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วันแรก
05.50 น.
07.50 น.
08.55 น.

เทีย่ ง

สนามบินดอนเมือง – สนามบินอุดร - พระธาตุบังพวน - วัดโพธิ์ชัย - พระธาตุหล้าหนอง วัดอาฮงศิลาวาส - บึงกาฬ
พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขัน้ ตอนการเช็คอิน
บินลัดฟ้าสู่ สนามบินอุดรธานี โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3354 (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง)
(หัวหน้าทัวร์ออกเดินทางจากกรุงเทพพร้อมคณะ)
เดินทางถึง สนามบิ น อุ ด รธานี หลังจากรับกระเป๋ า
เดินทางเรียบร้อยแล้ว จากนัน้ นาท่านเดินทางโดยรถตู้
เดินทางสู่ วัดพระธาตุบังพวน พระธาตุคบู่ า้ นคู่เมือง
หนองคาย ตัง้ อยู่ในอาเภอเมื อง กราบสักการะองค์
พระธาตุบงั พวนอันศักดิ์สิทธิ์ และที่ขาดไม่ได้ คือ ต้อง
กราบไหว้องค์พญานาคมุจลินท์ ในบ่อนา้ ศักดิส์ ิทธิ์ ซึ่ง
เชื่อว่าหากขอพรใดๆก็จะประสบผลสาเร็จตามที่ขอ
นาท่านเดินทางไปยัง วัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวง)
จากเดิมชื่อ “วัดผีผิว” ในสมัยรัตนโกสินทร์แล้วจึง ยก
ฐานะขึน้ มาเป็ น พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ
ปั จ จุบัน เป็ น สถานที่ ป ระดิษ ฐาน “หลวงพ่อ พระใส”
พระพุทธรู ปขัดสมาธิราบปางมารวิชยั ที่หล่อด้วยทอง
สุกอันเป็ นเนือ้ ทองคาถึง 92 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีพระพุทธ
ลักษณะอันงดงามอย่างมาก โดยมีตานานที่เล่าสืบกัน
มาถึ ง ประวั ติ ข องหลวงพ่ อ พระใสว่ า สร้า งขึ ้น โดย
พระธิดา 3 องค์ ของพระไชยเชษฐาธิราช กษัตริยแ์ ห่งล้านช้างซึ่งได้หล่อพระพุทธรูปขึน้ 3 องค์ และขนานนาม
พระพุทธรูปตามนามของตนเองไว้ดว้ ยว่า“พระสุก”ประจาพระธิดาคนโต “พระเสริม” ประจาพระธิดาคนกลาง
และ“พระใส” ประจาพระธิดาคนสุดท้อง ซึ่งมีขนาดลดหลั่นกันตามลาดับ
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (1)
เดินทางสู่ พระธาตุหล้าหนองหรือพระธาตุกลางน้า
ตัง้ อยู่กลางเมือง หนองคาย เป็ นเจดียท์ ่ีบรรจุพระบรม
สารีริกธาตุโบราณ มีอายุมานานหลายร้อยปี เมื่อก่อน
นัน้ ตัวเจดียจ์ ะอยู่บนฝั่ งริมนา้ แต่เมื่อปี พ.ศ. 2390 ถูก
กระแสนา้ กัดเซาะ จึงไปตัง้ อยู่กลางลานา้ โขง ห่างจาก
ฝั่ งไปประมาณ 200 เมตร น าท่ า นลงเรื อ เพื่ อ ไป
สักการะ องพระธาตุอย่างใกล้ชิด
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ค่า
พักที่

