
กำำ�หนดเดินท�ง 
พฤศจิิกำ�ยน 2563 - มีีน�คมี 2564

อุุดรธ�นี หนอุงค�ย 
ซุุปต�ร์ มี่วนคักำ ฮัักำหล�ยเด้อุ!! 3 วัน 1 คืน



วันเดินท�ง ร�ค�ผู้้้ใหญ่่ 
พักำ 2-3 ท่�นต่อุห้อุง

(ไมี่มีีพักำเดี�ยวและร�ค�เด็กำ)

จิำ�นวนที�นั�ง

17 - 19 พฤศจิิกำ�ยน 2563 (วันหยุดพิเศษ 19 -20) 3,988.- 9

20 - 22 พฤศจิิกำ�ยน 2563(วันหยุดพิเศษ 19 -20) 3,988.- 9

24 - 26 พฤศจิิกำ�ยน 2563 3,988.- 9

27 - 29 พฤศจิิกำ�ยน 2563 3,988.- 9

01 – 03 ธันว�คมี 2563 3,988.- 9

04 – 06 ธันว�คมี 2563 (วันพ่อุแห่งช�ติ) 4,088.- 9

10 – 12 ธันว�คมี 2563 (วันรัฐธรรมีน้ญ่) 4,088.- 9

15 – 17 ธันว�คมี 2563 3,988.- 9

18 – 20 ธันว�คมี 2563 3,988.- 9

22 – 24 ธันว�คมี 2563 3,988.- 9

25 – 27 ธันว�คมี 2563 3,988.- 9

30 ธันว�คมี 2563 – 01 มีกำร�คมี 2564(วันขึ้้�นปีใหมี่) 4,088.- 9

01 – 03 มีกำร�คมี 2564 (วันขึ้้�นปีใหมี่) 4,088.- 9

05 – 07 มีกำร�คมี 2564 3,988.- 9

08 – 10 มีกำร�คมี 2564 3,988.- 9

12 – 14 มีกำร�คมี 2564 3,988.- 9

15 – 17 มีกำร�คมี 2564 3,988.- 9

19 – 21 มีกำร�คมี 2564 3,988.- 9

22 – 24 มีกำร�คมี 2564 3,988.- 9



26 – 28 มีกำร�คมี 2564 3,988.- 9

29 – 31 มีกำร�คมี 2564 3,988.- 9

02 – 04 กำุมีภ�พันธ์ 2564 3,988.- 9

05 – 07 กำุมีภ�พันธ์ 2564 3,988.- 9

09 – 11 กำุมีภ�พันธ์ 2564 3,988.- 9

12 – 14 กำุมีภ�พันธ์ 2564 3,988.- 9

16 – 18 กำุมีภ�พันธ์ 2564 3,988.- 9

19 – 21 กำุมีภ�พันธ์ 2564 3,988.- 9

23 – 25 กำุมีภ�พันธ์ 2564 3,988.- 9

26 – 28 กำุมีภ�พันธ์ 2564 (วันมี�ฆบู้ช�) 4,088.- 9
02 – 04 มีีน�คมี 2564 3,988.- 9

05 – 07 มีีน�คมี 2564 3,988.- 9

09 – 11 มีีน�คมี 2564 3,988.- 9

12 – 14 มีีน�คมี 2564 3,988.- 9

16 – 18 มีีน�คมี 2564 3,988.- 9

19 – 21 มีีน�คมี 2564 3,988.- 9

23 – 25 มีีน�คมี 2564 3,988.- 9

26 – 28 มีีน�คมี 2564 3,988.- 9

30 มีีน�คมี – 1 เมีษ�ยน 2564 3,988.- 9



18.00 น 

19.00 น.. 

พร้้อมกัันที่่�จุุดนัดพบ ณ ป้�มี ปตท.ดินแดง-วิภ�วดี (ตร้งข้้าม ม.หอกัาร้ค้้า) โดยม่เจุ้า
หน้าที่่�ที่างบร้ิษััที่ฯ ค้อยให้กัาร้ต้อนร้ับและอำานวยค้วามสะดวกัแกั่ที่่าน กั่อนข้้�นร้ถม่กัาร้
ตร้วจุวัดอุณหภููมิร้่างกัาย และม่เจุลแอลกัอฮอล์ให้บร้ิกัาร้ตลอดกัาร้เดินที่าง
*กัรุ้ณาเผื่่�อเวลาในกัาร้เดินที่างมายังจุุดนัดหมาย เน่�องจุากัร้ถออกัเดินที่างตามเวลา 
หากัที่่าน มาไม่ที่ันเวลานัดหมาย ที่างบร้ิษััที่ข้อสงวนสิที่ธิ์ิ�ในกัาร้ไม่ค้่นค้่าใช้้จุ่ายใดๆ ที่ั�ง
สิ�น 
จุากันั�นนำาที่่านออกัเดินที่างสู ่จิ.อุุดรธ�น ีร้ะยะที่างปร้ะมาณ 600 กัม. ใช้้เวลาเดินที่าง
ปร้ะมาณ 10 ช้ม. ร้ะหว่างที่างให้ที่่านพักัผื่่อนตามอัธิ์ยาศััย และแวะเข้้าห้องนำ�าตามค้วาม
เหมาะสมข้องเส้นที่าง 
(8 ที่่านข้้�นไป ค้อนเฟิิร้์ม เดินที่าง)

