
 

 

 

 

 

 

 

THB01 

เสริมบุญ รับทรัพย์ - อุดรฯ - หนองคาย 3 วัน 1 คืน 



 

มาตราการดูแลป้องกัน การตดิเชื้อโควิด-19  
- ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนการเดินทาง  

- ฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในยานพาหนะ ก่อนให้บริการทุกคร้ัง 

- โต๊ะอาหาร มีการจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง ใช้ช้อนกลาง (Social Distancing)  

- บริการหน้ากากอนามัยชนิดผ้า ท่านละ 1 อัน  

- จุดบริการ แอลกอฮอล์ล้างมือประจ ารถบัส ตลาดการเดินทาง  

- จัดผังที่นั่ง ตามมาตราการป้องกัน COVID-19 ของกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

 

วันที่1  กรุงเทพฯ – อุดรธานี            (-/-/-) 

20.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ปั้มปตท. กม.25 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม. (google map : 
https://goo.gl/maps/NddsaJaY2v3M82DX8) โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อ านวย
ความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรับหน้ากากอนามัยแบบผ้า บริการจุดเช็คอุณหภูมิร่างกายก่อนการ
เดินทาง และมัคคุเทศก์คอยให้ค าแนะน ามาตราการการป้องกัน COVID-19 ก่อนออกเดินทาง (พ่นฆ่าเชื้อ
ยานพาหนะ และตรวจเช็คอุณหภูมิพนักงานคบขับรถก่อนการเดินทาง )  
*กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทางมายังจุดนัดหมาย เนื่องจากรถออกเดินทางตามเวลา หากท่านมาไม่ทัน 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

 
   Google map: ปั้ม ปตท. กม.25 ถ.พหลโยธิน 
 
21.00 น. ออกเดินทางสู่ จังหวัดอุดรธานี โดยรถบัสปรับอากาศ VIP 2 ช้ัน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 ชม.)  

https://goo.gl/maps/NddsaJaY2v3M82DX8


 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

วันที่ 2 อุดรธานี – วัดป่าภูก้อน – หนองคาย – วัดผาตากเสือ ชมSKY WALK – ตลาดท่าเสด็จ– ศาลาแก้วกู่ – UD 

TOWN             (B/L/-) 

เช้า เดินทางถึง จังหวัดอุดรธานี เป็นจังหวัดท่ีต้ังอยู่ตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย จังหวัด

อุดรธานีเป็นศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และศูนย์กลางพื้นท่ีลุ่มแม่น้้าโขง ปัจจุบัน

อุดรธานีเป็นศูนย์กลางหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในภูมิภาค ศูนย์กลางการเดินทางทางบกและทางอากาศของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ รวมท้ังเป็นศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้้าโขง เช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน  

รับประทานอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหาร (เมนูไข่กระทะ) 

น้าท่านเดินทางสู่ วัดป่าภูก้อน ต้ังอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้้าโสม ท้องท่ีบ้านนาค้า ต้าบลบ้าน

ก้อง อ้าเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี อันเป็นรอยต่อแผ่นดิน 3 จังหวัด คือ อุดรธานี เลย และหนองคาย เกิดขึ้นจาก

พุทธบริษัท ท่ีตระหนักถึงคุณประโยชน์ของธรรมชาติและป่าต้นน้้าล้าธาร ซึ่งก้าลังถูกท้าลาย และเพื่อตามรอยพระ

ยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการรักษาความสมบูรณ์ของป่าไม้ต้นน้้าล้าธาร สัตว์ป่า และพรรณไม้

นานาพันธุ์   ส้าหรับไฮไลท์อันเป็นเอกลักษณ์ของวัดป่าภูก้อน คือ โครงสร้างการออกแบบทางสถาปัตยกรรมของ

องค์พระพุทธรูปหินอ่อน พระวิหาร ศาลาราย และอาคารรอบลานเขา โดยพระวิหารมีลักษณะสถาปัตยกรรมไทย

ประยุกต์สมัยรัตนโกสินทร์ ภาพภายในพระวิหารตกแต่งด้วยพุทธประวัติ พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี

หินอ่อนสีขาว ความยาว 20 เมตร เป็นหินอ่อนท่ีมีความสวยงามและทนทานท่ีสุด รวมระยะเวลาในการสร้าง

