
 

  

 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ- สนามบนิอุดรธาน ี- บงึกาฬ - บงึโขงหลง – ศาลปู่ลอืลอืนาคราช - ถ า้นาคา 

 

04.30 น. พรอ้มกันที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 เพือ่เตรยีมตัวเดนิทาง และผ่านขัน้ตอนการเช็คอนิ 

07.30 น. บินลัดฟ้าสู่ สนามบินอุดรธานี โดยสายการบิน THAI VIETJET เที่ยวบินที่  VZ200 (ใชร้ะยะเวลาเดินทาง

โดยประมาณ 1 ช่ัวโมง 10 นาท)ี  

จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3 ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่งท ัง้ขาไปและขากลบั 

(ไมร่วมน า้หนกักระเป๋าส าหรบัโหลดใตท้อ้งเครือ่ง และสามารถถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กก./ทา่น หากทา่น

ตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่) 

**หมายเหตุ: เทีย่วบนิและประเภทเครือ่งบนิอาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัประกาศของทางสายการบนิ** 



 

 
08.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิอุดรธาน ีหลังจากรับกระเป๋าเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้ จากนัน้น าท่านเดนิทางโดยรถตูว้ไีอพ ี  

                        น าท่านเดนิทางสู ่จงัหวดับงึกาฬ (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 3 ช่ัวโมง) น าท่านเดนิทางสู ่น าชมและถ่ายภาพ 

บงึโขงหลง ทะเลสาบขนาดใหญ่ทีเ่ป็นพื้นที่อนุรักษ์พันธุน์ก โดยเฉพาะนกน ้าที่ยา้ยถิน่เขา้มาในชว่งฤดูหนาว ทัง้ห่าน

ป่า นกเป็ดน ้า นกยาง นกกระเต็น มจุีดดูนกอยู่ดอนสวรรค ์เป็นแหล่งพักผ่อนและชมววิทวิทัศน์ มองเห็นภูลังกาเป็นฉาก

หลัง จากนัน้ คณะถ่ายภาพคู่กับ ศาลปู่ออืลอืนาคราช พญานาคผูถู้กสาบแห่งบงึโขงหลง 

 

กลางวนั            บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

 

น าท่านเดนิทางไปยัง ถ า้นาคา เป็นถ ้าที่ตั ้งอยู่ในเขตพื้นที่ อุทยาน

แห่งชาตภิูลังกา (ใชเ้วลาเดนิทาง )อ าเภอบงึโขงหลง จังหวัดบงึกาฬ 

ค่ะ โดยตั ้งอยู่ใกลก้ับ วัดถ ้าชัยมงคล ความสวมงามของที่น่ีก็คือ 

รูปทรงของหินขนาดใหญ่ ที่มีรูปร่างคลา้ยกับ งูยักษ์ หรอื พญานาค 

และท าใหถ้ ้าแห่งน้ี เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งส าหรับคนที่ชอบ

ธรรมชาต ิและเรื่องลกึลับ  ภายในถ ้า จะพบกับหนิที่มรูีปร่างคลา้ยกับ

ล าตัวของพญานาค ซึง่ดูๆไปจะคลา้ยๆ กับเกล็ดของงูขนาดใหญ่ และ

ปกคลุมไปดว้ยมอสสีเขียว ดูสวยงาม แปลกตา และก็น่าพิศวงดว้ย

เชน่กัน นอกจากน้ี ยังมกีารพบหนิที่มีลักษณะเหมอืนเป็นส่วนหัวของงู

ยักษ์ในบรเิวณที่ไม่ไกลกันมากจากตัวถ ้าอีกดว้ย เป็นการท่องเที่ยวดูธรรมชาตทิี่ที่สรา้งสรรค์ความแปลกตา สวยงาม 

และลกึลับ น่าคน้หาเป็นทีสุ่ด เสน้ทางส าหรับการเดนิ ระยะทางประมาณ 2 กโิลเมตร โดยทางเดนิเป็นทางเดนิดนิสลับ

กับบันได และมบีางช่วงจะตอ้งดงึเชอืก เสน้ทางเดนิป่าชัดเจนมป้ีายบอกทางและมเีจา้หนา้ทีป่ระจ าจุดต่างๆเพือ่แนะน า

