เยือนถิ่นอีสาน..ตามฮอยพญานาค
อุดรธานี-หนองคาย 4 วัน 2 คืน
คาชะโนด “ดินแดนแห่งนาคา”และความศรัทธาจากนาคี
ตลาดผ้านาข่า “ธานีผ้าหมี่ขิด” ชมวิถีชุมชน-วัดป่าภูก้อน-พระพุทธไสยาสน์หินอ่อนขาว
วัดผาตากเสื้อ-ทางเดินกระจก Sky Walk-ชมเกล็ดพญานาคริมโขง
สักการะพระใส-ศาลาแก้วกู่ อุทยานเทวาลัย อลังการงานสร้างและความศรัทธา
เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง
พัก โรงแรม จังหวัดอุดรธานี 1 คืน และ จังหวัดหนองคาย 1 คืน
เดินทางทุกวันพฤหัสบดี และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

วันที่เดินทาง
02-05/9-12/16-19/23-26 พฤศจิกายน/30 พฤศจิกายน-03 ธันวาคม 2560
6,900.08-11(วันรัฐธรรมนูญ)/14-17/21-24 ธันวาคม 2560
6,900.29 ธันวาคม 2560-01 มกราคม 2561(ปีใหม่)
6,900.04-07/11-14/18-21/25-28 มกราคม 2561
6,900.01-04/08-11/15-18/22-25 กุมภาพันธ์ 2561
6,900.วันแรกของการเดินทาง
กรุงเทพฯ-อุดรธานี
19.30 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีบริการน้้ามัน ปตท.(ร1 รอ) ติดสนามกีฬากองทัพบก ถนนวิภาวดี
รังสิต พบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์รอให้การต้อนรับท่าน และคอยอ้านวยความสะดวก
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ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จังหวัดอุดรธานี โดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง บริการอาหารกล่อง(1)
กาโตว์เฮ้าส์ และเครื่องดื่มบนรถ เชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย
วันที่สองของการเดินทาง
อุดรธานี-ศาลหลักเมืองอุดรธานี-ศาลเจ้าปู่ย่า-ศูนย์วัฒนธรรมไทย จีน-วัดโพธิ์สมภรณ์-ตลาดผ้าบ้านนาข่า-คาชะโนด
06.00 น. เดินทางถึง จังหวัดอุดรธานี น้าท่านท้าธุระส่วนตัวบริเวณปั๊มน้้ามัน
07.00 น. บริการอาหารเช้า(2) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. น้าท่านกราบไหว้ ศาลหลักเมืองอุดรธานี เสริมหลักชัยให้กับชีวิตทีศ่ าลหลักเมืองอุดรธานีหรือเรียกว่าศาลเจ้า
พ่อหลักเมืองอุดรธานี เป็นศูนย์รวมความเคารพและความศรัทธา ซึ่งชาวเมืองอุดรธานีมักจะมาสักการะบูชา
ในบริเวณศาลหลักเมืองอุดรธานียังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ส้าคัญอื่นๆ อันเป็นที่เลื่อมใสบูชาเป็น อย่างสูงได้แก่ หลวง
พ่อพระพุทธโพธิ์ทอง และท้าวเวสสุวัณ ซึ่งมีความเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ และความเป็นสิริมงคลในแต่ละด้าน
ที่แตกต่างกันไป