นาท่านเดินทางสู่ วัดอาฮงศิลาวาส ตัง้ อยู่เขตพืน้ ที่บา้ นอาฮง อ. เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ตัง้ อยู่ริมฝั่ งแม่นา้
โขงบริเวณแก่งอาฮง แอ่งนา้ ขนาดใหญ่จากฝั่ งไทยถึงฝั่ งลาวที่มีความยาวประมาณร้อยกว่าเมตร เป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สาคัญแห่งหนึ่งในจังหวัดบึงกาฬ ด้วยเหตุท่ีมีวิวทิวทัศน์ท่ีสวยงาม พืน้ ที่ติดกับแม่นา้ โขงเป็ นแนว
โค้งยาวประกอบกับมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องพญานาค ทาให้นกั ท่องเที่ยวนิยมแวะมาที่วดั
อาฮง และแก่งอาฮง อย่างไม่ขาดสาย มีความเชื่อกันว่าบริเวณหน้าวัด คือ จุดที่ลกึ ที่สดุ ของแม่นา้ โขงซึ่งมีความ
ลึก 200 เมตร บริเวณนีจ้ ะมีนา้ จะไหลเชี่ยววนจนเป็ นหลุมรู ปกรวย หากมีพวกเศษไม้ ใบไม้หรือวัตถุเล็กๆ ติด
อยูจ่ ะถูกกระแสนา้ หมุนวนเป็ นรูปกรวยประมาณ 20-30 นาที แล้วจึงหลุดเคลื่อนไปในที่อ่ืน เมื่อมีกระแสนา้ ไหล
เชี่ยวมาอีกก็จะต่อตัวเป็ นรูปกรวยขึน้ มาใหม่เกิดสลับกันไปตลอดทัง้ วัน จึงทาให้เชื่อว่าที่น่ีคือ จุดที่เป็ น สะดือ
แม่นา้ โขง ในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมของทุกปี สามารถมองเห็นแก่งอาฮง แก่งหินกลางลานา้ โขงปรา
กาฎขึน้ มาเหนือนา้ กลุ่มหินมีช่ือเรียกตามลักษณะของหิน เช่น หินลิน้ นาค หินปลาเข้ ถา้ ปลาสวาย นอกจาก
เป็ นแหล่งพักผ่อนและสถานที่ทอ่ งเที่ยวแล้ว ชาวบ้านโดยรอบยังอาศัยทาการประมงด้วย
บริการอาหารค่า ณ ร้านอาหาร (2)
BK Place Hotel หรือระดับเดียวกัน (บึงกาฬ)

วันทีส่ อง
เช้า

หินสามวาฬ - ลานพญาศรีสัตนาคราช - วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร – สกลนคร
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)

นาท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวหินสามวาฬ โดยรถของชาวบ้านท้องถิ่น หินสามวาฬ มีลกั ษณะเป็ นหินขนาดใหญ่
ติดหน้าผาสูง แยกตัวเป็ น 3 ก้อน มีอายุประมาณ 75 ล้านปี เมื่อมองดูจากมุมสูงในระยะไกล หินสามก้อนนีจ้ ะ
ดูคล้ายกับฝูงครอบครัววาฬ ที่ประกอบด้วยพ่อวาฬ แม่วาฬ และลูกวาฬ ซึ่งเรียกตามขนาดของหินแต่ละก้อน
พร้อมนาท่านชมพระอาทิตย์ขึน้ หากอากาศดีเราจะได้สมั ผัสทะเลหมอกอย่างสวยงาม จากนัน้ อิสระให้ท่าน
ถ่ายภาพแห่งความประทับใจตามอัธยาศัย ณ จุดชมวิวผาถา้ ฤๅษี จากนัน้ คณะเดินทางสู่ กาแพงภูสิงห์ นา
คณะกราบนมัสการ หลวงพ่อพระสิงห์ สิ่งศักดิส์ ิทธิ์ ของภูสิงห์ ณ ลานสิงห์หมอบ ซึ่งมีกอ้ นหินลักษณะคล้าย
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หลังจากนัน้ นาทุกท่านสักการะสิ่งศักดิส์ ิทธิ์คบู่ า้ นคูเ่ มืองชาว จ.นครพนม นัน้ คือ แลนด์มาร์คพญานาค หรือ
พญาศรีสัตตนาคราช เป็ นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดนครพนม ประดิษฐานอยู่ริมฝั่ งแม่นา้ โขง ถนน
สุนทรวิจิตร เทศบาลเมืองนครพนม ถูกสร้างขึน้ เพื่อเป็ นการอนุรกั ษ์ประเพณีวฒ
ั นธรรมและความเชื่อเกี่ยวกับ
พญานาคของชาวไทยและชาวลาวที่อาศัยอยู่ริมฝั่ งแม่นา้ โขง ที่มีความศักดิส์ ิทธิ์ในฐานะที่เป็ นผูด้ แู ลปั กปั กษ์
รักษาแถบลุ่มนา้ โขง รักษาพุทธศาสนาและองค์พระธาตุพนม ทัง้ เป็ นการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด
นครพนมเพื่อรองรับการเป็ นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในอนุภมู ิภาคลุม่ นา้ โขง