และรักษาความปลอดภัยของนักท่องเทีย่ว 

ขอ้แนะน าส าหรบั ถ า้นาคา 

- ควรแต่งการใหพ้รอ้มส าหรับเดนิป่า  

- ควรเตรียมน ้าดื่มอย่างนอ้ย 2 ขวด /เกลือแร่ /กระเป๋าสะพายหลัง หรือกระเป๋าที่ไม่ตอ้งใชม้ือหิว้ /ยาดม /ยาหม่อง  

และผลติภัณฑป้์องกันยุง /ถุงมอื /เสือ้กันฝนขึน้อยู่กับสภาพอากาศ 

- ในกรณีส าหรับเด็ก แนะน าอายุแนะน า 7 ขวบขึน้ไป เน่ืองจากเสน้ทางในถ ้านาคานัน้       

- ในกรณีส าหรับผูสู้งอายุ หากร่างกายไม่แข็งแรง มีโรคประจ าตัว โดยเฉพาะความดันโลหติสูง เบาหวาน โรคหัวใจ 

หรอืโรคไขขอ้ ไม่แนะน า 

** หา้มน ากระดาษทชิชู ่หลอดดูดน ้า ถุงพลาสตกิ กล่องโฟม ดอกไมธู้ปเทยีนเครือ่งเซน่ไหว ้ขึน้เขาโดยเด็ดขาด ** 

** เตรยีมเงนิ 100 บาทเพือ่ลงทะเบยีนมัดจ าขยะทีด่่านทางขึน้ค่ะ ** 

ในกรณีทีถ่ ้านาคาประกาศปิดใหเ้ขา้ชมอันเน่ืองมาจากนโยบายหรอืเงือ่นไขของทางอุทยานแห่งชาตภิูลังกา ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับโปรแกรมไปยัง น าท่านเดนิทางไปยัง วดัเจตยิาศรวีหิาร (วดัภูทอก) ตัง้อยู่ในบา้นค าแคน 

ต าบลนาสะแบง จ.บงึกาฬ  

ค า่             บรกิารอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร 

พกัที ่ THE ONE HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่เดยีวกนั  

 

วนัทีส่อง           จุดชมววิเขาสามวาฬ - ภูทอก - หนองคาย - วดัผาตากเสือ้ - SKYWALK - วดัโพธิช์ยั - อุดรราชธาน ี–  

                        วดัป่าภูกอ้น - ถนนคนเดนิอุดรราชธาน ี

 

 

04.30 น. ตืน่เชา้ ชมพระอาทติยข์ ึน้ ณ จุดชมววิหนิสามวาฬ โดยรถของชาวบา้นทอ้งถิน่ หนิสามวาฬ มลีักษณะเป็นหนิขนาด

ใหญ่ตดิหนา้ผาสูง แยกตัวเป็น 3 กอ้น มีอายุประมาณ  75 ลา้นปี เมื่อมองดูจากมุมสูงในระยะไกล หนิสามกอ้นน้ีจะดู

คลา้ยกับฝูงครอบครัววาฬ ทีป่ระกอบดว้ยพ่อวาฬ แม่วาฬ และลูกวาฬ ซึง่เรยีกตามขนาดของหนิแต่ละกอ้น พรอ้มน า

ท่านชมพระอาทติย์ขึน้ หากอากาศดเีราจะไดสั้มผัสทะเลหมอกอย่างสวยงาม จากนัน้ อสิระใหท้่านถ่ายภาพแห่งความ

ประทับใจตามอัธยาศัย ณ จุดชมววิผาถ ้าฤๅษี จากนั้น คณะเดนิทางสู ่ก าแพงภูสงิห ์น าคณะกราบนมัสการ หลวงพ่อ

พระสงิห์ สิง่ศักดิส์ทิธิ ์ของภูสงิห์ ณ ลานสิงห์หมอบ ซึง่มีกอ้นหนิลักษณะคลา้ยสงิห์ก าลังหมอบอยู่ จนไดเ้วลาอัน

สมควร คณะเดนิทางกลับสูท่ีพั่ก 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 

 

