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วนัแรก  สนามบินดอนเมือง - สนามบินอดุรธานี - เกาะค าชะโนด - จ.บึงกาฬ - ศาลปู่ อือลือนาคราช 
เกาะดอนโพธ์ิ - หินสามวาฬ 

04.00 น. พรอ้มกนัที ่สนามบินดอนเมือง เพื่อเตรยีมตวัเดนิทาง พบเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารต้อนรบั และ
อ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

06.10 น. บนิลดัฟ้าสู่ สนามบินอดุรธานี โดยสายการบินไทยแอรเ์อเชีย เท่ียวบินท่ี FD3348  
(ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ชัว่โมง) มีมัคคุเทศกเ์ดนิทางไปด้วยจากกรุงเทพฯ 

07.15 น. เดนิทางถงึ สนามบินอดุรธานี หลงัจากรบักระเป๋าเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้ น าท่านเดนิทางโดยรถตูว้ไีอพ ี 
  น าท่านไปยงั เกาะค าชะโนด เชื่อกันว่า

เป็นสถานที่ศกัดิส์ทิธิแ์ละดนิแดนลี้ลบั จุดเชื่อมต่อ
ระหว่างเมอืงบาดาลและโลกมนุษย์ สถานที่แห่งนี้
ปรากฏในต านานพื้นบ้านที่เชื่อกนัว่าเป็นที่สงิสถิต
ของพญานาคราชปู่ ศรสีุทโธ และองค์แม่ศรปีทุมมา
นาคราชเทว ีและสิง่ลีล้บัต่างๆ ค าชะโนดมลีกัษณะ
เป็นเกาะลอยน ้า เมือ่เขา้มาถงึภายในพืน้ทีข่องค าชะ
โนด จะรูส้กึไดถ้งึความร่มรื่น ร่มเยน็ เพราะปกคลุม
ไปด้วยต้นชะโนดทัว่บรเิวณ ให้ท่านได้กราบไหว้
ศาลเจา้ปู่ ศรสีุทโธขอโชค ขอพร ขอลาภ ตามความศรทัธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
กลางวนั        บริการอาหารกลางวนั (1) 

เดนิทางเขา้สู่ จ.บงึกาฬ (ใชเ้วลาประมาณ 2 ชม.)  
  เดนิทางสู่ บงึโขงหลง แวะขอพร ศาลปู่ อือลือนาคราช ต านานปู่ ออืลอืทีข่อ้งเกีย่วกบับงึโขงหลงนัน้ 

**ค าแนะน าการสกัการะบชูา** 
บรเิวณดา้นหน้าทางเขา้เกาะค าชะโนด มรีา้นใหจ้ าหน่ายบายศร ีหรอืเครื่องถวายต่างๆ จากนัน้เมื่อเดนิเขา้ไปยงัเกาะค าชะโนดมจีุดไหว้
สกัการะต่างๆ ดงันี้ 
จุดที ่1 ศาลาท าพธิทีีม่รีปูปัน้ของพ่อปู่ ศรสีทุโธ และแมย่่าศรปีทมุมา (บรเิวณจุดนี้จะมพี่อพราหมณ์คอยใหค้ าแนะน าในการท าพธิ)ี 

O ส าหรบัท่านใดทีต่อ้งการบน หรอืขอพรใหพ้่อปู่ แมย่่าชว่ยเหลอืในเรื่องต่างๆ ทางดา้นขวาของศาลาท าพธิ ีจะมเีจา้หน้าทีค่อยให้
ค าแนะน า นอกจากนี้ส าหรบัท่านทีต่อ้งการบน และขอพรสามารถรบัชุดบนไดท้ีจุ่ดใหบ้รกิาร โดยท าบุญตามก าลงัทรพัยข์องท่าน  
หมายเหตุ: ชุดบน ประกอบไปดว้ย จานใสด่อกดาวเรอืง เทยีน ใบเขยีนค าบนหรอืค าอธษิฐานของท่าน จากนัน้เจา้หน้าทีจ่ะมอบ
กระดาษหนึ่งใบส าหรบัเกบ็ไว ้และรายละเอยีดเกีย่วกบัการเตรยีมตวัหากค าอธษิฐานของท่านเป็นจรงิ 
O ส าหรบัท่านใดทีน่ าบายศรพีญานาคมาถวายใหห้นัหน้าของบายศรพีญานาคเขา้หาตวัเรา หลงัจากกล่าวบชูาจบ พ่อพราหมณ์จะ
น าบายศร ีไปวางไวท้ีห่น้าของพอ่ปู่  และแมย่่า แต่ท่านใดทีป่ระสงคน์ ากลบั สามารถน ากลบัได้ 

