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วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินอุดรธานี - บึงกาฬ - ถ้ำนาคี - ศาลปู่อือลือนาคราช - บึงโขงหลง 
 

05.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน 

07.05 น. บินลัดฟ้าสู่ สนามบินอุดรธานี โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ200 (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ชั่วโมง 10 

นาที)  

สำคัญโปรดอ่าน :  
1. เนื่องจากผู้เดินทางต่ำกว่า 10 ท่าน ทำให้ไม่สามารถออกตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปได้ ดังนั้นสายการบิน ไฟล์ทบิน และราคา

ตั๋วเครื่องบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนออกตั๋วเครื่องบิน 

2. ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง และสามารถถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กก./ท่าน หากท่านต้องการซ้ือ
น้ำหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

 

08.15 น. เดินทางถึง สนามบินอุดรธานี หลังจากรับกระเป๋าเดินทางเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถตู้วีไอพี เดินทางสู่ 

จังหวัดบึงกาฬ (ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 3 ชั่วโมง) 

กลางวัน             บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

บ่าย นำท่านไปยัง ถ้ำนาค ีอยู่ในความดูแลของ อุทยานแห่งชาติภูลังกา โดยตั้งอยู่ที่ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 

ห่างจากที่ทำการอุทยานประมาณ 2 กิโลเมตร และห่างจากน้ำตกตาดโพธิ์ ชั้นที่ 4 ราว ๆ 300 เมตร ความสวยงามของถ้ำนาคี  

มีลักษณะเป็นกลุ่มหินที่มีลวดลายพื้นผิวเป็นริ้วคล้ายกับเกล็ดลำตัวพญานาคขนาดใหญ่ ชาวบ้านและผู้สำรวจได้มองเห็นเป็น

รูปร่างคล้ายกับพญานาคขดตัวกกไข่ มีทั้งส่วนเศียรและลำตัว สวยงามสมบูรณ์แบบ รายล้อมไปด้วยป่าไม้สีเขียว ยังคงความ

เป็นธรรมชาติอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์ ภายในถ้ำนาคีมีหินรูปร่างคล้ายกับนกยูงหันหลังอยู่ด้วย แต่บางคนก็บอกว่าคล้ายกับส่วนหัวงู

มากกว่า ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละบุคคล ส่วนด้านในสุดของถ้ำจะมีพระพุทธรูปให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวได้กราบ

ไหว้ขอพร การเข้าไปเที่ยวชมถ้ำนาคี จากที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูลังกา จะมีทางเดินปูนเชื่อมไปยังน้ำตกตาดโพธิ์ และเป็น

เส้นทางศึกษาธรรมชาติขึ้นไปยังน้ำตกตาดโพธิ์ ชั้นที่ 4 เดินไปเรื่อย ๆ ผ่านน้ำตกผาสวรรค์ และน้ำตกหินงาม ระยะทางทั้งหมด

ประมาณ 1.5 กิโลเมตร จากจุดนี้จะเดินยากสักนิด เพราะต้องค่อย ๆ เดินบนหน้าผาของน้ำตกไทรงาม แต่ไม่อันตราย เพราะ

เป็นช่วงน้ำน้อย เดินผ่านหน้าผาหินไปได้สบาย จากนั้นจะเป็นการเดินขึ้นเขา มีบางช่วงต้องปีนป่าย เป็นระยะทางราว ๆ 300 

เมตร มีป้ายบอกทางตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงถ้ำนาคี 

 

สำคัญโปรดอ่าน : เส้นทางสำหรับการเดิน ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร โดยทางเดินเป็นทางเดินดินสลับกับบันได และมี
บางช่วงจะต้องดึงเชือก เส้นทางเดินป่าชัดเจนมีป้ายบอกทางและมีเจ้าหน้าที่ประจำจุดต่างๆเพื่อแนะนำและรักษาความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

ข้อแนะนำสำหรับ ถ้ำนาคี 

 

1. ควรแต่งการให้พร้อมสำหรับเดินป่า  

2. ควรเตรียมน้ำดื่มอย่างน้อย 2 ขวด /เกลือแร่ /กระเป๋าสะพายหลัง หรือกระเป๋าที่ไม่ต้องใช้มือหิ้ว /ยาดม /ยาหม่อง  และ

ผลิตภัณฑ์ป้องกันยุง /ถุงมือ /เสื้อกันฝนขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ 

3. ในกรณีสำหรับเด็ก แนะนำอายุแนะนำ 7 ขวบขึ้นไป เนื่องจากเส้นทางในถ้ำนาคานั้น       

4. ในกรณีสำหรับผู้สูงอายุ หากร่างกายไม่แข็งแรง มีโรคประจำตัว โดยเฉพาะความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจ หรือโรค