                       น าท่านเดนิทางไปยัง วดัเจตยิาศรวีหิาร หรอืวดัภูทอก ตัง้อยู่ในบา้นค า

แคน ต าบลนาสะแบง จ.บงึกาฬ โดยมีพระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ เป็นผู ้

ก่อตัง้ ภูทอก ภาษาอสีานแปลว่าภูเขาที่โดดเดี่ยว ภูทอกนั้นมี 2 ลูก คือภู

ทอกใหญ่และภูทอกนอ้ยส่วนที่นักแสวงบุญและนักท่องเที่ยวทั่วไป โดย

สามารถชมไดค้ือภูทอกนอ้ย ส่วนภูทอกใหญ่อยู่ห่างออกไป ยังไม่เปิดให ้

นักท่องเทีย่วชม ซึง่เป็นจุดเริม่ตน้การเดนิเทา้ขึน้สูย่อดภูทอก จุดเด่นของภู

ทอกก็คือสะพานไมแ้ละบันไดขึน้ชมทัศนียภาพรอบๆ ภูทอก โดยใชเ้พียง

แรงงานคนสรา้งบันได เวยีนไปมารอบภูทอกแบบ 360 ซึง่มีทัง้หมด 7 ชัน้ 

ใชเ้วลาในการก่อสรา้งนานถงึ 5 ปีเต็มจากชัน้ 1-7 จะมบัีนไดไมใ้หเ้ดนิแบบ 

ตรงทอดยาวจนถงึจุดสูงสุดของยอดภูทอก และตั ้งแต่ชัน้ที่ 3 เป็นตน้ไป

นักท่องเทีย่วสามารถเดนิชม แบบสะพานเวยีนรอบเขาซึง่จะ ไดเ้ห็น มุมมอง

ที่แตกต่างไปเรื่อย ๆ บันไดที่ทอดขึน้สู่ยอดภูทอกน้ีเปรียบเสมือนเสน้ทาง

ธรรมที่นอ้มน าสัตบุรุษใหพ้น้โลกแห่งโลกียะ สู่โลกแห่งโลกุตระหรือโลก

แห่งการหลุดพน้ดว้ยความเพยีรพยายามและมุ่งมั่น ภูทอก  

 

 

 

 

 

 

 



 

 จากนั้นน าท่านเดนิทางต่อไปยัง หนองคาย (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 2 ช่ัวโมง 30 นาที) จากนัน้น าท่านไป

ยัง วดัผาตากเสือ้ และ SKYWALK เป็นวัดที่มีววิทวิทัศน์สวยงาม มองจากบนผาลงมามองเห็นความเป็นอยู่ของชาว

ไทย-ลาว ภายในวัดมธีรรมชาตทิีอุ่ดมสมบูรณ์ สามารถเดนิลัดเลาะตามหนา้ผาเพือ่ชมธรรมชาตแิละ ทวิทัศน์ทีส่วยงาม 

ที่วัดมีชื่อว่า  “วดัผาตากเสื้อ” เป็นวัดแห่งหนึ่งที่นอกจากจะเป็นสถานที่ปฏบัิตธิรรมแลว้ยังเป็นจุดชมววิที่สวยงาม 

เน่ืองจากเป็นตัง้อยู่ทีส่งูบนยอดเขาสงู หากขึน้ไปบนผาจะเห็นว่ามวีวิทีส่วยงามสามารถทีจ่ะมองเห็นดา้นล่างทัง้ฝ่ังไทย 

ซึง่เป็นอ าเภอสังคมและทางฝ่ังลาวที่มีแม่น ้าโขงกัน้อยู่ หากไปช่วงหนา้หนาวที่ผาแห่งน้ีเป็นอกีจุดหนึ่งมีทะเลหมอก

ดว้ย ภาพววิจะพบกับเขาต่างๆทีเ่กดิขึน้สลับซับซอ้นและมแีม่น ้าสวยงาม 

 

กลางวนั            บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

  

น าท่านเดนิทางสู่ วดัโพธิช์ยั (พระอารามหลวง) จากเดมิชือ่ “วดัผผีวิ” เน่ืองจากวัดน้ีเคยใชเ้ป็นที่เผาผหีรอืเผาศพ 

และว่ากันว่ามผีีดุ ซึง่ต่อมาไดเ้ปลี่ยนชือ่ใหม่เป็นวัดโพธิชั์ย ในสมัยรัตนโกสนิทร์แลว้จงึยกฐานะขึน้มาเป็น พระอาราม

