
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ- ทะเลบวัแดง - อุดรธาน ี- เกาะค าชะโนด - ถนนคนเดนิอุดรธาน ี

 

04.30 น. พรอ้มกันที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 เพือ่เตรยีมตัวเดนิทาง และผ่านขัน้ตอนการเช็คอนิ 

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

โดยประมาณ 1 ชัว่โมง 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 าทา่นเดนิทางโดยรถตูว้ไีอพ ี 

                          

น าทา่นเดนิทางสู ่ทะเลบวัแดง ตัง้อยูท่ีบ่งึหนองหาน อ าเภอกมุภวาปี จังหวัดอดุรธานี ซึง่ทีท่ะเลบัวแดงถอืวา่เป็นความ

มหัศจรรยท์างธรรมชาตทิีง่ดงาม และยังเป็นสถานทีท่ีไ่ดร้ับการยอมรับว่าเป็น Unseen Thailand อกีหนึง่แหลง่เลยก็ว่า

ได ้ทะเลบัวแดง หรอืบงึหนองหานมเีนื้อที ่28,125 ไร่โดยประมาณ เต็มไปดว้ยปลาจ านวนมาก มนีกอยา่งนอ้ย 74 ชนดิ 

และพชืน ้าอกีอยา่งนอ้ย 15 ชนิด โดยเฉพาะ บัวแดง หรอืบัวสาย ทีจ่ะพรอ้มใจกันบานสะพร่ังในชว่งฤดูหนาวของทกุปี

อกีดว้ย  

 

 



กลางวนั            บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร  

 

น าท่านเดนิทางไปยัง เกะค าชะโนด เชือ่กันว่าเป็นสถานทีศั่กดิส์ทิธิแ์ละดนิแดนลีลั้บ จุดเชือ่มตอ่ระหว่างเมอืงบาดาล

และโลกมนุษย ์สถานทีแ่ห่งนี้ปรากฏในต านานพืน้บา้นทีเ่ชือ่กันว่าเป็นทีส่งิสถติของพญานาคราชปู่ ศรสีทุโธ และองค์

แม่ศรีปทุมมานาคราชเทวี และสิง่ลี้ลับต่างๆ เป็นที่ยดึเหนี่ยวจติใจรวมศรัทธาของคนในจังหวัดอุดรธานีและอีสาน

ตอนบน ค าชะโนดมลัีกษณะเป็นเกาะลอยน ้า เมือ่เขา้มาถงึภายในพืน้ทีข่องค าชะโนด จะรูส้กึไดถ้งึความร่มรืน่ ร่มเย็น 

เพราะปกคลมุไปดว้ยตน้ชะโนดทั่วบรเิวณ ใหท้า่นไดก้ราบไหวศ้าลเจา้ปู่ ศรสีทุโธขอโชค ขอพร ขอลาภ ตามอัธยาศัย 

 

**ค าแนะน าการสกัการะบูชา** 

 

บรเิวณดา้นหนา้ทางเขา้เกาะค าชะโนด มรีา้นใหจ้ าหน่ายบายศร ีหรอืเครือ่งถวายตา่งๆ จากนัน้เมือ่เดนิเขา้ไปยังเกาะค า

ชะโนดมจีุดไหวส้ักการะตา่งๆ ดังนี้ 

- จุดที ่1  ศาลาท าพธิทีีม่รีูปป้ันของพอ่ปู่ ศรสีทุโธ 

และแมย่า่ศรปีทมุมา (บรเิวณจุดนี้จะมพี่อ

พราหมณ์คอยใหค้ าแนะน าในการท าพธิ)ี 

o ส าหรับทา่นใดทีต่อ้งการบน หรอืขอพร

ใหพ้่อปู่ แมย่า่ชว่ยเหลอืในเรือ่งตา่งๆ 

ทางดา้นขวาของศาลาท าพธิ ีจะมี

เจา้หนา้ทีค่อยใหค้ าแนะน า นอกจากนี้

ส าหรับทา่นทีต่อ้งการบน และขอพร

สามารถรับชดุบนไดท้ีจุ่ดใหบ้รกิาร 

โดยท าบญุตามก าลังทรัพยข์องทา่น  

หมายเหต:ุ ชดุบน ประกอบไปดว้ย จาน

ใสด่อกดาวเรอืง เทยีน ใบเขยีนค าบนหรอืค าอธษิฐานของทา่น จากนัน้เจา้หนา้ทีจ่ะมอบ

กระดาษหนึง่ใบส าหรับเก็บไว ้และรายละเอยีดเกีย่วกับการเตรยีมตัวหากค าอธษิฐานของทา่น

