
โปรแกรม อดุรธานี - หนองคาย เส้นทางตามรอยพญานาค

มนตเ์สน่หอ์ีสานเหนือ อดุรธานี หนองคาย 4 วนั 2 คืน
เปิดตาํนานแห่งความเชื่อแห่ง คาํชะโนด อนัซีนแห่งธรรมชาติ

รหสัทวัร ์ : JNL-22



อนัซนีหนองคาย, ชมววิ Skywalk, พระนอนหนิออ่น, วดัป่าภกูอ้น, ทะเลบวัแดง, กุมภวาปี,

พพิธิภณัฑเ์มอืงอุดร, ไมบ้า้นคาเฟ่, วงันาคนิทรค์าํชะโนด, พพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาตบิา้นเชยีง,

VT แหนมเนือง, วดัป่าภกูอ้น, ถํ้าดนิเพยีง, วดัผาตากเสือ้, วดัโพธิช์ยั, ศาลาแกว้กู่, ตลาดทา่เสดจ็

กาํหนดการเดินทาง
กรกฎาคม 64 02-05, 09-12, 16-19, 23-26 สิงหาคม 64 06-09, 13-16, 20-23, 27-30

กนัยายน 64 03-06, 10-13, 17-20, 24-27 ตลุาคม 64 01-04, 08-11, 15-18, 22-25

พฤศจิกายน 64 05-08, 12-15, 19-22, 26-29 ธนัวาคม 64 03-06, 10-13, 17-20, 24-27

วนัศกุร ์ กรงุเทพฯ - อดุรธานี

20.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ จุดจอดรถ ปัม๊น้ํามนัปตท ดนิแดง-วภิาวดรีงัสติ โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัคอยให้

การตอ้นรบั

20.30 น. ออกเดนิทางสู่ จงัหวดัอุดรธานี โดยรถตูป้รบัอากาศ พรอ้ม บริการอาหารว่าง และนํ้าดื่มบนรถ

วนัเสาร ์ อดุรธานี - ทะเลบวัแดง กมุภวาปี - พิพิธภณัฑเ์มืองอดุร

ไม้บา้นคาเฟ่ - วงันาคินทรค์าํชะโนด - พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติบา้นเชียง

VT แหนมเนือง - โรงแรม

06.00น.UNSEEN อดุร! “ ทะเลบวัแดง” ใหญ่ที่สดุในไทย ถ่ายรปูสวยสดุชิค ปังๆ กนัไป กบั

ทุ่งดอกไม้ กลางทะเลสาบ มหศัจรรย์ทางธรรมชาติกว่าหมื่นไร่ และยงัเป็นแหล่งน้ําธรรมชาติ

ทีอุ่ดมสมบูรณ์ไป ดว้ย พนัธุ์ปลา พนัธุ์นก และพชืน้ํา จํานวนมาก โดยดอกบวัจะออกดอกมปีรมิาณ

มากที่สุดในช่วงเดือนธนัวาคม - กุมภาพนัธ์ และค่อย ๆ ลดปรมิาณ ลงในเดือนมนีาคม ดอกบวั

จะบานในช่วงเช้าตรู่จนถึงเวลาประมาณ 11.00 น. ท่านจะมองเห็น ดอกบวัแดง บานเต็มท้องน้ํา

หนองหาน สุดลูกหูลูกตางดงาม อย่างหาทีเ่ปรยีบไม่ได้ จงึเป็นทีม่าของคาํว่า ทะเลบวัแดง กจิกรรม

ในการมาเทีย่วทะเลบวัแดงกค็อื ลงเรอืล่องชมความสวยงามของทีน่ี่ และถ่ายรปูสวยๆ ค่ะ เราจะได้

ชมทะเลบัวแดงอย่างใกล้ชิด แวะถ่ายรูปคู่ก ับดอกบัวแดงสวยๆ ได้เต็มที่ไปเลยจ้า (ช่วงเวลา