กลางวัน

เย็น
พักที่

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (4)
น าท่ า นเดิน ทางไปยัง วัด พระธาตุ พ นมวรมหาวิ ห าร
นมัส การพระธาตุ พ นม พระธาตุ ป ระจ าปี วอกและวัน
อาทิตย์ ศาสนสถานอันศักดิ ์สิทธิ ์แห่งอีสาน พระบรมธาตุท่ี
แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองทางพุทธศาสนาของนครพนม
มาแต่ โบราณกาล สร้างขึน้ เมือ่ ต้นพุทธกาลประมาณ พ.ศ.
๘ ในสมัยอาณาจักรศรีโคตรบูรเจริญรุ่งเรือง ประดิษฐาน
อยู่บนภูกาพร้าตัง้ ตระหง่าน อยู่รมิ ฝั ง่ โขง เป็ นสถานที่ครัง้
หนึ่งพุทธองค์เคยเสด็จมาโปรดสัตว์น้อยโหญ่ ตามตานาน
อุรงั คธาตุกล่าวถึง พระมหากัสสปะและพระอรหันต์ ๕๐๐
องค์ ได้นาพระอุรงั คธาตุ (กระดูกส่วนหน้ าอก) ของพระ
สัมมาสัมพุ ทธเจ้า มาจากชมพูทวีปและท้าวพญาผู้ค รอง
นครทัง้ ๕ เป็ นประธาน ในการสร้างทีป่ ระดิษฐานพระอุรงั ค
ธาตุ อันเป็ นทีต่ งั ้ ของพระธาตุพนมในปั จจุบนั
บริการอาหารค่า ณ ร้านอาหาร (5)
NH Elegant Hotel หรือระดับเดียวกัน (สกลนคร)
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วันทีส่ าม
เช้า
08.00 น.