เป็นจรงิ 

o ส าหรับทา่นใดทีน่ าบายศรพีญานาคมาถวายใหห้ันหนา้ของบายศรพีญานาคเขา้หาตัวเรา 

หลังจากกลา่วบชูาจบ พ่อพราหมณ์จะน าบายศร ีไปวางไวท้ีห่นา้ของพ่อปู่  และแมย่า่ แตท่า่นใด

ทีป่ระสงคน์ ากลับ สามารถน ากลับได ้

- จุดที ่2  หลังเสร็ตสิน้พธิ ีจากตรงศาลาของพ่อปู่ และแมย่า่ทางดา้นขวาจะเป็นตน้ไทรใหญ่เพือ่ไปกราบ

ไหวพ้่อป ูและแมย่า่อกีครัง้ทีต่น้ไทรใหญ่ 

- จุดที ่3  ศาลเจา้ตรงตน้มะเดือ่ยักษ์ ตน้มะเดือ่ขนาดใหญ่อายนัุบ 100 ปี ทีเ่ชือ่กันวา่เป็นขมุทรัพยข์องพ่อ

ปู่ ศรสีทุโธและแมย่า่ศรปีทมุมา ผูม้ักนยิมมากราบไหวข้อพร (ใหถ้กูหวย) 

 

 

 

- จุดที ่4  บอ่น ้าศักดิส์ทิธิ ์ซึง่มคีวามเชือ่วา่ เป็นจุดเชือ่มตอ่กับโลกบาดาล มนี ้า

ผุดตลอดทัง้ปี 

 

** ทัง้นี้จุด และพธิกีารกราบไหวส้ักการะตา่งๆ ขึน้อยูก่ับระเบยีบการจัดการ

ของทางค าชะโนด ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงภายหลัง ** 

 

 

 

 

   

                       น าทา่นเพลดิเพลนิ ถนนคนเดนิอุดรธาน ีซึง่จะมกีารจ าหน่ายสนิคา้ทีไ่มท่ าลายสิง่แวดลอ้ม งานหัตถกรรม งานศลิปะ 

สนิคา้หายาก และสนิคา้ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ และสว่นของลานกจิกรรมมกีารสง่เสรมิกลุม่นักเรยีน นักศกึษาใหแ้สดง

ความสามารถทางดนตร ีเปิดใหบ้รกิารวันศกุร-์เสาร ์ตัง้แตเ่วลา 16.00-21.00 น. 

 

            ** เพือ่ความเพลดิเพลนิในการทอ่งเทีย่ว ใหท้า่นอสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั ** 



 

พกัที ่ โรงแรมตน้คณู หรอืระดบัเทยีบเทา่เดยีวกนั 

 

วนัทีส่อง            วดัป่าภูกอ้น - หนองคาย - วดัผาตากเสือ้ - SKYWALK - วดัโพธิช์ยั - บงึกาฬ - Bungkun Walking Street  

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 

น าท่านเดนิทางไปยัง วดัป่าภูกอ้น ตัง้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาตป่ิานายูงและป่าน ้าโสม บา้นนาค า ต าบลบา้นกอ้ง 

อ าเภอนายงู จังหวัดอดุรธานี ซึง่เขตป่าสงวนแห่งชาตเิป็นรอยตอ่ของจังหวัด อดุรธานี เลย และหนองคาย เป็นทีท่ีเ่ต็ม

ไปดว้ยธรรมชาต ิมตีน้ไม ้ล าธาร สัตวป่์า และตน้ไมน้านาชนดิ วหิารของวัดป่าภกูอ้น งดงาม ตระการตาแกนั่กทอ่งเทีย่ว

ชาวไทยและต่างชาต ิโดยพระวหิารมลัีกษณะเป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกตส์มัยรัตนโกสนิทร ์ทีม่ปีระตูทางเขา้ออก

