




มัคคุเทศก์และทีมงานผูช้ าํ นาญเส้นทางและบริ การดี เป็ นกันเอง สนุกสนาน มีความรู ้
ที!พกั มาตรฐาน
รถตู ้ ปรับอากาศ VIP สําหรับคณะท่าน
อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านที!เราคัดเลือกให้ สะอาด สด อร่ อย คุณภาพดีเยีย! ม
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สิ งหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

20-24 / 27-31
03-07 / 10-14 / 17-21 / 24-28
01-05 / 09-13 / 10-14 / 15-19 / 22-26 / 29ต.ค.-02พ.ย.
05-09 / 12-16 / 19-23 / 26-30
03-07 / 04-08 / 09-13 / 17-21 / 24-28

วันแรก( )
05.00
06.00
23.00

คณะนักเดินทางพบกัน ณ ลิกไนท์ทวั ร์ เขตตลิ!งชัน กรุ งเทพมหานคร โดยมีเจ้าหน้าที!คอยให้บริ การ ก่อนการ
เดินทาง
เดินทางโดยรถปรับอากาศ สู่ จ.นครราชสี มา (EFG กม.)
บริ การข้าวต้มรอบดึก ระหว่างทาง ณ ร้านอาหารท้องถิ!น // หลังอาหารเดินทางต่อ (JGK กม.)

วันทีสอง( )
05.00

กรุงเทพฯ – นครราชสี มา – อุดรธานี

อุดรธานี – หนองหาน (ล่ องเรื อชม ‘ทะเลบัวแดง’) – ป่ าคําชะโนด
หนองคาย – ศาลาแก้ วกู่ – วัดโพธิ-ชัย – ตลาดท่ าเสด็จ

รุ่ งอรุ ณ ณ จ.อุดรธานี ทําภาระกิจส่ วนตัว และบริ การอาหารเช้า ที!ร้านอาหารท้องถิ!น จากนัLนเดินทางสู่ บึง อ.กุม
ภวาปี (JM กม.) หนองหาน หนองนํLาจืดธรรมชาติ
ที!อุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้วยปลาจํานวนมาก มีนกอ
ย่างน้อย 74 ชนิด และพืชนํLาอีกอย่างน้อย 15 ชนิด
โดยเฉพาะ บัวแดง หรื อบัวสาย ที!จะพร้อมใจกัน
บานสะพรั!งในช่วงฤดูหนาวของทุกปี อีกด้วย ลง
เรื อหางยาวที! ท่ า เรื อบ้า นเดี ย มเพื! อชม ‘ทะเลบั ว
แดง’ ที!บ่านสะพรั!งเต็มบึง
(*** เดื อ นตุ ล าคมบั วเริ มแตกใ บ และเริ มออก
ดอกตูมและบานเพิ มขึน! เรื อยๆ บัวจะออกดอกมี
ป ริ มา ณมา ก ที สุ ดใ น ช่ วงเดื อ น ธั น วา คมกุมภาพันธ์ ) จากนัLนเดินทางสู่ ‘คําชะโ นด’ หรื อ
‘ป่ าคําชะโนด’ (MQ กม.) สถานที! ท่องเที! ยวศัก ดิR
สิ ทธ์ ที!ตL งั อยู่อาํ เภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ดินแดนที!เต็มไปด้วยการเล่าขานตํานานลีLลบั อันโด่งดัง ที!เชื! อกันว่า
เป็ นดินแดนของพญานาค ป่ าคําชะโนด ตัLงอยู่ภายในพืLนที!วดั ศิริสุทโธคําชะโนด ด้านในของป่ าคําชะโนด เป็ น
ที!ตL งั ของศาลเจ้าปูศรี สุทโธ และ "บ่อนํLาศักดิRสิทธิR" หรื อ "บ่อคําชะโนด"
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เที!ยง
บ่าย

บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ!น
หลัง อาหารเดิ นทางสู่ จ.หนองคาย (MG กม.) นํา
ท่านชม ‘ศาลาแก้วกู่’ หรื อ วัดแขก อุทยานเทวาลัย
แห่ งความศรั ทธา อันเป็ นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ที!
สวยงามแปลกตา จัด แสดงรู ป ปัL นก่ อ อิ ฐ ถื อ ปู น
เรื! องราวทางศาสนา จํานวนรวมกว่า EKK องค์ โดย
ประกอบด้ ว ยพระพุ ท ธรู ป พระรู ปของพระ
โพธิ สั ต ว์ เทพเจ้า ฮิ น ดู บุ ค คลในคริ ส ต์ ศ าสนา
ความเชื!อพืLนบ้าน และตัวละครจากรามเกียรติR เป็ น
สถาปั ต ยกรรมที! เ ก่ า แก่ แ ละงดงามดู ส วยงาม
ตระการตา จากนัL นเดิ น ทางสู่ ‘วั ด โพธิ ชั ย ’
สักการะ ‘หลวงพ่อพระใส’ พระพุทธรู ปคู่บา้ นคู่เมืองของชาวหนองคาย เพื!อความเป็ นสิ ริมงคล จากนัLนนําท่านสู่
‘ตลาดท่าเสด็จ’ ริ มแม่นL าํ โขง แหล่งรวมสิ นค้าเป็ นแหล่งซืL อขายผลิตภัณฑ์จงั หวัดหนองคาย เช่น อาหารพืLนเมือง
สิ นค้าโอท๊อป ของที!ระลึก และของเครื! องใช้ต่างๆ นอกจากนีL ริมถนนมีชยั ใกล้กบั ตลาดท่าเสด็จ มีตึกแถวโบราณ
เรี ยงรายอยู่ บางอาคารยังอยูใ่ นสภาพดี ให้เดินชมและถ่ายภาพเล่นอีกด้วย

คํ!า

บริ การอาหารมืLอคํ!า ณ ร้านอาหารท้องถิ!น

ทีพัก : โรงแรมรอยัล นาคา หนองคาย หรื อ ทีพักระดับใกล้ เคียง
วันทีสาม(3)
เช้า

อุทยานประวัติศาสตร์ ภูพระบาท – วัดป่ าภูก้อน – ถํา7 ดินเพียง
วัดผาตากเสื7 อ (เกล็ดพญานาคริมโขง)

บริ การอาหารมืLอเช้า ณ โรงแรมที!พกั
หลังอาหารเดินทางสู่ ‘อุทยานประวัติศาสตร์ ภู
พระบาท" (69 กม.) ตัLงอยู่บริ เวณเชิ งเขาภูพาน
ถือเป็ นอุทยานที!แสดงถึงอารยธรรมของมนุษย์
ภูมิประเทศส่ วนใหญ่เป็ นหิ นทรายที!ถูกขัดเกลา
จากขบวนการกัดกร่ อนทางธรรมชาติ กัดเซาะ
มาเป็ นเวลาหลายล้านปี ทําให้เกิ ดเป็ นโขดหิ น
น้อยใหญ่รูปร่ างต่างๆ กัน มีจุดให้ชมหลายแห่ง
เช่ น ถํLาลายมื อ ถํLาโนนสาวเอ้ ถํLาคน ถํLาวัวแดง
(ซึ! งถํLาเหล่านีL สันนิ ษฐานว่าอาจจะเป็ นที!พาํ นัก
ของมนุษย์สมัยหิ น นอกจากนัLนยังมีลานหิ นที!
สวยงาม คือ ลานหิ นโนนสาวเอ้ ธรรมชาติ ไ ด้

