
 

 

 

 

 

THB01 

เสริมบญุ รับทรพัย์ - อุดรฯ - 

หนองคาย 3 วัน 1 คืน 



 

มาตราการดแูลปอ้งกนั การตดิเชือ้โควดิ-19  

- ตรวจวดัอณุหภูมกิอ่นการเดนิทาง  

- ฉดีพน่ฆา่เชื้อภายในยานพาหนะ กอ่นใหบ้รกิารทุกครัง้ 

- โตะ๊อาหาร มกีารจดัทีน่ัง่แบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้้อนกลาง (Social Distancing)  

- บรกิารหนา้กากอนามยัชนดิผา้ ทา่นละ 1 อนั  

- จดุบรกิาร แอลกอฮอลล์้างมือประจาํรถบัส ตลาดการเดนิทาง  



- จดัผงัทีน่ัง่ ตามมาตราการป้องกนั COVID-19 ของกระทรวงการท่องเที่ยวแหง่

ประเทศไทย 

 

วันที่1  กรุงเทพฯ – อุดรธานี         

   (-/-/-) 

20.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ปั้มปตท. กม.25 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขต

สายไหม กทม. (google map : 

https://goo.gl/maps/NddsaJaY2v3M82DX8) โดยมีเจ้าหน้าที่ของ

บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อํานวยความสะดวกในการลงทะเบยีนเพือ่

รบัหนา้กากอนามยัแบบผ้า บรกิารจดุเช็คอุณหภมูริา่งกายกอ่นการ

เดนิทาง และมคัคุเทศกค์อยใหค้ําแนะนาํมาตราการการปอ้งกนั 

COVID-19 ก่อนออกเดนิทาง (พน่ฆา่เชือ้ยานพาหนะ และตรวจเช็ค

อุณหภมูิพนักงานคบขบัรถก่อนการเดนิทาง )  

*กรุณาเผื่อเวลาในการเดนิทางมายงัจดุนดัหมาย เนือ่งจากรถออก

เดนิทางตามเวลา หากทา่นมาไม่ทนั ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการไม่

คนืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั้งสิน้ 

 

   Google map: ปั้ม ปตท. กม.25 ถ.พหลโยธิน 

 

21.00 น. ออกเดินทางสู่ จังหวัดอุดรธานี โดยรถบัสปรับอากาศ VIP 2 ชั้น (ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 9 ชม.)  



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

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

วันที่ 2 อุดรธานี – วัดป่าภูก้อน – หนองคาย – วัดผาตากเสือ ชมSKY WALK – 

ตลาดท่าเสด็จ– ศาลาแก้วกู่ – UD TOWN      

       (B/L/-) 

เช้า เดินทางถึง  จั งหวัดอุดรธานี  เป็นจังหวัด ท่ี ต้ังอยู่ตอนบนของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย จังหวัดอุดรธานีเป็นศูนย์ปฏิบัติการ

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และศูนย์กลางพ้ืนท่ีลุ่มแม่น้ํา

โขง ปัจจุบันอุดรธานีเป็นศูนย์กลางหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในภูมิภาค 

ศูนย์กลางการเดินทางทางบกและทางอากาศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

รวมท้ังเป็นศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง เชื่อมโยงกับประเทศใน

ภูมิภาคอาเซียน รับประทานอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหาร (เมนูไข่กระทะ) 

นําท่านเดินทางสู่ วัดป่าภูก้อน ต้ังอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและ

ป่าน้ําโสม ท้องท่ีบ้านนาคํา ตําบลบ้านก้อง อําเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี 

อันเป็นรอยต่อแผ่นดิน 3 จังหวัด คือ อุดรธานี เลย และหนองคาย เกิดขึ้น

จากพุทธบริษัท ท่ีตระหนักถึงคุณประโยชน์ของธรรมชาติและป่าต้นน้ําลํา

ธาร ซึ่งกําลังถูกทําลาย และเพ่ือตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว ในการรักษาความสมบูรณ์ของป่าไม้ต้นน้ําลําธาร สัตว์ป่า และ

พรรณไม้นานาพันธุ์   สําหรับไฮไลท์อันเป็นเอกลักษณ์ของวัดป่าภูก้อน คือ 

โครงสร้างการออกแบบทางสถาปัตยกรรมขององค์พระพุทธรูปหินอ่อน 

พระวิหาร ศาลาราย และอาคารรอบลานเขา โดยพระวิหารมีลักษณะ

สถาปัตยกรรมไทยประยุกต์สมัยรัตนโกสินทร์ ภาพภายในพระวิหาร

ตกแต่งด้วยพุทธประวัติ พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนีหินอ่อนสี