วิหาร 3 ดา้น ภายในวิหารจะถูกตกแต่งอย่างงดงามเป็นอย่างมากทีเดียว โดยจะแฝงไปดว้ยเรื่องราวค าสอนของ

พระพุทธเจา้ รอบๆทั่วผาผนังมภีาพพุทธประวัตแิละภาพทศชาต ิมกีารตกแตง่รูปแบบภาพป้ันนูนต ่า หล่อดว้ยทองแดง 

ซึง่เป็นภาพของพระพุทธเจา้ในองคช์าตทัิง้ 10 ชาต ิดา้นบนของทุกภาพ จะถูกแกะสลักดว้ยบทสวดอติปิิโสช่องละ

ทอ่นดว้ยสเีขยีวเขม้บนพืน้หนิออ่นสขีาว ถอืวา่เป็นผนังวหิารทีม่เีอกลักษณ์งดงามยิง่นัก 

 

 
 

จานัน้น าท่านเดนิทางต่อไปยัง หนองคาย (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 1 ชั่วโมง) จากนัน้น าท่านไปยัง วดัผา

ตากเสือ้ และ SKYWALK เป็นวัดที่มีววิทวิทัศน์สวยงาม มองจากบนผาลงมามองเห็นความเป็นอยู่ของชาวไทย-ลาว 

ภายในวัดมธีรรมชาตทิีอ่ดุมสมบูรณ์ สามารถเดนิลัดเลาะตามหนา้ผาเพือ่ชมธรรมชาตแิละ ทวิทัศน์ทีส่วยงาม ทีว่ัดมชีือ่

วา่  “วดัผาตากเสือ้” เป็นวัดแหง่หนึง่ทีน่อกจากจะเป็นสถานทีป่ฏบิัตธิรรมแลว้ยังเป็นจุดชมววิทีส่วยงาม เนื่องจากเป็น

ตัง้อยู่ที่สูงบนยอดเขาสูง หากขึน้ไปบนผาจะเห็นว่ามีววิที่สวยงามสามารถที่จะมองเห็นดา้นล่างทัง้ฝ่ังไทย ซึง่เป็น



อ าเภอสังคมและทางฝ่ังลาวทีม่แีมน่ ้าโขงกัน้อยู ่หากไปชว่งหนา้หนาวทีผ่าแห่งนี้เป็นอกีจุดหนึ่งมทีะเลหมอกดว้ย ภาพ

ววิจะพบกับเขาตา่งๆทีเ่กดิขึน้สลับซบัซอ้นและมแีมน่ ้าสวยงาม 

 

 

กลางวนั            บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนูแหนมเนอืง 

  

น าท่านเดนิทางสู่ วดัโพธิช์ยั (พระอารามหลวง) จากเดมิชือ่ “วดัผผีวิ” เนื่องจากวัดนี้เคยใชเ้ป็นทีเ่ผาผหีรอืเผาศพ 

และว่ากันว่ามผีดีุ ซึง่ต่อมาไดเ้ปลีย่นชือ่ใหม่เป็นวัดโพธิช์ัย ในสมัยรัตนโกสนิทรแ์ลว้จงึยกฐานะขึน้มาเป็น พระอาราม

หลวงชัน้ตรี ชนิดสามัญ เมื่อวันที่ 24 สงิหาคม พ.ศ. 2524 ปัจจุบันเป็นสถานที่ประดษิฐาน “หลวงพ่อพระใส” 

พระพุทธรูปขัดสมาธริาบปางมารวชิยั ทีห่ลอ่ดว้ยทองสกุอันเป็นเนื้อทองค าถงึ 92 เปอรเ์ซ็นต ์ซึง่มพีระพุทธลักษณะอัน

งดงามอยา่งมาก โดยมตี านานทีเ่ลา่สบืกันมาถงึประวัตขิองหลวงพ่อพระใสวา่สรา้งขึน้โดยพระธดิา 3 องค ์ของพระไชย

เชษฐาธริาช กษัตรยิแ์ห่งลา้นชา้งซึง่ไดห้ล่อพระพุทธรูปขึน้ 3 องค ์และขนานนามพระพุทธรูปตามนามของตนเองไว ้

