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UTH01 PACKAGE อุดรธานี บึงกาฬ หนองคาย  
ค าชะโนด ทุ่งดอกบัวแดง เขาสามวาฬ ถ า้นาคา 3 วัน 2 คืน 

 
ก าหนดการเดินทาง 

วันที่แรก รับสนามบินอุดรธานี – ทะเลบัวแดง – ค าชะโนด – ถนนคนเดินอุดรธานี 

......... น. ถึง สนามบินจังหวัดอุดรธานี  ยินดีตอ้นรับทุกท่าน  

 น าท่านเดินทางสู่ ทะเลบัวแดง บึงหนองหาน คือหนองน ้ากวา้งใหญ่ในอ าเภอกุมภวาปี ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียง
ใต้ของจังหวดัอุดรธานี มีพ้ืนท่ีกว้างไกลสุดสายตากว่า 22,500 ไร่ ในช่วงประมาณเดือนธันวาคมจนถึงเดือน
กุมภาพนัธ์ของทุกปี บวัแดงน้อยใหญ่จะโผล่พน้น ้ าและออกดอกสีเเดงอมชมพูบานสะพรั่งละลานตา เป็นที่สวยงาม
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ไปทัว่เวิ้งน ้ า มีประชาชนเดินทางมาชมความงามของ “ทะเลบวัแดง” กันอย่างลน้หลาม จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
Unseen ท่ีมีช่ือเสียงของจงัหวดัอุดรมาจนทุกวนัน้ี 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 
 น าท่านเดินทางสู่อ าเภอบา้นดุงเขา้สู่  ค าชะโนด หรือ วังนาคินทร์ค าชะโนด   เช่ือกนัว่าเป็นสถานท่ีศกัดิ์ สิทธ์ิดินแดนล้ี

ลบั จุดเช่ือมต่อเมืองบาดาลและโลกมนุษย์  สถานท่ีแห่งน้ีปรากฏในต านานพ้ืนบ้านเช่ือกันว่าเป็นท่ีสิงสถิตของ
พญานาคราชปู่ศรีสุทโธและองคแ์ม่ศรีปทุมมานาคราชเทวี และส่ิงล้ีลบัต่างๆ เป็นที่ยึดเหน่ียวจิตใจรวมศรัทธาของคน
ในจงัหวดัอุดรธานีและอีสานตอนบน ค าชะโนดมีลกัษณะเป็นเกาะลอยน ้า  เม่ือเขา้มาถึงภายในพ้ืนท่ีของค าชะโนด 
จะรู้สึกได้ถึงความร่มร่ืน เพราะปกคลุมไปดว้ยตน้ชะโนดทัว่บริเวณ ให้ท่านได้ กราบไหวศ้าลเจ้าปู่ศรีสุทโธขอโชค
ขอลาภ ตามอธัยาศยั *TIP การเขา้ไปสักการะตอ้งเดินเทา้เปล่าเขา้ไปเท่านั้น เม่ือไปถึงจะมีเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความ
สะดวก แนะน าวิธีการเดินเขา้สักการะ และจดัหาที่วางรองเทา้ไวใ้ห้ค่ะ กฎระเบียบ 6 ขอ้ห้าม ในการมาค าชะโนด 
ได้แก่ 1.ไม่จุดธูปเทียนบูชาในป่าค าชะโนด  2.ให้น าพานบายศรีหรือเคร่ืองเซ่นไหวก้ลบั เพื่อเป็นการลดขยะ 3.ไม่
โยนเหรียญลงบ่อน ้ าศกัดิ์ สิทธ์ิ  4.งดปล่อยปลาและสัตวน์ ้ าลงไปในแหล่งน ้ า  5.ไม่ผูกผา้แพร 7 สี   6.ไม่ทาแป้งหรือ
ขดัถูตน้ไม ้สมควรแก่เวลาน าท่าเดินทางสู่ ตวัเมืองอุดรธานี 