เช้� นำาที่่านเดินที่างถึง อ.นายูง จุ.อุดร้ธิ์าน่ 
บร้ิกัาร้อาหาร้เช้้า ณ ร้้านอาหาร้ ม่�อที่่� 1
จุากันั�นนำาที่่านเดินที่างสู่ อ.นายูง จิ.อุุดรธ�นี เขึ้้�สู่้่ วัดป่�ภ้กำ้อุน ที่่�เกัิดข้้�นจุากัพุที่ธิ์
บร้ิษััที่ ที่่�ตร้ะหนักัถึงคุ้ณปร้ะโยช้น์ข้องธิ์ร้ร้มช้าติและป่าต้นนำ�าลำาธิ์าร้ ซึ่ึ�งกัำาลังถูกัที่ำาลาย 
และเพ่�อตามร้อยพร้ะยุค้ลบาที่พร้ะบาที่สมเด็จุพร้ะเจุ้าอยู่หัว ในกัาร้ร้ักัษัาค้วามสมบูร้ณ์
ข้องป่าไม้ต้นนำ�าลำาธิ์าร้ สัตว์ป่า และพร้ร้ณไม้นานาพันธิ์ุ์ ให้เป็นมร้ดกัข้องลูกัหลานไที่ยคู้่
กัับแผื่่นดินไที่ย วัดป่าภููกั้อน จุะเป็นสถานที่่�ที่่�สงบเหมาะแกั่กัาร้บำาเพ็ญภูาวนาข้องพร้ะ
สายกัร้ร้มฐาน ภูายในวัดม่พร้ะบร้มสาร้ีร้ิกัธิ์าตุบร้ร้จุุ ในพร้ะเกัศัพร้ะร้่วงโร้จุน์ศัร้ีบูร้พา 
ซึ่ึ�งเป็นปร้ะธิ์านปร้ะดิษัฐานหน้าองค้์พร้ะปฐมร้ัตนบูร้พาจุาร้ย์มหาเจุด่ย์ ม่พร้ะพุที่ธิ์
ไสยาสน์โลกันาถศัาสดามหามุน่ เป็นพร้ะพุที่ธิ์รู้ปปางปร้ินิพพาน ที่ำาด้วยหินอ่อนข้าวจุากั
เม่องค้าร้์ร้าร้่า ปร้ะเที่ศัอิตาล่ ค้วามยาว 20 เมตร้ ม่ ลักัษัณะอ่อนช้้อยงดงาม 
อัธิ์ยาศััยให้ที่่านเดินเล่นถ่ายรู้ป 
 

DAY 1
จิ.กำรุงเทพฯ – ป้�มี ปตท.ดินแดง-วิภ�วดี (ตรงขึ้้�มี มี.หอุกำ�รค้�) – จิ.อุุดรธ�นี

DAY 2
จิ.กำรุงเทพฯ – ป้�มี ปตท.ดินแดง-วิภ�วดี (ตรงขึ้้�มี มี.หอุกำ�รค้�) – จิ.อุุดรธ�นี