ท้ังหมด 6 ปี เนื่องในโอกาสมหามงคลท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระ

ชนมพรรษาครบ 7 รอบ พระพุทธไสยาสน์นี้จึงเป็นสัญลักษณ์แห่งพุทธศิลป์ของรัชกาลท่ี 9 



 

 

จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่ วัดผาตากเสื้อ (ใช้เวลาโดยประมาณ 01.30 ชม.) ท่ีต้ังอยู่บนเขาในเขตอ้าเภอสังคม 

จังหวัดหนองคาย เดิมช่ือวัดถ้้าพระ หลวงปู่เพชร ปะทีโป ท่านได้เดินทางมาปฏิบัติธรรม บริเวณถ้้าพระและได้

ก่อต้ังวัดผาตาก เส้ือขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2477 มีเนื้อท่ี 29 ไร่ 2 งาน 78 ตารางวา วัดผาตากเส้ือเป็นวัดปฏิบัติธรรม 

ต่อมาได้อัญเชิญพระสารีริกธาตุมาประดิษฐานเมื่อ 2 เมษายน 2550 เป็นท่ีสักการะของพุทธศาสนิกชนท่ัวไป เป็น

วัดท่ีมีทิวทัศน์สวยงามมาก สูงจากระดับน้้าทะเล 550 เมตร ภายในวัดมีธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ เป็นจุดชมวิวแม่น้้าโขง

ท่ีสวยที่สุดแห่งหนึ่ง ในช่วงท่ีน้้าลดหากไปยืน อยู่บนวัดผาตากเส้ือแล้วมองลงมายังแม่น้้าโขง จะเห็นสันทรายเป็น

ริ้วคล้ายเกล็ดพญานาคอย่างชัดเจน โดยได้รับการตั้งให้เป็นแหล่ง ท่องเท่ียวเส้นทางในฝัน Dream Destination 2  

น้าคณะชม SKY WALK จุดชมวิวแม่น้้าโขงโดยสร้างเป็นสกายวอล์ค ยื่นออกจากตัวหน้าผา 6 เมตร ปูพื้นด้วย

กระจกแทมเพอร์ลามิเนต กระจกใสแข็งแรงทนทาน หนา 4 เซนติเมตร รองรับนักท่องเท่ียวขึ้นไปยืนครั้งละ

ประมาณ 20 คน ส้าหรับจุดชมวิว วัดผาตากเส้ือ บ้านผาต้ัง ต.ผาต้ัง อ.สังคม จ.หนองคาย สูงจากระ ดับน้้าทะเล 

ประมาณ 500 เมตร เป็นจุดชมทัศนียภาพท่ีสวยงามของจังหวัดหนองคาย เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ี

สวยงามแห่งหนึ่งของ จ.หนองคาย ท่ีได้รับความสนใจจากนักท่องเท่ียวจ้านวนมาก เนื่องจากเป็นภูเขาสูงท่ีสามารถ

ขับรถขึ้นไปได้ และเป็นจุดท่ีสามารถมองเห็นตัว อ.สังคมตัว อ.สังคม แม่น้้าโขง แม่น้้าตอนเมืองสังทอง ของ สปป.

ลาว ท่ีไหลมาบรรจบแม่น้้าโขง ตลอดจนภูเขาน้อยใหญ่ท่ีสลับซับซ้อนและสวยงาม  



 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหาร เมนูแหนมเนือง 

น้าท่านเดินทางไปยัง ตลาดท่าเสด็จ หรือ ตลาดอินโดจีน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) เดิมช่ือ ตลาดท่าเรือ 

เพราะก่อนท่ีจะมีการสร้างสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว ประชาชนท้ังสองฝ่ังน้้า จะต้องใช้เรือในการสัญจรไปมา ท้า

การค้าระหว่างชายแดนกันอย่างคึกคัก ท่ีนี่จึงเป็นท่ีท้าการด่านตรวจคนเข้าเมืองและท้าหนังสือเดินทางผ่านแดน 

ในปี 2498 เกิดน้้าท่วมครั้งใหญ่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 

พระบรมราชินีนาถได้ทรงเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรผู้ประสบภัย จ.หนองคาย พระองค์ได้เสด็จขึ้นจากเรือพระท่ีนั่ง 