2012-2301-WVN0305U

www.smileytour.com

3|Page

เที!ยง
บ่าย

สร้างเพิงหิ นต่าง ๆ ไว้ ทําให้มนุษย์รุ่นหลัง ๆ ได้
จินตนาการผูกเป็ นเรื! องตํานานพืLนบ้าน คือ เรื! อง
"นางอุ ส า-ท้า วบารส" ชม "หอนางอุ ส า" ที! ตL งั
ตระหง่ า นเป็ นเอกลัก ษณ์ อัน โดดเด่ น โดยมี
ลักษณะเป็ นโขดหิ นลักษณะคล้ายรู ปเห็ ดตัLงอยู่
บนลาน จากนัLนนําท่านสักการะ "พระพุทธบาท
บัวบก" (2.3 กม.) รอยพระพุทธบาทมี ลกั ษณะ
เป็ นแอ่งลึกประมาณ 60 เซนติเมตร ที!มีการสร้าง
พระธาตุ เจดี ย ์ค รอบรอยพระพุ ท ธบาท ภายใน
พระธาตุเจดียบ์ รรจุพระบรมสารี ริกธาตุ ตัวองค์
เจดียเ์ ป็ นทรงบัวเหลี!ยมคล้ายองค์พระธาตุพนม จากนัLนนําท่านเดินทางสู่ ‘วัดป่ าภูกอ้ น’ (59 กม.) สถานที!ปฏิบตั ิ
ธรรม ตัLงอยู่ในเขตป่ าสงวนแห่ งชาติป่านายูง และป่ านํLาโสม ท้องที!บา้ นนาคําใหญ่ ตําบลบ้านก้อง เป็ น รอยต่อ
แผ่นดิน 3 จังหวัด คือ อุดรธานี เลย และหนองคาย ภายในวัดมีพระบรมสารี ริกธาตุบรรจุ ในพระเกศพระร่ วงโรจน์
ศรี บูรพา ซึ! งเป็ นประธานประดิษฐานหน้าองค์พระปฐมรัตนบูรพาจารย์มหาเจดีย ์ มีพระพุทธไสยาสน์โลกนาถ
ศาสดามหามุนี เป็ นพระพุทธรู ปปางปริ นิพพาน ทําด้วยหิ นอ่อนขาวจากเมืองคาร์ ราร่ า ประเทศอิตาลี ความยาว 20
เมตร มี ลักษณะอ่อนช้อยงดงาม
บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ!น
เดินทางสู่ ‘ถํLาดินเพียง’ (41 กม.) สถานที!ที!มีเรื! องเล่าและตํานานเกี!ยวกับเรื! องพญานาค อยูใ่ นวัดถํLาศรี มงคล ภายใน
ถํLามีนL าํ ชืLนอยู่ตลอดเวลาและมีลกั ษณะเป็ นโพรงลอดผ่านเข้าไปได้ อีกทัLงยังมีจุดที!เชื!อมต่อกับลํานํLาโขง ชาวบ้าน
เชื! อ ว่ า ถํLา แห่ ง นีL เคยเป็ นสายทางที! พ ญานาคใช้
เดินทางไปสู่ เมืองบาดาล โดยภายในถํLามีการติด
ไฟนี อ อนสี ต่ า งๆ กระทบกั บ ช่ อ งและโพรง
ภายในถํLายิ!งทําให้ดูมีความสวยงามและอัศจรรย์
จากนัLนเดิ นทางสู่ ‘วัดผาตากเสืL อ’ (18 กม.) ชม
ความงดงามทัศนี ยภาพฝั!งไทยและฝั! งลาว โดยมี
แม่นL าํ โขงไหลผ่านแบ่งเส้นเขตแดนระหว่างสอง
ประเทศที! ส ร้ า งความประทับ ใจจากจุ ด ชมวิ ว
ด้า นบนของ ‘Skywalk’ ที! ติ ด ตัLง อยู่ บ นหน้ า ผา
ช่ ว งนํL าลงจะเห็ น ‘เกล็ ด พญานาคริ มโขง’
ปรากฏการณ์ ธ รรมชาติ อันน่ า อัศ จรรย์ที! เกิ ดจา
กลอนคลื! น ในแม่ นL ํ าโขงพัด พาเอาทรายและ
ตะกอนมาทับถมจนคล้ายเกล็ดพญานาค มีให้พบ
เห็นโดยทัวร์ ไปบริ เวณสันดอนแม่นL าํ โขง (ควร
ติ ด กล้ อ งส่ องทางไ กลมาด้ ว ย) ทั! ง นี !ก ารเกิ ด
ปรากฏการณ์ เกล็ดพญานาคริ มโ ขงจะขึ น! อยู่กับ
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กระแสนํา! และสภาพภูมิอากาศในขณะนั!น ส่ วนมากจะพบเห็นได้ ใ นบางช่ วงของฤดูหนาว และในฤดูร้อนของทุก
ปี ประมาณ เดือน ธ.ค.-เม.ย. ***
บริ การอาหารมืLอคํ!า ณ ร้านอาหารท้องถิ!น

