (กรณีตอ้งการ รบกวน

แจง้กอ่นท าการช าระเงนิ) 

6. น ้าหนักกระเป๋าโหลดใตเ้ครือ่ง 

 

การจองทวัรแ์ละส ารองทีน่ ัง่ 

1. กรุณาแจง้ชือ่-นามสกลุ, ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง ส าหรับออกใบแจง้หนีแ้ละใบรับเงนิของทา่น  

2. กรุณาช าระคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน เพือ่เป็นการยนืยันการจองจงึจะถอืวา่ไดท้ าการส ารองทีน่ั่งเสร็จสมบรูณ์ โดยการโอนเงนิเขา้

ทางธนาคารของบรษัิทฯ ดงัรายละเอยีด 

3. กรุณาสง่ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง ใหท้างบรษัิทฯ  

กอ่นการเดนิทาง 10 วนั เพือ่ใชส้ าหรับการท าเอกสารประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 

 

การยกเลกิการเดนิทาง 

1. เมือ่ทา่นตกลงช าระคา่ทวัรก์ับทางบรษัิทฯแลว้ ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับ   เงือ่นไขและขอ้ตกลงทัง้หมดทกุ

ขอ้แลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด ในทกุกรณี 

 

ขอ้แนะน าส าหรบัการเดนิทาง  ในชว่งภาวะ โควทิ 19 

มาตรการการบรกิารบนรถบรกิาร 

1. สมาชกิตอ้งใสห่นา้กากอนามัยตลอดการเดนิทาง  

2. กอ่นขึน้-ลงรถทกุครัง้  ทางบรษัิทจะมมีาตรการ วดัไข ้ และ ลา้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอลบ์นรถงดใชห้อ้งน ้าบนรถตลอดการ

เดนิทาง  

3. ประตรูถ  เปิด-ปิด ประตเูดยีว 

4. กรุณากรอกรายละเอยีดแบบฟอรม์  ต.๘-คค  (ทางบรษัิท ปริน้แบบฟอรม์นีใ้หท้กุทา่น  เมือ่ทา่นกรอกแลว้กรุณาสง่คนืให ้ 

จนท.บรกิารบนรถบรกิาร) 

5. น ้าดืม่/น ้าเปลา่  แจกใหว้นัละ 1 ขวด    

6. ทางบรษัิทขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารวา่ง ระหวา่งทีอ่ยู่บนรถ   
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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% (บตัรในประเทศ) 

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 

 