จุดที ่2 หลงัเสรจ็สิน้พธิ ีจากตรงศาลาของพ่อปู่ และแม่ย่าทางดา้นขวาจะเป็นตน้ไทรใหญ่เพื่อไปกราบไหวพ้่อป ูและแม่ย่าอกีครัง้ทีต่น้ไทร
ใหญ่ 

จุดที ่3   ศาลเจา้ตรงตน้มะเดื่อยกัษ์ ตน้มะเดื่อขนาดใหญ่อายุนบั 100 ปี ทีเ่ชื่อกนัว่าเป็นขมุทรพัยข์องพ่อปู่ ศรสีทุโธ 
และแมย่่าศรปีทมุมา ผูม้กันยิมมากราบไหวข้อพร (ใหถู้กหวย) 

จุดที ่4   บ่อน ้าศกัดิส์ทิธิ ์ซึง่มคีวามเชื่อวา่ เป็นจุดเชื่อมต่อกบัโลกบาดาล มนี ้าผุดตลอดทัง้ปี                          
** ทัง้น้ีจดุ และพิธีการกราบไหว้สกัการะต่างๆ ขึน้อยู่กบัระเบียบการจดัการของทางค าชะโนด ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงภายหลงั ** 
 
 
 
 
 
 
 



                  

      ใบอนญุาตเลขที่ 11/04307                                                                                                                                                      FD29-FD-A 

บรษัิท รโิอไทย ทราเวล จ ากดั 
29/44 ซ.หทยัราษฎร ์39 ถนนหทยัราษฎร ์แขวงสามวาตะวนัตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 
โทร.0-2915-5291 , 0-29155296   Email: sales@riothai.co.th  Line ID: @riothaitravel  www.riothaitravel.com    

เชื่อว่า เกิดจากการล่มเมอืงของพญานาค ซึ่งเกิดจากความรกัที่ไม่สมหวงัระหว่างพญานาคกับมนุษย ์              
ท าใหเ้มอืงทีเ่จรญิรุง่เรอืงล่มสลาย บรเิวณแห่งนี้เดมิเป็นทีต่ ัง้เมอืง ชื่อรตัพานคร พญานาคผูถู้กสาบ  

 พาท่านล่องเรือสู่ เกาะดอนโพธ์ิ ตามต านานเล่าว่าเป็นวงัพญานาคราช ซึ่งเป็นที่ตัง้ของ1ใน3วดัที่ยงัคง
เหลอือยู่จากการถูกถล่มเมอืง เป็นสถานทีท่ีผู่ค้นมคีวามเชื่อความศรทัธาในท่านปู่ ออืลอืจะมาบวงสรวง ขอ
พร ตามความศรทัธา 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
15.30 น. น าท่านชม จดุชมวิวหินสามวาฬ โดยรถของชาวบา้นทอ้งถิน่ หนิสามวาฬ มลีกัษณะเป็นหนิขนาดใหญ่ตดิ

หน้าผาสงู แยกตวัเป็น 3 ก้อน มอีายุประมาณ  75 ลา้นปี เมื่อมองดูจากมุมสูงในระยะไกล หนิสามก้อนนี้จะ
ดูคล้ายกบัฝงูครอบครวัวาฬ ที่ประกอบด้วยพ่อวาฬ แม่วาฬ และลูกวาฬ ซึ่งเรยีกตามขนาดของหนิแต่ละ
กอ้น อสิระใหท้่านถ่ายภาพแห่งความประทบัใจตามอธัยาศยั ณ จุดชมววิผาถ ้าฤๅษ ีจากนัน้ คณะเดนิทางสู่ 
ก าแพงภสูงิห ์น าคณะกราบนมสัการ หลวงพ่อพระสงิห ์สิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ของภูสงิห ์ณ ลานสงิหห์มอบ ซึง่มกี้อน
หนิลกัษณะคลา้ยสงิหก์ าลงัหมอบอยู ่ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค า่             บริการอาหารค า่ ณ ร้านอาหาร (2) 
พกัท่ี The One Hotel (บึงกาฬ) หรือระดบัเทียบเท่า 
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วนัท่ีสอง  ถ า้นาคา  - จ.อดุรธานี  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 
08.00 น. น าท่านไปยงั ถ า้นาคาที่ตัง้อยู่ในเขตพื้นที่ อุทยานแห่งชาตภิูลงักา อ าเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึกาฬ ค่ะ 

