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วนัแรก กรงุเทพฯ ● อดุรธาน ี● วัดศริสิทุโธ วงันาคนิทร ์ป่าค าชะโนด               (SET BOX/กลางวนั/เย็น) 

04.30 น.  คณะเดนิทางพรอ้มกนั ณ จุดนดัหมาย สถานปีั๊มปตท.วภิาวดรีงัสติขาออก (ตรงขา้มมหาวทิยาลัยหอการคา้ไทย) 
โดยมเีจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก  

05.00 น. สมควรแกเ่วลาน าทา่นออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ มุง่หนา้สู ่จงัหวดัอุดรธาน ีโดยรถตูป้รับอากาศ VIP 6 ทีน่ั่ง บรกิาร
อาหารกล่อง ขนมปัง พรอ้มเครื่องดืม่บนรถ บรกิารอาหารวา่งพรอ้มเครือ่งดืม่บนรถ(Set Box)  และใหทุ้กท่าน

พักผอ่นตามอธัยาศัย*พเีรยีด5-7ธ.ค.63 นดัหมาย 03.00 น. /พเีรยีด 30 ธ.ค.63-1 ม.ค.64และ31ธ.ค.63-2 ม.ค.64 นดั

หมาย01.00 น.*กรณีหากทา่นมาไมต่รงเวลานดัหมาย ทา่นอาจจะตกทรปิ และจะไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหายใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

16.00 น. เดนิทางถงึจงัหวดัอุดรธาน ีน าทุกทา่นชมดนิแดนอนัศกัดิส์ทิธ ิ ์วดัศริสิุทโธ วงันาคนิทร ์ป่าค าชะโนด ทีน่ี่เป็นป่าที่
มลีกัษณะเหมอืนเกาะกลางน ้าในอา่งเก็บน ้ากดุขาม เต็มไปดว้ยตน้ชะโนดซึง่เป็นพชืจ าพวกปาลม์ ป่าค าชะโนดเป็นสถานที ่

ๆ ปรากฏในต านานพืน้บา้น เชือ่วา่เป็นทีส่งิสถติของพญานาค เจา้ปู่ ศรสีทุโธ เจา้ย่าศรปีระทมุมา ภายในป่าชะโนดมบีอ่น ้า
อยู่ตรงกลางเกาะเรยีกว่า บอ่ค าชะโนด เป็นน ้าใตด้นิทีพุ่่งไหลซมึตลอดเวลา ใหท้า่นไดก้ราบขอพรสิง่ศักดิส์ทิธิเ์พือ่ความ

เจรญิรุ่งเรอืงและบงัเกดิโชคลาภวาสนา 
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ค า่ บรกิารอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร 
19.00 น. เขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรมพาราเทว ีหรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่อง  วดัป่าภกูอ้น ● หนองคาย ● วดัผาตากเสือ้ ● เชยีงคาน ● แกง่คดุคู ้● ถนนคนเดนิเชยีงคาน     (เชา้/กลางวนั/เย็น)                                                                                                                                                       

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ รา้นอาหาร 

 น าทา่นเดนิทางสู ่วดัป่าภูกอ้น อ.นายูง จ.อดุรธานี วัดสวยทา่มกลางผนืป่าตัง้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาตป่ิานายูงและป่า
น ้าโสม เป็นสถานทีท่ีส่งบเหมาะแก่การบ าเพ็ญภาวนาของพระสายกรรมฐาน พระวหิารทีส่วยงามสะดุดตามลีักษณะเป็น

สถาปัตยกรรมไทยประยกุตส์มัยรัตนโกสนิทร ์มปีระตทูางเขา้ออกวหิาร 3 ดา้น ภายในถูกตกแตง่อย่างวจิติรตระการตา แฝง
ไปดว้ยเรือ่งราวค าสอนของพระพุทธเจา้ รอบผนังภายในวหิารตกแตง่อย่างสวยงามดว้ย ภาพพุทธประวัตแิละภาพทศชาต ิ