เที�ยง 
บู่�ย

 นำาที่่านเดินที่างสู่ อ.สังค้ม จุ.หนองค้าย เข้้าสู่ วัดผื่าตากัเส่�อ เป็นวัดที่่�ตั�งอยู่บน
ยอดเข้าสูง วัดแห่งน่�ไม่ได้เป็นแต่สถานที่่�ปฏิิบัติธิ์ร้ร้มเที่่านั�น แต่ยังเป็นแหล่งที่่องเที่่�ยวที่่�ม่
ค้วามงดงามตามธิ์ร้ร้มช้าติ ม่นักัที่่องเที่่�ยวเดินที่างมาช้มค้วามงามอย่างไม่ข้าดสาย 
ภูายในวัดมองเห็นวิวข้องแม่นำ�าโข้งที่่�สวยที่่�สุดแห่งหนึ�ง ให้ที่่านเดินเล่นช้มวิวที่ิวที่ัศัน์บน 
Skywalk ที่่�อยู่ร้ิมหน้าผื่าเป็นที่างเดินกัร้ะจุกัใสรู้ปวงกัลม หากัมาเที่่�ยวในช้่วงเช้้าอาจุม่
โอกัาสได้เห็นสายหมอกับางที่่�ลอยเหน่อแม่นำ�าโข้งอ่กัด้วย 
บร้ิกัาร้อาหาร้กัลางวัน ณ ร้้านอาหาร้ ม่�อที่่� 2 
นำาที่่านเล่อกัซึ่่�อข้องฝากัจุากั จุ.หนองค้าย ที่่� ตล�ดท่�เสู่ด็จิ หรือุ ตล�ดอุินโดจิีน เดิม
ช้่�อ ตลาดที่่าเร้ือ เพร้าะกั่อนที่่�จุะม่กัาร้สร้้างสะพานมิตร้ภูาพ ไที่ย-ลาว ปร้ะช้าช้นที่ั�งสอง
ฝ่�งนำ�า จุะต้องใช้้เร้ือในกัาร้สัญจุร้ไปมา ที่ำากัาร้ค้้าร้ะหว่างช้ายแดนกัันอย่างค้ึกัค้ักั ที่่�น่�จุ้ง
เป็นที่่�ที่ำากัาร้ด่านตร้วจุค้นเข้้าเม่องและที่ำาหนังส่อเดินที่างผื่่านแดน ในปี 2498 เกัิดนำ�า
ที่่วมค้ร้ั�งใหญ่ พร้ะบาที่สมเด็จุพร้ะเจุ้าอยู่หัวภููมิพลอดุลยเดช้ และ สมเด็จุพร้ะนางเจุ้าสิ
ร้ิกัิติ� พร้ะบร้มร้าช้ิน่นาถได้ที่ร้งเสด็จุไปเย่�ยมเย่ยนร้าษัฎร้ จุ.หนองค้าย พร้ะองค้์ได้เสด็จุ
ข้้�นจุากัเร้ือพร้ะที่่�นั�ง ณ ตลาดที่่าเร้ือ แห่งน่� ภูายหลังจุ้งเปล่�ยนช้่�อจุากั “ตลาดที่่าเร้ือ” 
เป็น “ตลาดที่่าเสด็จุ” และที่่�น่�ยังเป็นแหล่งซึ่่�อข้ายผื่ลิตภูัณฑ์์ชุ้มช้นจุังหวัดหนองค้าย ที่่�ม่
สินค้้าแที่บทีุ่กัอย่างที่่�ต้องกัาร้ ในจุังหวัดหนองค้าย เช้่น อาหาร้พ่�นเม่อง สินค้้า OTOP 
ปร้ะจุำาตำาบล ข้องที่่�ร้ะลึกั และข้องเค้ร้ื�องใช้้ต่างๆ เป็นต้น 
นำาที่่านเดินที่างสู่ ศัาลาแกั้วกัู่, อุที่ยานเที่วาลัย หร้ือ วัดแข้กั เป็นศัาสนสถานที่่�ม่กัาร้จุัด
แสดงปร้ะติมากัร้ร้มปูนป่�นกัลางแจุ้งข้นาดยักัษั์จุำานวนมากัที่่�สุดในปร้ะเที่ศัไที่ย ผืู่้สร้้าง
ปร้าร้ถนาให้ที่่�แห่งน่�เป็นเม่องอมตะแกั้วกัู่มหานิพพานหร้ือดินแดนแห่งกัาร้หลุดพ้นจุากั
กัิเลสที่ั�งปวงศัาลาแกั้วกัู่ เย่�ยมช้มค้วามยิ�งใหญ่อลังกัาร้ข้อง