ขาว ความยาว 20 เมตร เป็นหินอ่อนท่ีมีความสวยงามและทนทานท่ีสุด 

รวมระยะเวลาในการสร้างท้ังหมด 6 ปี เนื่องในโอกาสมหามงคลท่ี

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระ

ชนมพรรษาครบ 7 รอบ พระพุทธไสยาสน์นี้จึงเป็นสัญลักษณ์แห่งพุทธศิลป์

ของรัชกาลที่ 9 



 

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ วัดผาตากเสื้อ (ใช้เวลาโดยประมาณ 01.30 ชม.) 

ท่ีต้ังอยู่บนเขาในเขตอําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย เดิมชื่อวัดถ้ําพระ 

หลวงปู่เพชร ปะทีโป ท่านได้เดินทางมาปฏิบัติธรรม บริเวณถ้ําพระและได้

ก่อต้ังวัดผาตาก เสื้อขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2477 มีเนื้อท่ี 29 ไร่ 2 งาน 78 ตาราง

วา วัดผาตากเสื้อเป็นวัดปฏิบัติธรรม ต่อมาได้อัญเชิญพระสารีริกธาตุมา

ประดิษฐานเมื่อ 2 เมษายน 2550 เป็นท่ีสักการะของพุทธศาสนิกชนท่ัวไป 

เป็นวัดท่ีมีทิวทัศน์สวยงามมาก สูงจากระดับน้ําทะเล 550 เมตร ภายในวัดมี

ธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ เป็นจุดชมวิวแม่น้ําโขงท่ีสวยท่ีสุดแห่งหนึ่ง ในช่วงท่ี

น้ําลดหากไปยืน อยู่บนวัดผาตากเสื้อแล้วมองลงมายังแม่น้ําโขง จะเห็นสัน

ทรายเป็นริ้วคล้ายเกล็ดพญานาคอย่างชัดเจน โดยได้รับการต้ังให้เป็น

แหล่ง ท่องเท่ียวเส้นทางในฝัน Dream Destination 2  

นําคณะชม SKY WALK จุดชมวิวแม่น้ําโขงโดยสร้างเป็นสกายวอล์ค ยื่น

ออกจากตัวหน้าผา 6 เมตร ปูพ้ืนด้วยกระจกแทมเพอร์ลามิเนต กระจกใส

แข็งแรงทนทาน หนา 4 เซนติเมตร รองรับนักท่องเท่ียวขึ้นไปยืนครั้งละ

ประมาณ 20 คน สําหรับจุดชมวิว วัดผาตากเสื้อ บ้านผาต้ัง ต.ผาต้ัง อ.

สังคม จ.หนองคาย สูงจากระดับน้ําทะเล ประมาณ 500 เมตร เป็นจุดชม



ทัศนียภาพท่ีสวยงามของจังหวัดหนองคาย เป็นแหล่งท่องเท่ียวทาง

ธรรมชาติท่ีสวยงามแห่งหนึ่งของ จ.หนองคาย ท่ีได้รับความสนใจจาก

นักท่องเท่ียวจํานวนมาก เนื่องจากเป็นภูเขาสูงท่ีสามารถขับรถขึ้นไปได้ 

และเป็นจุดท่ีสามารถมองเห็นตัว อ.สังคมตัว อ.สังคม แม่น้ําโขง แม่น้ําตอน

เมืองสังทอง ของ สปป.ลาว ท่ีไหลมาบรรจบแม่น้ําโขง ตลอดจนภูเขาน้อย

ใหญ่ที่สลับซับซ้อนและสวยงาม  

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหาร เมนูแหนมเนือง 

นําท่านเดินทางไปยัง ตลาดท่าเสด็จ หรือ ตลาดอินโดจีน (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 15 นาที) เดิมชื่อ ตลาดท่าเรือ เพราะก่อนท่ีจะมีการสร้างสะพาน

มิตรภาพ ไทย-ลาว ประชาชนท้ังสองฝั่งน้ํา จะต้องใช้เรือในการสัญจรไป

มา ทําการค้าระหว่างชายแดนกันอย่างคึกคัก ท่ีนี่จึงเป็นท่ีทําการด่านตรวจ

คนเข้าเมืองและทําหนังสือเดินทางผ่านแดน ในปี 2498 เกิดน้ําท่วมครั้ง

ใหญ่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระนาง

เจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถได้ทรงเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรผู้ประสบภัย 

