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โปรแกรมทวัร ์

วนัแรกของการเดินทาง (1)      สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินอุดรธานี - บึงกาฬ - ศาลปู่อือลือนาคราช  

                                          บึงโขงหลง - ถ ้านาคา 

04.05 น. คณะพรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอร ์ 

สายการบิน THAI SMILE (WE) เท่ียวบินท่ี WE2 เจา้หน้าท่ีจากบริษัทฯ จะคอยตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวกใหท้า่นกอ่นข้ึนเคร่ือง (ใชร้ะยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที) 

ส ำคญัโปรดอ่ำน : เน่ืองจำกผูเ้ดินทำงต ำ่กว่ำ 10 ท่ำน ท ำใหไ้ม่สำมำรถออกตัว๋เคร่ืองบินแบบกรุ๊ปได ้

ดังนั้นสำยกำรบิน ไฟลท์บิน และรำคำตัว๋เคร่ืองบินอำจมีกำรเปล่ียนแปลง ทำงบริษัทจะแจง้ใหท่้ำน

ทรำบก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน 

08.15 น. เดินทางถึง สนามบินอุดรธานี หลงัจากรับกระเป๋าเดินทางเรียบรอ้ยแลว้ จากนั้นน าทา่นเดินทางโดยรถตูวี้ไอพี  

น าทา่นเดินทางสู ่จงัหวดับึงกาฬ (ใชร้ะยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 3 ชั่วโมง)  

น าทา่นเดินทางสู ่น าชมและถา่ยภาพ บึงโขงหลง ทะเลสาบขนาดใหญท่ี่เป็นพ้ืนท่ีอนุรักษ์พนัธุน์ก โดยเฉพาะนกน ้า

ท่ียา้ยถ่ินเขา้มาในชว่งฤดูหนาว ทัง้หา่นป่า นกเป็ดน ้า นกยาง นกกระเต็น มีจุดดูนกอยูด่อนสวรรค ์ เป็นแหลง่

พกัผอ่นและชมวิวทิวทศัน์ มองเห็นภูลงักาเป็นฉากหลงั จากนั้น คณะถา่ยภาพคูก่บั ศาลปู่อือลือนาคราช 

พญานาคผูถู้กสาบแหง่บึงโขงหลง 

เท่ียง  บริการ  อาหารเท่ียง ณ รา้นขาหมูรา้นเด็ด 

น าทา่นเดินทางไปยงั ถ ้านาคา เป็นถ า้ท่ีตัง้อยูใ่นเขตพ้ืนท่ี อุทยานแห่งชาติภูลงักา อ าเภอบึงโขงหลง จงัหวดับึง

กาฬ คะ่ โดยตัง้อยูใ่กลก้บั วดัถ า้ชยัมงคล ความสวมงามของท่ีน่ีก็

คือ รูปทรงของหินขนาดใหญ่ ท่ีมีรูปร่างคลา้ยกบั งูยกัษ์ หรือ 

พญานาค และท าใหถ้ า้แห่งน้ี เป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวอีกแห่งส าหรับ

คนท่ีชอบธรรมชาติ และเร่ืองลึกลบั  ภายในถ า้ จะพบกบัหินท่ีมี

รูปร่างคลา้ยกบัล าตวัของพญานาค ซ่ึงดูๆไปจะคลา้ยๆ กบัเกล็ด

ของงูขนาดใหญ ่และปกคลุมไปดว้ยมอสสีเขียว ดูสวยงาม แปลก

ตา และก็น่าพิศวงดว้ยเชน่กนั นอกจากน้ี ยังมีการพบหินท่ีมี

ลกัษณะเหมือนเป็นส่วนหวัของงูยกัษ์ในบริเวณท่ีไมไ่กลกนัมากจากตวัถ า้อีกดว้ย เป็นการทอ่งเที่ ยวดูธรรมชาติท่ีท่ี