 น าท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินเมืองอุดรธานี จ าหนายสินคา้ท ามือ งานศิลปะ อาหาร เส้ือผา้ และยงัมีในส่วนของลาน
กิจกรรมท่ีส่งเสริมกลุ่มนกัเรียนนักศึกษาให้แสดงความสามารถทางดนตรี โดยเป็นการเปิดหมวกบรรเลงเพลงกนัอีก
ดว้ย มีร้านคา้มากกว่า 80 ร้านความยาวของถนนคนเดินประมาณ 500 เมตร อิสระให้ท่านเดินเล่นซ้ือสินคา้และ **
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย** เปิดให้บริการวันศุกร์-เสาร์ ตั้งแต่เวลา 16.00-21.00 น. 
  น าท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมต้นคูณ หรือเทียบเท่า  

 (หมายเหตุ : โรงแรมไม่มีบริการห้องพักแบบ 3 ท่าน จึงแนะน าให้ลูกค้าท่านที่ 3 ซ้ือพักเดี่ยวเพิ่ม ) 
 

วันที่สอง วัดป่าภูก้อน – หนองคาย – วัดผาตาเส้ือ SKYWALK – วัดโพธิ์ชัย – บึงกาฬ – ถนนคนเดินบึงกาฬ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  

น าท่านเดินทางสู่  วัดป่าภูก้อน watpaphukon  สถานท่ีปฏิบตัิธรรม ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน ้ า
โสม ทอ้งท่ีบา้นนาค าใหญ่ ต าบลบ้านก้อง เป็น รอยต่อแผ่นดิน 3 จงัหวดั คือ อุดรธานี,เลยและหนองคาย มีวิหารมี
ลกัษณะเป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์สมัยรัตนโกสินทร์ ภายในถูกตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา แฝงไปด้วย
เร่ืองราวค าสอนของพระพุทธเจ้า ภายในวดัมีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุ ในพระเกศพระร่วงโรจน์ศรีบูรพา ซ่ึงเป็น
ประธานประดิษฐานหน้าองค์พระปฐมรัตนบูรพาจารยม์หาเจดีย ์มีพระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี พระ
พุทธไสยาสน์หินอ่อนสีขาว ความยาว 20 เมตร สร้างดว้ยหินอ่อนจากประเทศอิตาลี ท่ีน ามาเรียงซ้อนกนัถึง 42 กอ้น 
เป็นหินอ่อนที่มีความสวยงามและทนทานมากที่สุด ใช้ระยะเวลาในการสร้างถึง 6 ปี ท่ีน่ีถูกยกให้เป็นศูนยร์วมจิตใจ
ของพุทธศาสนิกชนชาวอีสานอีกหน่ึงแห่ง (ต้องท าการเปลี่ยนเป็นรถสองแถวของวัด เพื่อขึน้ไปข้างบน ราคาไม่รวม
ค่ารถ ท่านละ 20 บาท ช าระหน้างาน) 
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เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 
 น าท่านเดินทางสู่ วัดผาตากเส้ือ Wat Pha Tak Suea  อ าเภอสังคม จงัหวดัหนองคาย เป็นวดัท่ีตั้งอยู่บนยอดเขาสูง 