หลวงชัน้ตรี ชนิดสามัญ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2524 ปัจจุบันเป็นสถานที่ประดิษฐาน “หลวงพ่อพระใส” 

พระพุทธรูปขัดสมาธริาบปางมารวชัิย ที่หล่อดว้ยทองสกุอันเป็นเน้ือทองค าถงึ 92 เปอรเ์ซ็นต ์ซึง่มพีระพุทธลักษณะอัน

งดงามอย่างมาก โดยมตี านานทีเ่ล่าสบืกันมาถงึประวัตขิองหลวงพ่อพระใสว่าสรา้งขึน้โดยพระธดิา 3 องค ์ของพระไชย

เชษฐาธริาช กษัตริยแ์ห่งลา้นชา้งซึง่ไดห้ล่อพระพุทธรูปขึน้ 3 องค ์และขนานนามพระพุทธรูปตามนามของตนเองไว ้

ดว้ยว่า  “พระสกุ” ประจ าพระธดิาคนโต “พระเสรมิ” ประจ าพระธดิาคนกลาง และ “พระใส” ประจ าพระธดิาคนสุดทอ้ง 

ซึง่มขีนาดลดหลั่นกันตามล าดับ  

 

น าท่านเดนิทางไปยัง วดัป่าภูกอ้น ตัง้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาตป่ิานายูงและป่าน ้าโสม บา้นนาค า ต าบลบา้นกอ้ง 

อ าเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี เป็นที่ทีเ่ต็มไปดว้ยธรรมชาต ิมตีน้ไม ้ล าธาร สัตวป่์า และตน้ไมน้านาชนิด วหิารของวัดป่า

ภูกอ้น งดงาม ตระการตาแก่นักท่องเทีย่วชาวไทยและต่างชาต ิโดยพระวหิารมีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์

สมัยรัตนโกสนิทร ์ที่มปีระตูทางเขา้ออกวหิาร 3 ดา้น ภายในวหิารจะถูกตกแต่งอย่างงดงามเป็นอย่างมากทีเดยีว โดย

จะแฝงไปดว้ยเรือ่งราวค าสอนของพระพุทธเจา้ รอบๆทั่วผาผนังมภีาพพุทธประวัตแิละภาพทศชาต ิมกีารตกแต่งรูปแบบ

ภาพป้ันนูนต ่า หล่อดว้ยทองแดง ซึ่งเป็นภาพของพระพุทธเจา้ในองค์ชาติทั ้ง 10 ชาต ิดา้นบนของทุกภาพจะถูก

แกะสลักดว้ยบทสวดอติปิิโสชอ่งละท่อนดว้ยสีเขียวเขม้บนพื้นหนิอ่อนสีขาว ถอืว่าเป็นผนังวหิารที่มีเอกลักษณ์งดงาม

ยิง่นัก 

 

 



 
น าท่านเพลดิเพลนิ ถนนคนเดนิอุดรธาน ีซึง่จะมกีารจ าหน่ายสนิคา้ทีไ่ม่ท าลายสิง่แวดลอ้ม งานหัตถกรรม งานศลิปะ 

สนิคา้หายาก และสนิคา้ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ และสว่นของลานกจิกรรมมกีารสง่เสรมิกลุ่มนักเรยีน นักศกึษาใหแ้สดง

ความสามารถทางดนตร ีเปิดใหบ้รกิารวันศุกร์ และ เสาร ์ตัง้แต่เวลา 16.00-21.00 น. 

 

            ** เพือ่ความเพลดิเพลนิในการทอ่งเทีย่ว ใหท้า่นอสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั ** 

 

พกัที ่             BROWN HOUSE HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่เดยีวกนั เป็นโรงแรมสไตลอ์สีาน ไดร้บัแรงบนัดาลใจจากบา้น   

ไมเ้กา่ทางทศิตะวนัออกเฉยีงเหนอื มนิมิอลลสิตต์ามวถิกีารด ารงชวีติของคนในทอ้งถิน่และด ัง้เดมิของชาวอสีาน 

 