สรา้งสรรคค์วามแปลกตา สวยงาม และลึกลบั น่าคน้หาเป็นท่ีสุด  

เสน้ทางส าหรบัการเดิน ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร โดยทางเดินเป็นทางเดินดินสลบักบับนัได และ

มีบางช่วงจะตอ้งดึงเชือก เสน้ทางเดินป่าชดัเจนมีป้ายบอกทางและมีเจา้หนา้ท่ีประจ าจุดตา่งๆเพ่ือ

แนะน าและรกัษาความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว 
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ขอ้แนะน าส าหรบั ถ ้านาคา 

- ควรแตง่การใหพ้รอ้มส าหรับเดินป่า 

- ควรเตรียมน ้าด่ืมอยา่งนอ้ย 2 ขวด /เกลือแร่ /กระเป๋าสะพายหลงั หรือกระเป๋าท่ีไมต่อ้งใชมื้อห้ิว /ยาดม /ยาหมอ่ง  และผลิตภณัฑ์

ป้องกนัยุง /ถุงมือ /เส้ือกนัฝนข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ 

- ในกรณีส าหรับผูสู้งอายุ หากร่างกายไมแ่ข็งแรง มีโรคประจ าตวั โดยเฉพาะความดนัโลหิตสูง เบาหวาน โรคหวัใจ หรือโรคไขขอ้ 

ไมแ่นะน า 

** หา้มน ากระดาษทิชชู ่หลอดดูดน ้า ถุงพลาสติก กลอ่งโฟม ดอกไมธู้ปเทียนเคร่ืองเซน่ไหว ้ข้ึนเขาโดยเด็ดขาด ** 

** เตรียมเงิน 100 บาท เพ่ือลงทะเบยีนมดัจ าขยะที่ ดา่นทางข้ึนคะ่ ** 

ค า่  บริการ  อาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ท่ีพกั   THE ONE HOTEL หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีสองของการเดินทาง (2) เขาสามวาฬ - ภูทอก - หนองคาย - วดัผาตากเส้ือ - SKYWALK - วดัโพธ์ิชยั –  

                                         อดุรธานี - วดัป่าภูกอ้น - ถนนคนเดินอุดรธานี 

08.15 น. ต่ืนเชา้ ชมพระอาทิตยข้ึ์น ณ จุดชมวิวหินสามวาฬ โดยรถของชาวบา้นทอ้งถ่ิน หินสามวาฬ มีลกัษณะเป็นหิน

ขนาดใหญติ่ดหนา้ผาสูง แยกตวัเป็น 3 กอ้น 

มีอายุประมาณ  75 ลา้นปี เม่ือมองดูจากมุม

สูงในระยะไกล หินสามกอ้นน้ีจะดูคลา้ยกบั

ฝูงครอบครัววาฬ ท่ีประกอบดว้ยพอ่วาฬ แม่

วาฬ และลูกวาฬ ซ่ึงเรียกตามขนาดของหิน

แตล่ะกอ้น พรอ้มน าทา่นชมพระอาทิตยข้ึ์น 

หากอากาศดีเราจะไดส้มัผสัทะเลหมอก

อยา่งสวยงาม จากนั้น อิสระใหท้า่นถา่ยภาพ

แหง่ความประทบัใจตามอธัยาศยั ณ จุดชมวิวผาถ า้ฤๅษี จากนั้น คณะเดิ  นทางสู ่ ก าแพงภูสิงห ์ น าคณะกราบ

นมสัการ หลวงพอ่พระสิงห ์ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ของภูสิงห ์ณ ลานสิงหห์มอบ ซ่ึงมีกอ้นหินลกัษณะคลา้ยสิงหก์ าลงัหมอบ

อยู ่จนไดเ้วลาอนัสมควร คณะเดินทางกลบัสูท่ี่พกั 

เชา้  บริการ  อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าทา่นเดินทางไปยงั วดัเจติยาศรีวิหาร หรือวดัภูทอก ตัง้อยูใ่นบา้นค าแคน ต าบลนาสะแบง จ.บึงกาฬ โดยมี