ทีพัก : บ้ านไม้ ริมโขง รีสอร์ ท หรื อ ทีพักระดับใกล้ เคียง
วันทีสี (<)
05.30

เช้า

10.30

เที!ยง
บ่าย

ทะเลหมอก ‘ห้ วยภูอสี ัน’ – พระธาตุบังพวน - บึงกาฬ – วัดอาฮง – หินสามวาฬ
รุ่ งอรุ ณยามเช้า นําทุกท่านเดินทางสู่ ‘ห้วยภูอีสัน’
(GM กม.) จากนัLนเปลี!ยนเป็ นรถท้องถิ!น (รถอีแต๋ น)
สู่ จุ ด ชมทะเลหมอกที! ส วยงามและขึL นชื! อ ของ
หนองคาย สั ม ผั ส แส งแรกของวั น และชม
ทัศนี ยภาพแบบพาโนรามาเกาะแก่งของแม่นL าํ โขง
ที!เบืLองล่างที!สวยงาม
บริ การอาหารมืLอเช้า ณ โรงแรมที!พกั
หลังอาหารนําท่านเดิ นทางสู่ ‘พระธาตุบงั พวน’
(cE กม.) มนัส การ พระธาตุ เจดี ยเ์ ก่ าแก่ ที! สําคัญ
ของจั ง หวั ด หนองคาย วั ด พระธาตุ บ ั ง พวน
นอกจากมี อ งค์ พ ระธาตุ แ ล้ ว ยัง กลุ่ ม โบราณ
สถานที!เรี ยกว่า สัตตมหาสถาน ที!สร้างขึLนตามคติ
พุทธศาสนา จํานวน c แห่ง คือ โพธิบลั ลังก์, อนิ ม
มิสเจดีย,์ รัตนจงกรมเจดีย,์ รัตนฆรเจดีย,์ อชาปาล
นิโครธเจดีย,์ มุจลินทเจดีย ์ และราชายตนะเจดีย ์ ซึ!ง
ในวัดพระธาตุบงั พวนแห่งนีLนบั เป็ นที!เดียวในโลก
ที! ย ัง หลงเหลื อ โบราณสถานอัน เป็ นสั ต ตมหา
สถานจากอดีตครบทัLง c สิ! ง
เดิ นทางสู่ ‘วัดอาฮงศิ ลาวาส’ (cE กม.) ตัLงอยู่ที!อ.
เมืองบึงกาฬ ริ มฝั!งแม่นL าํ โขงบริ เวณแก่งอาฮง แอ่ง
นํLา ขนาดใหญ่ จากฝั! ง ไทยถึ ง ฝั! ง ลาวที! มี ค วามยาว
ประมาณร้อยกว่าเมตร บริ เวณหน้าวัดซึ! งเป็ นที!ตL งั
ของแก่งอาฮง คือ จุดที!ลึกที!สุดของแม่นL าํ โขงซึ!งมี
ความลึก EKK
บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ!น
เดิ นทางสู่ ป่ าสงวนแห่ งชาติ ป่าดงดิ บกะลา ป่ าภู
สิ งห์ และป่ าดงสี ชมพู (gg กม.) บริ เวณนีLจะเต็มไป
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ด้วยกลุ่มก้อนหิ นรู ปทรงต่างๆ หน้าผา และถํLา กระจายอยู่ทวั! พืLนที! นําท่านขึLนสู่ ‘หิ นสามวาฬ’ (Tree Rock
Whale) มีอายุกว่า cp ล้านปี ลักษณะเป็ นก้อนหิ นขนาดมหึ มาวางเรี ยงกัน J ก้อน รู ปร่ างคล้ายปลาวาฬ สามารถ
ยื น ชมทัศ นี ย ภาพของป่ าภู ว วั ห้ ว ยบัง บาตร แก่ ง สะดอก หาดทรายแม่ นL ํา โขง และภู เ ขาเมื อ งปากกระดิ! ง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างชัดเจน
บริ การอาหารมืLอคํ!า ณ ร้านอาหารท้องถิ!น

