
 

 

 

 

 

บินดว๎ยสายการบนิ นกแอร ์NOKAIR (DD) : ขึน้เครือ่งที่

สนามบินดอนเมอืง(DMK) 

THD03 ไหวพ้ระขอพรปีใหม ่สขุใจ อดุรฯ 

หนองคาย 3 วนั 2 คนื 



DD9200 DMK(กรงุเทพ) - UTH(

อดุรธาน)ี 

05.55 – 07.00 

DD9217 UTH(อดุรธาน)ี- DMK(

กรงุเทพ) 

18.35 – 19.35 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน้าํหนกัไมเํกนิ 15 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้

เครือ่งบนิไดน๎้าํหนกัไมเํกนิ 7 ก.ก. ** 

มาตราการดแูลปอ้งกนั การตดิเชือ้โควดิ-19  

- ตรวจวัดอุณหภูมิกํอนการเดินทาง  

- ฉีดพํนฆําเช้ือภายในยานพาหนะ กํอนให๎บริการทุกครั้ง 

- โต๏ะอาหาร มีการจัดท่ีนั่งแบบเว๎นระยะหําง ใช๎ช๎อนกลาง (Social Distancing)  

- บริการหน๎ากากอนามัยชนิดผ๎า ทํานละ 1 อัน  

- จุดบริการ แอลกอฮอล์ล๎างมือประจํารถบัส ตลาดการเดินทาง  

- จัดผังท่ีนั่ง ตามมาตราการป้องกัน COVID-19 ของกระทรวงการทํองเท่ียวแหํง

ประเทศไทย 

 

 

 

03.30 น.  คณะพร๎อมกัน ณ ทําอากาศยานดอนเมือง  อาหารคารผู๎ โดยสาร

ภายในประเทศ เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบิน นกแอร์ (Nok Air) โดยมี

เจ๎าหน๎าท่ีของบริษัทฯ คอยให๎การต๎อนรับ อํานวยความสะดวกในการ

ลงทะเบียนเพื่อรับหน๎ากากอนามัยแบบผ๎า และมัคคุเทศก์คอยให๎คําแนะนํา

มาตราการการป้องกัน COVID-19 กํอนออกเดินทาง  *กรุณาเผื่อเวลาใน

การเดินทางมายังสนามบิน เนื่องจากต๎องใช๎เวลาในการเช็คอิน สายการ

บินจะปิดให๎ทําการเช็คอินกํอนเวลาบินประมาณ  

วนัที ่1   กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) – อดุรธาน ี– วดัปา่ภูกอ้น – หนองคาย – วดั

ผาตากเสอื ชม SKY WALK  (B/L/D) 



05.55 น. ออกเดินทางสูํ ทําอากาศยานนานาชาติอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยสาย

การบิน นกแอร์ (Nok Air) เท่ียวบินที ่DD9200 ใช๎เวลาบินโดยประมาณ 1 

ชั่วโมง **โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน้ําหนักไมํเกิน 15 ก.ก. (1 ชิ้น) และ 

ถือขึ้นเครื่องบินได๎น้ําหนักไมํเกิน 7 ก.ก.   หากน้ําหนักกระเป๋าเกินทําน

ต๎องเสียคําบริการเพิ่มตามจริง** 

**ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงสายการบนิระดบัเทียบเทาํและเวลา

ใกลเ๎คยีงกนั                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

07.00 น. เดินทางถึง ทําอากาศยานนานาชาติอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี หลังจากทุก

ทํานรับสัมภาระเรียบร๎อยแล๎ว พาคณะออกเดินทางตามโปรแกรมทัวร์ และ

นําทํานไป รับประทานอาหารเช๎า (1) ณ ร๎านอาหาร (เมนูไขํกะทะ) โดยรถ

ต๎ูปรับอากาศ VIP คันละ 8-9 ที่นั่ง คอยให๎บริการอยูํท่ีสนามบิน (พํนฆําเชื้อ

ยานพาหนะ และตรวจเช็คอุณหภูมิพนักงานคบขับรถกํอนการเดินทาง ) 

ออกเดินทางสูํ วัดป่าภูก๎อน (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) ต้ังอยูํในเขต

ป่าสงวนแหํงชาติป่านายูงและป่าน้ําโสม ท๎องท่ีบ๎านนาคํา ตําบลบ๎านก๎อง 

อําเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี อันเป็นรอยตํอแผํนดิน 3 จังหวัด คือ อุดรธานี 

เลย และหนองคาย เกิดขึ้นจากพุทธบริษัท ท่ีตระหนักถึงคุณประโยชน์ของ

ธรรมชาติและป่าต๎นน้ําลําธาร ซึ่งกําลังถูกทําลาย และเพ่ือตามรอยพระ

ยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ในการรักษาความสมบูรณ์ของป่า