โดยตัง้อยูใ่กลก้บั วดัถ ้าชยัมงคล ความสวมงามของทีน่ี่กค็อื รปูทรงของหนิขนาดใหญ่ ทีม่รีปูร่างคลา้ยกบั งู
ยกัษ์ หรอื พญานาค และท าให้ถ ้าแห่งนี้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวอกีแห่งส าหรบัคนที่ชอบธรรมชาต ิและเรื่อง
ลกึลบั  ภายในถ ้า จะพบกบัหนิที่มรีูปร่างคล้ายกบัล าตวัของพญานาค ซึ่งดูๆไปจะคล้ายๆ กบัเกลด็ของงู
ขนาดใหญ่ และปกคลุมไปดว้ยมอสสเีขยีว ดูสวยงาม แปลกตา และก็น่าพศิวงดว้ยเช่นกนั นอกจากนี้ ยงัมี
การพบหนิที่มลีกัษณะเหมอืนเป็นส่วนหวัของงูยกัษ์ในบรเิวณที่ไม่ไกลกนัมากจากตวัถ ้าอีกด้วย เป็นการ
ท่องเทีย่วดธูรรมชาตทิีท่ีส่รา้งสรรคค์วามแปลกตา สวยงาม และลกึลบั น่าคน้หา 

เส้นทางส าหรบัการเดิน ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร โดยทางเดินเป็นทางเดินดินสลบักบับนัได และมีบางช่วงจะต้องดึงเชือก 
เส้นทางเดินป่าชดัเจนมีป้ายบอกทางและมีเจา้หน้าท่ีประจ าจดุต่างๆเพื่อแนะน าและรกัษาความปลอดภยัของนักท่องเท่ียว 

 
**หมายเหต ุกรณีกรมอทุยานประกาศห้ามน านักท่องเท่ียวขึน้ไปเย่ียมชมถ า้ เน่ืองจากสาเหตเุรือ่งความปลอดภยัหรอือ่ืนๆใด 

บริษทัฯจะทดแทนโปรแกรมโดยการน าท่านเข้าเย่ียมชม  สถานท่ีอ่ืนๆ ภายในบึงโขงหลง เช่น ถ า้นาคี หรอื วดัป่ากินรี(วงันาคินท์
หรอื สถานท่ีใกล้เคียงอ่ืนๆใน จ.บึงกาฬ** 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
กลางวนั          บริการอาหารกลางวนั (4) 

น าท่านเดินเดินสู่จงัหวดัอดุรธานี (ใช้เวลาประมาณ 3 ชัว่โมง) 

ข้อแนะน าส าหรบัการเข้าถ า้นาคา 
- ควรแต่งการใหพ้รอ้มส าหรบัเดนิป่า 
- ควรเตรยีมน ้าดื่มอยา่งน้อย 2 ขวด / เกลอืแร ่/ กระเป๋าสะพายหลงั หรอืกระเป๋าทีไ่มต่อ้งใชม้อืหิว้ / ยาดม / ยาหมอ่ง  และ
ผลติภณัฑป้์องกนัยงุ / ถุงมอื (ทีม่คีวามหนา) / เสือ้กนัฝนขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ 
- ในกรณีส าหรบัเดก็ แนะน าอายแุนะน า 7 ขวบขึน้ไป *เดก็เลก็ไมค่วรขึน้  
- ในกรณีส าหรบัผูส้งูอาย ุหากรา่งกายไมแ่ขง็แรง มโีรคประจ าตวั โดยเฉพาะความดนัโลหติสงู เบาหวาน โรคหวัใจ หรอืโรค
ไขขอ้ ไมแ่นะน า 
** ห้ามน า กระดาษทิชชู หลอดดดูน ้า ถงุพลาสติก กล่องโฟม ดอกไม้ธปูเทียนเคร่ืองเซ่นไหว้ขึน้เขาโดยเดด็ขาด ** 
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ค า่             บริการอาหารค า่ ณ ร้านอาหาร (5) 
พกัท่ี             Civilize Hotel ( อดุรธานี ) หรือระดบัเทียบเท่า 
 