เย็น

รู้ปป่�นเที่วาลัย ซึ่ึ�งเกัิดจุากัแร้งศัร้ัที่ธิ์า ค้วามเช้่�อในบาป บุณ คุ้ณ โที่ษั ในค้ำาสอนข้อง
ศัาสนาต่างๆ จุนกัลายมาเป็นพิพิธิ์ภูัณฑ์์งานปร้ะติมากัร้ร้มปูนป่�นกัลางแจุ้งที่่�หาช้มที่่�ไหน
ไม่ได้ในปร้ะเที่ศัไที่ยจุำานวนมากัค้ำาว่า “กัู่” ในศัาลาแกั้วกัู่นั�นม่ค้วามหมายว่า “กัุฏิิ” , “
อาวาส” หร้ือ “ศัาลา” เพร้าะฉะนั�นค้ำาว่า “ศัาลาแกั้วกัู่” จุ้งเป็นค้ำาซึ่้อนที่่�ม่ค้วามหมายว่า 
“ศัาลาแกั้ว” อัธิ์ยาศััยให้ที่่านเดินเล่นถ่ายรู้ป 
บร้ิกัาร้อาหาร้เย็น ณ ร้้านวีที่่แหนมเน่อง ม่�อที่่� 3 ลิ�มร้สอาหาร้ที่้องถิ�นสไตล์เวียดนาม 
ที่่�ต้องห้าม!! พลาดเม่�อมาเย่อนแถบภูาค้อ่สานเหน่อ และที่่านสามาร้ถเล่อกัซึ่่�อข้องฝากั
ข้้�นช้่�อจุากั จุ.อุดร้ธิ์าน่ได้ที่่�ร้้านวีที่่แหนมเน่อง อาที่ิ หมูยอ และแหนมเน่อง เป็นต้น

พักั โร้งแร้มที่่�พักั The Cape Hotel จุ.อุดร้ธิ์าน่ หร้ือเที่่ยบเที่่า 
(ช้่�อโร้งแร้มที่่�ที่่านพักัที่างบร้ิษััที่จุะที่ำากัาร้แจุ้งพร้้อมใบนัดหมาย 5 วันกั่อนวันเดินที่าง)

DAY 3
จิ.อุุดรธ�นี – หนอุงประจิักำษ์ – คำ�ชะโนด – ทะเลบูัวแดง – จิ.กำรุงเทพฯ

เช้� บร้ิกัาร้อาหาร้เช้้า ณ ห้องอาหาร้ข้องที่่�พักั ม่�อที่่� 4
 นำาที่่านถ่ายรู้ปเช้็ค้อินกัับ เป็ดเหลือุง ณ หนอุง
ประจิักำษ์ ที่่�มาถึงอุดร้ธิ์าน่ต้องถ่ายรู้ปกัับเป็ดเหล่อง ที่่�ถ่อว่า
กัลายเป็นสัญลักัษัณ์ข้องอุดร้ธิ์าน่ไปแล้ว เน่�องจุากัเที่ศับาล
นค้ร้อุดร้ธิ์าน่นำาเป็ดยางส่เหล่องตัวใหญ่ที่่�จุำาลองแบบมาจุากั 
Giant Rubber Duck อันโด่งดังข้องฮ่องกัง
 จุากันั�นนำาที่่านเดินที่างสู่ อุ.บู้�นดุง จิ.อุุดรธ�นี เขึ้้�สู่้่ 
คำ�ชะโนด หรือุ  หรือุ วังน�คินทร์คำ�ชะโนด เช้่�อว่าเป็นสถาน
ที่่�ศัักัดิ�สิที่ธิ์ิ�ดินแดนล่�ลับข้องพญานาค้ เป็นที่่�เค้าร้พยำาเกัร้งและ
ศัร้ัที่ธิ์าข้องค้นในจุังหวัดอุดร้ธิ์าน่และอ่สานตอนบน ค้ำาช้ะโน
ดม่ลักัษัณะเป็น เกัาะลอยนำ�า ที่่�เต็มไปด้วยต้นช้ะโนด
 