ไม๎ต๎นน้ําลําธาร สัตว์ป่า และพรรณไม๎นานาพันธุ์   สําหรับไฮไลท์อันเป็น

เอกลักษณ์ของวัดป่าภูก๎อน คือ โครงสร๎างการออกแบบทางสถาปัตยกรรม

ขององค์พระพุทธรูปหินอํอน พระวิหาร ศาลาราย และอาคารรอบลานเขา 

โดยพระวิหารมีลักษณะสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์สมัยรัตนโกสินทร์ ภาพ

ภายในพระวิหารตกแตํงด๎วยพุทธประวัติ พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดา

มหามุนีหินอํอนสีขาว ความยาว 20 เมตร เป็นหินอํอนท่ีมีความสวยงามและ

ทนทานท่ีสุด รวมระยะเวลาในการสร๎างท้ังหมด 6 ปี เนื่องในโอกาสมหา

มงคลท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระ

ชนมพรรษาครบ 7 รอบ พระพุทธไสยาสน์นี้จึงเป็นสัญลักษณ์แหํงพุทธศิลป์

ของ 



รัชกาลที่ 9 

 

* ได๎เวลาอันสมควร นําคณะออกเดินทางมุํงหน๎าสูํ อ.สังคม จ.หนองคาย 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ร๎านอาหาร  

จากนั้นนําทํานเดินทางสูํ วัดผาตากเสื้อ (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 01.30 

ชม.) ท่ีต้ังอยูํบนเขาในเขตอําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย เดิมชื่อวัดถ้ําพระ 

หลวงปู่เพชร ปะทีโป ทํานได๎เดินทางมาปฏิบัติธรรม บริเวณถ้ําพระและได๎

กํอต้ังวัดผาตาก เสื้อขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2477 มีเนื้อท่ี 29 ไรํ 2 งาน 78 ตาราง

วา วัดผาตากเสื้อเป็นวัดปฏิบัติธรรม ตํอมาได๎อัญเชิญพระสารีริกธาตุมา

ประดิษฐานเมื่อ 2 เมษายน 2550 เป็นท่ีสักการะของพุทธศาสนิกชนท่ัวไป 

เป็นวัดท่ีมีทิวทัศน์สวยงามมาก สูงจากระดับน้ําทะเล 550 เมตร ภายในวัดมี

ธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ เป็นจุดชมวิวแมํน้ําโขงท่ีสวยท่ีสุดแหํงหนึ่ง ในชํวงท่ี

น้ําลดหากไปยืน อยูํบนวัดผาตากเสื้อแล๎วมองลงมายังแมํน้ําโขง จะเห็นสัน

ทรายเป็นริ้วคล๎ายเกล็ดพญานาคอยํางชัดเจน โดยได๎รับการต้ังให๎เป็น

แหลํง ทํองเท่ียวเส๎นทางในฝัน Dream Destination 2  



นําคณะชม SKY WALK จุดชมวิวแมํน้ําโขงโดยสร๎างเป็นสกายวอล์ค ยื่น

ออกจากตัวหน๎าผา 6 เมตร ปูพ้ืนด๎วยกระจกแทมเพอร์ลามิเนต กระจกใส

แข็งแรงทนทาน หนา 4 เซนติเมตร รองรับนักทํองเท่ียวขึ้นไปยืนครั้งละ

ประมาณ 20 คน สําหรับจุดชมวิว วัดผาตากเสื้อ บ๎านผาต้ัง ต.ผาต้ัง อ.

สังคม จ.หนองคาย สูงจากระดับน้ําทะเล ประมาณ 500 เมตร เป็นจุดชม

ทัศนียภาพท่ีสวยงามของจังหวัดหนองคาย เป็นแหลํงทํองเท่ียวทาง

ธรรมชาติท่ีสวยงามแหํงหนึ่งของ จ.หนองคาย ท่ีได๎รับความสนใจจาก

นักทํองเท่ียวจํานวนมาก เนื่องจากเป็นภูเขาสูงท่ีสามารถขับรถขึ้นไปได๎ 

และเป็นจุดท่ีสามารถมองเห็นตัว อ.สังคมตัว อ.สังคม แมํน้ําโขง แมํน้ําตอน

เมืองสังทอง ของ สปป.ลาว ท่ีไหลมาบรรจบแมํน้ําโขง ตลอดจนภูเขาน๎อย

ใหญํที่สลับซับซ๎อนและสวยงาม  

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (3) ณ ร๎านอาหาร 

พักที่  โรงแรมรอยลั นาคารา จ.หนองคาย หรือเทียบเทํา อิสระให๎ทํานได๎พักผํอน

ตามอัธยาศัย 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------- วันที่ 2 หนองคาย – หลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย – ศาลาแก้วกู่ – ตลาดท่าเสด็จ 