พระอาจารยจ์วน กุลเชฏโฐ เป็นผูก้อ่ตัง้ ภูทอก ภาษาอีสานแปลวา่ภูเขาท่ีโดดเด่ียว ภูทอกนั้นมี 2 ลูก คือภูทอกใหญ่

และภูทอกนอ้ยสว่นท่ีนักแสวงบุญและนักทอ่งเที่ ยวทัว่ไป โดยสามารถชมไดคื้อภูทอกนอ้ย สว่นภูทอกใหญอ่ยูห่า่ง

ออกไป ยงัไมเ่ปิดใหน้ักทอ่งเที่ ยวชม ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้การเดินเทา้ข้ึนสู่ยอดภูทอก จุดเดน่ของภูทอกก็คือสะพานไม ้

และบนัไดข้ึนชมทศันียภาพรอบๆ ภูทอก โดยใชเ้พยีงแรงงานคนสรา้งบนัได เวียนไปมารอบภูทอกแบบ 360 ซ่ึงมี

ทัง้หมด 7 ชัน้ ใชเ้วลาในการกอ่สรา้งนานถึง 5 ปีเต็มจากชัน้ 1-7 จะมีบนัไดไมใ้หเ้ดินแบบ ตรงทอดยาวจนถึง
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จุดสูงสุดของยอดภูทอก และตัง้แตช่ ัน้ท่ี 3 เป็นตน้ไปนักทอ่งเที่ ยวสามารถเดินชม แบบสะพานเวียนรอบเขาซ่ึงจะ 

ไดเ้ห็น มุมมองท่ีแตกตา่งไปเร่ือย ๆ บนัไดที่ ทอดข้ึนสูย่อดภูทอกน้ีเปรียบเสมือนเสน้ทางธรรมท่ีนอ้มน าสตับุรุษให้

พน้โลกแหง่โลกียะ สูโ่ลกแหง่โลกุตระหรือโลกแหง่การหลุดพน้ดว้ยความเพียรพยายามและมุง่มัน่ ภูทอก  

จากนั้นน าทา่นเดินทางตอ่ไปยงั หนองคาย (ใชร้ะยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที)  

จากนั้นน าทา่นไปยงั วดัผาตากเส้ือ และ 

SKYWALK เป็นวดัที่ มีวิวทิวทศัน์สวยงาม มอง

จากบนผาลงมามองเห็นความเป็นอยูข่องชาว

ไทย-ลาว ภายในวดัมีธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์  

สามารถเดินลดัเลาะตามหนา้ผาเพ่ือชม

ธรรมชาติและ ทิวทศัน์ท่ีสวยงาม ท่ีวดัมี  ช่ือ

วา่  “วดัผาตากเส้ือ” เป็นวดัแหง่หน่ึงท่ี

นอกจากจะเป็นสถานท่ีปฏิบติัธรรมแลว้ยงัเป็น

จุดชมวิวท่ีสวยงาม เน่ืองจากเป็นตัง้อยูท่ี่สูงบน

ยอดเขาสูง หากข้ึนไปบนผาจะเห็นวา่มีวิวท่ี

สวยงามสามารถท่ีจะมองเห็นดา้นลา่งทัง้ฝั่งไทย 

ซ่ึงเป็นอ าเภอสงัคมและทางฝั่งลาวท่ีมีแมน่ ้าโขง

กัน้อยู ่ หากไปชว่งหนา้หนาวท่ีผาแหง่น้ีเป็นอีก

จุดหน่ึงมีทะเลหมอกดว้ย ภาพวิวจะพบกบัเขาตา่งๆท่ีเกิดข้ึนสลบัซบัซอ้นและมีแมน่ ้าสวยงาม 

เท่ียง  บริการ  อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

น าทา่นเดินทางสู ่วดัโพธ์ิชยั (พระอารามหลวง) จากเดิมช่ือ “วดัผีผิว” เน่ืองจากวดัน้ีเคยใชเ้ป็นท่ีเผาผีหรือเผาศพ 