ตกแตง่เป็นภาพปัน้นูนต า่หลอ่ดว้ยทองแดงจ านวน 22 ชอ่ง ซึง่เป็นภาพของพระพุทธเจา้ในองคช์าตติา่งๆ 10 ชาต ิภายใน

วดัมพีระบรมสารรีกิธาตบุรรจุในพระเกศพระร่วงโรจน์ศรบีรูพา น าทา่นสกัการะองคพ์ระพุทธูปหนิออ่นกราบขอพรเพือ่ความ
เป็นสริมิงคล 

 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

 ออกเดนิทางสูอ่ าเภอสงัคม จงัหวดัหนองคาย ลดัเลาะเลยีบล าน า้โขงมุง่สู ่วดัผาตากเสือ้ ซึง่ตัง้อยู่บนยอดเขาเป็น
วัดทีม่ีทวิทัศน์สวยงามมาก มองจากบนหนา้ผาลงมาเห็นแม่น ้าฝ่ังประเทศลาวไหลมาบรรจบแม่น ้าโขงเกดิเป็นดอนที่

สวยงามมาก ภายในวัดมธีรรมชาตทิีส่มบรูณ์ สามารถเดนิเลาะตามหนา้ผาเพือ่ชมธรรมชาตแิละทวิทัศน์ทีส่วยงามได ้จุด

ไฮไลทท์ีโ่ดง่ด ัง่คอื Sky Walk ทีว่ัดผาตากเสือ้แห่งนี้มมทีางเดนิกระจกใสรูปทรงเกอืกมา้ โดยยืน่ออกไปทางหนา้ผา 
ทางเดนิมลีกัษณะโปร่งใสสามารถมองทะลลุงไปเบือ้งลา่งได ้เป็นสกายวอรค์กระจกใสแห่งแรกของไทย สมครแกเ่วลาน า

ทา่นเดนิทางตอ่ไปยังเชยีงคาน จ.เลย 
 น าท่านเทีย่วชม แกง่คุดคู ้อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย ทีน่ี่มลีักษณะเป็นแก่งหนิขวางล าน ้าโขง ชว่งฤดูแลง้ทีน่ ้าลด

ระดบัจะเห็นแกง่หนิเหลา่นี้โผลพ่น้ขึน้มาเป็นภาพสวยงาม ชมววิของล าน ้าโขงทีก่วา้งขวาง ทอดยาวขนานไปสองฝ่ังไทย-
ลาว โดยมภีูเขาลกูยักษ์ชือ่ “ภูควายเงนิ” ตัง้ตระหง่านเป็นฉากหลังอยู่ฝ่ังตรงกันขา้ม อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงของฝากขึน้ชือ่

คอื มะพรา้วแกว้ออ่น ทีอ่ร่อยและมชีือ่เสยีงมากของทีน่ี ่
 น าคณะเดินทางต่อไปยัง ถนนคนเดนิเชียงคาน ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินการชอ้ปป้ิงสนิคา้ถิ่น งานแฮนด์เมดเก๋ ๆ 

รา้นอาหาร รา้นกาแฟน่ารัก ๆ สมัผัสบรรยากาศวถิชีวีติทอ้งถิน่ในชว่งค า่ ทีต่ัง้ของถนนคนเดนิเชยีงคานอยู่บรเิวณถนนสาย

ลา่งในตวัอ าเภอเมอืงเชยีงคาน บนความยาวประมาณ 1 กโิลเมตรกวา่ๆ ซึง่เป็นถนนทีเ่ลยีบไปกับแม่น ้าโขง หรอืทีเ่รยีกวา่ 
"ถนนชายโขง" ถนนเสน้นีม้เีสน่หท์ีบ่า้นเรอืนไมใ้นบรรยากาศเกา่ๆ ทีเ่ป็นเสน่หด์งึดดูผูค้นใหม้าเยอืน 

 **อสิระอาหารค า่ เพือ่ความสะดวกและอรรถรสในการทอ่งเทีย่วกนิดืม่ไดต้ามใจ** 

 
ค า่ เขา้สูท่ ีพ่กั (ต ัง้อยูบ่รเิวณถนนชายโขงบรเิวณถนนคนเดนิเชยีงคาน) 