– อุดรธานี – วัดพระธาตุบังพวน – หนองประจักษ์ – UD TOWN  



 

 

เช๎า  รับประทานอาหารเช๎า (4) ณ ห๎องอาหารของโรงแรม 

นําทํานกราบไหว๎ขอพร หลวงพํอพระใส วัดโพธิ์ชัย (ใช๎เวลาเดินทาง

ประมาณ 15 นาที) เป็นพระพุทธรูปสําคัญคูํเมือง เป็นพระพุทธรูปขัดสมาธิ

ราบ ปางมารวิชัย หลํอด๎วยทองสีสุก มีพระรูปลักษณะงดงามมาก ขนาด

หน๎าตักกว๎าง 2 คืบ 8 นิ้ว สํวนสูงจากองค์พระเบื้องลํางถึงยอดพระเกศ 4 

คืบ 1 นิ้ว ประดิษฐานอยูํท่ีวัดโพธิ์ชัย ซึ่งเป็นพระอารามหลวง “สมเด็จกรม

พระยาดํารงราชานุภาพ ทรงสันนิษฐานไว๎ในหนังสือประวัติพระพุทธรูป

สําคัญ ซึ่งพิมพ์แจกในงานทอดกฐินพระราชทาน พ.ศ. 2468 วํา หลวงพํอ

พระใส เป็นพระพุทธรูปหลํอในสมัยล๎านช๎าง และตามตํานานท่ีเลําสืบตํอ

กันมาวํา พระธิดา 3 องค์ แหํงกษัตริย์ล๎านช๎างเป็นผู๎สร๎าง บางทํานก็วําเป็น

พระราชธิดาของพระไชยเชษฐาธิราช ได๎หลํอพระพุทธรูปขึ้น 3 องค์ และ

ขนานนาม พระพุทธรูปตามนามของตนเองไว๎ด๎วยวํา พระเสริมประจําพ่ี

ใหญํ พระสุกประจําคนกลาง พระใสประจําน๎องสุดท๎อง มีขนาดลดหลั่นกัน

ตามลําดับ” 



 

นําทํานเท่ียวชม ศาลาแก๎วกูํ (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที) หรือท่ี

รู๎จักกันในอีกชื่อหนึ่งวํา “วัดแขก” คือ สวนประติมากรรมปูนปั้นขนาดใหญํ 

มีพ้ืนท่ีหลายสิบไรํ ปัจจุบันอยูํในความดูแลของพุทธมามกะสมาคมจังหวัด

หนองคาย สถานที่แหํงนี้สร๎างขึ้นจากแรงบันดาลใจของ “พํอปู่บุญเหลือ สุรี

รัตน์” เมื่อราวปี พ.ศ. 2521 ตามความเช่ือวําหลักคําสอนของทุกๆ ศาสนา

สามารถนํามาผสมผสานกันได๎ ( “ พํอปู่บุญเหลือ สุรีรัตน์ ” เป็นนักปฏิบัติ

ธรรมแตํเสียชีวิตไปแล๎วราวๆ สิบปีกวํา ทีมงานทํองเท่ียวดอทคอมได๎ลอง

สอบถามข๎อมูลจากเจ๎าหน๎าท่ีจําหนํายบัตรเข๎าชมศาลาแก๎วกูํแล๎วเข๎าใจวํา 

พํอปู่นําจะบวชเป็นพราหมณ์นุํงขาวหํมขาว ปัจจุบันรํางของพํอปู่บุญเหลือ

ถูกเก็บรักษาเอาไว๎บนชั้น 3 ของศาลาแก๎วกูํในสภาพท่ีไมํเนําเปื่อย 

นักทํองเท่ียวสามารถแวะขึ้นไปสักการะรํางของพํอปู่ได๎ทุกวันต้ังแตํเวลา

ประมาณ 7.00 – 17.00น.) 



 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน (5) ณ ร๎านอาหาร เมนูแหนมเนือง 

นําทํานเดินทางไปยัง ตลาดทําเสด็จ หรือ ตลาดอินโดจีน (ใช๎เวลาเดินทาง

ประมาณ 15 นาที) เดิมชื่อ ตลาดทําเรือ เพราะกํอนท่ีจะมีการสร๎างสะพาน

มิตรภาพ ไทย-ลาว ประชาชนท้ังสองฝั่งน้ํา จะต๎องใช๎เรือในการสัญจรไป

มา ทําการค๎าระหวํางชายแดนกันอยํางคึกคัก ท่ีนี่จึงเป็นท่ีทําการดํานตรวจ

คนเข๎าเมืองและทําหนังสือเดินทางผํานแดน ในปี 2498 เกิดน้ําทํวมครั้ง

ใหญํ พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระนาง

เจ๎าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถได๎ทรงเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรผู๎ประสบภัย 