ณ ตลาดท่าเรือ แห่งนี้ ภายหลังจึงเปล่ียนช่ือจาก “ตลาดท่าเรือ” เป็น “ตลาดท่าเสด็จ” และชุมชนตลาดท่าเสด็จ 

เป็นแหล่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดหนองคาย ท่ีมีสินค้าแทบทุกอย่างท่ีต้องการ ในจังหวัดหนองคาย เช่น 

อาหารพื้นเมือง สินค้า OTOP ประจ้าต้าบล ของท่ีระลึก และของเครื่องใช้ต่างๆ ท่ีล้วนแล้วแต่สามารถซื้อไปเป็น

ของฝากได้ อิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิงตามอัธยาศัย 

น้าท่านเท่ียวชม ศาลาแก้วกู่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) หรือท่ีรู้จักกันในอีกช่ือหนึ่งว่า “วัดแขก” คือ 

สวนประติมากรรมปูนปั้นขนาดใหญ่ มีพื้นท่ีหลายสิบไร่ ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของพุทธมามกะสมาคมจังหวัด

หนองคาย สถานท่ีแห่งนี้สร้างขึ้นจากแรงบันดาลใจของ “พ่อปู่บุญเหลือ สุรีรัตน์” เมื่อราวปี พ.ศ. 2521 ตามความ

เช่ือว่าหลักค้าสอนของทุกๆ ศาสนาสามารถน้ามาผสมผสานกันได้ ( “ พ่อปู่บุญเหลือ สุรีรัตน์ ” เป็นนักปฏิบัติ

ธรรมแต่เสียชีวิตไปแล้วราวๆ สิบปีกว่า ทีมงานท่องเท่ียวดอทคอมได้ลองสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าท่ีจ้าหน่ายบัตร



 

เข้าชมศาลาแก้วกู่แล้วเข้าใจว่า พ่อปู่น่าจะบวชเป็นพราหมณ์นุ่งขาวห่มขาว ปัจจุบันร่างของพ่อปู่บุญเหลือถูกเก็บ

รักษาเอาไว้บนช้ัน 3 ของศาลาแก้วกู่ในสภาพที่ไม่เน่าเปื่อย นักท่องเท่ียวสามารถแวะขึ้นไปสักการะร่างของพ่อปู่ได้

ทุกวัน *รวมค่าเข้าชม 

 

จากนั้นพาท่านไปเดินชิลล์แลนด์มาร์กใจกลางเมือง UD TOWN ศูนย์การค้าอุดรธานี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 

01.30 ชม.) และเลือกซื้อสินค้านานาชนิด ท่ีศูนย์การค้า ยูดี ทาวน์ แหล่งท่องเท่ียวใน จ.อุดรธานี ท่ีขนาดใหญ่ท่ีสุด 

กับความเป็นศูนย์กลางของไลฟ์สไตล์ และความสมบูรณ์แบบของโลเคช่ันใจกลางเมือง เป็นสถานท่ีพักผ่อน แหล่งช้

อปปิ้งของวัยรุ่นเมืองอุดรธานี ยูดีทาวน์ ต้ังอยู่หน้าสถานีรถไฟอุดรธานี แหล่งช้อปิ้งบริเวณนี้ ประกอบไปด้วย 

แหล่งกิน แหล่งขายของ ท่ีใหญ่มาก และมากจริงๆท้ังของกิน และของขาย ถ้าดูจากแผนท่ีบริเวณหน้าสถานีรถไฟนี้ 

จะประกอบไปด้วยพื้นท่ี 3 ตลาด 



 

 

เย็น  อิสระอาหารค่ า เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว 

พักที่  โรงแรมนภาลัย จ.อุดรธานี หรือเทียบเท่า อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

วันท่ี 3  อุดรธานี – หนองประจักษ์ – วัดศิริสุทโธ หรือ วัดค าชะโนด – กรุงเทพฯ    (B/L/-) 

เชา้  รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น้าท่านเดินทางมายัง หนองประจักษ์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) เป็นหนองน้้าขนาดใหญ่ท่ีมีเกาะกลางน้้า 

สถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมของจังหวัดอุดรธานี ถือเป็นแลนมาร์คส้าคัญของจังหวัดท่ีชาวอุดรธานีมาท้ากิจกรรม

ต่างๆ มากมาย อาทิเช่น ออกก้าลังกาย กีฬา สนามเด็กเล่น และต้องมาเช็คอิน ถ่ายรูปคู่ชิคๆกับเป็ดเหลืองยักษ์

เมืองอุดรธานี 



 

 

น้าท่านเดินทางต่อไปยัง วัดศิริสุทโธ หรือ ค าชะโนด (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 01.30 ชม.) อ.บ้านดุง จ.