บรรยากาศภายในวดัร่มร่ืน เงียบสงบ มีจุดไหวพ้ระด้านหนา้ทางเขา้ 1 จุด และดา้นในโบสถ ์1 จุด ทางเดินเขา้โบสถ์มี
บนัไดพญานาคทอดยาวไปจนถึงตวัโบสถ ์ Hilight  ไฮไลท์ของที่วัดแห่งนี้ คือ Skywalk พ้ืนกระจกที่ยื่นออกมาจาก
หน้าผา ให้นักท่องเท่ียวได้เดินออกไปสัมผสับรรยากาศบนกระจกใสแบบตื่นเตน้ ชมวิวแม่น ้ าโขงท่ีกั้นระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศลาว นอกจาก Skywalk แลว้ วดัผาตากเส้ือยงัมีอีกจุดชมวิวท่ีอยู่ใกล้กันเป็นชะง่อนผายื่น
ออกไป ให้นกัท่องเที่ยวได้เป็นภาพมุมสูงท่ีมีภาพเบ้ืองหลงัเป็นแม่น ้ าโขงและธรรมชาติโดยรอบทั้ง 2 ฝ่ังแม่น ้ าโขง 
(ไม่รวมค่าเดินบนสกายวอลค)์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่านเดินทางสู่ วัดโพธิ์ ชัย Wat Pho Chai   พระอารามหลวงวดัเก่าแก่ที่มีความส าคัญแห่งจังหวดัหนองคาย  
เน่ืองจากเป็นที่ ประดิษฐานหลวงพ่อพระใสอนัศกัดิ์ สิทธ์ิ ถือเป็น พระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมืองท่ีมีต านานผูกพนักับทั้ง
ชาวไทยและชาวลาว ในประวตัิศาสตร์ เป็นท่ีเคารพสักการะอย่างสูงสุดของชาวหนองคาย และผูค้นลุ่มน ้ าโขงแห่งน้ี 
พระพุทธรูปขดัสมาธิราบปางมารวิชยั  หล่อดว้ยทองสุกอนัเป็นเน้ือทองค า  92 เปอร์เซ็นต ์ซ่ึงมีพระพุทธลกัษณะอนั
งดงาม  มีต านานที่เล่าสืบต่อกันมาถึงประวตัิของหลวงพ่อพระใส ว่าสร้างขึ้นโดยพระธิดา  3 องค์ ของพระไชย
เชษฐาธิราช  กษตัริยแ์ห่งลา้นช้าง ซ่ึงไดห้ล่อพระพุทธรูปขึ้น 3 องค ์และขนานนามพระพุทธรูปตามนามของตนเอง
ไวด้ว้ยว่า “พระสุก” ประจ าพระธิดาคนโต “พระเสริม” ประจ าพระธิดาคนกลาง และ “พระใส” ประจ าพระธิดาคน
สุดทอ้ง ซ่ึงมีขนาดลดหลัน่กนัตามล าดบั  
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 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ บึงกาฬ (ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) อิสระตามอธัยาศยั ณ ตลาดต้องชมถนน
คนเดิน เทศบาลต าบลบึงกาฬ ได้ด าเนินการจดัตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2556 บริเวณถนนขา้วเม่าริมโขง โดยเปิดให้บริการ
ทุกวนัศุกร์และวนัเสาร์ ตั้งแต่เวลา 14.00 – 20.00 น. เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่
เดินทางมาเท่ียวท่ีจงัหวดับึงกาฬไดมี้โอกาสเดินซ้ือของ สัมผสับรรยากาศริมโขง ซ่ึงภายในตลาดมีการจ าหน่ายอาหาร
ของดีของท้องถ่ินและสินค้า OTOP ท่ีขึ้นช่ือของจังหวดับึงกาฬ สินค้าที่จ าหน่ายสินคา้เกษตร ผลไม้ตามฤดูกาล 
อาหารพ้ืนเมือง เส้ือผา้แฟชัน่ รองเทา้ ผา้ซ่ิน ผา้พ้ืนเมือง และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

   น าท่านเข้าสู่ที่พัก BK PLACE HOTEL หรือเทียบเท่า อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย 
 (หมายเหตุ : โรงแรมไม่มีบริการห้องพักแบบ 3 ท่าน จึงแนะน าให้ลูกค้าท่านที่ 3 ซ้ือพักเดี่ยวเพิ่ม ) 
   