จ.หนองคาย พระองค์ได๎เสด็จขึ้นจากเรือพระท่ีนั่ง ณ ตลาดทําเรือ แหํงนี้ 

ภายหลังจึงเปลี่ยนชื่อจาก “ตลาดทําเรือ” เป็น “ตลาดทําเสด็จ” และชุมชน

ตลาดทําเสด็จ เป็นแหลํงซื้อขายผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดหนองคาย ท่ีมี

สินค๎าแทบทุกอยํางท่ีต๎องการ ในจังหวัดหนองคาย เชํน อาหารพ้ืนเมือง 

สินค๎า OTOP ประจําตําบล ของท่ีระลึก และของเครื่องใช๎ตํางๆ ท่ีล๎วน

แล๎วแตํสามารถซื้อไปเป็นของฝากได๎ อิสระให๎ทํานได๎ช๎อปปิ้งตามอัธยาศัย 

นําทํานเดินทางไปสักการะ วัดพระธาตุบังพวน (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 

40 นาที) เป็นวัดราษฎร์ ต้ังอยูํท่ี 172 หมูํ 3 ตําบลพระธาตุบังพวน อําเภอ

เมืองหนองคาย จังหวัดหนองคายสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายพระธาตุบัง

พวนมีเนื้อท่ี 102 ไรํ เจดีย์พระธาตุบังพวน เป็นเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยม สร๎างด๎วย

ศิลาแลง อิฐดินเผา พ.ศ.  2210 ได๎รับพระราชทานวิสุงคามสีมา 

โบราณวัตถุภายในวัดพระธาตุบังพวน ได๎แกํ พระพุทธรูปใหญํ 1 องค์ พระ

ปางนาคปรก 1 องค์ ศิลาจารึก 1 หลัก พระธาตุบังพวน พระปรางค์ 3 องค์ 

เจดีย์เล็ก 7 องค์ วัดพระธาตุบังพวน นอกจากมีองค์พระธาตุแล๎ว ยังกลุํม



โบราณสถานท่ีเรียกวํา สัตตมหาสถาน ท่ีสร๎างขึ้นตามคติพุทธศาสนา 

หมายถึงการจําลองสถานท่ีเกี่ยวข๎องกับพระพุทธองค์ หลังจากตรัสรู๎แล๎ว 

จํานวน ๗ แหํง คือ โพธิบัลลังก์, อนิมมิสเจดีย์ ,รัตนจงกรมเจดีย์, รัตนฆร

เจดีย์,อชาปาลนิโครธเจดีย์,มุจลินทเจดีย์ และราชายตนะเจดีย์ ซึ่งในวัด

พระธาตุบังพวนแหํงนี้นับเป็นท่ีเดียวในโลกท่ียังหลงเหลือโบราณสถานอัน

เป็นสัตตมหาสถานจากอดีตครบท้ัง ๗ สิ่ง และเป็นสถานท่ีเกี่ยวกับ

พญานาค พลาดไมํได๎จริง ๆ ก็คือ “สระมุจลินท์” หรือ “สระพญานาค” สระ 

น้ําโบราณท่ีมีบันทึกในหนังสือใบลานท่ีเขียนเป็นภาษามคธ เรียกชื่อวํา 

“สระมังคละน้ําเท่ียงหมัน” 

 

นําทํานเดินทางมายัง หนองประจักษ์ (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) 

เป็นหนองน้ําขนาดใหญํท่ีมีเกาะกลางน้ํา สถานท่ีทํองเท่ียวยอดนิยมของ

จังหวัดอุดรธานี ถือเป็นแลนมาร์คสําคัญของจังหวัดท่ีชาวอุดรธานีมาทํา

กิจกรรมตํางๆ มากมาย อาทิเชํน ออกกําลังกาย กีฬา สนามเด็กเลํน และ

ต๎องมาเช็คอิน ถํายรูปคูํชิคๆกับเป็ดเหลืองยักษ์เมืองอุดรธานี 



 

จากนั้นพาทํานไปเดินชิลล์แลนด์มาร์กใจกลางเมือง UD TOWN 

ศูนย์การค๎าอุดรธานี (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที) และเลือกซื้อ