วนัท่ีสาม วดัป่าภกู้อน - วดัผาตากเส้ือ - สนามบินอดุรธานี - สนามบินดอนเมือง   
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 
09.30 น. น าท่านไปยงั วดัป่าภกู้อน ตัง้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาตป่ิานายงูและป่าน ้าโสม บา้นนาค า ต าบลบา้นก้อง 

อ าเภอนายูง จงัหวดัอุดรธานี เป็นที่ที่เต็มไปด้วยธรรมชาติ มตี้นไม ้ล าธาร สตัว์ป่า และต้นไมน้านาชนิด 
วหิารของวดัป่าภกูอ้น งดงาม ตระการตาแก่นักท่องเทีย่วชาวไทยและต่างชาต ิโดยพระวหิารมลีกัษณะเป็น
สถาปัตยกรรมไทยประยกุต์สมยัรตันโกสนิทร ์ทีม่ปีระตูทางเขา้ออกวหิาร 3 ดา้น ภายในวหิารจะถูกตกแต่ง
อย่างงดงามเป็นอย่างมากทเีดยีว โดยจะแฝงไปด้วยเรื่องราวค าสอนของพระพุทธเจา้ รอบๆทัว่ผาผนังมี
ภาพพุทธประวตัแิละภาพทศชาต ิมกีารตกแต่งรูปแบบภาพปั้นนูนต ่า หล่อด้วยทองแดง ซึ่งเป็นภาพของ
พระพุทธเจา้ในองคช์าตทิัง้ 10 ชาต ิดา้นบนของทุกภาพจะถูกแกะสลกัดว้ยบทสวดอติปิิโสช่องละท่อนดว้ยสี
เขยีวเขม้บนพืน้หนิอ่อนสขีาว ถอืว่าเป็นผนงัวหิารทีม่เีอกลกัษณ์งดงามยิง่นกั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั            บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร (7) 
13.00 น.  จากนัน้น าท่านไปยงั วดัผาตากเส้ือ และ  

SKYWALK เป็นวดัที่มวีวิทวิทศัน์สวยงาม มอง
จากบนผาลงมามองเหน็ความเป็นอยู่ของชาวไทย-
ลาว ภายในวดัมธีรรมชาตทิีอุ่ดมสมบูรณ์ สามารถ
เดินลัดเลาะตามหน้าผาเพื่อชมธรรมชาติและ 
ทวิทศัน์ทีส่วยงาม ที่วดัมชีื่อว่า  “วดัผาตากเส้ือ” 
เป็นวัดแห่งหนึ่งที่นอกจากจะเป็นสถานที่ปฏิบัติ
ธรรมแล้วยงัเป็นจุดชมววิที่สวยงาม เนื่องจากเป็น
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ตัง้อยู่ที่สูงบนยอดเขาสูง หากขึน้ไปบนผาจะเหน็ว่ามวีวิที่สวยงามสามารถทีจ่ะมองเหน็ด้านล่างทัง้ฝัง่ไทย 
ซึ่งเป็นอ าเภอสงัคมและทางฝัง่ลาวที่มแีม่น ้าโขงกัน้อยู่ หากไปช่วงหน้าหนาวที่ผาแห่งนี้เป็นอีกจุดหนึ่งมี
ทะเลหมอกดว้ย ภาพววิจะพบกบัเขาต่างๆทีเ่กดิขึน้สลบัซบัซอ้นและมแีม่น ้าสวยงาม 
ได้เวลาอนัสมควร พาท่านเดินทางเข้าสู่สนามบินอดุรธานี 

19.55 น.  บนิลดัฟ้าสู่ สนามบินอดุรธานี โดยสายการบินไทยแอรเ์อเชีย เท่ียวบินท่ี FD3357   
(ใชร้ะยะเวลาเดนิทาง  โดยประมาณ 1 ชัว่โมง)  