08.30 น. น้าท่านเดินทางสู่เดินทางสู่ ศาลเจ้าปู่-ย่า ศาลเจ้าจีนที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวอุดรนับถือ ตั้งอยู่ริมหนองบัว ให้ท่านได้
กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆภายในศาลเจ้าปู่ย่า เพื่อความเป็นสิริมงคล และในศาลเจ้าปู่ -ย่า แห่งนี้ยังเป็นที่
เก็บรักษามังกรทองยาวถึง 99 เมตร ซึ่งจะใช้แสดงในงานทุ่งศรีเมืองในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี จากนั้น
น้าท่านสู่ ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน จังหวัดอุดรธานี ชมพิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าเรื่องราวของคนไทยเชื้ อสายจีนใน
จังหวัดอุดรธานี และเรื่องราวของนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ “ขงจื้อ” ภายในมีสวนที่ร่มรื่นด้วยการตกแต่งแบบจีน
11.00 น. น้าท่านสู่ วัดโพธิ์สมภรณ์ เป็นวัดที่สร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ ปลายรัชกาลที่ 5 โดยมหาอ้ามาตย์ตรีพระยาศรี
สุริยราชวรานุวัตร (โพธิ เนติโพธิ) สมุหเทศาภิบาลมณฑลอุดร ได้ชักชวนราษฎรในหมู่บ้านหมากแข้งสร้าง
วัด ซึ่งชาวบ้านนิยมเรียกว่า วัดใหม่ ต่อมา พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ได้ทรงประทานนามว่า "วัดโพธิสมภรณ์" ให้เป็นอนุสรณ์แก่พระยาศรีสุริย
ราชวรานุวัตรผู้สร้างวัดนี้
12.30 น. บริการอาหารกลางวัน(3) ที่รา้ นอาหาร
13.00 น. น้าท่านกลับเข้าสู่ตัวเมืองอุดรธานี แวะ ตลาดผ้านาข่า แหล่งหัตถกรรมที่ที่ชื่อของอุดรธานี ให้ท่านได้เลือกซื้อ
ผ้าไหมคุณภาพดี “ผ้าหมี่ขิด” ผ้าย้อมคราม และผ้าชนิดอื่นๆ จากแหล่งผลิต ที่มี ร้านค้ามากมายให้ท่านเลือก
เป็นของฝาก
14.00 น. น้าท่านเดินทางสู่ ค้าชะโนด หรือ วังนาคินทร์ค้าชะโนด เป็นป่าที่มีลักษณะเหมือ นเกาะขึ้นอยู่กลางทุ่งนา
บริเวณโดยรอบเต็มไปด้วยต้นชะโนด ซึ่งเป็นพืชจ้าพวกปาล์ม เดินข้ามสะพานยาวประมาณ 200 เมตร เข้าสู่
ป่าค้าชะโนด ซึ่งมีปรากฏในต้านานพื้นบ้านเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาค และสิ่งลี้ลับต่างๆ ที่เกิดขึ้น ให้ท่าน
ได้ สักการะพ่อปู่ศรีสุทโธ ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล
17.00 น. น้าท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม เพรสซิเดนท์ จ.อุดรธานี หรือเทียบเท่า เชิญท่านพักผ่อนตามอิสระ
18.30 น. บริการอาหารค่า(4) ที่ร้านอาหาร
19.30 น. หลังอาหาร น้าท่านเที่ยวชม ถนนคนเดินหรือที่ UD Town แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของ จ.อุดรธานี และให้ท่านได้
20.00 น.