 

 
05.00 น. นดัหมายชว่งเชา้เพือ่ไป “ เบ ิง่ตะเว็นมือ้เชา้ ณ ภูทอก” จดุชมทะเลหมอกสดุงดงามแหง่เชยีงคาน  

มลีกัษณะเป็นภเูขาสงู ตัง้อยูร่มิแมน่ ้าโขง บนยอดภเูป็นทีต่ัง้ของสถานโีทรคมนาคมเชยีงคาน อยู่ห่างจากตัวเมอืงเชยีงคาน
ประมาณ 3 กโิลเมตร เป็นอกีจดุหนึง่ทีส่ามารถชมพระอาทติย์ยามเชา้ทสีวยมากอกีจุดหนึง่ เนื่องจากทะเลหมอกนัน้จะเจอ

วนัทีส่าม ภทูอก ● ตลาดเชา้เชยีงคาน ● สวนผาหนิงาม คนุหมงิเมอืงเลย ● กรงุเทพฯ  (เชา้/กลางวนั/เย็น) 
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มากนอ้ยหรืออาจไม่เจอเลยขึน้อยู่กับสภาพอากาศ ซึง่หากทะเลหมอกหายไปก็ยังไดเ้ห็นววิสวยๆของเมอืงเชยีงคาน ชม

ความงามแมน่ ้าโขง เมอืงสานะคามและแกง่คดุคูจ้ากมมุสงูแทน 
 น าทา่นกลับเขา้สูต่ัวเมอืงท่านสามารถเดนิชม ตลาดเชา้เชยีงคาน ใหท้า่นไดล้องชมิอาหารพืน้เมอืง เชน่ ขา้วจี ่ขา้วปุ้ น

น ้าแจว่ ขา้วเปียกเสน้ อาหารขึน้ชือ่ของเชยีงคาน เดนิเลน่ชมบรรยากาศยามเชา้รมิฝ่ังโขง ณ หอ้งอาหารของทีพั่ก 
07.00 บรกิารอาหารเชา้ 

08.00 น าท่านออกเดนิทางไปยัง สวนหนิผางาม ตัง้อยู่ที ่ต าบลปวนพุ อ าเภอหนองหนิ จังหวัดเลย อยู่ท่ามกลางกลุ่มภูเขา

หนิปนูรูปร่างแปลกตามากมายบนพืน้ทีก่วา่ 40,000 ไร่ สมัยกอ่นเป็นหนิปนูทีอ่ยู่ใตผ้นืน ้า แตเ่มือ่เปลอืกโลกเกดิการดันตัว
สูงขึน้ จงึกลายเป็นป่าหนิทีผุ่ดขึน้เหนือพื้นดนิและการกัดเซาะของฝนท าใหม้ีรูปทรงทีแ่ตกต่างกันไป ซึง่มีลักษณะที่

คลา้ยคลงึกบัอทุยานป่าหนิทีเ่มอืงคนุหมงิ ประเทศจนี ทีน่ีจ่งึไดรั้บฉายาวา่เป็น “คนุหมงิเมอืงเลย” 

 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
13.30 น. หลงัรบัประทานอาหารกลางวนัแลว้น าทุกทา่นออกเดนิทางสู ่จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ รา้นอาหารศนูยข์องฝาก  

23.00 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจมริูล้มื 
*************************** 

อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

พเีรยีดเดนิทาง รถ จ านวน เวลานดั
หมาย 

ราคาตอ่ทา่น 
(คณะเดนิทาง 5-6 ทา่น) 

พกัเดีย่ว  
ช าระเพิม่ 

25 - 27  ก.ค. 63  (เสาร-์จนัทร)์ รถตู ้VIP 6ทีน่ั่ง 6+1 04.30 น. 7,799.- 1,800 

31 ก.ค. - 2 ส.ค. 63 (ศกุร-์อาทติย)์ รถตู ้VIP 6ทีน่ั่ง 6+1 04.30 น. 7,599.- 1,800 