กลางวัน

พระธาตุนารายณ์เจงเวง-วัดพระธาตุเชิงชุม-คาชะโนด-สนามบินอุดรธานี-สนามบินดอนเมือง
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
นาท่านออกเดิน ทางสู่ พระธาตุ น ารายณ์เ จงเวง
เป็ นปราสาทสมัย บาปวนขนาดเล็ ก ที่ มี ภ าพสลั ก
งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในภาคเฉี ยงเหนือตอนบน ตาม
ตานานอุรงั คธาตุกล่าวถึงโบราณสถานแห่งนีว้ ่า ยัง
กล่าวว่า เมื่อพระมหากัสสปเถระและบริวารเดินทาง
มาถึงเมืองหนองหานหลวง กลุ่มสตรีชาวเมืองหนอง
หานได้ทูล ขอแบ่ง อุรัง คธาตุ( กระดูก หน้า อก)ของ
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่พระมหาเถระผูใ้ หญ่
มิได้ทรงอนุญาตด้วยผิ ดวัตถุประสงค์ท่ีพระพุทธองค์ท่ี ตรัสไว้ให้นาอุรงั คธาตุไ ปประดิษฐานบรรจุเจดีย ์ท่ี ภู
กาพร้า กลางลานา้ โขง(พระธาตุพนม) แต่มิให้เสียศรัทธา พระมหากัสสัปะเถระผูใ้ หญ่จงึ มอบให้พระอรหันต์รูป
หนึ่งไปนาพระอังคารธาตุจากที่ถวายเพลิงพระศพสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประดิษฐานไว้ในพระเจดีย ์
แห่งนี ้ จึงนับว่าพระธาตุนารายณ์เจงเวงเป็ นโบราณสถานที่สาคัญของเมืองสกลนคร
นาท่านเดินทางไปยัง พระธาตุ เ ชิ งชุม ปูชนียสถาน
ศักดิส์ ิทธิ์คเู่ มืองสกลนครแห่งนีอ้ ยู่ท่ีวดั พระธาตุเชิงชุม
วรวิหาร องค์พระธาตุสร้างขึน้ เพื่อครอบรอยพระพุทธ
บาทของพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ ภายในวิหารยังเป็ นที่
ประดิษฐานของหลวงพ่อพระองค์แสน พระพุทธรู ป
ปางมารวิชยั ศิลปะเชียงแสนที่งดงาม รวมถึงมีบ่อนา้
ศักดิส์ ิทธิ์ท่ีเล่ากันว่าเป็ นทางเชื่อมระหว่างเมืองมนุษย์
กั บ เมื อ งพญานาคที่ จ มอยู่ ใ ต้ ห นองหาร ซึ่ ง ชาว
สกลนครเชื่อว่าการมาสักการะพระธาตุเชิงชุมจะช่วยให้รอดพ้นจากอันตรายทัง้ ปวง รวมถึงขอพรให้มีโชคลาภ
ได้เงินหมื่นเงินแสน
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (7)
นาท่านไปยัง เกาะคาชะโนด เชื่อกันว่าเป็ นสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ และดินแดนลี ล้ ับ จุดเชื่ อมต่อระหว่างเมื อง
บาดาลและโลกมนุษย์ สถานที่แห่งนีป้ รากฏในตานาน
พืน้ บ้านที่เชื่อกันว่าเป็ นที่สิงสถิตของพญานาคราชปู่ ศรี