ทีบ่วัออกดอกสวยทีส่ดุ ค ือช่วงเดือนธนัวาคม-กมุภาพนัธ ์ ท ัง้น้ีขึ้นอยูก่บัสภาพอากาศ)



07.30 น. บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร มาดามพาเท่ห์ 2515 (บริการอาหารชดุเซต็)

09.00น.พิพิธภณัฑเ์มืองอดุรธานี กบัรปูแบบการเล่าเรื่องและนําเสนอดว้ยเทคโนโลยทีีท่นัสมยัน่าสนใจ

ภายใตรู้ปแบบอาคารเก่าแก่ทีจ่ะทําใหเ้ราลมืภาพของการเทีย่วพพิธิภณัฑป์ระจําจงัหวดัในแบบเดมิ

พพิธิภณัฑเ์มอืงอุดรธานี จดัตัง้ขึน้ในอาคารราชนูิทศิ ซึง่เป็นอาคารเก่าแก่ทีส่รา้งขึน้ในสมยัรชัการที่ 6

ตัง้อยู่ในเมอืงอุดรธานี ใกลก้บัหนองประจกัษ์ โดยจดัแสดงเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกบัจงัหวดัอุดรธานี

นับตัง้แต่ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ธรรมชาติวิทยา ธรณีวิทยา ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และ

ศลิปวฒันธรรม รวมถงึพระประวตัแิละพระเกยีรตคิุณของกรมหลวงประจกัษ์ศลิปาคมผูก่้อตัง้เมอืง

อุดรธานี

ไม้บ้าน คาเฟ่น่ารกั ชิคๆ สไตลบ์้านไม้ที่แสนอบอ ุ่น เป็นเหมอืนสถานทีเ่กบ็สะสมงานฝีมอื

ของนกัออกแบบงานไมต้่างๆ เอาไวท้ีน่ี่ ภายในพืน้ทีม่บีา้นไมอ้ยูห่ลายหลงั แต่ละหลงัจดัแสดงผลงาน

เกี่ยวกับงานไม้ไว้เยอะมาก ทัง้เฟอนิเจอร์ และของแต่งบ้าน มีมุมนัง่ชิลล์ กินอาหาร ดื่มกาแฟ

ทัง้แบบหอ้งแอรแ์ละในสวนสว่นชิน้งานทุกชิน้เป็นงานแฮนดเ์มด สามารถสอบถามราคาหรอืสัง่จองได้

ส่วนของคาเฟ่ บรกิารอาหาร เครื่องดื่ม และของหวาน อาหารส่วนใหญ่เป็นอาหารไทยสไตล์ฟิวชัน่

น่ากินมากๆ ใครอยู่อุดรธานี หรือใครมีแพลนจะไปอุดรธานี อย่าลืมแวะ “MAIBAAN (ไม้บ้าน)”

ถ่ายรปูเชค็อนิ กนิขนม ซือ้ของฝากตดิไมต้ดิมอืกลบัไปกนันะคะ

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนัเมนูอาหารพืน้บา้น ณ ร้านอาหารท้องถ่ิน



บ่าย “ เยือนเกาะนาคา คาํชะโนด” สถานที่ศ กัดิ์ สิทธิ์ แห่งดินแดนพญานาค เชื่อว่าเป็นสถานที่

ศกัดิส์ทิธิด์นิแดนลี้ลบัของพญานาค เป็นที่เคารพยําเกรงและศรทัธาของคนในจงัหวดัอุดรธานีและ

อสีานตอนบน คาํชะโนดมลีกัษณะเป็น เกาะลอยน้ํา ทีเ่ตม็ไปดว้ยตน้ชะโนด ป่าคาํชะโนดเป็นสถานที่

ปรากฏในตํานานพืน้บา้น เชื่อว่าเป็นทีส่งิสถติของพญานาคปู่ ศรสีุทโธ ย่าศรปีระทุมมา และสิง่ลี้ลบั

ต่าง ๆ เกาะคาํชะโนดไมเ่คยจมน้ํา โดยมคีวามเชือ่ทีว่่าเพราะมพีญานาคคอยปกปักรกัษา มคีวามเชือ่