จ.หนองคาย พระองค์ได้เสด็จขึ้นจากเรือพระท่ีนั่ง ณ ตลาดท่าเรือ แห่งนี้ 

ภายหลังจึงเปลี่ยนชื่อจาก “ตลาดท่าเรือ” เป็น “ตลาดท่าเสด็จ” และชุมชน

ตลาดท่าเสด็จ เป็นแหล่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดหนองคาย ท่ีมี



สินค้าแทบทุกอย่างท่ีต้องการ ในจังหวัดหนองคาย เช่น อาหารพ้ืนเมือง 

สินค้า OTOP ประจําตําบล ของท่ีระลึก และของเครื่องใช้ต่างๆ ท่ีล้วน

แล้วแต่สามารถซื้อไปเป็นของฝากได้ อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 

นําท่านเท่ียวชม ศาลาแก้วกู่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) หรือท่ี

รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่า “วัดแขก” คือ สวนประติมากรรมปูนปั้นขนาดใหญ่ 

มีพ้ืนท่ีหลายสิบไร่ ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของพุทธมามกะสมาคมจังหวัด

หนองคาย สถานที่แห่งนี้สร้างขึ้นจากแรงบันดาลใจของ “พ่อปู่บุญเหลือ สุรี

รัตน์” เมื่อราวปี พ.ศ. 2521 ตามความเชื่อว่าหลักคําสอนของทุกๆ ศาสนา

สามารถนํามาผสมผสานกันได้ ( “ พ่อปู่บุญเหลือ สุรีรัตน์ ” เป็นนักปฏิบัติ

ธรรมแต่เสียชีวิตไปแล้วราวๆ สิบปีกว่า ทีมงานท่องเท่ียวดอทคอมได้ลอง

สอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าท่ีจําหน่ายบัตรเข้าชมศาลาแก้วกู่แล้วเข้าใจว่า 

พ่อปู่น่าจะบวชเป็นพราหมณ์นุ่งขาวห่มขาว ปัจจุบันร่างของพ่อปู่บุญเหลือ

ถูกเก็บรักษาเอาไว้บนชั้น 3 ของศาลาแก้วกู่ในสภาพท่ีไม่เน่าเปื่อย 

นักท่องเท่ียวสามารถแวะขึ้นไปสักการะร่างของพ่อปู่ได้ทุกวัน *รวมค่าเข้า

ชม 

 

จากนั้นพาท่านไปเดินชิลล์แลนด์มาร์กใจกลางเมือง UD TOWN 

ศูนย์การค้าอุดรธานี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 01.30 ชม.) และเลือกซื้อ

สินค้านานาชนิด ท่ีศูนย์การค้า ยูดี ทาวน์ แหล่งท่องเท่ียวใน จ.อุดรธานี ท่ี

ขนาดใหญ่ท่ีสุด กับความเป็นศูนย์กลางของไลฟ์สไตล์ และความสมบูรณ์

แบบของโลเคชั่นใจกลางเมือง เป็นสถานที่พักผ่อน แหล่งช้อปปิ้งของวัยรุ่น

เมืองอุดรธานี ยูดีทาวน์ ต้ังอยู่หน้าสถานีรถไฟอุดรธานี แหล่งช้อปิ้งบริเวณ



นี้ ประกอบไปด้วย แหล่งกิน แหล่งขายของ ท่ีใหญ่มาก และมากจริงๆท้ัง

ของกิน และของขาย ถ้าดูจากแผนท่ีบริเวณหน้าสถานีรถไฟนี้ จะประกอบ

ไปด้วยพ้ืนที่ 3 ตลาด 

 

เย็น  อิสระอาหารค่ํา เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว 

พักที่  โรงแรมนภาลัย จ.อุดรธานี หรือเทียบเท่า อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตาม

อัธยาศัย  

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

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

วันที่ 3  อุดรธานี – หนองประจักษ์ – วัดศิริสุทโธ หรือ วัดคําชะโนด – กรุงเทพฯ 

   (B/L/-) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางมายัง หนองประจักษ์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) 

เป็นหนองน้ําขนาดใหญ่ท่ีมีเกาะกลางน้ํา สถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมของ

จังหวัดอุดรธานี ถือเป็นแลนมาร์คสําคัญของจังหวัดท่ีชาวอุดรธานีมาทํา



กิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิเช่น ออกกําลังกาย กีฬา สนามเด็กเล่น และ

ต้องมาเช็คอนิ ถ่ายรูปคู่ชิคๆกับเป็ดเหลืองยักษ์เมืองอุดรธานี 

 