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

ซึง่มขีนาดลดหล่ันกันตามล าดับ 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่จงัหวดับงึกาฬ (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 2 ชัว่โมง) จากนัน้น าทา่นเพลดิเพลนิไปกับ 

ถนนคนเดนิ Bungkun Walking Street ซึง่จะมกีารจ าหน่ายสนิคา้ทีไ่มท่ าลายสิง่แวดลอ้ม งานหัตถกรรม งาน

ศลิปะ สนิคา้หายาก และสนิคา้ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ และสว่นของลานกจิกรรมมกีารสง่เสรมิกลุม่นักเรยีน นักศกึษาให ้

แสดงความสามารถทางดนตร ีเปิดใหบ้รกิารวันศกุร-์เสาร ์ตัง้แตเ่วลา 16.00-21.00 น. 

 

            ** เพือ่ความเพลดิเพลนิในการทอ่งเทีย่ว ใหท้า่นอสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั ** 

 

พกัที ่ โรงแรม BK PLACE HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่เดยีวกนั 

 

วนัทีส่าม            เขาสามวาฬ - ถ า้นาคา - อุดรธาน ี- สนามบนิอุดรธาน ี

 

04.30 น. ตืน่เชา้ ชมพระอาทติยข์ ึน้ ณ จุดชมววิหนิสามวาฬ โดยรถของชาวบา้นทอ้งถิน่ หนิสามวาฬ มลีักษณะเป็นหนิขนาด

ใหญ่ตดิหนา้ผาสูง แยกตัวเป็น 3 กอ้น มอีายุประมาณ  75 ลา้นปี เมือ่มองดูจากมุมสูงในระยะไกล หนิสามกอ้นนี้จะดู

คลา้ยกับฝูงครอบครัววาฬ ทีป่ระกอบดว้ยพ่อวาฬ แม่วาฬ และลูกวาฬ ซึง่เรยีกตามขนาดของหนิแต่ละกอ้น พรอ้มน า

ท่านชมพระอาทติยข์ึน้ หากอากาศดเีราจะไดส้ัมผัสทะเลหมอกอยา่งสวยงาม จากนัน้ อสิระใหท้า่นถ่ายภาพแห่งความ

ประทับใจตามอัธยาศัย ณ จุดชมววิผาถ ้าฤๅษี จากนัน้ คณะเดนิทางสู่ ก าแพงภูสงิห ์น าคณะกราบนมัสการ หลวงพ่อ

พระสงิห ์สิง่ศักดิส์ทิธิ ์ของภูสงิห ์ณ ลานสงิหห์มอบ ซึง่มีกอ้นหนิลักษณะคลา้ยสงิหก์ าลังหมอบอยู่ จนไดเ้วลาอัน

สมควร คณะเดนิทางกลับสูท่ีพ่ัก 

 



 
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 

น าท่านเดินทางไปยัง ถ า้นาคา เป็นถ ้าที่ตั ้งอยู่ในเขตพื้นที่ 

อุทยานแห่งชาตภิูลังกา อ าเภอบงึโขงหลง จังหวัดบงึกาฬ ค่ะ 

โดยตัง้อยู่ใกลก้ับ วัดถ ้าชัยมงคล ความสวมงามของที่นี่ก็คือ 

รูปทรงของหินขนาดใหญ่ ที่มีรูปร่างคลา้ยกับ งูยักษ์ หรือ 

พญานาค และท าใหถ้ ้าแห่งนี้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่ง

ส าหรับคนทีช่อบธรรมชาต ิและเรือ่งลกึลับ  ภายในถ ้า จะพบกับ

หนิที่มีรูปร่างคลา้ยกับล าตัวของพญานาค ซึง่ดูๆไปจะคลา้ยๆ 

กับเกล็ดของงูขนาดใหญ่ และปกคลุมไปดว้ยมอสสีเขียว ดู

สวยงาม แปลกตา และก็น่าพศิวงดว้ยเช่นกัน นอกจากนี้ ยังมี

การพบหนิทีม่ลีักษณะเหมอืนเป็นส่วนหัวของงูยักษ์ในบรเิวณที่

ไมไ่กลกันมากจากตัวถ ้าอกีดว้ย เป็นการทอ่งเทีย่วดธูรรมชาตทิี่

ที่สรา้งสรรคค์วามแปลกตา สวยงาม และลกึลับ น่าคน้หาเป็น

ทีสุ่ด เสน้ทางส าหรับการเดนิ ระยะทางประมาณ 2 กโิลเมตร โดยทางเดนิเป็นทางเดนิดนิสลับกับบันได และมบีางชว่ง