เที�ยง 
บู่�ย

หร้ือ ต้นตาล ป่าค้ำาช้ะโนดเป็นสถานที่่�ปร้ากัฏิในตำานานพ่�นบ้าน เช้่�อว่าเป็นที่่�สิงสถิตข้อง
พญานาค้ปู่ศัร้ีสุที่โธิ์ ย่าศัร้ีปร้ะทีุ่มมา และสิ�งล่�ลับต่างๆ เกัาะค้ำาช้ะโนดนั�น ไม่เค้ยจุมนำ�า 
โดยม่ค้วามเช้่�อที่่�ว่าเพร้าะม่พญานาค้ค้อยปกัป่กัร้ักัษัา ม่ค้วามเช้่�อที่่�ว่า ค้ำาช้ะโนด เป็น
สถานที่่�ข้้�นลงร้ะหว่างมนุษัยพิภูพกัับนาค้พิภูพข้องพญาสุที่โธิ์นาค้ร้าช้ ผืู่้สร้้างแม่นำ�าโข้ง
และเป็นเจุ้าข้องปลาบึกั เม่�อพญานาค้สุที่โธิ์นาค้ข้้�นมาบนมนุษัยพิภูพกั็จุะเป็นมนุษัย์และ
ม่ช้่�อ  เร้ียกัว่าเจุ้าปู่ศัร้ีสุที่โธิ์ จุุดไฮไลต์ข้องที่่�น่�ต้องไม่พลาด “บ่อค้ำาช้ะโนด” เป็นบ่อที่่�ม่นำ�า
ไหลจุากัใต้ดิน ร้ะดับนำ�าจุะไม่เค้ยลดหร้ือเพิ�มเลย และม่ค้วามเช้่�อว่าเป็นปร้ะตูเช้่�อมไปสู่
เม่องบาดาล นักัที่่องเที่่�ยวที่่�มาจุะโยนเหร้ียญบาที่ ห้าบาที่ สิบบาที่ลงไปในบ่อตามค้วาม
เช้่�อส่วนบุค้ค้ล นำานำ�ามาด่�มกัินและลูบตามร้่างกัาย เพร้าะเช้่�อว่าช้่วยร้ักัษัาโร้ค้ได้ หร้ือตักั
นำ�าใส่ข้วด และเกั็บกัลับไปสักักัาร้ะเพ่�อค้วามเป็นสิร้ิมงค้ลแกั่ช้่วิต แต่ป่จุจุุบันที่าง
กัร้ร้มกัาร้วัดห้ามโยนเหร้ียญลงไปในบ่อเพ่�อเป็นกัาร้ร้ักัษัาค้วามสะอาด

- ขึ้้อุห้�มีขึ้อุงคำ�ชะโนด
1. ห้ามใส่ร้องเที่้าที่ั�วที่ั�งบร้ิเวณป่า หมวกั แว่นตา ร้่ม 
2. ห้ามนำาเค้ร้ื�องด่�มแอลกัอฮอล์ บุหร้ี� ห้ามเด็ดข้าด 
3. ห้ามใส่เส่�อส่แดง
- 6 กำฎขึ้อุงคำ�ชะโนด
1. ไม่จุุดธิ์ูปเที่่ยนบูช้าในป่าค้ำาช้ะโนด   
2. ให้นำาพานบายศัร้ีหร้ือเค้ร้ื�องเซึ่่นไหว้กัลับ เพ่�อลดข้ยะ
3. ไม่โยนเหร้ียญลงในบ่อนำ�าศัักัดิ�สิที่ธิ์ิ�     4. งดปล่อยปลาและสัตว์นำ�าลงไปในแหล่งนำ�า
5. ไม่ผืู่กัผื่้าแพร้ 7 ส่                        6. ไม่ที่าแป้งหร้ือข้ัดถูต้นไม้

บร้ิกัาร้อาหาร้กัลางวัน ณ ร้้านอาหาร้ ม่�อที่่� 5 
นำาที่่านช้ม ทะเลบูัวแดง หรือุ บูึงหนอุงห�นกำุมีภว�ปี อันซึ่่นแห่งส่สันที่่�ธิ์ร้ร้มช้าติได้
สร้ร้ค้์สร้้างข้้�น ที่ะเลสาบนำ�าจุืดข้นาดใหญ่ที่่�กัินพ่�นที่่�ส่วนใหญ่อยู่ใน อ.กัุมภูวาปีกัับบาง
ส่วนในพ่�นที่่� อ.ปร้ะจุักัษั์ศัิลปาค้มข้อง จุ.อุดร้ธิ์าน่ สถานที่่�สำาค้ัญปร้ะจุำา อ.กัุมภูวาปี 
จุ.อุดร้ธิ์าน่ และหนองนำ�าใหญ่แห่งน่�ยังม่ตำานานผื่าแดงนางไอ่ ค้วามเช้่�อเร้ื�องพญานาค้ 
ใน จุ.สกัลนค้ร้ ที่่�ยังค้งเล่าข้านต่อเน่�องกัันมาจุนถึงทีุ่กัวันน่� **ด้วยธิ์ร้ร้มช้าติข้อง
ดอกับัวสาย หร้ือบัวแดง นั�นจุะบานในช้่วงเช้้าตรู้่จุนถึงเวลาปร้ะมาณ 11.00 น. ช้่วง
เวลาดังกัล่าวจุะเป็นช้่วงเวลาที่่�ดอกับัวบานสวยที่่�สุดในช้่วงเด่อนตุลาค้ม ถึง เด่อน
ม่นาค้ม ข้องทีุ่กัปี ดอกับัวแดงในหนองหาน ซึ่ึ�งม่จุำานวนมากัจุะงอกังามโผื่ล่จุากันำ�าข้้�น
มา โดยในเด่อนตุลาค้มบัวจุะเร้ิ�มแตกัใบและเร้ิ�มออกัดอกัตูมและบานเพิ�มข้้�นเร้ื�อยๆ บัวจุะ
ออกัดอกัม่ปร้ิมาณมากัที่่�สุดในช้่วงเด่อนธิ์ันวาค้ม – กัุมภูาพันธิ์์ และค้่อยๆ ลดปร้ิมาณ
ลงในเด่อนม่นาค้ม **ที่ั�งน่�กัาร้ช้มที่ะเลบัวแดงจุ้งข้้�นอยู่กัับสภูาพอากัาศัข้องวันนั�น** 
อิสร้ะให้ที่่านได้ถ่ายรู้ปตามอัธิ์ยาศััย 