วนัทีส่าม            ทะเลบวัแดง - เกาะค าชะโนด - อุดรธาน ี– สนามบนิอุดรธาน ี- สนามบนิสุวรรณภูม ิ

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 

น าท่านเดนิทางสู่ ทะเลบวัแดง ตัง้อยู่ที่บึงหนองหาน อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งที่ทะเลบัวแดงถือว่าเป็น

ความมหัศจรรยท์างธรรมชาตทิี่งดงาม และยังเป็นสถานทีท่ี่ไดรั้บการยอมรับว่าเป็น Unseen Thailand อีกหนึง่แหล่ง

เลยก็ว่าได ้ทะเลบัวแดง หรอืบงึหนองหานมีเน้ือที่ 28,125 ไร่โดยประมาณ เต็มไปดว้ยปลาจ านวนมาก มนีกอย่างนอ้ย 

74 ชนดิ และพืชน ้าอีกอย่างนอ้ย 15 ชนดิ โดยเฉพาะ บัวแดง หรอืบัวสาย ทีจ่ะพรอ้มใจกันบานสะพร่ังในช่วงฤดูหนาว

ของทุกปีอกีดว้ย  

 

 



 
 

กลางวนั            บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร  

 

น าท่านเดนิทางไปยัง เกะค าชะโนด เชือ่กันว่าเป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิแ์ละดนิแดนลีล้ับ จุดเชือ่มต่อระหว่างเมืองบาดาล

และโลกมนุษย์ สถานที่แห่งน้ีปรากฏในต านานพื้นบา้นที่เชือ่กันว่าเป็นที่สงิสถติของพญานาคราชปู่ศรีสุทโธ และองค์

แม่ศรีปทุมมานาคราชเทวี และสิง่ลี้ลับต่างๆ เป็นที่ยึดเหน่ียวจิตใจรวมศรัทธาของคนในจังหวัดอุดรธานีและอีสาน

ตอนบน ค าชะโนดมีลักษณะเป็นเกาะลอยน ้า เมือ่เขา้มาถงึภายในพื้นที่ของค าชะโนด จะรูส้กึไดถ้งึความร่มรืน่ ร่มเย็น 

เพราะปกคลุมไปดว้ยตน้ชะโนดทั่วบรเิวณ ใหท้่านไดก้ราบไหวศ้าลเจา้ปู่ศรสีทุโธขอโชค ขอพร ขอลาภ ตามอัธยาศัย 

 

 

**ค าแนะน าการสกัการะบูชา** 

 

บรเิวณดา้นหนา้ทางเขา้เกาะค าชะโนด มรีา้นใหจ้ าหน่ายบายศร ีหรอืเครือ่งถวายต่างๆ จากนัน้เมือ่เดนิเขา้ไปยังเกาะค า

ชะโนดมจุีดไหวสั้กการะต่างๆ ดังน้ี 

- จุดที ่1  ศาลาท าพธิทีีม่รูีปป้ันของพ่อปู่ศรสีทุโธ และแม่ย่าศรปีทมุมา (บรเิวณจุดน้ีจะมพ่ีอพราหมณ์คอยใหค้ าแนะน าใน

การท าพธิ)ี 

o ส าหรับท่านใดทีต่อ้งการบน หรอืขอพรให ้

พ่อปู่แม่ย่าชว่ยเหลอืในเรือ่งต่างๆ ทาง

ดา้นขวาของศาลาท าพธิ ีจะมเีจา้หนา้ทีค่อย

ใหค้ าแนะน า นอกจากน้ีส าหรับท่านที่

ตอ้งการบน และขอพรสามารถรับชดุบนไดท้ี่

จุดใหบ้รกิาร โดยท าบุญตามก าลังทรัพย์

ของท่าน  

หมายเหตุ: ชดุบน ประกอบไปดว้ย จานใส่

ดอกดาวเรอืง เทยีน ใบเขยีนค าบนหรอืค า

อธษิฐานของท่าน จากนัน้เจา้หนา้ทีจ่ะมอบ

กระดาษหนึง่ใบส าหรับเก็บไว ้และรายละเอยีด

เกีย่วกับการเตรยีมตัวหากค าอธษิฐานของท่านเป็นจรงิ 

o ส าหรับท่านใดทีน่ าบายศรพีญานาคมาถวายใหห้ันหนา้ของบายศรพีญานาคเขา้หาตัวเรา 

หลังจากกล่าวบูชาจบ พ่อพราหมณ์จะน าบายศร ีไปวางไวท้ีห่นา้ของพ่อปู่ และแม่ย่า แต่ท่านใด