ที่ว่า คําชะโนด เป็นสถานที่ข ึน้ลงระหว่างมนุษยพภิพกบันาคพภิพของพญาสุทโธนาคราช ผูส้รา้ง

แม่น้ําโขงและเป็นเจ้าของปลาบึก เมื่อพญานาคสุทโธนาคขึ้นมาบนมนุษยพิภพก็จะเป็นมนุษย์

และมชีื่อเรยีกว่าเจ้าปู่ ศรสีุทโธ เมื่อเข้ามาถึงภายในพื้นที่ของคําชะโนด จะรู้สกึได้ถึงความร่มรื่น

อากาศภายนอกที่ร้อน เมื่อมาอยู่ที่น่ีจะรู้สกึเยน็อย่างบอกไม่ถูก เพราะปกคลุมด้วยป่าต้นชะโนด

ขนาดใหญ่ บรเิวณตรงกลางคําชะโนดจะมบ่ีอน้ําทีล่กึมาก น้ําในบ่อไม่เคยแหง้เลย เชื่อกนัว่าบ่อน้ํา

คําชะโนดทะลุไปถงึแม่น้ําโขงได้ บ่อน้ําศกัดิส์ทิธิใ์ช้ดื่มกนิรกัษาโรคได้ สามารถใช้ลูบหวัเพื่อความ

เป็นศริมิงคล ดา้นหลงัของคําชะโนด เป็นทางเดนิไมช้มบรรยากาศของป่าคําชะโนด ทีร่ายลอ้มดว้ย

ตน้ไมส้งูใหญ่ โดยเฉพาะตน้ชะ ใหค้วามรูส้กึเหมอืนเดนิอยูใ่นป่าดกึดาํบรรพ์



พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติบา้นเชียง พพิธิภณัฑสถานแห่งชาตปิระเภทแหล่งอนุสรณ์สถาน จดัตัง้

ขึน้ในแหล่งโบราณคดบีา้นเชยีง อนัเป็นแหล่งประวตัศิาสตรส์าํคญัทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของ

ประเทศไทย และภมูภิาคเอเชยีอาคเนย์ ภายในพพิธิภณัฑม์กีารจดัแสดงหลกัฐานทีไ่ดจ้ากการสาํรวจ

ขดุคน้ทีบ่า้นเชยีง และแหล่งโบราณคดใีกลเ้คยีง ประกอบดว้ยภาชนะดนิเผา เครือ่งมอื เครือ่งใช้ และ

สิ่งอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งผู้เข้าชมจะได้รบัรู้ถึงการดํารงชีวิตของมนุษย์ในยุคก่อนประวตัิศาสตร์

ยอ้นหลงัไปกวา่ 5,000 ปี

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ร้านอาหาร วีที แหนมเนือง (VT Namnueng)

นําทา่นเขา้เชค็อนิโรงแรมทีพ่กั โรงแรมนภาลยั อุดรธานี หรอืเทยีบเทา่

วนัอาทิตย์ อดุรธานี - วดัป่าภกู้อน - หนองคาย - ถํา้ดินเพียง วดัถ ํา้ศรีมงคล

วดัผาตากเสื้อ - โรงแรม

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม และคนืหอ้งพกั

วดัป่าภกู้อน ต ัง้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายงูและป่านํ้าโสม ทอ้งทีบ่า้นนาคาํ อนัเป็น

รอยต่อแผน่ดนิ 3 จงัหวดั คอื อุดรธานี เลย และหนองคาย กาํเนิดขึน้จากการดาํรชิอบของพทุธบรษิทั

สี่ ผู้ตระหนักถึงคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของธรรมชาติและป่าต้นน้ําลําธาร ซึ่งกําลังถูกทําลาย

ซึ่งวดัป่าภูก้อนนัน้ได้รบัหนังสอือนุญาตให้เขา้ทําประโยชน์หรอือาศยัอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

เพื่อจดัตัง้พุทธอุทยาน อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยการสร้างวดันัน้เป็นการอนุรกัษ์และรกัษา