วันที่สาม ชมพระอาทิตย์ขึน้ บริเวณจุดชมวิวหินสามวาฬ – ถ ้านาคา– อุดรธานี 

เชา้ตรู่ น าท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวหินสามวาฬ หน่ึงในจุดท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจในพ้ืนที่ป่าภูสิงห์  ตั้งอยู่ในอ าเภอศรีวิไล 
จงัหวดับึงกาฬ ในเขตพ้ืนท่ีอนุรักษเ์ขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์ และป่าดงสีชมพู ซ่ึงเต็มไปดว้ยกลุ่ม
ของก้อนหินรูปทรงต่างๆ ที่สวยงามแปลกตา และถ ้ากระจายอยู่ทัว่ทั้งพ้ืนท่ี สามารถแวะชมไดห้ลายจุด รวมถึงหิน
สามวาฬ ที่มีลกัษณะเป็นหินขนาดใหญ่ติดหนา้ผาสูง เหตุผลที่เรียกว่า หินสามวาฬ เพราะลกัษณะของจุดชมวิวน้ีเป็น
กอ้นหินขนาดใหญ่ 3 ก้อน รูปร่างคลา้ยปลาวาฬเรียงกนัยื่นออกไปสู่หนา้ผา หากมองในมุมสูงจะเหมือนกลุ่มวาฬที่มี
พ่อ แม ่ลูก จึงเรียกกนัว่า หินสามวาฬ ซ่ึงเป็นจุดชมวิวที่สวยงามโดดเด่นของภูสิงห์ สามารถชมพระอาทิตยข์ึ้นในยาม
เช้า เบ้ืองหน้าคือ วิวของผืนป่าเขียวขจีและสายหมอกบาง (ไม่รวมค่ารถเข้าจุดชมวิวหินสามวาฬ เปลี่ยนเป็นรถ
กระบะมีเจ้าหน้าที่ขับรถอ านวยความสะดวกคันละ 500 บาท) 

เช้า เช้า  รับประทานอาหารเช้า 
น าท่านเดินทางไปยงั ถ ้านาคา เป็นถ ้าท่ีตั้งอยู่ในเขตพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติภูลงักา อ าเภอบึงโขงหลง จงัหวดับึงกาฬ 
โดยตั้งอยู่ใกลก้บั วดัถ ้าชยัมงคล ความสวมงามของท่ีน่ีก็คือ รูปทรงของหินขนาดใหญ่ ท่ีมีรูปร่างคลา้ยกบั งูยกัษ ์หรือ 
พญานาค และท าให้ถ ้าแห่งน้ี เป็นแหล่งท่องเท่ียวอีกแห่งส าหรับคนที่ชอบธรรมชาติ และเร่ืองลึกลบัภายในถ ้า จะพบ
กบัหินที่มีรูปร่างคลา้ยกบัล าตวัของพญานาค ซ่ึงดูๆไปจะคลา้ยๆ กับเกล็ดของงูขนาดใหญ่ และปกคลุมไปด้วยมอสสี
เขียว ดูสวยงาม แปลกตา และก็น่าพิศวงดว้ยเช่นกัน นอกจากน้ี ยงัมีการพบหินท่ีมีลกัษณะเหมือนเป็นส่วนหัวของงู
ยกัษ์ในบริเวณท่ีไม่ไกลกันมากจากตวัถ ้าอีกดว้ย เป็นการท่องเที่ยวดูธรรมชาติที่สร้างสรรค์ความแปลกตา สวยงาม 
และลึกลบั น่าคน้หาเป็นที่สุด เส้นทางส าหรับการเดิน ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร โดยทางเดินเป็นทางเดินดิน
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สลับกับบันได และมีบางช่วงจะต้องดึงเชือก เส้นทางเดินป่าชัดเจนมีป้ายบอกทางและมีเจ้าหน้าที่ประจ าจุดต่างๆ เพื่อ
แนะน าและรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 
ข้อแนะน าส าหรับถ ้านาคา 
1. แต่งตวัพร้อมเดินป่า 
2. น ้าดื่มอย่างนอ้ย 2 ขวด เกลือแร่ ใส่ "กระเป๋าสะพายหลงั" หรือ กระเป๋าท่ีไม่ตอ้งใชมื้อห้ิว  
3. ยาดม ยาหม่อง และผลิตภณัฑป้์องกนัยุง (ถุงมือกบัเส้ือกนัฝนขึ้นอยูก่บัการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวค่ะ  

บริเวณด่านลงทะเบียนขึ้นถ ้านาคามีถุงมือขาย นกัท่องเที่ยวสามารถอุดหนุนสินคา้อุทยานเพื่อเป็นช่วยส่งเสริม
ดา้นสวสัดิการเจา้หนา้ท่ีอุทยานอีกทางหน่ึงค่ะ) 