ทีป่ระสงคน์ ากลับ สามารถน ากลับได  ้

- จุดที ่2  หลังเสร็ตสิน้พธิ ีจากตรงศาลาของพ่อปู่และแม่ย่าทางดา้นขวาจะเป็นตน้ไทรใหญ่เพือ่ไปกราบไหวพ่้อปู และ

แม่ย่าอกีครัง้ทีต่น้ไทรใหญ่ 

- จุดที ่3  ศาลเจา้ตรงตน้มะเดือ่ยักษ์ ตน้มะเดือ่ขนาดใหญ่อายุนับ 100 ปี ทีเ่ชือ่กันว่าเป็นขุมทรัพยข์องพ่อปู่ศรสีทุโธและ

แม่ย่าศรปีทุมมา ผูม้ักนยิมมากราบไหวข้อพร (ใหถู้กหวย) 

 

 

 

- จุดที ่4  บ่อน ้าศักดิส์ทิธิ ์ซึง่มคีวามเชือ่ว่า เป็นจุดเชือ่มต่อกับโลกบาดาล มนี ้าผุดตลอดทัง้ปี 

 

** ทัง้น้ีจุด และพธิกีารกราบไหวสั้กการะต่างๆ ขึน้อยู่กับระเบยีบการจัดการของ

ทางค าชะโนด ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงภายหลัง ** 

 

 

  

22.25 น. บนิลัดฟ้าสู่ สนามบนิอุดรธาน ีโดยสายการบนิ THAI VIETJET เที่ยวบนิที่ VZ207 

(ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 1 ช่ัวโมง 10 นาท)ี  

23.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 

** ขอขอบพระคุณทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 

 

 

 



 

อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

 

ราคาทวัรต์อ่ท่าน  

(พกั 2-3 ทา่น) 

 

พกัเดีย่ว 

 

04 – 06 พฤศจกิายน 2564 9,999 2,000 

11 – 13 พฤศจกิายน 2564 9,999 2,000 

 18 – 20 พฤศจกิายน 2564 9,999 2,000 

25 – 27 พฤศจกิายน 2564 9,999 2,000 

02 – 04 ธนัวาคม 2564 
(วนัพอ่แหง่ชาต)ิ 

10,999 2,000 

04 – 06 ธนัวาคม 2564 
(วนัพอ่แหง่ชาต)ิ 

10,999 2,000 

09 – 11 ธนัวาคม 2564 
(วนัรฐัธรรมนูญ) 

10,999 2,000 

16 – 18 ธนัวาคม 2564 9,999 2,000 

23 – 25 ธนัวาคม 2564 9,999 2,000 

06 – 08 มกราคม 2565  9,999 2,000 

13 – 15 มกราคม 2565  9,999 2,000 

20 – 22 มกราคม 2565  9,999 2,000 

27 – 29 มกราคม 2565  9,999 2,000 

03 – 05 กุมภาพนัธ ์2565 9,999 2,000 

10 – 12 กุมภาพนัธ ์2565 9,999 2,000 

17 – 19 กุมภาพนัธ ์2565  9,999 2,000 

24 – 26 กุมภาพนัธ ์2565 9,999 2,000 

 

**ไมม่วีนัเดนิทางทีท่า่นตอ้งการโปรดตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ท ากรุป๊สว่นตวั** 
 

** ส าหรบัต ัว๋เครือ่งบนิทางบรษิทัยงัมไิดท้ าการจองใดๆท ัง้สิน้ ราคาค่าบรกิารขา้งตน้เป็นราคาต ัว๋ทีท่ า

การเช็ค ณ วนัที ่24 กนัยายน 2564 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่สว่นตา่งเพิม่ หากในกรณีที่

คา่ต ัว๋เครือ่งบนิ ณ วนัทีท่ าจองมรีาคาปรบัขึน้จากเดมิ ** 

 