จะตอ้งดงึเชือก เสน้ทางเดนิป่าชัดเจนมีป้ายบอกทางและมีเจา้หนา้ที่ประจ าจุดต่างๆเพื่อแนะน าและรักษาความ

ปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่ว 

 

 

 

 

 



 

ขอ้แนะน าส าหรบั ถ า้นาคา 

 

- ควรแตง่การใหพ้รอ้มส าหรับเดนิป่า  

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

และผลติภัณฑป้์องกันยงุ /ถงุมอื /เสือ้กันฝนขึน้อยูก่ับสภาพอากาศ 

- ในกรณีส าหรับเด็ก แนะน าอายแุนะน า 7 ขวบขึน้ไป เนื่องจากเสน้ทางในถ ้านาคานัน้       

- ในกรณีส าหรับผูสู้งอายุ หากร่างกายไม่แข็งแรง มีโรคประจ าตัว โดยเฉพาะความดันโลหติสูง เบาหวาน โรคหัวใจ 

หรอืโรคไขขอ้ ไมแ่นะน า 

 

** หา้มน ากระดาษทชิชู ่หลอดดดูน ้า ถงุพลาสตกิ กลอ่งโฟม ดอกไมธ้ปูเทยีนเครือ่งเซน่ไหว ้ขึน้เขาโดยเด็ดขาด ** 

** เตรยีมเงนิ 100 บาทเพือ่ลงทะเบยีนมัดจ าขยะทีด่า่นทางขึน้คะ่ ** 

 

 

ในกรณีทีถ่ ้านาคาประกาศปิดใหเ้ขา้ชมอันเนื่องมาจากนโยบายหรอืเงือ่นไขของทางอทุยานแห่งชาตภิลูังกา ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับโปรแกรมไปยัง น าท่านเดนิทางไปยัง วดัเจตยิาศรวีหิาร (วดัภูทอก) ตัง้อยู่ในบา้นค าแคน 

ต าบลนาสะแบง จ.บงึกาฬ โดยมพีระอาจารยจ์วน กลุเชฏโฐ เป็นผูก้อ่ตัง้ ภทูอก ภาษาอสีานแปลวา่ภูเขาทีโ่ดดเดีย่ว ภู

ทอกนัน้ม ี2 ลูก คอืภูทอกใหญ่และภูทอกนอ้ยส่วนทีนั่กแสวงบุญและนักท่องเทีย่วท่ัวไป โดยสามารถชมไดค้อืภูทอก

นอ้ย ส่วนภูทอกใหญ่อยูห่า่งออกไป ยังไม่เปิดใหนั้กท่องเทีย่วชม ซึง่เป็นจุดเริม่ตน้การเดนิเทา้ขึน้สูย่อดภูทอก จุดเด่น

ของภทูอกก็คอืสะพานไมแ้ละบันไดขึน้ชมทัศนียภาพรอบๆ ภทูอก โดยใชเ้พยีงแรงงานคนสรา้งบันได เวยีนไปมารอบภู

ทอกแบบ 360 ซึง่มทัีง้หมด 7 ชัน้ ใชเ้วลาในการกอ่สรา้งนานถงึ 5 ปีเต็มจากชัน้ 1-7 จะมบีันไดไมใ้หเ้ดนิแบบ ตรงทอด

ยาวจนถงึจุดสูงสดุของยอดภูทอก และตัง้แต่ชัน้ที ่3 เป็นตน้ไปนักท่องเทีย่วสามารถเดนิชม แบบสะพานเวยีนรอบเขา

ซึง่จะ ไดเ้ห็น มุมมองทีแ่ตกต่างไปเรือ่ย ๆ บันไดทีท่อดขึน้สูย่อดภูทอกนี้เปรยีบเสมอืนเสน้ทางธรรมทีน่อ้มน า สัตบุรุษ 