สินค๎านานาชนิด ท่ีศูนย์การค๎า ยูดี ทาวน์ แหลํงทํองเท่ียวใน จ.อุดรธานี ท่ี

ขนาดใหญํท่ีสุด กับความเป็นศูนย์กลางของไลฟ์สไตล์ และความสมบูรณ์

แบบของโลเคชั่นใจกลางเมือง เป็นสถานที่พักผํอน แหลํงช๎อปปิ้งของวัยรุํน

เมืองอุดรธานี ยูดีทาวน์ ต้ังอยูํหน๎าสถานีรถไฟอุดรธานี แหลํงช๎อปิ้งบริเวณ

นี้ ประกอบไปด๎วย แหลํงกิน แหลํงขายของ ท่ีใหญํมาก และมากจริงๆท้ัง

ของกิน และของขาย ถ๎าดูจากแผนท่ีบริเวณหน๎าสถานีรถไฟนี้ จะประกอบ

ไปด๎วยพ้ืนที่ 3 ตลาด 



 

เย็น  อิสระอาหารค่ํา ณ UD TOWN เพื่อความสะดวกในการทํองเที่ยว 

พักที่  โรงแรมธารบุรี จ.อุดรธานี หรือเทียบเทํา อิสระให๎ทํานได๎พักผํอนตาม

อัธยาศัย  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------- 

 

 

เช๎า  รับประทานอาหารเช๎า (6) ณ ห๎องอาหารของโรงแรม 

นําทํานออกเดินทางตํอไปยัง วัดศิริสุทโธ หรือ คําชะโนด (ใช๎เวลาเดินทาง

ประมาณ 01.30 ชม.) อ.บ๎านดุง จ.อุดรธานี อีกหนึ่งตํานานความเชื่อ

เกี่ยวกับพญานาคท่ีคนไทยหลายคนยังสงสัย ซึ่งคนในพ้ืนท่ีเชื่อวําเป็น

ดินแดนของพญานาคป่าศักดิ์สิทธิ์ลี้ลับอาถรรพ์เกาะลอยน้ํากับเรื่องราว

ความเชื่อท่ีวําเกาะคําชะโนดไมํเคยจมน้ําเพราะมีพญานาคคอยปกปัก

รักษา 

วันที่ 3  อุดรธานี – วัดศิริสุทโธ หรือ วัดค าชะโนด – หัตถ์ศิลป์ถิ่นอีสาน หมู่บ้าน

นาข่า –กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) (B/L/-) 



 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน (7) ณ ร๎านอาหาร  

จากนั้นพาทํานเข๎าซื้อของฝาก หัตถ์ศิลป์ถิ่นอีสาน หมูํบ๎านนาขํา (ใช๎เวลา

เดินทางประมาณ 01.30 ชม.) ตลาดผ๎าไหม คุณภาพ หนึ่งในสินค๎าOTOP 

ห๎าดาวประจําจังหวัดอุดรธานี แหลํงช็อปผ๎าท่ีขึ้นชื่อเรื่องความ สวยงาม

และคุณภาพดีเลิศ ด๎วยการสืบสานกันมาอยํางยาวนานของศิลปะหัตถกรรม

ไทยของชาวอีสานท่ีคงเอกลักษณ์ลวดลายความเป็นอีสานไว๎ในผ๎าไหม

คุณภาพดี 

ได๎เวลาอันสมควรนําทํานเดินทางสูํ ทําอากาศยานนานาชาติอุดรธานี เพ่ือ

เดินทางกลับสูํ กรุงเทพมหานคร 

18.35 น. ออกเดินทางสูํ ทําอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบิน นกแอร์ (Nok Air) 

เท่ียวบินท่ี DD9217 ใช๎เวลาบินโดยประมาณ 1 ชั่วโมง **โหลดกระเป๋า

สัมภาระโดยน้ําหนักไมํเกิน 15 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได๎

น้ําหนักไมํเกิน 7 ก.ก. หากน้ําหนักกระเป๋าเกินทํานต๎องเสียคําบริการเพิ่ม

ตามจริง** 

19.35 น. เดินทางถึง ทําอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ 

****************************************************************** 



  



อัตราคําบริการ 

วนัที่เดนิทาง ราคาพกั 2-3 ทําน 

ทํานละํ 

ราคา 

พักเดีย่ว เพิ่มทํานละํ 

29 – 31 ธนัวาคม 63 12,999 2,000 

30 ธ.ค.63 – 1 ม.ค.

64 

13,999 2,000 

31 ธ.ค.63 – 2 ม.ค.