นำาที่่านเดินที่างกัลับสู่ จุ.กัรุ้งเที่พฯ ร้ะยะที่างปร้ะมาณ 600 กัม. ใช้้เวลาเดินที่างปร้ะมาณ 
10 ช้ม. ร้ะหว่างที่างให้ที่่านพักัผื่่อนตามอัธิ์ยาศััย และแวะเข้้าห้องนำ�าตามค้วามเหมาะสม
ข้องเส้นที่าง
หมายเหตุ : บร้ิษััที่ข้อสงวนสิที่ธิ์ิ� เปล่�ยนแปลงร้ายกัาร้ที่ัวร้์ได้ตามค้วามเหมาะสม อัน
เน่�องจุากัสภูาวะอากัาศั, กัาร้เม่อง และเหตุสุดวิสัยต่างๆ โดยมิต้องแจุ้งให้ที่ร้าบล่วงหน้า 
โดยค้ำานึงถึงผื่ลปร้ะโยช้น์ และค้วามปลอดภูัยข้องผืู่้ร้่วมเดินที่างเป็นสำาค้ัญ

มี�ตรกำ�รด้แลป้อุงกำันกำ�รติดเชื�อุโควิด-19 ขึ้อุงเร�
• ตร้วจุวัดอุณหภููมิกั่อนเดินที่าง
• ฉ่ดพ่นฆ่าเช้่�อภูายในยานพาหนะ และภูายในห้องพักั
• กัาร้จุัดโต๊ะอาหาร้เป็นไปตามนโยบายข้องร้ัฐ 
• ม่เจุลแอลกัอฮอล์ให้บร้ิกัาร้ตลอดกัาร้เดินที่าง
เอุกำสู่�รประกำอุบูกำ�รเดินท�ง 
สำาเนาบัตร้ปร้ะช้าช้น ใช้้สำาหร้ับกัาร้ที่ำาปร้ะกัันกัาร้เดินที่าง กัร้ณ่ที่่�ที่่านเดินที่างเป็นค้ร้อบค้ร้ัว (หลายที่่าน) 
กัรุ้ณาแจุ้งร้ายนามคู้่นอนกัับเจุ้าหน้าที่่�ให้ที่ร้าบ    ***** ร้บกัวนส่งพร้้อมกัับหลักัฐานกัาร้ช้ำาร้ะเงิน 
***** โปร้ดตร้วจุสอบ บัตร้ปร้ะช้าช้น: จุะต้องไม่หมดอายุ

อุัตร�ค่�บูริกำ�รนี�รวมี 
• ค้่าร้ถตู้ปร้ับอากัาศันำาเที่่�ยวตามร้ายกัาร้
• ที่่�พักัตามที่่�ร้ะบุ หร้่อเที่่ยบเที่่า (พักั 2-3 ที่่าน/ห้อง)
• บร้ิกัาร้นำ�าด่�ม  วันละ 1 ข้วด/ที่่าน
• ค้่าธิ์ร้ร้มเน่ยมเข้้าช้มสถานที่่�ต่าง ๆ ตามร้ายกัาร้ที่่�ร้ะบุ   
• ค้่าอาหาร้ ตามร้ายกัาร้ที่่�ร้ะบุ 
• มัค้คุ้เที่ศักั์นำาเที่่�ยวตลอดกัาร้เดินที่าง
• ค้่าเบ่�ยปร้ะกััน อุบัติเหตุในร้ะหว่างกัาร้เดินที่างที่่องเที่่�ยว วงเงินปร้ะกัันที่่านละ 500,000 บาที่ ( ไม่ค้ลอ