20.50 น. เดนิทางถงึ สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดภิาพ 
******************************************************************* 

** ขอขอบพระคณุท่ีเลือกใช้บริการ ** 
 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคา / ท่าน 
พกั 2-3 ท่าน 

พกัเด่ียว 
(เพ่ิม) 

เดือน เมษายน 2565 

1 - 3 เมษายน 2565 12,900 2,000 

2 - 4 เมษายน 2565 12,900 2,000 

3 - 5 เมษายน 2565 11,900 2,000 

4 – 6 เมษายน 2565 11,900 2,000 

7 – 9 เมษายน 2565 11,900 2,000 

9 – 11 เมษายน 2565 12,900 2,000 

10 - 12 เมษายน 2565 12,900 2,000 

11 - 13 เมษายน 2565 (สงกรานต)์ 13,900 2,000 

13 - 15 เมษายน 2565 (สงกรานต)์ 13,900 2,000 

17 – 19 เมษายน 2565 11,900 2,000 

20 – 22 เมษายน 2565 11,900 2,000 

24 – 26 เมษายน 2565 11,900 2,000 

27 - 29 เมษายน 2565 11,900 2,000 

29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2565 12,900 2,000 

เดือน มิถนุายน 2565 

1 - 3 มิถนุายน 2565 9,900 2,000 

3 - 5 มิถนุายน 2565 11,900 2,000 
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4 - 6 มิถนุายน2565 10,900 2,000 

8 - 10 มิถนุายน 2565 9,900 2,000 

10 - 12 มิถนุายน 2565 10,900 2,000 

15 - 17 มิถนุายน 2565 9,900 2,000 

17 - 19 มิถนุายน 2565 10,900 2,000 

22 - 24 มิถนุายน 2565  9,900 2,000 

24 - 26 มิถนุายน 2565  10,900 2,000 

เดือน กรกฎาคม 2565 

1 - 3 กรกฎาคม 2565 10,900 2,000 

6 - 8 กรกฎาคม 2565 9,900 2,000 

8 - 10 กรกฎาคม 2565 10,900 2,000 

13 - 15 กรกฎาคม 2565 10,900 2,000 

15 – 17 กรกฎาคม2565 10,900 2,000 

20 - 22 กรกฎาคม 2565 9,900 2,000 

22 - 24 กรกฎาคม 2565 10,900 2,000 

27 - 29 กรกฎาคม 2565  9,900 2,000 

29 - 31 กรกฎาคม 2565  10,900 2,000 

เดือน สิงหาคม 2565 

3 - 5  สิงหาคม 2565 9,900 2,000 

5 – 7  สิงหาคม 2565 10,900 2,000 

10 – 12  สิงหาคม 2565 10,900 2,000 

12 – 14  สิงหาคม 2565 11,900 2,000 

17 – 19  สิงหาคม 2565 9,900 2,000 

19 – 21  สิงหาคม 2565 10,900 2,000 

24 – 26  สิงหาคม 2565 9,900 2,000 

26 – 28  สิงหาคม 2565  10,900 2,000 

เดือน กนัยายน 2565 

2 – 4  กนัยายน 2565 10,900 2,000 

7 – 9  กนัยายน 2565 9,900 2,000 

9 – 11  กนัยายน 2565 10,900 2,000 
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14 – 16  กนัยายน 2565 9,900 2,000 

16 – 18  กนัยายน 2565 10,900 2,000 

21 – 23  กนัยายน 2565 9,900 2,000 

23 – 25  กนัยายน 2565 10,900 2,000 

28 – 30  กนัยายน 2565 9,900 2,000 
 

***ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ และไกดน์ าเท่ียวท่านละ 300 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 
 

* กรณีพกั 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะท าการเสริมเตียงได้เท่านัน้ * 
การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผูโ้ดยสารจ านวน 8 ท่าน ต่อ 1 คนัรถตู้ ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว  

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 
เน่ืองจากราคาข้างต้นใช้สายการบินต้นทุนต า่ (Low Cost) หลงัจากจองท่ีนัง่แล้วจะต้องท าการซ้ือภายใน 24 ชัว่โมง 