อุดรธานี อีกหนึ่งต้านานความเช่ือเกี่ยวกับพญานาคท่ีคนไทยหลายคนยังสงสัย ซึ่งคนในพื้นท่ีเช่ือว่าเป็น

ดินแดนของพญานาคป่าศักดิ์สิทธิ์ล้ีลับอาถรรพ์เกาะลอยน้้ากับเรื่องราวความเช่ือท่ีว่าเกาะค้าชะโนดไม่เคย

จมน้้าเพราะมีพญานาคคอยปกปักรักษา 

 



 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน (4) ณ ร้านอาหาร  

บ่าย  ได้เวลาอันสมควรออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 09.30 ชม.) 

21.30 น.  เดินทางถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

อัตราค่าบริการ 
วันที่เดินทาง ราคาผู้ใหญ ่ ราคาพักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหต ุ

25 – 27 กรกฎาคม 63 3,999 700 ไม่มีราคาเด็ก (วันหยุดยาว) 
26 – 28 กรกฎาคม 63 3,999 700 ไม่มีราคาเด็ก (วันหยุดยาว) 
07 – 09 สิงหาคม 63 3,999 700 ไม่มีราคาเด็ก (ศุกร์-อาทิตย์) 
14 – 16 สิงหาคม 63 3,999 700 ไม่มีราคาเด็ก (ศุกร์-อาทิตย์) 
22 – 24 สิงหาคม 63 3,999 700 ไม่มีราคาเด็ก (เสาร์-จันทร์) 
29 – 31 สิงหาคม 63 3,999 700 ไม่มีราคาเด็ก (เสาร์-จันทร์) 
04 – 06 กันยายน 63 3,999 700 ไม่มีราคาเด็ก (ศุกร์-อาทิตย์) 
18 – 20 กันยายน 63 3,999 700 ไม่มีราคาเด็ก (ศุกร์-อาทิตย์) 
26 – 28 กันยายน 63 3,999 700 ไม่มีราคาเด็ก (เสาร์-จันทร์) 
02 – 04 ตุลาคม 63 3,999 700 ไม่มีราคาเด็ก (ศุกร์-อาทิตย์) 
09 – 11 ตุลาคม 63 3,999 700 ไม่มีราคาเด็ก (ศุกร์-อาทิตย์) 
17 – 19  ตุลาคม 63 3,999 700 ไม่มีราคาเด็ก (เสาร์-จันทร์) 
23 – 25 ตุลาคม 63 3,999 700 ไม่มีราคาเด็ก (ศุกร์-อาทิตย์) 

06 – 08  พฤศจิกายน 63 3,999 700 ไม่มีราคาเด็ก (ศุกร์-อาทิตย์) 
14 – 16 พฤศจิกายน 63 3,999 700 ไม่มีราคาเด็ก (เสาร์-จันทร์) 
21 – 23 พฤศจิกายน 63 3,999 700 ไม่มีราคาเด็ก (เสาร์-จันทร์) 
05 – 07 ธันวาคม 63 3,999 700 ไม่มีราคาเด็ก (วันหยุดยาว) 

**ไม่มีราคาเด็ก ราคานี้ไม่รวมค่าทิป** 
   
เอกสารประกอบการเดินทาง  

- สําเนาบัตรประชาชน ใช้สําหรับการทําประกันการเดินทาง 
***** รบกวนส่งพร้อมกับหลักฐานการชําระเงิน ***** 
 



 

ข้อส าคัญ  
- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท  

- ถ้าหากมีผู้เดินทางตํ่ากว่า 9 คน ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วัน
ก่อนการเดินทาง  

- กรณีกรุ๊ปท่ีออกเดินทางไม่ถึง 25 ท่าน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เปล่ียนจากรถบัสปรับอากาศ เป็น รถตู้ปรับอากาศ และจะมี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกท่านละ 500 บาท โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง  

 



 

 
 
 



 