นําท่านเดินทางต่อไปยัง วัดศิริสุทโธ หรือ คําชะโนด (ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 01.30 ชม.) อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี อีกหนึ่งตํานาน

ความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคท่ีคนไทยหลายคนยังสงสัย ซึ่งคนใน

พ้ืนท่ีเชื่อว่าเป็นดินแดนของพญานาคป่าศักดิ์สิทธิ์ลี้ลับอาถรรพ์เกาะ

ลอยน้ํากับเรื่องราวความเชื่อท่ีว่าเกาะคําชะโนดไม่เคยจมน้ําเพราะมี

พญานาคคอยปกปักรักษา 



 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน (4) ณ ร้านอาหาร  

บ่าย  ได้เวลาอันสมควรออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร  (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 09.30 ชม.) 

21.30 น.  เดินทางถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัทีเ่ดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาพกัเดีย่ว 

เพิ่ม 

หมายเหต ุ

25 – 27 กรกฎาคม 

63 

3,999 700 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัหยดุ

ยาว) 

26 – 28 กรกฎาคม 

63 

3,999 700 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัหยดุ

ยาว) 

07 – 09 สงิหาคม 

63 

3,999 700 ไม่มรีาคาเดก็ (ศุกร์-

อาทิตย)์ 

14 – 16 สงิหาคม 

63 
3,999 700 ไม่มรีาคาเดก็ (ศุกร์-

อาทิตย)์ 

22 – 24 สงิหาคม 

63 

3,999 700 ไม่มรีาคาเดก็ (เสาร-์

จนัทร)์ 



29 – 31 สงิหาคม 

63 
3,999 700 ไม่มรีาคาเดก็ (เสาร์-

จนัทร)์ 

04 – 06 กนัยายน 

63 

3,999 700 ไม่มรีาคาเดก็ (ศุกร์-

อาทิตย)์ 

18 – 20 กนัยายน 

63 

3,999 700 ไม่มรีาคาเดก็ (ศุกร์-

อาทิตย)์ 

26 – 28 กนัยายน 

63 

3,999 700 ไม่มรีาคาเดก็ (เสาร์-

จนัทร)์ 

02 – 04 ตลุาคม 

63 

3,999 700 ไม่มรีาคาเดก็ (ศุกร์-

อาทิตย)์ 

09 – 11 ตลุาคม 

63 

3,999 700 ไม่มรีาคาเดก็ (ศุกร์-

อาทิตย)์ 

17 – 19  ตลุาคม 

63 

3,999 700 ไม่มรีาคาเดก็ (เสาร์-

จนัทร)์ 

23 – 25 ตลุาคม 

63 

3,999 700 ไม่มรีาคาเดก็ (ศุกร์-

อาทิตย)์ 

06 – 08  

พฤศจิกายน 63 

3,999 700 ไม่มรีาคาเดก็ (ศุกร์-

อาทิตย)์ 

14 – 16 

พฤศจิกายน 63 

3,999 700 ไม่มรีาคาเดก็ (เสาร์-

จนัทร)์ 

21 – 23 

พฤศจิกายน 63 

3,999 700 ไม่มรีาคาเดก็ (เสาร์-

จนัทร)์ 

05 – 07 ธนัวาคม 

63 

3,999 700 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัหยดุ

ยาว) 

**ไม่มีราคาเด็ก ราคานี้ไม่รวมค่าทิป** 

   

เอกสารประกอบการเดนิทาง  

- สําเนาบัตรประชาชน ใช้สําหรับการทําประกันการเดินทาง 

***** รบกวนส่งพร้อมกับหลักฐานการชําระเงิน ***** 



ข้อสาํคญั  

- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท  

- ถ้าหากมีผู้เดินทางตํ่ากว่า 9 คน ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการ

เดินทาง โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง  

- กรณีกรุ๊ปที่ออกเดินทางไม่ถึง 25 ท่าน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เปลี่ยนจากรถบัส

ปรับอากาศ เป็น รถตู้ปรับอากาศ และจะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมอีกท่านละ 500 บาท 

โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง  

 



 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม  

- รถบัสปรับอากาศ VIP 2 ชั้น / รถตู้ปรับอากาศ VIP (นําเท่ียวตามรายการ) 

- บริการน้ําดื่ม 1 ขวด/วัน  



- ค่าเข้าชมสถานที่ตามท่ีระบุในโปรแกรมท่องเท่ียว 

- มัคคุเทศก์นําเท่ียวตลอดการเดินทาง 

- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 

500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวิต วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงื่อนไข