ทีพัก : โรงแรม เดอะ วัน หรื อ ทีพักระดับใกล้ เคียง
วันทีห้ า(A)
เช้า
07.30

10.00

เที!ยง

ภูทอก (วัดเจติยาศรีวหิ าร) – บึงโขงหลง – กรุงเทพฯ

บริ การอาหารมืLอเช้า ณ โรงแรมที!พกั
เดินทางสู่ “วัดภูทอก” หรื อ วั”ดเจติยาศรี วิหาร” (47
กม.) จากนัLนเดินเท้าขึLนสู่ ยอดภูทอก จุดเด่นของภู
ทอกก็คือ สะพานไม้และบันไดขึLนชมทัศนี ยภาพ
รอบ ๆ ภูทอก เวียนไปมา รอบภูทอกแบบ 360 ซึ! ง
มีทL งั หมด 7 ชัLน ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 5 ปี
ทางเดิ น ขึL นแต่ ล ะชัL นจะผ่ า นทัL งผ่ า นซอกหิ น
สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเนินเขาเตีLยๆ สลับกัน
และทัศนี ยภาพของภูลงั กา รวมถึงอุโมงค์ และถํLา
ต่ า งๆ และพุ ท ธวิ ห ารอัน เป็ นที! บ รรจุ พ ระบรม
สารี ริกธาตุ ชัLนที! 6 จะเป็ นจุดชมวิวที!สวยที!สุดของ
ภูทอก
เดิ นทางสู่ ‘บึ ง โขงโหลง’ (EF กม.) แวะเก็ บ ภาพ
บรรยากาศของทะเลสาบขนาดใหญ่ ที! เ ป็ นพืL นที!
อนุ รัก ษ์ และแหล่ ง อาศัย ของสั ตว์นL ํา และพื ช นํLา
นานาชนิ ด เช่ น นกกว่ า GKK ชนิ ด โดยเป็ นนก
อพยพกว่า pK ชนิด
บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ!น ระหว่างเดินทางกลับ

*** อาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย ***
24.00 กลับถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี!ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื! องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร
การล่าช้าของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนัLน เพื!อความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดินทาง บริ ษทั ฯ ได้
มอบหมายให้ มัคคุเทศก์มีอาํ นาจตัดสิ นใจ ทัLงนีLจะคํานึงถึงความเป็ นไปได้ ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะ
เป็ นสําคัญ
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กําหนดการเดินทางท่ องเทียว AC3
วันเดินทาง

ผูใ้ หญ่ ราคาท่านล่ะ เด็ก 2-12 ปี พัก
เด็ก E-GE ปี
พักห้องละ E-J ท่าน กับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ E ท่าน
มีเตียงเสริ ม
EK-Eg ส.ค. FJ
5,990
5,990
5,790
Ec-JG ส.ค. FJ
5,990
5,990
5,790
D3-DE ก.ย. C3
6,990
6,990
6,790
GK-Gg ก.ย. FJ
6,590
6,590
6,390
Gc-EG ก.ย. FJ
6,590
6,590
6,390
24-28 ก.ย. FJ
6,590
6,590
6,390
KG-Kp ต.ค. FJ
6,590
6,590
6,390
DN- 3 ต.ค. C3
6,990
6,990
6,790
D- < ต.ค. C3
6,990
6,990
6,790
Gp-GQ ต.ค. FJ
6,590
6,590
6,390
- C ต.ค. C3
6,990
6,990
6,790
EQต.ค.-KEพ.ย. FJ
6,590
6,590
6,390
Kp-KQ พ.ย. FJ
6,590
6,590
6,390
GE-GF พ.ย. FJ
6,590
6,590
6,390
GQ-EJ พ.ย. FJ
6,590
6,590
6,390
EF-JK พ.ย. FJ
6,590
6,590
6,390
D3-DE ธ.ค. C3
6,990
6,990
6,790
D<-DO ธ.ค. C3
6,990
6,990
6,790
DN- 3 ธ.ค. C3
6,990
6,990
6,790
Gc-EG ธ.ค. FJ
6,590
6,590
6,390
<- O ธ.ค. C3
6,990
6,990
6,790

เด็ก E-GE ปี
พักกับผูใ้ หญ่ E ท่าน
ไม่มีเตียงเสริ ม
5,490
5,490
6,490
6,090
6,090
6,090
6,090
6,490
6,490
6,090
6,490
6,090
6,090
6,090
6,090
6,090
6,490
6,490
6,490
6,090
6,490

พักท่านเดียว
เพิ!มท่านล่ะ
1,500
1,500
2,000
1,500
1,500
1,500
1,500
2,000
2,000
1,500
2,000
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
2,000
2,000
2,000
1,500
2,000

จํานวนลูกค้ าออกเดินทางเพียง O ท่ าน
อัตราค่ าบริการนีร7 วม
1. ค่ารถปรับอากาศ VIP นําเที!ยวตามระบุไว้ในรายการ
2. โรงแรมที!พกั ระดับมาตรฐาน J คืน พักห้องละ E-J ท่าน
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3.
4.
5.
6.