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เดินเที่ยวเลือกซื้อสินค้าตามอิสระ
ที่พัก
โรงแรม เพรสซิเดนท์ จ.อุดรธานี หรือเทียบเท่า
วันที่สามของการเดินทาง
อุดรธานี-วัดป่าภูก้อน-พระพุทธไสยาสน์หินอ่อนขาว-วัดผาตากเสื้อ-ทางเดินกระจก Sky Walk-หนองคาย-ท่าเสด็จ
07.00 น. บริการอาหารเช้า(5) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. น้าท่านเดินทางสู่ อ.นายูง จ.อุดรธานี ใช้ระยะเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
10.00 น. น้าท่านเข้าชม วัดป่าภูก้อน พุทธอุทยานที่ส้าคัญทางภาคอีสาน ชมพระวิหารที่สวยสดงดงามติดตาตรึงใจเป็น
อย่างยิ่งภายในประดิษฐาน พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุณี ที่มีพุทธลักษณะที่งดงามวิจิตรแกะสลัก
ด้วยหินอ่อนสีขาวจากประเทศอิตาลี
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(6) ที่รา้ นอาหาร ที่ อ.สังคม
13.30 น. น้าท่านเข้าสู่ วัดผาตากเสื้อ อ.สังคม จ.หนองคาย เดิมชื่อ วัดถ้้าพระ หลวงปู่เพชร ปะทีโป ท่านได้เดินทางมา
ปฏิบัติธรรมบริเวณถ้้าพระและได้ก่อตั้งวัดผาตากเสื้อขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2477 ต่อมาได้อัญเชิญพระสารีริกธาตุมา
ประดิษฐานเมื่อ 2 เมษายน 2550 เป็นที่สักการะของพุทธศาสนิกชนทั่วไป เป็นวัดที่มีทิวทัศน์สวยงามมาก สูง
จากระดับน้้าทะเล 550 เมตร ภายในวัดมีธรรมชาติที่สมบูรณ์ เป็นจุดชมวิวแม่น้า โขงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง น้า
ท่านชมวิวทิวทัศน์บน “Sky Walk ทางเดินพื้นกระจกใส” แห่งแรกของเมืองไทย จุดชมวิวที่ท้าให้เราได้เห็น
วิวแม่น้าโขงแบบพาโนรามาที่สวยงามที่สุด
ในช่วงฤดูแล้งท่านอาจเห็นชายหาดริมแม่น้าโขง เป็นรูปเกล็ดพญานาคที่สวยงาม
14.30 น. เดินทางสู่ จังหวัดหนองคาย ตามเส้นทางที่ลัดเลาะไปตามริมแม่น้าโขง ชมทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้าโขง
16.00 น. น้าท่านชม ศาลาแก้วกู่ หรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่า วัดแขก คือสวนประติมากรรมปูนปั้นขนาดใหญ่มีพื้นที่
หลายสิบไร่ ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของพุทธมามกะสมาคมจังหวัดหนองคาย สถานที่แห่งนี้สร้างขึ้นจากแรง
บันดาลใจของ “พ่อปู่บุญเหลือ สุรีรัตน์ ” เมื่อราวปี พ.ศ. 2521 ตามความเชื่อว่าหลักค้าสอนของทุกๆ ศาสนา
สามารถน้ามาผสมผสานกันได้
17.00 น. น้าท่านสู่ ตลาดท่าเสด็จ ริมแม่น้าโขง ให้ท่านได้เดินเล่นชมวิวของแม่น้าโขงและประเทศลาว ถ่ายรูปเป็นที่
ระลึก บริเวณป้ายพญานาค “ตลาดท่าเสด็จ สุดเขตแดนที่หนองคาย” และเลือ กซื้อสินค้าที่ตลาดท่าเสด็จ
บริเวณ ณ ตลาดท่าเรือ ซึ่งเป็ นอาคารเก่าที่ถูกอนุรักษ์ไว้ ซึ่งมีสินค้าต่างๆ มากมายทั้งผ้าพื้นเมืองและสินค้า
พื้นเมือง มุมถ่ายรูปเก๋ๆ และเชิญท่านเดินเลือกซื้อในตลาดตามอิสระจนถึงเวลานัดหมาย
18.30 น. บริการอาหารค่้า(7) ที่ร้านอาหาร แล้วพักผ่อนยามค่้าคืน
19.30 น. น้าท่านเข้าสู่ที่พัก หนองคายไวท์โฮเต็ล จ.หนองคาย หรือเทียบเท่า เชิญท่านพักผ่อนตามอิสระ
ที่พัก
หนองคายไวท์โฮเต็ล จ.หนองคาย หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ของการเดินทาง
หนองคาย-วัดโพธิ์ชัย-หลวงพ่อพระใส-อุดรธานี-กรุงเทพฯ
07.00 น. บริการอาหารเช้า(8) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
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08.00 น.