ไขข้อ ไม่แนะนำ 

สำคัญโปรดอ่าน :  
1. ห้ามนำกระดาษทิชชู่ หลอดดูดน้ำ ถุงพลาสติก กล่องโฟม ดอกไม้ธูปเทียนเครื่องเซ่นไหว้ ขึ้นเขาโดยเด็ดขาด 
2. เตรียมเงิน 100 บาทเพ่ือลงทะเบียนมัดจำขยะที่ด่านทางขึ้น 
3. เตรียมเงิน สำหรับตรวจ ATK ท่านละ 80 บาท  
** มาตรการเป็นไปตามเงื่อนไขของทางอุทยานกำหนด ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง ** 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 นำชมและถ่ายภาพ บึงโขงหลง ทะเลสาบขนาดใหญ่ที่เป็นพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์นก โดยเฉพาะนกน้ำที่ย้ายถิ่นเข้ามาในช่วงฤดู

หนาว ทั้งห่านป่า นกเป็ดน้ำ นกยาง นกกระเต็น มีจุดดูนกอยู่ดอนสวรรค์ เป็นแหล่งพักผ่อนและชมวิวทิวทัศน์ มองเห็นภูลังกา

เป็นฉากหลัง จากนั้นนำคณะไหว้พระขอพร ศาลปู่อือลือนาคราช พญานาคผู้ถูกสาบแห่งบึงโขงหลง 

 

 
 

ค่ำ             บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร 

พักที ่ THE ONE HOTEL หรือระดับเทียบเท่าเดียวกัน  

 

วันที่สอง หินสามวาฬ - อุดรธานี - เกาะคำชะโนด - สนามบินอุดรธานี - สนามบินสุวรรณภูมิ 

 

04.30 น. ตื่นเช้า ชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ จุดชมวิวหินสามวาฬ โดยรถของชาวบ้านท้องถิ่น หินสามวาฬ มีลักษณะเป็นหินขนาดใหญ่ติด

หน้าผาสูง แยกตัวเป็น 3 ก้อน มีอายุประมาณ  75 ล้านปี เมื่อมองดูจากมุมสูงในระยะไกล หินสามก้อนนี้จะดูคล้ายกับฝูง

ครอบครัววาฬ ที่ประกอบด้วยพ่อวาฬ แม่วาฬ และลูกวาฬ ซึ่งเรียกตามขนาดของหินแต่ละก้อน พร้อมนำท่านชมพระอาทิตย์

ขึ้น หากอากาศดีเราจะได้สัมผัสทะเลหมอกอย่างสวยงาม จากนั้น อิสระให้ท่านถ่ายภาพแห่งความประทับใจตามอัธยาศัย ณ 

จุดชมวิวผาถ้ำฤๅษี  

 



 
 
 
 
 
 
 

 

จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ กำแพงภูสิงห์ นำคณะกราบนมัสการ หลวงพ่อพระสิงห์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ของภูสิงห์ ณ ลานสิงห์หมอบ 

ซึ่งมีก้อนหินลักษณะคล้ายสิงห์กำลังหมอบอยู่ จนได้เวลาอันสมควร คณะเดินทางกลับสู่ที่พัก 

 

 
 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

 

นำท่านเดินทางไปยัง จังหวัดอุดรธานี (ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองดอกบัวงาม โดดเด่นด้วยเทศกาลทุ่ง

ดอกบัวแดง ที่บานอวดโฉมสะพรั่งทั่วหนองน้ำในทุกปี ขึ้นชื่อในเรื่องของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างคำชะโนด ที่ทำให้ผู้คนทั่ว

สารทิศ ต่างหลั่งไหลเข้ามาเพื่อได้ขอพรองค์พญานาค  รวมทั้งวัดป่าภูก้อนที่ตั้งโดดเด่นบนยอดเขา อีกหนึ่งสถานี่ขึ้นชื่อ ที่ไม่

ควรพลาด 

 

กลางวัน            บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนูแหนมเนือง 

 

บ่าย นำท่านไปยัง เกาะคำชะโนด เชื่อกันว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และดินแดนลี้ลับ จุดเชื่อมต่อระหว่างเมืองบาดาลและโลกมนุษย์ 

สถานที่แห่งนี้ปรากฏในตำนานพื้นบ้านที่เชื่อกันว่าเป็นที่สิงสถิตของพญานาคราชปู่ศรีสุทโธ และองค์แม่ศรีปทุมมานาคราชเทวี 

และสิ่งลี้ลับต่างๆ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจรวมศรัทธาของคนในจังหวัดอุดรธานีและอีสานตอนบน คำชะโนดมีลัก ษณะเป็นเกาะ