** ห้ามน ากระดาษทิชชู่ หลอดดูดน ้า ถงุพลาสตกิ กล่องโฟม ดอกไม้ธูปเทียนเคร่ืองเซ่นไหว้ ขึน้เขาโดยเดด็ขาด ** 
***เตรียมเงนิ 100 บาทเพื่อลงทะเบยีนมัดจ าขยะที่ด่านทางขึน้ค่ะ*** 

ในกรณีส าหรับเดก็ หากเด็กยงัไม่โตพอก็ไม่แนะน าให้ขึ้นคะ่ (อายุแนะน า 7 ขวบขึ้นไป) 
ในกรณีส าหรับผู้สูงอายุ หากร่างกายไม่แข็งแรง มีโรคประจ าตวัโดยเฉพาะ ความดนัโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจ 
หรือโรคไขขอ้ ไม่แนะน าให้ขึ้นค่ะ 
นักท่องเทีย่วกลุ่มที่ไม่แนะน า ไดแ้ก่  หญิงตั้งครรภ ์และ นกัท่องเท่ียวท่ีมีน ้าหนกัเกนิ 100 กิโลกรัมคะ่ 
 
ในกรณีที่ถ ้านาคาประกาศปิดให้เข้าชมอันเน่ืองมาจากนโยบายหรือเง่ือนไขของทางอุทยานแห่งชาติภูลังกา หรือ ไม่
สามารถจองคิวเข้าชมได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับโปรแกรมไปยัง  น าท่านเดินทางไปยงั ภูทอก เป็นท่ีตั้ง
ของ วัดเจติยาศรีวิหาร (วดัภูทอก) อยู่ในอาณาเขตบา้นค าแคน ต าบลนาสะแบง จ.บึงกาฬ โดยมีพระอาจารยจ์วน กุล
เชฏโฐ เป็นผูก้่อตั้ง ในภาษาอีสานแปลว่า ภูเขาที่โดดเดี่ยว ภูทอก มี 2 ลูก คือภูทอกใหญ่และภูทอกน้อยส่วนที่นัก
แสวงบุญและ นักท่องเท่ียวทั่วไป สามารถชมได้คือ ภูทอกน้อย ส่วนภูทอกใหญ่อยู่ห่างออกไป ยงัไม่เปิดให้
นักท่องเที่ยวชม ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้การ เดินเทา้ขึ้นสู่ยอดภูทอก จุดเด่นของภูทอกก็คือ สะพานไมแ้ละบนัไดขึ้นชม
ทศันียภาพรอบๆ ภูทอก ใช้เพียงแรงงานคนสร้างบนัได เวียนไปมา รอบภูทอกแบบ 360 ซ่ึงมีทั้งหมด 7 ชั้น ใช้เวลา
ในการก่อสร้างนานถึง 5 ปีเต็มจากชั้น 1-7 จะมีบนัไดไมใ้ห้เดินแบบ ตรงทอดยาวจนถึงจุดสูงสุดของยอดภูทอก และ
ตั้งแต่ชั้นท่ี 3 เป็นตน้ไปนักท่องเที่ยวสามารถเดินชม แบบสะพานเวียนรอบเขาซ่ึงจะ ได้เห็นมุมมองที่แตกต่างไป
เร่ือยๆ บนัไดท่ีทอดขึ้นสู่ยอดภูทอกน้ีเปรียบเสมือนเส้นทางธรรมท่ีนอ้มน า สัตบุรุษ ให้พน้โลกแห่งโลกียะ สู่โลกแห่ง 
โลกุตระหรือโลกแห่งการหลุดพน้ดว้ยความเพียรพยายามและมุ่งมัน่ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 
จากนั้น  น าท่านเดินทางกลบัสู่อุดรธานี (ใช้เวลาในการเดินทาง 3 ช่ัวโมง)  
...... น. ส่งสนามบนิจังหวดัอดุรธาน ี
 