ผนืป่าบรเิวณโดยรอบของวดัใหค้งสภาพสมบรูณ์ เด่นที่สดุของวดัป่าภกู้อนแห่งน้ี คือพระวิหาร

ขนาด ใหญ่ที่ ส วยงามม าก ภาย ในปร ะดิ ษฐ านอ งค ์พร ะพุทธ ร ูป หิน อ่อ น ขาวปาง

ปรินิพพาน ซึง่สถาปัตยกรรมการออกแบบวหิารบนวดัป่าภูกอ้นแห่งนี้ เป็นการออกแบบในลกัษณะ

ศลิปกรรมไทยแบบรตันโกสนิทรป์ระยุกต์ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ ดา้นล่างของพระวหิาร ขบัรถลงมาอกีนิด

จะมพีระปฐมรตันบูรพาจารยม์หาเจดยี์ เป็นทีป่ระดษิฐานพระบรมสารรีกิธาตุ และรปูปัน้หนิอ่อนของ

ครบูาอาจารย์ พระภกิษุสงฆช์ือ่ดงัของประเทศไทย



ถํา้ดินเพียง วดัถํา้ศรีมงคล เป็นสถานทีท่ ีม่เีรื่องเล่าและตํานานเกีย่วกบัเรื่องพญานาค ภายในถํ้า

มน้ํีาชืน้อยู่ตลอดเวลาและมลีกัษณะเป็นโพรงลอดผ่านเขา้ไปได้ อกีทัง้ยงัมจีุดทีเ่ชื่อมต่อกบัลําน้ําโขง

ชาวบ้านเชื่อว่าถํ้าแห่งน้ีเคยเป็นสายทางที่พญานาคใช้เดินทางไปสู่เมืองบาดาล โดยภายในถํ้า

มกีารตดิไฟนีออนสตี่างๆ กระทบกบัช่องและโพรงภายในถํ้ายิง่ทําใหดู้มคีวามสวยงามและอศัจรรย์

ยิง่ข ึน้ ถํ้าแห่งนี้ถูกคน้พบโดยบงัเอญิเมือ่ปี พ.ศ. 2530 จากชาวบา้น ลุงคาํสงิห์ เกศศริิ เจา้ของพืน้ที่

ซึง่ต่อมาไดม้อบทีด่นิสรา้งวดัจนกลายเป็นวดัถํ้าศรมีงคล และพฒันาเป็นสถานทีท่่องเทีย่วขึน้ชื่อเรือ่ง

ความน่าอศัจรรยข์องธรรมชาติ

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั เมนูอาหารพืน้บา้น ณ ร้านอาหารท้องถ่ิน

จุดชมวิวที่สวย ที่ “ วดัผาตากเสื้อ ” เป็นจุดชมวิวอีกจุดที่สวยมากๆ เป็นจุดชมวิวริม

แม่นํ้าโขง มองออกไปกจ็ะเหน็ฝัง่ของเพื่อนบ้านเรา คอื ฝัง่ลาว สวยมากๆ และนอกจากววิสวยๆ

แล้วที่วดัผาตากเสื้อยงัมสีกายวอล์กกระจกใส ให้เดินชมวิวถ่ายรูปกนัแบบ Panorama อีกด้วย

ทีส่าํคญัสกายวอลก์แห่งนี้ยงัเป็นแห่งแรกในไทยดว้ย โดยมคีวามยาวประมาณ 16 เมตร ยืน่ออกจาก

หน้าผาประมาณ 6 เมตร สามารถเดนิชมไดป้ระมาณ 20 คน วดัผาตากเสือ้ เป็นวดัทีต่ ัง้อยู่บนยอด

เขาสูง วดัแห่งนี้ไม่ไดเ้ป็นแต่สถานทีป่ฏบิตัธิรรมเท่านัน้ แต่ยงัเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีม่คีวามงดงาม

ตามธรรมชาติ

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ เมนูอาหารพืน้บา้น ณ ร้านอาหารท้องถ่ิน