64 

13,999 2,000 

1 – 3 มกราคม 64 13,999 2,000 

**ไมํมีราคาเด็ก ราคานี้ไมํรวมคําทิป** 

** ราคาเด็กอายุไมํถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ชําระเพิ่มทํานละ 2,000 บาท 

** (ไมํมีที่นั่งบนเครื่องบิน) 

 

เอกสารประกอบการเดนิทาง  

- สําเนาบัตรประชาชน ใช๎สําหรับการทําประกันการเดินทาง กรณีท่ีทํานเดินทาง

เป็นครอบครัว (หลายทําน) กรุณาแจ๎งรายนามคูํนอนกับเจ๎าหน๎าท่ีให๎ทราบ 

***** รบกวนสงํพรอ๎มกบัหลกัฐานการชําระเงนิ ***** 

ข๎อสาํคญั  

- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ทํานละ 400 บาท ยกเว๎นทารกอายุไมํเกิน 2 ปี  

- ถ๎าหากมีผู๎เดินทางต่ํากวํา 9 คน ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการ

เดินทาง โดยจะแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า 7 วันกํอนการเดินทาง  

 

อัตราคําบริการนี้รวม  

- คําบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพร๎อมคณะ ชั้นประหยัด 

(ECONOMY CLASS) รวมถึงคําภาษีสนามบินและคําภาษีน้ํามันทุกแหํง กรณี

ต๎องการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไมํวําเท่ียวใด 

เท่ียวหนึ่ง กรุณาติดตํอเจ๎าหน๎าที่เป็นกรณีพิเศษ  



- คําธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต๎ท๎องเครื่องบิน สายการบิน NOK 

AIR  อนุญาตให๎โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต๎ท๎องเครื่องบิน โดยมีน้ําหนักไมํเกิน 

15 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได๎น้ําหนักไมํเกิน 7 ก.ก. (ไมํจํากัดจํานวน

ชิ้น แตํท้ังนี้เจ๎าหน๎าท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตํอทําน (ตามเงื่อนไขของ

สายการบิน)*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสายการบินระดับเทียบเทําและ

เวลาใกล๎เคียงกัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- รถตู๎ปรับอากาศ VIP (นําเท่ียวตามรายการ) 

- บริการน้ําดื่ม 1 ขวด/วัน  

- คําเข๎าชมสถานที่ตามท่ีระบุในโปรแกรมทํองเท่ียว 

- มัคคุเทศก์นําเท่ียวตลอดการเดินทาง 

- คําประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ คํารักษาพยาบาลวงเงินทํานละ 

500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวิต วงเงินทํานละ 1,000,000 บาท  ตามเงื่อนไข

ของบริษัทประกันภัย ซึง่ไมรํวมประกนัสุขภาพ 

- คําอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง 

- คําโรงแรมท่ีพักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ  

 

อัตราคําบริการนี้ ไมํรวม 

- คํามินิบาร์ในห๎องพัก(ถ๎ามี) และคําใช๎จํายสํวนตัว นอกเหนือจากท่ีระบุใน

รายการ 

- คําอาหารสําหรับทํานท่ีทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสําหรับมุสลิม 

- คําธรรมเนียมการเข๎าชมสถานที่ของชาวตํางชาติท่ีเพ่ิมเติมตามการจํายจริง 

- คําธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกวําท่ีสายการบินนั้นๆ

กําหนดหรือสัมภาระใหญํเกินขนาดมาตรฐาน  

- คําธรรมเนียมการจองท่ีนั่งบนเครื่องบินตามความต๎องการเป็นกรณีพิเศษหาก

สามารถทําได๎ ท้ังนี้ขึ้นอยูํกับสายการบิน และ รุํนของเครื่องบินแตํละไฟล์ทท่ีใช๎

บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได๎อยํูท่ีสายการบินเป็นผู๎กําหนด 

- คําภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯได๎ออกต๋ัว

เครื่องบินไปแล๎ว 

- VAT 7% และภาษีหัก ณ ที่จําย 3% 



- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ทํานละ 400 บาท  

 

เงื่อนไขการจอง 

- มัดจําทํานละ 3,000 บาท หลังจากสํงเอกสารการยืนยันการจอง 1 วัน เชํน ทําน

จองวันนี้ กรุณาชําระเงินมัดจําในวันถัดไป กํอนเวลา 16.00 น. มิเชํนนั้นจะถือ

วําทํานได๎ทําการยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติหากไมํได๎รับยอดเงินตามเวลาท่ี

กําหนด และหากทํานมีความประสงค์จะต๎องเดินทางในพีเรียดเดิม ทําน

จําเป็นต๎องทําจองเข๎ามาใหมํ นั่นหมายถึงวํา กรณีท่ีมีคิวรอ (WAITING LIST) ก็

จะให๎สิทธิ์ไปตามระบบ ตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียดมีท่ีนั่งจํากัด  

- ยกเว๎นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บคําบริการ เต็ม

จํานวน เทํานั้น  

- กรุณาชําระคําทัวร์สํวนท่ีเหลืออยํางน๎อย 20 วัน กํอนออกเดินทาง หากทํานไมํ

ชําระภายในระยะเวลาท่ีท่ีบริษัทกําหนด ทางบริษัทจะถือวําทํานสละสิทธิ์ยกเลิก

การเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ์ไมํสามารถคืนเงินมัดจําให๎ทํานได๎ ไมํวําสํวนใด