ลอยน้ำ เมื่อเข้ามาถึงภายในพื้นที่ของคำชะโนด จะรู้สึกได้ถึงความร่มรื่น ร่มเย็น เพราะปกคลุมไปด้วยต้นชะโนดทั่วบริเวณ ให้

ท่านได้กราบไหว้ศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธขอโชค ขอพร ขอลาภ ตามอัธยาศัย 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

คำแนะนำการสักการะบูชา 

 

บริเวณด้านหน้าทางเข้าเกาะคำชะโนด มีร้านให้จำหน่ายบายศรี หรือเครื่องถวายต่างๆ จากนั้นเมื่อเดินเข้าไปยังเกาะคำชะโนด

มีจุดไหว้สักการะต่างๆ ดังนี้ 

จุดที่ 1  ศาลาทำพิธีที่มีรูปปั้นของพ่อปู่ศรีสุทโธ และแม่ย่าศรีปทุม

มา (บริเวณจุดนี้จะมีพ่อพราหมณ์คอยให้คำแนะนำใน

การทำพิธี) 

▪ สำหรับท่านใดที ่ต ้องการบน หรือขอพรให้พ ่อปู ่แม ่ย่า

ช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ ทางด้านขวาของศาลาทำพิธี จะมี

เจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำ นอกจากนี้สำหรับท่านที่ต้องการ

บน และขอพรสามารถรับชุดบนได้ที่จุดให้บริการ โดยทำบุญ

ตามกำลังทรัพย์ของท่าน  

สำคัญโปรดอ่าน : ชุดบน ประกอบไปด้วย จานใส่ดอกดาวเรือง เทียน ใบเขียนคำบนหรือคำอธิษฐานของท่าน จากนั้น

เจ้าหน้าที่จะมอบกระดาษหนึ่งใบสำหรับเก็บไว้ และรายละเอียดเกี่ยวกับการเตรียมตัวหากคำอธิษฐานของท่านเป็นจริง 

▪ สำหรับท่านใดที่นำบายศรีพญานาคมาถวายให้หันหน้าของบายศรีพญานาคเข้าหาตัวเรา หลังจากกล่าว

บูชาจบ พ่อพราหมณ์จะนำบายศรี ไปวางไว้ที ่หน้าของพ่อปู่ และแม่ย่า แต่ท่านใดที่ประสงค์นำกลับ 

สามารถนำกลับได้ 

จุดที่ 2  หลังเสร็ตสิ้นพิธี จากตรงศาลาของพ่อปู่และแม่ย่าทางด้านขวาจะเป็นต้นไทรใหญ่เพื่อไปกราบไหว้พ่อปู และแม่

ย่าอีกครั้งที่ต้นไทรใหญ่ 

 

จุดที่ 3  ศาลเจ้าตรงต้นมะเดื่อยักษ์ ต้นมะเดื่อขนาดใหญ่อายุนับ 100 ปี ที่เชื่อกันว่าเป็นขุมทรัพย์ของพ่อปู่ศรีสุทโธและ

แม่ย่าศรีปทุมมา ผู้มักนิยมมากราบไหว้ขอพร (ให้ถูกหวย) 

 

จุดที่ 4  บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมีความเชื่อว่า เป็นจุดเชื่อมต่อกับโลก

บาดาล มีน้ำผุดตลอดทั้งปี 

 

สำคัญโปรดอ่าน :  ทั ้งนี ้จุดและพิธีการกราบไหว้สักการะต่างๆ 

ขึ ้นอยู ่ก ับระเบียบการจัดการของทางคำชะโนดซึ ่งอาจมีการ

เปลี่ยนแปลงภายหลัง  

 

 



 
 
 
 
 
 
 

18.30 น. บินลัดฟ้าสู่ สนามบินอุดรธานี โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ207 (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ชั่วโมง 10 

นาที)  

19.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

** ขอขอบพระคุณที่เลือกใช้บริการ ** 

 

 

อัตราค่าบริการ 

 

กำหนดการเดินทาง 

 

ราคาทัวร์ต่อท่าน  

พัก 2-3 ท่าน 

 

พักเดี่ยว 

 