สุทโธ และองค์แม่ศรีปทุมมานาคราชเทวี และสิ่งลีล้ บั
ต่างๆ คาชะโนดมี ลักษณะเป็ นเกาะลอยนา้ เมื่ อเข้า
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มาถึงภายในพืน้ ที่ของคาชะโนด จะรูส้ ึกได้ถึงความร่มรื่น ร่มเย็น เพราะปกคลุมไปด้วยต้นชะโนดทั่วบริเวณ ให้
ท่านได้กราบไหว้ศาลเจ้าปู่ ศรีสทุ โธขอโชค ขอพร ขอลาภ ตามความศรัทธา
**คาแนะนาการสักการะบูชา**
บริเวณด้านหน้าทางเข้าเกาะคาชะโนด มีรา้ นให้จาหน่ายบายศรี หรือเครื่องถวายต่างๆ จากนัน้ เมื่อเดินเข้าไปยังเกาะคาชะโนดมีจุดไหว้
สักการะต่างๆ ดังนี้
จุดที่ 1 ศาลาทาพิธที ม่ี รี ปู ปั น้ ของพ่อปู่ ศรีสทุ โธ และแม่ย่าศรีปทุมมา (บริเวณจุดนี้จะมีพ่อพราหมณ์คอยให้คาแนะนาในการทาพิธ)ี
O สาหรับท่านใดทีต่ อ้ งการบน หรือขอพรให้พ่อปู่ แม่ย่าช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ ทางด้านขวาของศาลาทาพิธี จะมีเจ้าหน้าทีค่ อยให้
คาแนะนา นอกจากนี้สาหรับท่านทีต่ อ้ งการบน และขอพรสามารถรับชุดบนได้ทจ่ี ุดให้บริการ โดยทาบุญตามกาลังทรัพย์ของท่าน
หมายเหตุ: ชุดบน ประกอบไปด้วย จานใส่ดอกดาวเรือง เทียน ใบเขียนคาบนหรือคาอธิษฐานของท่าน จากนัน้ เจ้าหน้าทีจ่ ะมอบ
กระดาษหนึ่งใบสาหรับเก็บไว้ และรายละเอียดเกีย่ วกับการเตรียมตัวหากคาอธิษฐานของท่านเป็ นจริง
O สาหรับท่านใดทีน่ าบายศรีพญานาคมาถวายให้หนั หน้าของบายศรีพญานาคเข้าหาตัวเรา หลังจากกล่าวบูชาจบ พ่อพราหมณ์จะ
นาบายศรี ไปวางไว้ทห่ี น้าของพ่อปู่ และแม่ย่า แต่ท่านใดทีป่ ระสงค์นากลับ สามารถนากลับได้
จุดที่ 2 หลังเสร็จสิน้ พิธี จากตรงศาลาของพ่อปู่ และแม่ย่าทางด้านขวาจะเป็ นต้นไทรใหญ่เพื่อไปกราบไหว้พ่อปู และแม่ย่าอีกครัง้ ทีต่ น้ ไทร
ใหญ่
จุดที่ 3 ศาลเจ้าตรงต้นมะเดื่อยักษ์ ต้นมะเดื่อขนาดใหญ่อายุนบั 100 ปี ทีเ่ ชื่อกันว่าเป็ นขุมทรัพย์ของพ่อปู่ ศรีสทุ โธ
และแม่ย่าศรีปทุมมา ผูม้ กั นิยมมากราบไหว้ขอพร (ให้ถูกหวย)
จุดที่ 4 บ่อน้าศักดิสิ์ ทธิ ์ ซึง่ มีความเชื่อว่า เป็ นจุดเชื่อมต่อกับโลกบาดาล มีน้าผุดตลอดทัง้ ปี
** ทัง้ นี้ จดุ และพิ ธีการกราบไหว้สกั การะต่างๆ ขึน้ อยู่กบั ระเบียบการจัดการของทางคาชะโนด ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง **

18.30 น.
19.40 น.

สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางกลับสู่ สนามบินอุดรธานี
บินลัดฟ้าสู่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3351 (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง )
เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ
** ขอขอบพระคุณทีเ่ ลือกใช้บริการ **

ราคา
พัก 2-3 ท่าน

พักเดีย่ ว
(เพิม่ )

5-7 มีนาคม 2565

11,999.-

2,000

9-11 มีนาคม 2565

9,999.-

2,000

12-14 มีนาคม 2565

11,999.-

2,000

14-16 มีนาคม 2565

9,999.-

2,000

18-20 มีนาคม 2565

11,999.-

2,000

20-22 มีนาคม 2565

9,999.-

2,000

23-25 มีนาคม 2565

9,999.-

2,000

กาหนดการเดินทาง
เดือน มีนาคม 2565
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25-27 มีนาคม 2565

11,999.-

2,000

27-29 มีนาคม 2565

11,999.-

2,000

29-31 มีนาคม 2565

9,999.-

2,000

1-3 เมษายน 2565

11,999.-

2,000

8-10 เมษายน 2565

11,999.-

2,000

18-20 เมษายน 2565

10,999.-

2,000

22-24 เมษายน 2565

11,999.-

2,000

23-25 เมษายน 2565

11,999.-

2,000

29 เมษายน-1 พฤษภาคม 2565

11,999.-

2,000

4-6 พฤษภาคม 2565

10,999.-

2,000

6-8 พฤษภาคม 2565

11,999.-

2,000

7-9 พฤษภาคม 2565

11,999.-

2,000

12-14 พฤษภาคม 2565

9,999.-

2,000

13-15 พฤษภาคม 2565

11,999.-

2,000

14-16 พฤษภาคม 2565

11,999.-

2,000

19-21 พฤษภาคม 2565

10,999.-

2,000

20-22 พฤษภาคม 2565

11,999.-

2,000

25-27 พฤษภาคม 2565

9,999.-

2,000

26-28 พฤษภาคม 2565

10,999.-

2,000

27-29 พฤษภาคม 2565

11,999.-

2,000

29-31 พฤษภาคม 2565

10,999.-

2,000

เดือน เมษายน 2565

เดือน พฤษภาคม 2565

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์นาเทีย่ วท่านละ 300 บาท /ทริป/ต่อท่าน***
* กรณีพัก 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะทาการเสริมเตียงได้เท่านั้น *
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจานวน 8 ท่าน ต่อ 1 คันรถตู้ ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
เนื่องจากราคาข้างต้นใช้สายการบินต้นทุนต่า (Low Cost) หลังจากจองทีน่ ่ังแล้วจะต้องทาการซือ้ ภายใน 24 ชั่วโมง
ตั๋วทีซ่ อื้ แล้วไม่สามารถเลื่อนวันเดินทาง หรือเปลี่ยนผู้เดินทาง หรือขอคืนเงินได้
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อัตราค่าบริการนีร้ วม
 ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษี สนามบินรายการทัวร์ขา้ งต้น
 ค่าพาหนะ (รถตู)้ ตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ
 ค่าเข้าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการระบุ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงประโยชน์ของ
ลูกค้าเป็ นสาคัญ
 ค่าโรงแรมที่พกั ระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2-3 ท่าน ต่อห้อง กรณีท่ีพกั 3 ท่าน เป็ นเตียงเสริม 1 ท่าน )
 ค่าไกด์นาเที่ยวคอยบริการ และ อานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีตอ้ งการซือ้ ประกันเพิ่มเพื่อคุม้ ครอง
สุขภาพกรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็ นกรณีพิเศษ
 นา้ หนักกระเป๋ าถือขึน้ เครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม (ต่อคน)
อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
 ค่านา้ หนักกระเป๋ าโหลดใต้ทอ้ งเครื่อง (สายการบินคิดค่านา้ หนัก495 บาท /20กิโลกรัม)
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึง
ค่าอาหาร เครื่องดื่มที่ส่งั เพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ ของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ
อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสดุ วิสยั
อื่น เป็ นต้น
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
 ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นาเทีย่ ว ท่านละ 300 บาท
เงือ่ นไขการชาระค่าบริการ
่ สารองทีน่ ่ัง
1. ผู้เดินทางต้องชาระมัดจาค่าทัวร์ จานวน 5,000 /ท่าน พร้อมสาเนาบัตรประชาชน เพือ
2. ผู้เดินทางต้องชาระเงินค่าบริการส่วนทีเ่ หลือทัง้ หมดก่อนวันเดินทางอย่างน้ อย 21 วัน กรณี ผเู ้ ดินทางไม่ชาระเงิน หรือ
ชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด ให้ถือว่าผูเ้ ดินทางสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นนั้ ๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี ้ วันจันทร์ ถึงเสาร์
เวลา 8.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 8.00 น. – 15.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรฐั บาล
ประกาศในปี นนั้ ๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
เงือ่ นไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีผเู ้ ดินทางต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษร
ทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. การคืนเงินมีเงื่อนไขดังนี ้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน ขึน้ ไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจานวน โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ ตามจริง เช่น ค่าตั๋วเครื่องบินที่
ออกไปแล้ว ค่าที่พกั ค่าร้านอาหาร ค่ายานพาหนะ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึน้
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2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 - 29 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% ของค่าทัวร์ท่ีลกู ค้าชาระแล้ว โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ ตามจริง
เช่น ค่าตั๋วเครื่องบินที่ออกไปแล้ว ค่าที่พกั ค่าร้านอาหาร ค่ายานพาหนะ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึน้
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 0 - 14 วัน ไม่คืนเงินค่าทัวร์ท่ีชาระแล้วทัง้ หมด
เงือ่ นไขและข้อกาหนดอืน่ ๆ
1. ทัวร์นีส้ าหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้
2. ทางบริ ษัท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการเปลี่ ย นแปลงรายการการเดิ น ทางตามความเหมาะสม เพื่ อให้ส อดคล้องกับ สถานการณ์
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทัง้ นี ้ บริษัทจะคานึงถึงความปลอดภัยของนักท่อ งเที่ยวส่วน
ใหญ่เป็ นสาคัญ
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึน้ ของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิด
ของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหาย
ของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสดุ วิสยั อื่น เป็ นต้น
4. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ี
อานาจของบริษัทกากับเท่านัน้
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