ใหพ้น้โลกแหง่โลกยีะ สูโ่ลกแหง่ โลกตุระหรอืโลกแหง่ การหลดุพน้ดว้ย ความเพยีรพยายามและมุง่มั่น ภทูอก  

 

กลางวนั            บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

  

18.25 น. บินลัดฟ้าสู่ สนามบินอุดรธานี โดยสายการบิน THAI VIETJET เที่ยวบินที่ VZ207 (ใชร้ะยะเวลาเดินทาง

โดยประมาณ 1 ชัว่โมง 10 นาท)ี  

19.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 

** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

 

รายละเอยีดเทีย่วบนิ 
ราคาผูใ้หญ ่เด็กมี

เตยีง พกั 2-3 ทา่น 

 

ราคาไมร่วมต ัว๋

เครือ่งบนิ 

 

พกัเดีย่ว 

 

04 – 06 ธนัวาคม 2563 
(วนัพอ่แหง่ชาต)ิ 

(ศ.) BKK – UTH VZ200 07.30 – 08.40 
(อา.)UTH – BKK VZ207 18.25 – 19.35 

7,999 4,999 1,500 

05 – 07 ธนัวาคม 2563 

(วนัพอ่แหง่ชาต)ิ 
(ศ.) BKK – UTH VZ200 07.30 – 08.40 
(อา.)UTH – BKK VZ207 18.25 – 19.35 7,999 4,999 1,500 

10 – 12 ธนัวาคม 2563 

(วนัรฐัธรรมนูญ) 
(ศ.) BKK – UTH VZ200 07.30 – 08.40 
(อา.)UTH – BKK VZ207 18.25 – 19.35 7,999 4,999 1,500 

11 – 13 ธนัวาคม 2563 
(ศ.) BKK – UTH VZ200 07.30 – 08.40 
(อา.)UTH – BKK VZ207 18.25 – 19.35 6,999 4,999 1,500 

18 – 20 ธนัวาคม 2563 
(ศ.) BKK – UTH VZ200 07.30 – 08.40 
(อา.)UTH – BKK VZ207 18.25 – 19.35 6,999 4,999 1,500 

08 – 10 มกราคม 2564 
(ศ.) BKK – UTH VZ200 07.30 – 08.40 
(อา.)UTH – BKK VZ207 18.25 – 19.35 6,999 4,999 1,500 

15 – 17 มกราคม 2564 
(ศ.) BKK – UTH VZ200 07.30 – 08.40 
(อา.)UTH – BKK VZ207 18.25 – 19.35 6,999 4,999 1,500 

22 – 24 มกราคม 2564 
(ศ.) BKK – UTH VZ200 07.30 – 08.40 
(อา.)UTH – BKK VZ207 18.25 – 19.35 6,999 4,999 1,500 

29 – 31 มกราคม 2564 
(ศ.) BKK – UTH VZ200 07.30 – 08.40 
(อา.)UTH – BKK VZ207 18.25 – 19.35 6,999 4,999 1,500 

04 – 06 กุมภาพนัธ ์2564 
(พฤ.)BKK – UTH VZ200 07.30 – 08.40 
(ส.)UTH – BKK VZ207 18.25 – 19.35 

5,999 4,999 1,500 

05 – 07 กุมภาพนัธ ์2564 
(ศ.) BKK – UTH VZ200 07.30 – 08.40 
(อา.)UTH – BKK VZ207 18.25 – 19.35 6,999 4,999 1,500 

12 – 14 กุมภาพนัธ ์2564 
(ศ.) BKK – UTH VZ200 07.30 – 08.40 
(อา.)UTH – BKK VZ207 18.25 – 19.35 6,999 4,999 1,500 

19 – 21 กุมภาพนัธ ์2564 
(ศ.) BKK – UTH VZ200 07.30 – 08.40 
(อา.)UTH – BKK VZ207 18.25 – 19.35 6,999 4,999 1,500 

26 – 28 กุมภาพนัธ ์2564 
(วนัมาฆบูชา) 

(ศ.) BKK – UTH VZ200 07.30 – 08.40 
(อา.)UTH – BKK VZ207 18.25 – 19.35 7,999 4,999 1,500 

05 – 07 มนีาคม 2564 
(ศ.) BKK – UTH VZ200 07.30 – 08.40 
(อา.)UTH – BKK VZ207 18.25 – 19.35 6,999 4,999 1,500 