ของบริษัทประกันภัย ซึง่ไมร่วมประกนัสุขภาพ 

- ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง 

- ค่าที่พักจํานวน 1 คืน ตามโปรแกรม  

 

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากท่ีระบุใน

รายการ 

- ค่าอาหารสําหรับท่านท่ีทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสําหรับมุสลิม 

- ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติท่ีเพ่ิมเติมตามการจ่ายจริง 

- VAT 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท  

 

เงื่อนไขการจอง 

- มัดจําท่านละ 1,000 บาท หลังจากส่งเอกสารการยืนยันการจอง 1 วัน เช่น ท่าน

จองวันนี้ กรุณาชําระเงินมัดจําในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. มิเช่นนั้นจะถือ

ว่าท่านได้ทําการยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติหากไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาท่ี

กําหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่าน

จําเป็นต้องทําจองเข้ามาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีท่ีมีคิวรอ (WAITING LIST) ก็

จะให้สิทธิ์ไปตามระบบ ตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียดมีท่ีนั่งจํากัด  

- ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าบริการ เต็ม

จํานวน เท่านั้น  

- กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่

ชําระภายในระยะเวลาท่ีท่ีบริษัทกําหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ยกเลิก

การเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนเงินมัดจําให้ท่านได้ ไม่ว่าส่วนใด

ส่วนหนึ่งก็ตาม 



 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางต้ังแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ี

เกิดขึ้นจริง 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดท่ีลูกค้าชําระมา และ

เก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจํานวน 

* กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหัก

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 

* ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจําต๋ัวเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจําเป็นอื่นๆ 

หมายเหตุ  

- โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล 

สภาพภูมิอากาศ เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร สถานท่ีท่องเท่ียวปิด

ให้บริการ เป็นต้น โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบริษัทจะคํานึงถึง

ประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ หากกรณีที่จําเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม ทาง

บริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากยานพาหนะ การ

ยกเลิกเท่ียวบิน การล่าช้าของสายการบิน (ถ้ามี) ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล 

ประท้วง คําสั่งของเจ้าหน้าท่ีรัฐ และอื่นๆ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง

บริษัท  

- เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่

เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่

ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีอํานาจในการตัดสินใจหรือให้คํา

สัญญาใดๆ ท้ังสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของ

บริษัทฯกํากับเท่านั้นกรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวัน

เดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการดําเนินการต่างๆ ท่ี

เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตามจํานวนครั้งท่ีเปลี่ยนแปลง ไม่

ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น 



- -ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพี

เรียดวันอื่นๆ โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพ่ือวางแผนการ

เดินทางใหม่อีกครั้ง ท้ังนี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีเพ่ือทํา

การยืนยันทุกครั้งหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 

- กรณีที่ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เช่น ต๋ัวเครื่องบิน , 

ต๋ัวรถทัวร์ , ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถามเพ่ือยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง 

และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ เพราะมี

บางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้ง

ให้ทราบล่วงหน้า ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่า

อากาศยานเป็นสําคัญเท่านั้น  

- กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้ง

เจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

- กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ (Wheel 

Chair) กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือตั้งแต่ท่ีท่านเริ่ม

จองทัวร์  

- กรณีที่โปรแกรมมีท่ีพัก ทางบริษัทจะจัดท่ีนอนเป็นลักษณะ 2 เตียงหรือ 3 เตียง 

ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าท่ีไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีท่ี

ท่านเดินทาง 1 ท่าน จําเป็นต้องชําระค่าห้องพักเดี่ยวตามท่ีระบุ  

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย

ระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมส่ิงของไว้ท่ีโรงแรมและจําเป็นต้องส่งมายัง

จุดหมายปลายทางตามท่ีท่านต้องการ  

- รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง 

ร้านอาหารท่ีระบุในโปรแกรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากร้านอาหารปิด

ทําการชั่วคราว หรือ กรณีท่ีโปรแกรมมีท่ีพัก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ

เปลี่ยนแปลงโรงแรม กรณีท่ีโรงแรมอาจจะมีปัญหาไม่สามารถเข้าพักได้ โดยจะ

จัดโรงแรมในระดับใกล้เคียงกัน  

 



**เมือ่ทา่นชาํระเงนิคา่ทวัรใ์ห้กบัทางบรษิัทฯ แลว้ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบั

เงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดนีแ้ลว้** 

** ขอขอบพระคุณทุกทา่น ทีม่อบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร ** 

 
 

 

 