สํวนหนึ่งก็ตาม 

 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

- ยกเลิกกํอนการเดินทางต้ังแตํ 30 วันขึ้นไป คืนเงินคําทัวร์โดยหักคําใช๎จํายท่ี

เกิดขึ้นจริง 

- ยกเลิกกํอนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดท่ีลูกค๎าชําระมา และ

เก็บคําใช๎จํายท่ีเกิดขึ้นจริง(ถ๎ามี) 

- ยกเลิกกํอนการเดินทางน๎อยกวาํ 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจํานวน 

* กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไมํใชํความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินคําทัวร์โดยหัก

คําใช๎จํายท่ีเกิดขึ้นจริง(ถ๎ามี) 

* คําใช๎จํายท่ีเกิดขึ้นจริง เชํน คํามัดจําต๋ัวเครื่องบิน โรงแรม และคําใช๎จํายจําเป็นอื่นๆ 

 

หมายเหตุ  

- โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล 

สภาพภูมิอากาศ เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร สถานท่ีทํองเท่ียวปิด

ให๎บริการ เป็นต๎น โดยไมํแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า โดยสํวนนี้ทางบริษัทจะคํานึงถึง



ประโยชน์ของลูกค๎าเป็นสําคัญ หากกรณีท่ีจําเป็นจะต๎องมีคําใช๎จํายเพ่ิม ทาง

บริษัทจะแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า 

- กรณีท่ีทํานเป็นอิสลาม ไมํทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ๎อาหารบางประเภท กรุณาแจ๎ง

เจ๎าหน๎าที่เป็นกรณีพิเศษ 

- บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบคําเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากยานพาหนะ การ

ยกเลิกเท่ียวบิน การลําช๎าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล 

ประท๎วง คําสั่งของเจ๎าหน๎าท่ีรัฐ และอื่นๆ ท่ีอยูํนอกเหนือการควบคุมของทาง

บริษัท  

- เมื่อทํานออกเดินทางไปกับคณะแล๎ว ทํานงดใช๎บริการใดบริการหนึ่ง หรือไมํ

เดินทางพร๎อมคณะ ถือวําทํานสละสิทธิ์ ไมํสามารถเรียกร๎องคําบริการคืนได๎ ไมํ

วํากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไมํมีอํานาจในการตัดสินใจหรือให๎คํา

สัญญาใดๆ ท้ังสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู๎มีอํานาจของ

บริษัทฯกํากับเทํานั้นกรณีต๎องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวัน

เดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักคําใช๎จํายการดําเนินการตํางๆ ท่ี

เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตามจํานวนครั้งท่ีเปลี่ยนแปลง ไมํ

วํากรณีใดๆท้ังสิ้น 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพี

เรียดวันอื่นๆ โดยทางบริษัทฯ จะแจ๎งให๎ทํานทราบลํวงหน๎าเพ่ือวางแผนการ

เดินทางใหมํอีกครั้ง ท้ังนี้ กํอนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดตํอเจ๎าหน๎าท่ีเพ่ือทํา

การยืนยันทุกครั้งหากทํานลางานแล๎วไมํสามารถเปลี่ยนแปลงได๎ 

- กรณีท่ีทํานต๎องออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชํน ต๋ัวเครื่องบิน , 

ต๋ัวรถทัวร์ , ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดตํอสอบถามเพ่ือยืนยันกับเจ๎าหน๎าท่ีกํอนทุกครั้ง 

และควรจองบัตรโดยสารภายในท่ีสามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได๎ เพราะมี

บางกรณีท่ีสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมํแจ๎ง

ให๎ทราบลํวงหน๎า ท้ังนี้ขึ้นอยูํกับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของทํา

อากาศยานเป็นสําคัญเทํานั้น สิ่งสําคัญ กรณีท่ีโปรแกรมมีการบินภายใน ทาง

บริษัทจะเป็นผู๎ออกบัตรโดยสารให๎และทํานจําเป็นต๎องมาถึงสนามบินเพ่ือเช็คอิน



กํอนเครื่องบิน อยํางน๎อย 3 ชั่วโมง โดยในสํวนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆ

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมํรับผิดชอบคําใช๎จํายท่ีเกิดขึ้นใดๆท้ังสิ้น   

- กรณีท่ีทํานเป็นอิสลาม ไมํทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ๎อาหารบางประเภท กรุณาแจ๎ง

เจ๎าหน๎าที่เป็นกรณีพิเศษ 

- กรณีผู๎เดินทางต๎องการความชํวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชํน ใช๎วีลแชร์ (Wheel 