12 – 14 มนีาคม 2564 
(ศ.) BKK – UTH VZ200 07.30 – 08.40 
(อา.)UTH – BKK VZ207 18.25 – 19.35 6,999 4,999 1,500 

19 – 21 มนีาคม 2564 
(ศ.) BKK – UTH VZ200 07.30 – 08.40 
(อา.)UTH – BKK VZ207 18.25 – 19.35 6,999 4,999 1,500 

26 – 28 มนีาคม 2564 
(ศ.) BKK – UTH VZ200 07.30 – 08.40 
(อา.)UTH – BKK VZ207 18.25 – 19.35 6,999 4,999 1,500 

 

** ราคาเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ 3,900 บาท ** 
 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 400 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 

** ส าหรบัต ัว๋เครือ่งบนิทางบรษิทัยงัมไิดท้ าการจองใดๆท ัง้ส ิน้ ราคาคา่บรกิารขา้งตน้เป็นราคาต ัว๋ทีท่ า

การเช็ค ณ วนัที ่22 ตลุาคม 2563 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่สว่นตา่งเพิม่ หากในกรณีทีค่า่

ต ัว๋เครือ่งบนิ ณ วนัทีท่ าจองมรีาคาปรบัขึน้จากเดมิ ** 

 

** ในกรณีทีส่ายการบนิประกาศยกเลกิเทีย่วบนิ หรอืเทีย่วบนิเต็ม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใ์นการ

เปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ** 



 
 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 6 - 8  ทา่น ตอ่ 1 คนัรถตู ้ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา ** ในกรณีทีลู่กคา้เดนิทางไมถ่งึ 6 ทา่น และประสงคท์ีจ่ะเดนิทาง 
ลูกคา้จะตอ้งช าระคา่สว่นตา่งเพิม่เตมิ กรุณาตดิตอ่สอบถามเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้ ** 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 

  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ  

  คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

  คา่รถตู ้VIP น าเทีย่วตามรายการ 

  ค่าที่พัก หอ้งละ 2 ท่าน พรอ้มอาหารเชา้ ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการ หรือระดับเดียวกัน ทัง้นี้บริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการ

เปลีย่นแปลงหอ้งพัก  

  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

  คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     

  คา่จา้งมัคคเุทศก ์และทมีงานคอยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

  คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท, คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 

  คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่

นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

  ค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ 

อบัุตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัย

อืน่ เป็นตน้ 

  คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่ว ทา่นละ 400 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 

 

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิ พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน เพือ่ส ารองทีน่ ัง่ **ท ัง้นีร้ะยะเวลาใน

การช าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของสายการบนิเป็นผูก้ าหนด** 

2. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักทอ่งเทีย่ว

หรอืเอเจนซีไ่มช่ าระเงนิ หรอืช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของทา่นถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่่ากรณีใดๆ ใหถ้อื

วา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลื่อนการเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี(่ผูม้ีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ่งเพือ่แจง้ยกเลกิการจอง

กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชีือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อีเมลล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคืนที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงนิค่าบรกิารคืน โดยแนบ

หนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่

ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 



2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 30 วัน ขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน ของคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ และหักคา่ใชจ้่ายทีจ่่ายจรงิ ไดแ้ก่ 

คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ยานพาหนะ รา้นอาหาร โรงแรมทีพ่ัก คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ทอ่งเทีย่ว คา่บรกิาร หรอืคา่ใชจ้่ายที่

จ าเป็นอืน่ๆ ** ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ** 

2.2 ยกเลกิก่อนวันเดนิทาง 15 - 29 วัน คืนเงนิค่าทัวร์ 50% และหักค่าใชจ้่ายที่จ่ายจรงิ ไดแ้ก่ ค่ายานพาหนะ รา้นอาหาร 

โรงแรมทีพ่ัก คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว คา่บรกิาร หรอืคา่ใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 0 - 14 วัน ไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด** 

 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ 

และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหาย

ของสัมภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอืน่ เป็นตน้ 

5. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  

 