09.00 น.
12.00 น.
13.30 น.
19.00 น.
20.00 น.
23.00 น.

น้าท่านสู่ วัดโพธิ์ชัย วัดเก่าแก่ที่มีความส้าคัญแห่งจังหวัดหนองคาย เป็นที่ประดิษฐาน หลวงพ่อพระใส อัน
ศัก ดิ์ สิท ธิ์ ถื อ เป็ น พระพุท ธรูป คู่ บ้า นคู่เ มื อ งหนองคาย ที่ มี ต้า นานผู กพั น กับ ทั้ งชาวไทย และชาวลาวใน
ประวัติศาสตร์ ที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนักเป็นที่เคารพสักการะอย่างสูงของชาวหนองคายและผู้คนลุ่มน้้าโขง
อ้าลา จังหวัดหนองคาย เดินทางสู่ จังหวัดอุดรธานี
บริการอาหารกลางวัน(9) ที่รา้ นอาหาร จ.อุดรธานี
น้าท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
บริการอาหารค่า(10) ที่ร้านอาหาร อ.ปากช่อง
น้าท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ


อัตราค่าบริการทัวร์
ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
เด็กไม่เกิน 10 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กไม่เกิน 10 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม
เด็กไม่เกิน 10 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม
ผู้ใหญ่ พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ
หมายเหตุ
เดินทางโดยตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง

02-05/9-12/16-19/23-26 พ.ย./30 พ.ย.-03 ธ.ค. 60
08-11(วันรัฐธรรมนูญ)/14-17/21-24 ธันวาคม 2560
29 ธันวาคม 2560-01 มกราคม 2561(ปีใหม่)
04-07/11-14/18-21/25-28 มกราคม 2561
01-04/08-11/15-18/22-25 กุมภาพันธ์ 2561
6,900
6,900
6,900
6,100
1,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

สิ่งที่ควรนาติดตัว
1.ยารักษาโรคประจ้าตัว, ชุดที่สวมใส่สบาย, ชุดสุภาพส้าหรับการเข้าชมวัด, รองเท้าที่สวมใส่สบาย
2.กล้องถ่ายรูป, โทรศัพท์มือถือ, แบตส้ารอง, ที่ชาร์ตโทรศัพท์, อุปกรณ์กันแดด, ร่มพับ
3.ของใช้ส่วนตัวท่าน อาทิ แปรงสีฟัน, ยาสีฟัน, แชมพูสระผม, ครีมต่างๆ (ส้าหรับรายการทัวร์ที่มีการค้างคืน)
อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม
1.ค่ารถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง ท่องเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับที่ช้านาญทาง
2.ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
3.ค่าอาหาร 10 มื้อ ตามที่ระบุในรายการทัวร์
4.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
5.ค่าพาหนะท้องถิ่น (ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
6.ค่าเครื่องดื่มและของขบเคี้ยว บริการบนรถในระหว่างการเดินทาง
7.ค่ามัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอ้านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
8.ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิด จาก
อุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
9.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
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อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม
1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มต่ างหาก, ค่ารักษาพยาบาล
(ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจ้าตัว)
2.ค่าอาหารมื้อที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ (มื้อที่ทานอิสระ), ค่าโทรศัพท์และค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ในห้องพักโรงแรม
3.ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
4.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ส้าหรับชาวต่างชาติที่ต้องช้าระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
5.ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้้าใจของท่าน
การจองทัวร์และสารองที่นั่ง
1.เมื่อท้าการจองทัวร์แล้ว กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล,ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เดินทางในการติดต่อ ส้าหรับการออก
ใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน และท้าการช้าระค่ามัดจ้าทัวร์ ท่านละ 2,000 บาท เพื่อเป็นการยืนยันการจองทัวร์โดยการ
โอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ
2.การจองทัวร์และการส้ารองที่นั่งบนรถจะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการวางเงินมัดจ้าเข้ามาที่บริษัทฯ เพื่อเป็นการยืนยันการจอง