Chair) กรุณาแจ๎งบริษัทฯ อยํางน๎อย 7 วันกํอนการเดินทาง หรือต้ังแตํท่ีทํานเริ่ม

จองทัวร์ กรณีท่ีโปรแกรมมีท่ีพัก ทางบริษัทจะจัดท่ีนอนเป็นลักษณะ 2 เตียงหรือ 

3 เตียง ทางบริษัทไมํมีนโยบายจัดคูํนอนให๎กับลูกค๎าท่ีไมํรู๎จักกันมากํอน เชํน 

กรณีที่ทํานเดินทาง 1 ทําน จําเป็นต๎องชําระคําห๎องพักเดี่ยวตามท่ีระบุ  

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมํรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย

ระหวํางการเดินทาง ไมํวํากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ

คําใช๎จํายตามจริง กรณีทํานลืมสิ่งของไว๎ท่ีโรงแรมและจําเป็นต๎องสํงมายัง

จุดหมายปลายทางตามท่ีทํานต๎องการ  

- รายการนี้เป็นเพียงข๎อเสนอท่ีต๎องได๎รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ ง 

ร๎านอาหารท่ีระบุในโปรแกรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากร๎านอาหารปิด

ทําการชั่วคราว หรือ กรณีท่ีโปรแกรมมีท่ีพัก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ

เปลี่ยนแปลงโรงแรม กรณีท่ีโรงแรมอาจจะมีปัญหาไมํสามารถเข๎าพักได๎ โดยจะ

จัดโรงแรมในระดับใกล๎เคียงกัน  

- กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบร๎อยแล๎ว มีรายละเอียดสํวนใดผิด ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบไมํวําสํวนใดสํวนหนึ่ง หากทํานไมํดําเนินการสํง

สําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาหน๎าแรกของหนังสือเดินทางให๎ทางบริษัทเพ่ือ

ใช๎ในการออกบัตรโดยสาร 

- หลังจากทํานชําระคําทัวร์ครบตามจํานวนเรียบร๎อยแล๎ว ทางบริษัทจะนําสํงใบนัด

หมายและเตรียมตัวการเดินทางให๎ทํานอยํางน๎อย 3 หรือ 5 วัน กํอนออกเดินทาง 

- อัตราทัวร์นี้ เป็นอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมูํคณะ (ต๋ัวกรุ๏ป) ทําน

จะไมํสามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป หรือ กลับสํวนใดได๎ จําเป็นจะต๎องไป และ กลับ 

ตามกําหนดการเทํานั้น หากต๎องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดตํอเจ๎าหน๎าท่ีเป็นกรณี

พิเศษ 



- ทางบริษัทไมํมีนโยบายจัดคูํนอนให๎กับลูกค๎าท่ีไมํรู๎จักกันมากํอน เชํน กรณีท่ี

ทํานเดินทาง 1 ทําน จําเป็นต๎องชําระคําห๎องพักเดี่ยวตามท่ีระบุ 

- สําหรับลูกค๎าท่ีเดินทาง 3 ทําน และ ต๎องการพักห๎องสําหรับ 3 ทําน อาจมี

คําใช๎จํายเพ่ิมเติมได๎ในบางกรณี ขึ้นอยูํกับโรงแรมท่ีคณะนั้นๆพักวํามีห๎องรอบ

รับสําหรับ 3 ทําน หรือ (TRIPLE ROOM) หรือไมํ กรณีไมํมี ทํานจําเป็นจะต๎อง

ชําระคําใช๎จํายเพ่ิม (พักเดี่ยว) ตามจริง ยกเว๎นเด็กท่ีมีอายุตํ่ากวํา 12 ปี ณ วัน

เดินทางกลับ 

- เกี่ยวกับท่ีนั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เป็นลักษณะของคณะ 

(กรุ๏ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกท่ีนั่งบนเครื่องบิน กรณี

ลูกค๎าเดินทางด๎วยกัน กรุณาเช็คอินพร๎อมกัน และ สายการบินจะพยายามท่ีสุด

ให๎ทํานได๎นั่งด๎วยกัน หรือ ใกล๎กันให๎มากท่ีสุด  

- ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคําน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหํงเพ่ิม หากสายการบินมี

การปรับขึ้นกํอนวันเดินทาง  

**เมือ่ทาํนชาํระเงนิคาํทวัรใ์ห๎กบัทางบรษิัทฯ แลว๎ทางบรษิทัฯ จะถอืวาํทาํนไดย๎อมรบั

เงื่อนไขข๎อตกลงทัง้หมดนีแ้ลว๎** 

** ขอขอบพระคุณทุกทาํน ทีม่อบความไวว๎างใจ ใหเ๎ราบรกิาร ** 

 