** ในกรณีทีส่ายการบนิประกาศยกเลกิเทีย่วบนิ หรอืเทีย่วบนิเต็ม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใ์นการ

เปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ** 

 
 
 
 

 
 

* กรณีพกั 3 ทา่น/หอ้ง ทางโรงแรมจะท าการเสรมิเตยีงไดเ้ทา่น ัน้ * 

** ราคาทวัรน์ีส้ าหรบันกัท่องเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ นกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาตมิคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 500 บาท/ทา่น ** 



 
 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 300 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 
การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผูีโ้ดยสารจ านวนข ัน้ต า่ 6 ทา่น ตอ่ 1 คนัรถตู ้กรณีผูโ้ดยสารไมค่รบตามจ านวนดงักลา่ว  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 
***เนือ่งดว้ยสถานทีท่อ่งเทีย่ว หรอืรา้นคา้บางแหง่อาจจะยงัไมส่ามารถเปิดใหบ้รกิารได*้** 
**ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลง หรอืงด สถานทีด่งักลา่ว อนัมาจากเหตุสุดวสิยั** 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 ค่ารถโดยสารตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบุ (ยังไม่รวมทปิคนขับรถ) 
 ค่าตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ  

 น ้าหนักสัมภาระถอืขึน้เครือ่ง Carry on 7Kg/ท่าน 
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการระบุ 

 ค่าอาหารตามทีร่ายการระบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็น
ส าคัญ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิทเท่านัน้ 
 ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักหอ้งละ 2-3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีทีพั่ก 3 ท่าน เป็นการนอนเตียงเสริม 1 ท่าน) 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมทีพั่กไปเป็นเมอืงใกลเ้คียงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ

โดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 
 ค่าจา้งไกดน์ าเทีย่วคอยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีตอ้งการซื้อประกันเพิม่เพื่อคุม้ครอง

สขุภาพกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึ
ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
  ค่าใชจ่้ายทีเ่พิ่มขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ

อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบริการของสายการบนิ เหตุสุดวสัิยอื่น 
เป็นตน้ 
 ค่าสัมภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 400 บาท / 15 KG (กรณีทีเ่ดนิทางดว้ยสายการบนิอืน่ทีไ่ม่ไดร้วมค่าสัมภาระ) 

  ค่าทปิคนขับรถ และไกดน์ าเทีย่ว ท่านละ 300 บาท  
 

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 
 

1. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าค่าทวัร ์เป็นจ านวน 4,000 บาทตอ่ท่าน พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน เพือ่

ส ารองทีน่ ัง่ 

2. นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเง ินค่าบริการส่วนที่เหลือท ัง้หมดก่อนวนัเด ินทางอย่างน้อย 21 วนั กรณี

นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีไ่ม่ช าระเงิน หรอืช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงินไม่ว่า

กรณใีดๆ ใหถ้อืว่านักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังน้ี วันจันทร ์ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

 
 
 
 

 
 
 

 
เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลื่อนการเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูม้ีชือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง
กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 



 
2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อีเมลล์ หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบ

หนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่
ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังน้ี 
2.1 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางมากกว่า 30 วัน ขึน้ไป คนืเงนิค่าทัวรเ์ต็มจ านวน หรอืหักค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ** ในกรณีที่

วนัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 40 วนั ** 
2.2 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางมากกว่า 15 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% และหรือหักค่าใชจ่้ายที่จ่ายจรงิ อาทิ ค่าจองยานพาหนะ 

รา้นอาหาร โรงแรมทีพั่ก ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่ว ค่าบรกิาร หรอืค่าใชจ่้ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ ทีไ่ม่สามารถคนืเงิน
ได ้

2.3 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิค่าทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

 
1. ทัวรน้ี์ส าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 
2. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั ้งหมด หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 
และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้น้ี บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหาย
ของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 

5. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของบรษัิทก ากับเท่านั้น  

6. เงื่อนไขการเดินทาง ระเบียบ ขอ้จ ากัดการเดินทาง ในแต่ละจังหวัดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของภาครัฐ ทั ้งน้ี
นักท่องเทีย่วทีป่ระสงคจ์ะเดนิทางตอ้งมคีวามพรอ้มปฏบัิตติามเงือ่นไขของจังหวัดนัน้ๆ 

 