ทัวร์จึงจะถือว่าได้ท้าการจองทัวร์และส้ารองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ ที่นั่งจะไม่ถูกตัด
3.กรุณาส่งส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน หรือส้าเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 15 วัน เพื่อ ใช้
ส้าหรับการใส่ชื่อตัววเครื่องบิน (ส้าหรับทัวร์เครื่องบิน) และการท้าเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
4.การช้าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาช้าระก่อนการเดินทาง 15 วันเป็นอย่างน้อย เนื่องจากบริษัทฯต้องส้ารองค่าใช้จ่าย
ต่างๆ อาทิ ค่าโรงแรมที่พัก ค่ารถ ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะถือว่า ท่านยกเลิกทัวร์โดยอัตโนมัติ
และไม่สามารถเรียกร้องเงินค่ามัดจ้าคืนได้
การยกเลิกการเดินทาง
1.แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน
ทางบริษัทฯจะคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2.แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน
ทางบริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจ้าทัวร์
3.แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 14 วันก่อนการเดินทาง
ทางบริษัทฯ จะเก็บค่าใช้จ่าย เต็มจ้านวนของราคาทัวร์
4.การไม่มาช้าระเงินค่าทัวร์ตามที่ก้าหนด
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจ้าทัวร์ทั้งหมด
หมายเหตุ กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ
1.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึง ตามที่
ก้าหนดไว้ (รถตู้ปรับอากาศ ขั้นต่้า 8 ท่าน)
2.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวหรือบางประการ โดยมิต้องแจ้งให้ ทราบล่วงหน้าเพื่อให้
เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทั้งนี้โดยค้านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็น ส้าคัญ
หรือเกิด เหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือ ได้รับ บาดเจ็บที่
นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์
3.ทางบริ ษัท ฯ จะไม่รั บ ผิ ด ชอบค่า เสี ย หายในเหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด จากสายการบิ น , เหตุก ารณ์ ภั ย ธรรมชาติ , การปฏิ วั ติ ,
การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การจลาจล, เหตุการณ์ทางการเมือง และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บริษัทฯ
4.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดการสูญหายสิ่งของที่มีค่าอันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู้เดินทาง
, เกิดการโจรกรรม, อุบัติเหตุจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
5.เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อ มคณะถือว่าท่านสละ
สิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ้าคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
6.เมื่อท่านตกลงช้าระค่ามัดจ้าหรือช้าระค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ
เงื่อนไขและข้อตกลงของหมายเหตุทั้งหมดทุกข้อแล้ว
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ข้อมูลเพิ่มเติม
*** ส้าหรับรายการทัวร์ที่มีการพักค้างคืน เนื่องจากการวางแปลนของห้องพัก ในแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท้าให้
ห้องพักในแต่ละที่ต่างกัน อาทิ เช่น ห้องพักเดี่ยว(Single) ห้องพักคู่(Twin/Double) หรือห้องพัก 3 ท่าน(เสริมเตียง) ห้องพัก
อาจจะไม่ติดกัน
*** การเดินทางเป็นครอบครัว หากท่านมาเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการ
ดูแ ลเป็น พิเ ศษ อาทิ นั่ งรถเข็น เด็ก และผู้สู งอายุ มีโ รคประจ้ าตั ว ท่า นและครอบครั วต้ อ งให้ การดู แลสมาชิ กภายใน
ครอบครัวของท่านเองด้วย เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะจากหลายครอบครัว มัคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์ต้องดูแลคณะ
ทัวร์ทั้งหมด
*** ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้การบริการท่องเที่ยวของทางบริษัทฯ ในการน้าพาท่านและ
ครอบครัวเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะได้รับความสะดวกสบายและประทับใจกับการบริการ
ในครั้งนี้
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