ได้เวลาสมควรนําคณะเดินทางเข้าที่พกั โรงแรมรอยลั นาคารา, พนัล้าน บูติค หนองคาย หรือ

เทยีบเทา่



วนัจนัทร ์ หนองคาย - วดัโพธิ์ ชยั - ศาลาแก้วก ู่ - ตลาดท่าเสดจ็ - กรงุเทพ

09.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม และคนืหอ้งพกั

เชา้ ว ัด โพธิ์ ช ัย ประดิษฐ านหลวงพ่อพระใส พระพุทธ ร ูปส ําค ัญค ู่ เม ือ งหนองค าย เป็น

พระพุทธรูปขดัสมาธริาบ ปางมารวชิยัหล่อด้วยทองสสีุก เดมิทนีัน้หลวงพ่อพระใสได้ประดษิฐาน

ณ เมืองเวียงจนัทน์ พ.ศ. ๒๓๒๑ สมยักรุงธนบุรีได้อญัเชิญไปไว้ที่เมืองเวียงคํา และถูกเชิญมา

ประดษิฐานไว้ที่วดัโพนชยั เมอืงเวยีงจนัทน์อกี ต่อมาในรชักาลที่ ๓ เจ้าอนุวงศ์ เมอืงเวยีงจนัทน์

เป็นกบฎ สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพ์ลเสพย์ เป็นจอมทัพยกพลมาปราบ จึงได้อัญเชิญ

พระสุก พระเสรมิ และพระใส ลงมาดว้ย โดยอญัเชญิมาจากภูเขาควายขึน้ประดษิฐานบนแพไมไ้ผ่

ซึง่ผกูตดิกนัอย่างมัน่คงล่องมาตามลําน้ํางมึ เมื่อล่องมาถงึตรงบา้นเวนิแท่นในขณะนัน้ เกดิอศัจรรย์

แท่นของพระสุกได้เกดิแหกแพจมลงไปในน้ํา โดยเหตุที่มพีายุพดัแรงจดั และบรเิวณนัน้ได้นามว่า

“เวนิแทน่”

ศาลาแก้วก ู่ อทุยานเทวาลยัแห่งความศรทัธา พืน้ที่ 42 ไร่ ในชุมชนสามคัคี กลายเป็นแหล่ง

ทอ่งเทีย่วทีน่กัทอ่งเทีย่วทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาตเิขา้มาชมความแปลกตาดว้ยความแปลกใจเพราะ

เต็มไปด้วยรูปปั้นก่ออิฐถือปูนมากมายทรงสูงตระหง่านใหญ่โตถูกสร้างขึ้นด้วยความศรทัธาและ

ความเชื่อของ ปู่ บุญเหลือ สุรรีตัน์ หรอื ปู่ เหลือ (พ.ศ.2476-2539) ว่าทุกศาสนาผสมผสานกนัได้

โดยปรารถนาให้ "อุทยานเทวาลัย" หรือ "ศาลาแก้วกู่" หรือที่ชาวหนองคายเรียกกันง่ายๆ ว่า

"วดัแขก" เป็นสถานทีแ่ทนภาพดนิแดนแหง่การหลดุพน้จากกเิลสทัง้ปวง



เทีย่ง อิสระอาหารกลางวนั ณ ตลาดท่าเสดจ็

ตลาดท่าเสด ็จ หรือ ตลาดอินโดจีน เดิมชื่อ ตลาดท่าเร ือ ต ัง้อยู่ริมแม่นํ้าโขง ในเขต

เทศบาลเมอืงหนองคาย เป็นแหล่งรวมสนิค้าเป็นแหล่งซื้อขายผลิตภณัฑ์จงัหวดัหนองคาย เช่น

อาหารพื้นเมอืง สนิคา้โอท๊อป ของที่ระลกึ และของเครื่องใช้ต่างๆ โดยเฉพาะสนิคา้ที่เกี่ยวกบัเดก็