และวา่กนัวา่มีผีดุ ซ่ึงตอ่มาไดเ้ปลี่ ยนช่ือใหมเ่ป็นวดัโพธ์ิชยั ในสมยัรัตนโกสินทร์แลว้จึงยกฐานะข้ึนมาเป็น พระ

อารามหลวงชัน้ตรี ชนิดสามญั เม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2524  

ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีประดิษฐาน “หลวงพ่อพระใส” พระพุทธรูปขดัสมาธิราบปางมารวิชยั ท่ีหลอ่ดว้ยทองสุกอนั

เป็นเน้ือทองค าถึง 92 เปอร์เซ็นต ์ ซ่ึงมีพระพุทธลกัษณะอนังดงามอยา่งมาก โดยมีต านานท่ีเลา่สืบกนัมาถึงประวติั

ของหลวงพอ่พระใสวา่สรา้งข้ึนโดยพระธิดา 3 องค ์ ของพระไชยเชษฐาธิราช กษัตริยแ์หง่ลา้นชา้งซ่ึงไดห้ลอ่

พระพุทธรูปข้ึน 3 องค ์ และขนานนามพระพุทธรูปตามนามของตนเองไวด้ว้ยวา่  “พระสุก” ประจ าพระธิดาคนโต 

“พระเสริม” ประจ าพระธิดาคนกลาง และ “พระใส” ประจ าพระธิดาคนสุดทอ้ง ซ่ึงมีขนาดลดหลัน่กนัตามล าดบั  

น าทา่นเดินทางไปยงั วดัป่าภูกอ้น ตัง้อยูใ่นเขตป่าสงวนแหง่ชาติป่านายงูและป่าน ้าโสม บา้นนาค า ต าบลบา้นกอ้ง 

อ าเภอนายูง จงัหวดัอุดรธานี เป็นท่ีท่ีเต็มไปดว้ยธรรมชาติ มีตน้ไม ้ล าธาร สตัวป่์า และตน้ไมน้านาชนิด วิหารของ

วดัป่าภูกอ้น งดงาม ตระการตาแกน่ักทอ่งเที่ ยวชาวไทยและตา่งชาติ โดยพระวิหารมีลกัษณะเป็นสถาปัตยกรรม

ไทยประยุกตส์มยัรัตนโกสินทร์ ท่ีมีประตูทางเขา้ออกวิหาร 3 ดา้น ภายในวิหารจะถูกตกแตง่อยา่งงดงามเป็นอยา่ง

มากทีเดียว โดยจะแฝงไปดว้ยเร่ืองราวค าสอนของพระพุทธเจา้ รอบๆทัว่ผาผนังมีภาพพุทธประวติัและภาพทศชาติ มี
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การตกแตง่รูปแบบภาพปัน้นูนต ่า หลอ่ดว้ยทองแดง ซ่ึงเป็นภาพของพระพุทธเจา้ในองคช์าติทัง้ 10 ชาติ ดา้นบนของ

ทุกภาพจะถูกแกะสลกัดว้ยบทสวดอิติปิโสชอ่งละทอ่นดว้ยสีเขียวเขม้บนพ้ืนหินออ่นสีขาว ถือวา่เป็นผนังวิหารท่ีมี

เอกลกัษณ์งดงามย่ิงนัก 

น าทา่นเพลิดเพลิน ถนนคนเดินอุดรธานี ซ่ึงจะมีการจ าหน่ายสินคา้ท่ีไมท่ าลายส่ิงแวดลอ้ม งานหตัถกรรม งาน

ศิลปะ สินคา้หายาก และสินคา้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และสว่นของลานกิจกรรมมีการสง่เสริมกลุม่นักเรียน นักศึกษา

ใหแ้สดงความสามารถทางดนตรี เปิดใหบ้ริการวนัศุกร์ และ เสาร ์ตัง้แตเ่วลา 16.00-21.00 น. 