ค่าอาหารทุกมืLอตามที!ระบุในรายการ
ค่าล่องเรื อหางยาวชม ทะเลบัวแดง
มัคคุเทศก์ผมู ้ ีประสบการณ์นาํ เที!ยวให้ความรู ้ ดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่ าบริการนีไ7 ม่ รวม
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ!ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที!จ่าย 3 %
2. ค่าทิปมัคคุเทศก์พร้อมทัLงผูช้ ่วยมัคคุเทศก์ และค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ g00 บาท
3. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าเครื! องดื!มและอาหารนอกเหนือจากที!ระบุในรายการ

เงือนไขการสํ ารองทีนัง และการชําระเงิน
1. กรุ ณาชําระค่ามัดจําทัวร์ E,pKK บาท/ท่าน ภายใน E วันทําการนับจากวันจอง พร้อมส่ งสําเนาบัตรประชาชน (ที!สะกด
ชื!อและนามสกุลภาษาอังกฤษ เพื!อใช้นาํ ส่ งประกันการเดินทาง) และหลักฐานโอนเงิน
2. ค่าทัวร์ส่วนที!เหลือชําระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า E0 วันทําการ หรื อตามวันเรี ยกเก็บเงินที!ระบุ (การไม่ชาํ ระเงินค่า
มัดจําหรื อชําระไม่ครบ บริ ษทั ฯ มีสิทธิยกเลิกการจัดหรื อยกเลิกการเดินทาง)

เงือนไขการยกเลิก
1. กรณี ยกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจําแล้ว ขอสงวนสิ ทธิR เก็บค่าธรรมเนี ยมท่านละ E,KKK บาท หาก
แจ้ง ระหว่าง Gp-M วันทําการ ก่อนวันเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิRคืนเงินให้กบั ลูกค้าจํานวน pK % ของเงินที!ลูกค้า
ได้ชาํ ระไว้แล้ว หากแจ้งน้อยกว่า M วันทําการก่อนวันเดินทาง ขอสงวนสิ ทธิRไม่คืนเงินใดๆทัLงสิL นให้กบั ลูกค้า
2. กรณี ที!มีการจองตํ!ากว่า EK ท่าน บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิRในการยกเลิกโปรแกรมนีL โดยจะคืนเงินที!ลูกค้าได้ชาํ ระไว้แล้ว
ทัLงหมด

***หมายเหตุ***
● การเดินทางในแต่ละครัLงต้องมีผเู ้ ดินทางที!เป็ นผูใ้ หญ่ จํานวน EK ท่านขึLนไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบตามจํานวนดังกล่าว
ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิRในการเปลี!ยนแปลงราคาหรื อเลื!อนการเดินทาง หรื อยกเลิกการเดินทาง
● รายการท่องเที!ยวอาจมีการเปลี!ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื! องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง
การเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็ นต้น โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางบริ ษทั ฯ จะคํานึงถึงประโยชน์
และความปลอดภัยของท่านเป็ นสําคัญที!สุด
● หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที!ยวพร้อมคณะหรื อถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรี ยกร้องเงิน หรื อส่ วนบริ การที!
ขาดหายไปมาทดแทนได้
● กรณี ที!ท่านเป็ นชาวมุสลิม ไม่ทานเนืL อสัตว์ หรื อแพ้อาหารบางประเภท กรุ ณาแจ้งบริ ษทั ฯให้ทราบล่วงหน้า
● ทางบริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบในความเสี ยหาย หรื อการยกเลิกการเดินทางที!เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ
ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรื อสิ! งของสู ญหายตามสถานที!ต่างๆ
● การจัดที!นงั! บนรถบัสขึLนอยูก่ บั ลําดับการจอง และถือเป็ นสิ ทธิRขาดของทางบริ ษทั ฯ ในการบริ หารจัดการ
● เมื!อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรื อค่าทัวร์ทL งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื!อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทัLงหมด
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มาตรการการดูแลป้ องกัน ในช่ วงภาวะโควิท 19
●
●
●
●

ผูเ้ ดินทางทุกท่านต้องใส่ หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
ตต้องมีการรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนขึLน-ลงรถทุกครัLง
ที!นงั! บนรถมีการจัดระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็ นสิ ทธิRขาดของทางบริ ษทั ฯ ในการบริ หารจัดการ)
มีการฉี ดพ่นทําความสะอาดบนรถโดยสาร
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