หมายเหตุ : รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้โดยมีตัวแทนบริษัท 

(มัคคุเทศก,์หัวหนา้ทัวร์,คนขับรถของแต่ละสถานที่) เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยทางบรษัิทจะค านึงถงึความ

ปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 
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อัตราค่าบริการ 

 
 
 
 
 
 

ราคาน้ีสามารถใช้เดินทางได้ถงึวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 เท่าน้ัน  
กรณีเดินทางช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดยาว โปรดสอบถามราคาอีกคร้ัง 

 

หมายเหตุ : รายการทวัร์ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และตามเที่ยวบินของผูเ้ดิน  
โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้าโดยมีตวัแทนบริษทั 

(มคัคุเทศก์,หัวหน้าทวัร์,คนขบัรถของแต่ละสถานที่) เป็นผูบ้ริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม  
โดยทางบริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัและประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั. 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
 ค่ารถรับ-ส่ง น าเที่ยวตามรายการ 

 ค่าโรงแรมที่พกัตามที่ระบุในรายการ พกัห้องละ 2 ท่าน  
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ    
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

อัตราค่าบริการนี้ ไม่ รวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั  
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ และ ค่าธรรมเนียมอุทยาน  (สามารถช าระเงินหน้างานไดเ้ลยค่ะ)  
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศพัท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ใน

ห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทวัร์ก่อนการใชบ้ริการ) 
กรณีท่ีลูกคา้เป็นชาวต่างชาติ  ตอ้งช าระเพิ่ม ท่านละ 500 บาท 

 กรณีเด็กที่มีอายุ 0 - 2 ปี(Infant) ช าระค่าทวัร์ 50 % จากราคาทวัร์ของผูใ้หญ่  
 ค่าทิปพนกังานขบัรถข้ึนอยู่กบัความพึงพอใจของท่าน 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จา่ย 3% 
 

เงื่อนไขการให้บริการ 

ในการจองทวัร์กรุณา ช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน หลงัจากท าการจองทวัร์ 3 วนั  หากไม่ช าระตามที่บริษทัก าหนด ขอ
อนุญาตตดัท่ีนัง่เพื่อให้ลูกคา้ท่านอื่นท่ีรอท่ีนัง่อยู่โดยอตัโนมัติ  เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัร์เรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัฯถือว่าทา่นยอมรับเง่ือนไขและ
ขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 

การยกเลิก 

จ านวนผู้เดินทาง ราคาท่านละ พักเด่ียวเพิ่ม หมายเหตุ 

9 ท่าน 4,299 +2,000 

ไม่มีไกด์น าเทีย่ว 

8 ท่าน 4,799 +2,000 

7 ท่าน 4,899 +2,000 

6 ท่าน 5,099 +2,000 

5 ท่าน 5,399 +2,000 
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** เน่ืองจากราคาทัวร์นี้เป็นราคาโปรโมช่ัน เม่ือจองและช าระเงินแลว้  ไม่สามารถยกเลิก,เลื่อน,เปลี่ยนผูเ้ดินทาง,ขอคืนเงินทุกกรณี  และเม่ือท่านออก
เดินทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงิน
มดัจ าคืนไม่ว่ากรณีใดทั้งส้ิน.  

หมายเหตุ 
1.บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่บริษทัก าหนด ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ไดต้ามความเหมาะสม 

2.บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3.รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พกั สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  
4.บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เช่น พายุไตฝุ้่ น ปฏิวติัและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บริษทัฯหรือค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

5.ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูก
ปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษทัฯ 

6.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทางสายการบนิ จะไม่มีการ
คืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหน้า 

7.ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ้่าย
ทุกอย่าง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายให้ตวัแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

8.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของตัว
นกัท่องเที่ยวเอง 

9.มคัคุเทศก์ พนกังาน หรือตัวแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้ แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษทั
ก ากบัเท่านั้น 

10.เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีได้ระบุไวแ้ล้ว
ทั้งหมด 

 