ตัว๋ท่ีซ้ือแล้วไม่สามารถเล่ือนวนัเดินทาง หรือเปล่ียนผูเ้ดินทาง หรือขอคืนเงินได้ 
 
อตัราค่าบริการน้ีรวม 
 ค่าตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบัพรอ้มค่าภาษสีนามบนิรายการทวัรข์า้งต้น  
 ค่าพาหนะ (รถตู)้ ตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบุ  
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการระบุ 
 ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถงึ
ประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 
 ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตราฐานตามทีร่ายการระบุ (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีทีพ่กั 3 ท่าน เป็นการนอนเตยีง
เสรมิ 1 ท่าน 
 ค่าไกดน์ าเทีย่วคอยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีต้องการซือ้ประกนัเพิม่
เพื่อคุม้ครองสุขภาพกรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 
 น ้าหนกักระเป๋าถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั (ต่อคน) 
 
อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครือ่ง (สายการบินคิดค่าน ้าหนัก เท่ียวละ 495 บาท /20กิโลกรมั)  
 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซกัรดี มนิิบารใ์น
หอ้ง รวมถงึค่าอาหาร เครือ่งดื่มทีส่ ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
  ค่าใช้จ่ายที่เพิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วที่มไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษิทั เช่น ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุด
งาน การปฏวิตั ิอุบตัเิหตุ ความเจบ็ป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความล่าช้า เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิาร
ของสายการบนิ เหตุสุดวสิยัอื่น เป็นตน้ 
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 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 
  ค่าทิปคนขบัรถ และไกดน์ าเท่ียว ท่านละ 300 บาท  
 
เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 
1. ผูเ้ดินทางต้องช าระมดัจ าค่าทวัร ์จ านวน 5,000 /ท่าน   พร้อมส าเนาบตัรประชาชน เพ่ือส ารองท่ีนัง่ 
2. ผูเ้ดินทางต้องช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทัง้หมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั กรณีผูเ้ดนิทางไม่ช าระ

เงนิ หรอืช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด ใหถ้อืว่าผูเ้ดนิทางสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรน์ัน้ๆ 
3. การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษิทัเช่น แฟกซ์ อเีมลล์ หรอืจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบรษิทั ดงันี้ วนั

จนัทร ์ถงึเสาร ์เวลา 8.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 8.00 น. – 15.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและ
วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ทีร่ฐับาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวนัหยดุท าการของทางบรษิทั 

 
เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีผูเ้ดนิทางต้องการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื่อนการเดนิทาง ต้องแจง้ยกเลกิการจองกบัทางบรษิทัเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร ทางบรษิทัไมร่บัยกเลกิผ่านทางโทรศพัทไ์มว่่ากรณใีดๆ 
2. การคนืเงนิมเีงือ่นไขดงันี้ 

2.1 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทาง 30 วนั ขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรเ์ตม็จ านวน โดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ เช่น ค่าตัว๋
เครือ่งบนิทีอ่อกไปแลว้ ค่าทีพ่กั ค่ารา้นอาหาร ค่ายานพาหนะ หรอืค่าใชจ้า่ยอื่นๆทีเ่กดิขึน้  

2.2 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทาง 15 - 29 วนั คนืเงนิค่าทวัร์ 50% ของค่าทวัรท์ี่ลูกค้าช าระแล้ว โดยหกัค่าใช้จ่ายที่
เกดิขึน้ตามจรงิ เช่น ค่าตัว๋เครือ่งบนิทีอ่อกไปแลว้ ค่าทีพ่กั ค่ารา้นอาหาร ค่ายานพาหนะ หรอืค่าใชจ้่ายอื่นๆที่
เกดิขึน้  

2.3 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทาง 0 - 14 วนั ไมค่นืเงนิค่าทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
 
เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัรน์ี้ส าหรบัผูม้วีตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่วเท่านัน้ 
2. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทัง้นี้  บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของ
นกัท่องเทีย่วส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

3. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิ
จากความผดิของทางบรษิทั เช่น ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิตัิ  อุบตัิเหตุ ความเจบ็ป่วย 
ความสูญหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสุดวสิยัอื่น 
เป็นตน้ 

4. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรอืตวัแทนของทางบรษิทั ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษิทั  เวน้แต่มเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัก ากบัเท่านัน้  

 
 