10-12 ส.ค. 63 (จนัทร-์พธุ) รถตู ้VIP 6ทีน่ั่ง 6+1 04.30 น. 7,799.- 1,800 

14-16 ส.ค. 63 (ศกุร-์อาทติย)์ รถตู ้VIP 6ทีน่ั่ง 6+1 04.30 น. 7,599.- 1,800 

28-30 ส.ค. 63 (ศกุร-์อาทติย)์ รถตู ้VIP 6ทีน่ั่ง 6+1 04.30 น. 7,599.- 1,800 

11-13 ก.ย. 63 (ศกุร-์อาทติย)์ รถตู ้VIP 6ทีน่ั่ง 6+1 04.30 น. 7,599.- 1,800 

25-27 ก.ย. 63 (ศกุร-์อาทติย)์ รถตู ้VIP 6ทีน่ั่ง 6+1 04.30 น. 7,299.- 1,800 

9-11 ต.ค. 63 (ศกุร-์อาทติย)์ รถตู ้VIP 6ทีน่ั่ง 6+1 04.30 น. 7,599.- 1,800 

11-13 ต.ค. 63 (อาทติย-์องัคาร) รถตู ้VIP 6ทีน่ั่ง 6+1 04.30 น. 7,799.- 1,800 

30 ต.ค. - 1 พ.ย. 63 (ศกุร-์อาทติย)์ รถตู ้VIP 6ทีน่ั่ง 6+1 04.30 น. 7,599.- 1,800 

13-15 พ.ย. 63 (ศกุร-์อาทติย)์ รถตู ้VIP 6ทีน่ั่ง 6+1 04.30 น. 7,299.- 1,800 

27-29 พ.ย. 63 (ศกุร-์อาทติย)์ รถตู ้VIP 6ทีน่ั่ง 6+1 04.30 น. 7,599.- 1,800 

 
5-7 ธ.ค. 63 (เสาร-์จนัทร)์ 

รถตู ้VIP 6ทีน่ั่ง **คันที ่1** 6+1 03.00 น. 7,799.- 1,800 

รถตู ้VIP 6ทีน่ั่ง **คันที ่2** 6+1 03.00 น. 7,799.- 1,800 

10-12 ธ.ค. 63 (พฤหสัฯ-เสาร)์ รถตู ้VIP 6ทีน่ั่ง 6+1 04.30 น. 7,799.- 1,800 

25-27 ธ.ค. 63 (ศกุร-์อาทติย)์ รถตู ้VIP 6ทีน่ั่ง 6+1 04.30 น. 7,599.- 1,800 

30 ธ.ค. 63 – 1 ม.ค. 64 (พธุ-ศกุร)์ รถตู ้VIP 6ทีน่ั่ง 6+1 01.00 น. 7,999.- 2,000 

31 ธ.ค. 63 – 2 ม.ค. 64 (พฤหสัฯ-เสาร)์ รถตู ้VIP 6ทีน่ั่ง 6+1 01.00 น. 7,999.- 2,000 

อตัราคา่บรกิารรวม 
อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิใ์นการสลบัมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ

คา่รถรับ-สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบ ุ

คา่ไกดแ์ละหัวหนา้ทวัรน์ าเทีย่วตามรายการ 
ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

เงื่อนไขประกันการเดนิทาง  ค่าประกันอุบัตเิหตุและค่ารักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดรั้บอุบัตเิหตุระหว่างการ

เดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการสญูเสยีทรัพยส์นิสว่นตัวและไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวัของผูเ้ดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท–์โทรสาร,อนิเทอรเ์น็ต,มนิบิาร,์ซักรดี ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
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คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของ, อบุตัภิัยทางธรรมชาต,ิ การประทว้ง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏเิสธไม่ใหอ้อกและ

เขา้เมอืง จากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทย และตา่งประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความควบคุม

ของบรษัิทฯ 
คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขับรถ,ผูช้ว่ยคนขับรถ 300 บาท/ทรปิ/ลกูทวัร ์1 ทา่น(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนยีมของประเทศ) 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ั่งกรุณาอา่นรายละเอยีดใหค้รบถว้นกอ่นท าการจองหากทา่นช าระเงนิแลว้จะถอืวา่ทา่นยอมรับในเงือ่นไขดงักลา่ว