มเียอะมาก นอกจากนี้รมิถนนมชียัใกล้กบัตลาดท่าเสดจ็ มตีกึแถวโบราณเรยีงรายอยู่ บางอาคาร

ยงัอยูใ่นสภาพดี ใหเ้ดนิชมและถ่ายภาพเลน่อกีดว้ย

22.00 เดนิทางถงึ กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ

รายการทอ่งเทีย่วและกจิกรรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม

โดยคาํนึงถงึความปลอดภยัของทา่นเป็นสาํคญั

ส่ิงที่ควรนําติดตวัไปด้วย - กลอ้งถ่ายรปู, อุปกรณ์กนัแดด, ชดุลอ่งแก่งเรอืยา,

รองเทา้สวมใสส่บาย, ยาประจาํตวั

ขอขอบคณุภาพประกอบความเขา้ใจ จากแหลง่ขอ้มลูอา้งองิดา้นล่าง เพือ่วตัถุประสงคใ์นการเชญิชวนคนไทย

เทีย่วไทย เพือ่ชว่ยกระตุน้เศรษฐกจิทอ่งเทีย่วภายในประเทศ

พพิธิภณัฑเ์มอืงอุดรธานี www.facebook.com/ud

ไมบ้า้น คาเฟ่ https://www.facebook.com/maibaan

ถํ้าดนิเพยีง วดัถํ้าศรมีงคล, ศาลาแกว้กู่ https://thailandtourismdirectory.go.th/

ตลาดทา่เสดจ็ http://www.nongkhaidiscovery.com/

ข้อแนะนําสาํหรบัการเดินทาง ในช่วงภาวะโควิด 19

* สมาชกิตอ้งใสห่น้ากากอนามยัตลอดการเดนิทาง

* ก่อนขึน้-ลงรถทกุครัง้ ทางบรษิทัจะมมีาตรการ วดัไข้ และลา้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอล์

อตัราค่าบริการ เดินทางทุกวนัศกุร ์ เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม 2564

ค่าบริการท่านละ (บาท) / ไม ่มีราคาเดก็ พกัเดี่ยวเพ่ิม

6,999.- 1,500.-

http://www.facebook.com/ud
https://www.facebook.com/maibaan
https://thailandtourismdirectory.go.th/
http://www.nongkhaidiscovery.com/


อตัราค่าบริการน้ีรวม
1. คา่อาหารและเครือ่งดืม่ ตามรายการทีร่ะบุ

2. คา่เขา้สถานทีท่อ่งเทีย่ว ตามรายการทีร่ะบุ

3. คา่ทีพ่กั 2 คนื พรอ้มอาหารเชา้ (หอ้งละ 2 - 3 ทา่น)

4. คา่รถตูป้รบัอากาศ คอยอาํนวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง

5. คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ คอยอาํนวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง

6. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ (ในกรณตีอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบกาํกบัภาษี ตอ้งแจง้ลว่งหน้าก่อนการชาํระเงนิ หาก

แจง้ภายหลงัการชาํระเงนิ ทางบรษิทัฯ จะไมอ่อกยอ้นหลงัใหท้กุกรณ)ี

7. ประกนัอุบตัเิหตุตามกรมธรรม์ (วงเงนิประกนั 3 ลา้นบาท คา่รกัษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรอื อายุ

75-85 ความคุม้ครองเหลอื 50% อายตุํา่กวา่ 1 ปี หรอื อายเุกนิ 85 ปีไมคุ่ม้ครอง ไมคุ่ม้ครองโรคประจาํตวั

การถกูฆาตกรรมหรอืถกูทาํรา้ย)

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม
1. ค่าทิปไกดแ์ละพนักงานขบัรถ ท่านละ 300 บาท

2. คา่ใชจ่้ายสว่นตวัอืน่ๆ ทีน่อกเหนือรายการทวัรท์ีร่ะบุ อาทิ คา่อาหารและเครือ่งดืม่ คา่รกัษาพยาบาล