บค้ลุมถึง สุข้ภูาพ อากัาร้เจุ็บป่วย หร้ือ โร้ค้ปร้ะจุำาตัว ) กัร้ณ่เส่ยช้่วิต จุากัอุบัติเหตุร้ะหว่างกัาร้เดิน
ที่างที่่องเที่่�ยว วงเงินปร้ะกัันที่่านละ 1,000,000 บาที่  (เงื�อนไข้ตามกัร้ร้มธิ์ร้ร้ม์) 

อุัตร�ค่�บูริกำ�รนี� ไมี่รวมี
• ภูาษั่มูลค้่าเพิ�ม 7 % 
• ค้่าใช้้จุ่ายส่วนตัวข้องผืู่้เดินที่าง อาที่ิ ค้่าที่ำาหนังส่อเดินที่าง ค้่าโที่ร้ศััพที่์ ค้่าอาหาร้ เค้ร้่�องด่�ม ค้่า

ซึ่ักัร้ีด ค้่ามินิบาร้์ในห้องและค้่าพาหนะต่างๆ ที่่�มิได้ร้ะบุในร้ายกัาร้
• ค้่าธิ์ร้ร้มเน่ยมกัาร้เข้้าช้มสถานที่่�ข้องช้าวต่างช้าติที่่�เพิ�มเติมตามกัาร้จุ่ายจุร้ิง
• ค้่าที่ิปมัค้คุ้เที่ศักั์และค้นข้ับร้ถ ที่่านละ 300 บาที่/ที่ร้ิป (ช้ำาร้ะทีุ่กัที่่าน ยกัเว้น ที่าร้กัอายุไม่เกัิน 2 ปี)
• ช้าวต่างช้าติ ช้ำาร้ะเพิ�มที่่านละ 800 บาที่
• ค้่าอาหาร้สำาหร้ับที่่านที่่�ที่านเจุ มังสวิร้ัติ หร้่ออาหาร้สำาหร้ับมุสลิม



เงื�อุนไขึ้กำ�รจิอุง
มัดจุำาที่่านละ 1,500 บาที่/ที่่าน และช้ำาร้ะเงินค้่าที่ัวร้์ส่วนที่่�เหล่อกั่อนวันเดินที่างอย่างน้อย 20 วัน (กัาร้
ไม่ช้ำาร้ะเงินค้่ามัดจุำา หร้ือช้ำาร้ะไม่ค้ร้บ หร้ือเช้็ค้ธิ์นาค้าร้ถูกัร้ะงับกัาร้จุ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผืู่้จุัดม่สิที่ธิ์ิ
ยกัเลิกักัาร้จุองหร้ือยกัเลิกักัาร้เดินที่าง)  
เงื�อุนไขึ้กำ�รยกำเลิกำ และคืนค่�ทัวร์
• ยกัเลิกักั่อนกัาร้เดินที่างตั�งแต่ 30 วันข้ึ�นไป ค้่นเงินค้่าที่ัวร้์โดยหักัค้่าใช้้จุ่ายที่่�เกัิดข้ึ�นจุร้ิง
• ยกัเลิกักั่อนกัาร้เดินที่าง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จุากัยอดที่่�ลูกัค้้าช้ำาร้ะมา และเกั็บค้่าใช้้จุ่ายที่่�เกัิดข้ึ�น

จุร้ิง(ถ้าม่)
• ยกัเลิกักั่อนกัาร้เดินที่างน้อยกัว่า 15วัน ข้อสงวนสิที่ธิ์ิ�ยึดเงินเต็มจุำานวน
* กัร้ณ่ม่เหตุยกัเลิกัที่ัวร้์ โดยไม่ใช้่ค้วามผื่ิดข้องบร้ิษััที่ที่ัวร้์ ค้่นเงินค้่าที่ัวร้์โดยหักัค้่าใช้้จุ่ายที่่�เกัิดข้้�นจุร้ิง(
ถ้าม่)
* ค้่าใช้้จุ่ายที่่�เกัิดข้้�นจุร้ิง อาที่ิเช้่น ค้่าโร้งแร้ม ค้่ามัดจุำาร้้านอาหาร้ และค้่าใช้้จุ่ายจุำาเป็นอ่�นๆ
หมี�ยเหตุ : 
• บร้ิษััที่ฯ ข้อสงวนสิที่ธิ์ิ�ที่่�จุะเล่�อนกัาร้เดินที่างกัร้ณ่ที่่�ม่นักัที่่องเที่่�ยวร้่วมเดินที่างน้อยกัว่า 8 ที่่าน 
• บร้ิษััที่ข้อสงวนสิที่ธิ์ิ� ในกัาร้ไม่ร้ับผื่ิดช้อบใดๆที่ั�งสิ�น หากัเกัิดสิ�งข้องสูญหายร้ะหว่างกัาร้เดินที่าง ไม่