ทัง้หมดและไม่สามารถเรยีกรอ้งใดๆไดท้กุกรณี 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่และการยกเลกิทวัร ์

การจองทวัร ์:กรุณาจองทวัรล์ว่งหนา้กอ่นการเดนิทางและช าระคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน 
กรณียกเลกิ : แจง้ยกเลกิหรอืเลือ่นวนัเดนิทาง 30 วนั กอ่นการเดนิทาง: หักคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้ อาทคิา่มัดจ ารถบัสปรับอากาศ,รถตู ้

VIP, คา่โรงแรมทีพั่ก,คา่อาหาร,คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว,คา่บรกิาร     

 แจง้ยกเลกิหรอืเลือ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั: ยดึเงนิคา่ทวัร ์50% และ หักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ อาทคิา่มัดจ าตั๋ว

เครือ่งบนิ, รถตู ้VIP, รถบสั, คา่วซีา่,คา่โรงแรมทีพั่ก,คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว,คา่บรกิาร 
หมายเหต ุ: หากทา่นยกเลกิการเดนิทางแตส่ามารถหาผูโ้ดยสายมาส ารองแทนทีไ่ด ้หรอืทางทวัรเ์ปิดขายและมกีารส ารองที่

น่ังแทนได ้ ทัง้นีท้างบรษัิทฯจะคนืเงนิคา่ทวัรใ์หเ้ต็มจ านวน   
 ในกรณีช าระคา่ทัวรเ์ต็มจ านวนแลว้ แจง้ยกเลกิหรอืเลือ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บเงนิคา่ทวัร์

ทัง้หมดโดยไมม่เีงือ่นไขใด ๆทัง้ส ิน้   

เง ือ่นไขการยกเลกิทวัรเ์ป็นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบญัญตัธิุรกจิน าเทีย่วและมคัคเุทศก ์พ.ศ.2551 

กรณีจองทวัรว์นัหยดุเทศกาล,วนัหยดุนกัขตัฤกษ,์วนัหยุดยาวตอ่เนือ่ง และไดม้กีารแจง้ยกเลกิทวัร ์ทางบรษิทัฯขอสงวน
สทิธิเ์ก็บคา่ทวัรท์ ัง้หมด โดยไมม่เีง ือ่นไขใด ๆ ท ัง้ส ิน้ 

กรณีเจ็บป่วย :  
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะท าการเลื่อน            

การเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางไดต้ามความ

เป็นจรงิ 
 ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหันกอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี 

เง ือ่นไขอืน่ ๆ :  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด กรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตามจ านวน

ทีบ่ริษัทฯ ก าหนดไว ้(5-6 ท่าน) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบริษัทฯ และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกัน 

บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่ง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 บรษัิทฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
 พาหนะ , ราคา และ รายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิ 

ทางเป็นส าคญั 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิความลา่ชา้จาก การประทว้ง,การนัดหยดุงาน,การกอ่จลาจล ซึง่อยูน่อกเหนอื
ความรับผดิชอบของบรษัิทฯหรอืเหตภุัยพบิตัทิางธรรมชาต ิ(ซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรับในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่

อาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 
 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจ าตวั ซึง่ไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุน

รายการทอ่งเทีย่ว(ซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรับในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิททัวร)์ 
 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ,ไมท่านอาหารบาง

มือ้,เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่งทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจ่ายขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้

เป็นการช าระเหมาขาด 
 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจากความประมาทของ

นักทอ่งเทีย่วเอง 
 ขอ้แนะน าส าหรับการเดนิทาง ในชว่งภาวะ โควดิ 19 

1).ตอ้งสวมหนา้กากอนามัยตลอดการเดนิทาง 

2).ตอ้งลา้งมอืบอ่ยๆ และหลกีเลีย่งในพืน้ทีแ่ออดั  
3).ตอ้งปฎบิตัติามกฎ และค าแนะน าของแตล่ะพืน่ทีท่อ่งเทีย่ว 

 
** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง* 
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