26 – 27 มีนาคม 2565 5,999 1,000 

02 – 03 เมษายน 2565 5,999 1,000 

09 – 10 เมษายน 2565 5,999 1,000 

23 – 24 เมษายน 2565 5,999 1,000 

04 – 05 มิถุนายน 2565 5,999 1,000 

11 – 12 มิถุนายน 2565 5,999 1,000 

18 – 19 มิถุนายน 2565 5,999 1,000 

25 – 26 มิถุนายน 2565 5,999 1,000 

02 – 03 กรกฎาคม 2565 5,999 1,000 

09 – 10 กรกฎาคม 2565 5,999 1,000 

16 – 17 กรกฎาคม 2565 5,999 1,000 

23 – 24 กรกฎาคม 2565 5,999 1,000 

30 – 31 กรกฎาคม 2565 5,999 1,000 

06 – 07 สิงหาคม 2565 5,999 1,000 

20 – 21 สิงหาคม 2565 5,999 1,000 

27 – 28 สิงหาคม 2565 5,999 1,000 

03 – 04 กันยายน 2565 5,999 1,000 

10 – 11 กันยายน 2565 5,999 1,000 

17 – 18 กันยายน 2565 5,999 1,000 

24 – 25 กันยายน 2565 5,999 1,000 

01 – 02 ตุลาคม 2565 5,999 1,000 



 
 
 
 
 
 
 

08 – 09 ตุลาคม 2565 5,999 1,000 

15 – 16 ตุลาคม 2565 5,999 1,000 

29 – 30 ตุลาคม 2565 5,999 1,000 
 

 

**ไม่มีวันเดินทางที่ท่านต้องการโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทำกรุ๊ปส่วนตัว* 
 

** สำหรับตั๋วเครื่องบินทางบริษัทยังมิได้ทำการจองใดๆทั้งสิ้น ราคาค่าบริการข้างต้นเป็นราคาตั๋วท่ีทำการเช็ค ณ วันที่ 02 มีนาคม 2565 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าส่วนต่างเพิ่ม หากในกรณีที่ค่าตั๋วเครื่องบิน ณ วันที่ทำจองมีราคาปรับขึ้นจากเดิม ** 

 

** ในกรณีที่สายการบินประกาศยกเลิกเที่ยวบิน หรือเที่ยวบินเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ** 
 

 
 

* กรณีพัก 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะทำการเสริมเตียงได้เท่านั้น * 
** ราคาทัวร์นี้สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 500 บาท/ท่าน ** 

 
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยวท่านละ 400 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 

 
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวนขั้นต่ำ 6 ท่าน ต่อ 1 คันรถตู้ กรณีผู้โดยสารไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 
 

***เนื่องด้วยสถานที่ท่องเที่ยว หรือร้านค้าบางแห่งอาจจะยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้*** 
**ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง หรืองด สถานที่ดังกล่าว อันมาจากเหตุสุดวิสัย** 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 
 ค่ารถโดยสารตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ) 
 ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ  
 น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20Kg/ท่าน (กรณีที่เดินทางด้วยสายการบิน ไทยสมายด์เท่านั้น) 
 น้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง Carry on 7Kg/ท่าน 
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ 
 ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัทเท่านั้น 
 ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2-3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่พัก 3 ท่าน เป็นการนอนเตียงเสริม 1 ท่าน) ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึง
ประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ 



 
 
 
 
 
 
 

 ค่าจ้างไกด์นำเที่ยวคอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพ
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่ าอาหาร 
เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
  ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ 
ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น 
 ค่าสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 400 บาท / 15 KG (กรณีที่เดินทางด้วยสายการบินอื่นที่ไม่ได้รวมค่าสัมภาระ) 
  ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 400 บาท  
 
 
เงื่อนไขการชำระค่าบริการ 
 
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ เป็นจำนวน 3,000 บาทต่อท่าน พร้อมสำเนาบัตรประชาชน เพ่ือสำรองที่นั่ง 

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน  กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่

ไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละ

สิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ
ถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท 
 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
 
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) 

จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลาย
ลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ 
หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจ
พร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการใ ห้นำเงินเข้าให้
ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางมากกว่า 30 วัน ขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน หรือหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง ** ในกรณีที่วันเดิน

ทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 40 วัน ** 
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางมากกว่า 15 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% และหรือหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง อาทิ ค่าจองยานพาหนะ ร้านอาหาร 

โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ ที่ไม่สามารถคืนเงินได้ 
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด 



 
 
 
 
 
 
 

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ 
 

1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการ

เข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือท้ังหมดให้แก่ท่าน 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และ

เวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ 
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่ มิได้เกิดจากความผิดของทาง

บริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น 

5. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจ
ของบริษัทกำกับเท่านั้น  

6. เงื่อนไขการเดินทาง ระเบียบ ข้อจำกัดการเดินทาง ในแต่ละจังหวัดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของภาครัฐ ทั้งนี้นักท่องเที่ยวที่
ประสงค์จะเดินทางต้องมีความพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขของจังหวัดนั้นๆ 

 

 

 

 

 

 

 