อัตราค่าบริการนี้รวม  
- รถบัสปรับอากาศ VIP 2 ช้ัน / รถตู้ปรับอากาศ VIP (นําเท่ียวตามรายการ) 
- บริการน้ําด่ืม 1 ขวด/วัน  
- ค่าเข้าชมสถานท่ีตามท่ีระบุในโปรแกรมท่องเท่ียว 
- มัคคุเทศก์นําเท่ียวตลอดการเดินทาง 
- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวิต วงเงินท่าน

ละ 1,000,000 บาท  ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ซ่ึงไม่รวมประกันสุขภาพ 
- ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
- ค่าท่ีพักจํานวน 1 คืน ตามโปรแกรม  

 
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
- ค่าอาหารสําหรับท่านท่ีทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสําหรับมุสลิม 
- ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานท่ีของชาวต่างชาติท่ีเพิ่มเติมตามการจ่ายจริง 
- VAT 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท  

 
เง่ือนไขการจอง 

- มัดจําท่านละ 1,000 บาท หลังจากส่งเอกสารการยืนยันการจอง 1 วัน เช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชําระเงินมัดจําในวันถัดไป 
ก่อนเวลา 16.00 น. มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านได้ทําการยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติหากไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาท่ีกําหนด 
และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจําเป็นต้องทําจองเข้ามาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีท่ีมีคิวรอ 
(WAITING LIST) ก็จะให้สิทธิ์ไปตามระบบ ตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียดมีท่ีนั่งจํากัด  

- ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าบริการ เต็มจ านวน เท่านั้น  
- กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชําระภายในระยะเวลาท่ีท่ีบริษัทกําหนด ทาง

บริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนเงินมัดจําให้ท่านได้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งก็
ตาม 
 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางต้ังแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดท่ีลูกค้าชําระมา และเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 



 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจํานวน 
* กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 
* ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจําต๋ัวเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจําเป็นอื่นๆ 

หมายเหตุ  
- โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการณ์ทางการเมือง 

สภาพการจราจร สถานท่ีท่องเท่ียวปิดให้บริการ เป็นต้น โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบริษัทจะคํานึงถึง

ประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ หากกรณีท่ีจําเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเท่ียวบิน การล่าช้าของสายการบิน (ถ้ามี) 

ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คําส่ังของเจ้าหน้าท่ีรัฐ และอื่นๆ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท  

- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่

สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีอํานาจในการตัดสินใจหรือให้คําสัญญาใดๆ ท้ังส้ินแทน บริษัทฯนอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯกํากับเท่านั้นกรณีต้องการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการดําเนินการต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตามจํานวนครั้ง

ท่ีเปล่ียนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังส้ิน 

- -ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นๆ โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่าน

ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั้ง ท้ังนี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีเพื่อทําการยืนยันทุก

ครั้งหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปล่ียนแปลงได้ 

- กรณีท่ีท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เช่น ต๋ัวเครื่องบิน , ต๋ัวรถทัวร์ , ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถาม

เพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าท่ีก่อนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได้ เพราะมีบาง

กรณีท่ีสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับฤดูกาล สภาพ

ภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสําคัญเท่านั้น  

- กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

- กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วัน

ก่อนการเดินทาง หรือตั้งแต่ท่ีท่านเริ่มจองทัวร์  

- กรณีท่ีโปรแกรมมีท่ีพัก ทางบริษัทจะจัดท่ีนอนเป็นลักษณะ 2 เตียงหรือ 3 เตียง ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับ

ลูกค้าท่ีไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จําเป็นต้องชําระค่าห้องพักเด่ียวตามท่ีระบุ  



 

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ 

ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมส่ิงของไว้ที่โรงแรมและจําเป็นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทาง

ตามท่ีท่านต้องการ  

- รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง ร้านอาหารที่ระบุในโปรแกรมอาจจะมีการ

เปล่ียนแปลงเนื่องจากร้านอาหารปิดทําการช่ัวคราว หรือ กรณีท่ีโปรแกรมมีท่ีพัก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลง

โรงแรม กรณีท่ีโรงแรมอาจจะมีปัญหาไม่สามารถเข้าพักได้ โดยจะจัดโรงแรมในระดับใกล้เคียงกัน  

 

**เม่ือท่านช าระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯ แล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว** 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 
 

 
 