            ** เพื่อควำมเพลิดเพลินในกำรท่องเท่ียว ใหท่้ำนอิสระอำหำรเย็นตำมอัธยำศยั ** 

ท่ีพกั  BROWN HOUSE HOTEL หรือเทียบเทา่ระดบัเดียวกนัเป็นโรงแรมสไตลอี์สาน ไดร้บัแรงบนัดาล

ใจจากบา้น   ไมเ้ก่าทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ มินิมอลลิสตต์ามวิถีการด ารงชีวิตของคนในทอ้งถ่ิน

และดัง้เดิมของชาวอีสาน 

วนัท่ีสามของการเดินทาง (3) เกาะค าชะโนด - พิพิธภณัฑอ์ุดรธานี - วดัโพธิสมภรณ ์- สนามบินอุดรธานี – 

                                         สนามบินสุวรรณภูมิ 

เชา้  บริการ  อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าทา่นเดินทางไปยงั เกาะค าชะโนด เช่ือกนัวา่เป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิและดินแดนลี้ ลบั จุดเช่ือมตอ่ระหวา่งเมือง

บาดาลและโลกมนุษย ์สถานท่ีแหง่น้ีปรากฏในต านานพ้ืนบา้นท่ีเช่ือกนัวา่เป็นท่ีสิงสถิตของพญานาคราชปู่ศรีสุทโธ 

และองคแ์มศ่รีปทุมมานาคราชเทวี และส่ิงลี้ ลบัตา่งๆ เป็นท่ียึดเหน่ียวจิตใจรวมศรัทธาของคนในจงัหวดัอุดรธานีและ

อีสานตอนบน ค าชะโนดมีลกัษณะเป็นเกาะลอยน า้ เม่ือเขา้มาถึงภายในพ้ืนท่ีของค าชะโนด จะรูสึ้กไดถึ้งความร่ม

ร่ืน ร่มเย็น เพราะปกคลุม

ไปดว้ยตน้ชะโนดทัว่

บริเวณ ใหท้า่นไดก้ราบ

ไหวศ้าลเจา้ปู่ศรีสุทโธขอ

โชค ขอพร ขอลาภ ตาม

อธัยาศยั **ค าแนะน า

การสกัการะบูชา** 

บริเวณดา้นหนา้ทางเขา้

เกาะค าชะโนด มีรา้นให้

จ าหน่ายบายศรี หรือเคร่ืองถวายตา่งๆ จากนั้นเม่ือเดินเขา้ไปยงัเกาะค าชะโนดมีจุดไหวส้กัการะตา่งๆ ดงัน้ี 

• จุดที่  1  ศาลาท าพิธีท่ีมีรูปปั้นของพอ่ปู่ศรีสุทโธและแมย่า่ศรีปทุมมา (บริเวณจุดน้ีจะมีพอ่พราหมณ์คอยใหค้ าแนะน าในการท าพิธี) 

o ส าหรับทา่นใดที่ ตอ้งการบน หรือขอพรใหพ้อ่ปู่แมย่า่ชว่ยเหลื  อในเร่ืองตา่งๆ ทางดา้นขวาของศาลาท าพิธี จะมี

เจา้หนา้ท่ีคอยใหค้ าแนะน า นอกจากน้ีส าหรับทา่นท่ีตอ้งการบน และขอพรสามารถรับชุดบนไดท่ี้จุดใหบ้ริการ โดย

ท าบุญตามก าลงัทรัพยข์องทา่น  
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หมายเหตุ: ชุดบน ประกอบไปดว้ย จานใสด่อกดาวเรือง เทียน ใบเขียนค าบนหรือค าอธิษฐานของทา่น จากนั้น

เจา้หนา้ท่ีจะมอบกระดาษหน่ึงใบส าหรับเก็บไว ้และรายละเอียดเก่ียวกบัการเตรียมตัวหากค าอธิษฐานของทา่น