(ในกรณทีีเ่กดิจากการเจบ็ป่วยดว้ยโรคประจาํตวั) หรอืเชา่จกัรยาน คา่กจิกรรมผจญภยัต่างๆ เป็นตน้

วิธ ีการจอง
1. กรณุาแจง้รายละเอยีด วนัทีเ่ดนิทาง ชือ่ผูจ้อง พรอ้มสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนและชอ่งทางตดิต่อ

(เบอรม์อืถอื/ไลน์ไอด/ีอเีมล)์ สง่ขอ้มลูทัง้หมดมายงัอเีมล์ หรอื ไลน์

2. เมือ่เจา้หน้าทีไ่ดร้บัขอ้มลูแลว้ จะตดิต่อกลบั เพือ่ยนืยนัการจอง พรอ้มรายละเอยีด

3. ชาํระค่าทวัรเ์ตม็จาํนวน เพือ่เป็นการยนืยนัการจองจงึจะถอืวา่ไดท้าํการสาํรองทีน่ัง่เสรจ็สมบรูณ์ โดย

การโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบรษิทัฯ ดงัรายละเอยีด หากไมช่าํระตามกาํหนด ขออนุญาตตดัทีน่ัง่ให้

ลกูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ การชาํระไมค่รบ ถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่เีงือ่นไข ทางผูจ้ดัมสีทิธิ

ยกเลกิทวัรแ์ละขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิตามเงือ่นไขการยกเลกิ

การยกเลิกการเดินทาง
1. ขอสงวนสทิธิก์ารยกเลกิ เน่ืองจากเป็นแพก็เกจราคาพเิศษ หากเกดิการเปลีย่นแปลงใดๆ ทีเ่ป็นเหตุ

สดุวสิยั อาทิ สภาพอากาศ การนดัหยดุงาน การปฏวิตัหิรอือืน่ๆ ลกูคา้สามารถปรบัเปลีย่นวนัเดนิทางใน

โปรแกรมนัน้ๆ ได้

2. ทางผูจ้ดัจะไมม่กีารคนืเงนิคา่บรกิารทัง้หมดไมว่่ากรณใีดๆ



หมายเหตุ

1. การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจาํนวน 6 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจาํนวนดงักลา่ว

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืเลือ่นการเดนิทางหรอืยกเลกิการเดนิทาง

2. การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม อาจเกดิขึน้ได้ ตาม สถานการณ์ อาทเิช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ

เป็นตน้ ซึง่บรษิทัฯ และผูจ้ดัจะดาํเนินการโดยรกัษาผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางใหด้ทีีส่ดุ

3. ขอสงวนสิทธิป์ฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดกับชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกทําร้าย

ความตาย อุบตัเิหตุต่างๆ สญูหายในทรพัยส์นิหรอือยา่งอื่น การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล

การปฎวิตัิ และอื่นๆ ทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม

4. พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้าํสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อีาํนาจของผูจ้ดักาํกบั

5. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากบริษัทขนส่ง

ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหาย ไมว่า่ในกรณีใดๆ ทัง้สิน้ ทัง้คา่เสยีเวลา คา่เสยีโอกาส

คา่เสยีความรูส้กึ และคา่ใชจ้า่ยทีบ่รษิทัจา่ยไปแลว้ เป็นตน้

6. ขอความรว่มมอืในเรือ่งความประพฤตขิองคนเดนิทาง หากผูจ้ดัเหน็วา่ผูเ้ดนิทางประพฤตตินทีอ่าจก่อให้เกิด

อนัตรายต่อผูเ้ดนิทางอื่นๆ หรอืทรพัย์สนิ หรอืขดัขวางการปฏบิตัหิน้าที่ของเจ้าหน้าที่ (ตวัแทน) หรอืไม่

ปฏบิตัติามคําชี้แจงของเจา้หน้าที่ (ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใช้มาตรการตามที่เหน็สมควร เพื่อป้องกนัไม่ให้

ความประพฤตดิงักลา่วดาํเนินต่อไป ซึง่รวมไปถงึการยบัยัง้ และปฏเิสธใหบ้รกิาร