ว่ากัร้ณ่ใดๆกั็ตาม และ ข้อสงวนสิที่ธิ์ิ�ในกัาร้เร้ียกัเกั็บค้่าใช้้จุ่ายตามจุร้ิง กัร้ณ่ที่่านล่มสิ�งข้องไว้ที่่�
โร้งแร้มและจุำาเป็นต้องส่งมายังจุุดหมายปลายที่างตามที่่�ที่่านต้องกัาร้ 

• บร้ิษััที่ฯ จุะไม่ร้ับผื่ิดช้อบใดๆ ที่ั�งสิ�น หากัเกัิดกัร้ณ่ กัาร้ปร้ะที่้วง, กัาร้นัดหยุดงาน, กัาร้กั่อกัาร้
จุลาจุล, ภูัยธิ์ร้ร้มช้าติ, กัาร้นำาสิ�งข้องผื่ิดกัฎหมาย ซึ่ึ�งอยู่นอกัเหน่อค้วามร้ับผื่ิดช้อบข้องบร้ิษััที่ฯ

• เม่�อที่่านตกัลงช้ำาร้ะเงินค้่าที่ัวร้์ที่ั�งหมดกัับที่างบร้ิษััที่ฯ แล้ว ที่างบร้ิษััที่ฯ จุะถ่อว่าที่่านได้ยอมร้ับเง่�อนไข้
ข้้อตกัลงต่างๆ ที่ั�งหมด 

• มัค้คุ้เที่ศักั์ พนักังานและตัวแที่นข้องผืู่้จุัด ไม่ม่สิที่ธิ์ิในกัาร้ให้ค้ำาสัญญาใด ๆ ที่ั�งสิ�นแที่นผืู่้จุัด นอกัจุากั
ม่เอกัสาร้ลงนามโดยผืู่้ม่อำานาจุข้องผืู่้จุัดกัำากัับเที่่านั�น

• สภูาพกัาร้จุร้าจุร้ในช้่วงวันเดินที่างตร้งกัับวันหยุดเที่ศักัาล หร้่อ วันเสาร้์อาที่ิตย์ ร้ถอาจุจุะติด อาจุ
ที่ำาให้เวลาในกัาร้ที่่องเที่่�ยวแต่ละสถานที่่�น้อยลง อาจุจุะข้อค้วามร้่วมม่อจุากัผืู่้เดินที่างในบางค้ร้ั�งที่่�
ต้องเร้่งร้ีบ เพ่�อให้ได้ที่่องเที่่�ยวตามโปร้แกัร้ม

• เม่�อที่่านออกัเดินที่างไปกัับค้ณะแล้ว ที่่านงดใช้้บร้ิกัาร้ใดบร้ิกัาร้หนึ�ง หร้่อไม่เดินที่างพร้้อมค้ณะ 
ถ่อว่าที่่านสละสิที่ธิ์ิ� ไม่สามาร้ถเร้ียกัร้้องค้่าบร้ิกัาร้ค้่นได้ ไม่ว่ากัร้ณ่ใดๆ ที่ั�งสิ�น

• หลังจุากัที่่านช้ำาร้ะค้่าที่ัวร้์ค้ร้บตามจุำานวนเร้่ยบร้้อยแล้ว ที่างบร้ิษััที่จุะนำาส่งใบนัดหมายและเตร้่ยม
ตัวกัาร้เดินที่างให้ที่่านอย่างน้อย 3 หร้ือ 5 วัน กั่อนออกัเดินที่าง

• กัร้ณ่ที่่�โปร้แกัร้มม่ที่่�พักั ที่างบร้ิษััที่จุะจุัดที่่�นอนเป็นลักัษัณะ 2 เต่ยงหร้่อ 3 เต่ยง ที่างบร้ิษััที่ไม่ม่
นโยบายจุัดคู้่นอนให้กัับลูกัค้้าที่่�ไม่รู้้จุักักัันมากั่อน เช้่น กัร้ณ่ที่่�ที่่านเดินที่าง 1 ที่่าน จุำาเป็นต้องช้ำาร้ะค้่า
ห้องพักัเด่�ยวตามที่่�ร้ะบุ 

** เมีื�อุท่�นชำ�ระเงินค่�ทัวร์ให้กำับูท�งบูริษัทฯ แล้วท�งบูริษัทฯ จิะถืือุว่�ท่�นได้ยอุมีรับูเงื�อุนไขึ้ขึ้้อุตกำลงทั�งหมีดนี�แล้ว **