เป็นจริง 

• ส าหรับทา่นใดที่น าบายศรีพญานาคมาถวายใหห้นัหนา้ของบายศรีพญานาคเขา้หาตวัเรา หลงัจากกลา่วบูชาจบ 

พอ่พราหมณ์จะน าบายศรี ไปวางไวท่ี้หนา้ของพอ่ปู่ และแมย่า่ แตท่า่นใดที่ ประสงคน์ ากลบั สามารถน ากลบัได ้

• จุดที่  2  หลงัเสร็ตส้ินพิธี จากตรงศาลาของพอ่ปู่และแมย่า่ทางดา้นขวาจะเป็นตน้ไทรใหญเ่พ่ือไปกราบไหวพ้อ่ปู และแมย่า่อีก

ครั้งท่ีตน้ไทรใหญ ่

• จุดที่  3  ศาลเจา้ตรงตน้มะเด่ือยกัษ์ ตน้มะเด่ือขนาดใหญอ่ายุนับ 100 ปี ท่ีเช่ือกนัวา่เป็นขุมทรัพยข์องพอ่ปู่ศรีสุทโธและแมย่า่ศรี

ปทุมมา ผูม้กันิยมมากราบไหวข้อพร (ใหถู้กหวย) 

• จุดที่  4  บอ่น ้าศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงมีความเช่ือวา่ เป็นจุดเช่ือมตอ่กบัโลกบาดาล มีน ้าผุดตลอดทัง้ปี 

** ทัง้น้ีจุด และพิธีการกราบไหวส้กัการะต่างๆ ข้ึนอยู่กบัระเบียบการจดัการของทางค าชะโนด 

ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงภายหลงั ** 

เท่ียง  บริการ  อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (พิเศษ!! บริการทา่นดว้ยเมนูแหนมเนือง) 

น าทา่นเดินทางไปยงั พิพิธภณัฑเ์มืองอุดรธานี อาคารเกา่แกท่ี่สรา้งข้ึนในสมยัรัชกาลท่ี 6 สถาปัตยกรรมแบบโค

โลเนียล แบบยุโรป ภายในจดัแสดงเก่ียวกบั ความเป็นมาจงัหวดัอุดรธานีตัง้แตป่ระวติัศาสตร์โบราณคดีธรรมชาติ

วิทยา ธรณีวิทยา ประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน ศิลปะวฒันธรรม รวมถึงพระประวติัและพระเกียรติคุณของกรมหลวง

ประจกัษ์ศิลาปาคมผูก้อ่ตัง้เมืองอุดรธานีโดยการท าเทคโนโลยีที่ ทนัสมยัมาชว่ย เสนอปรับบรรยากาศใหมี้มุม

ถา่ยภาพชิคๆ ชิลๆ ท าใหก้ารทอ่งเที่ ยวชมพิพิธภณัฑน์่าสนใจมากย่ิงข้ึน  

จากนั้นเดินทางไปสกัการะ วดัโพธิสมภรณ ์ เป็นพระอารามหลวง ท่ีต าบลหมากแขง้ มีความส าคญัทาง

ประวติัศาสตร์  ซ่ึงสรา้งในสมยัปลายรัชกาลท่ี 5 โดยมหาอ ามาตยต์รีพระยาศรีสุริยราชวรานุวตัร(โพธิ เนติโพธิ) 

ต าแหน่งสมุหเทศาภิบาลมณฑลอุดร ไดช้กัชวนราษฎรในหมูบ่า้นหมากแขง้สรา้งวดั ซ่ึงเหลา่ชาวบา้นตา่งนิยม

เรียกวา่ วดัใหม ่ตอ่มาพระเจา้วรวงศเ์ธอกรมหลวงชินวรสิริวฒัน์ สมเด็จพระสงัฆราชเจา้ วดัราชบพิธสถิตมหาสีมา

ราม กรุงเทพฯ ไดท้รงประทานนามวา่ “วดัโพธิสมภรณ์” ใหเ้ป็นอนุสรณ์แกท่า่น พระยาศรีสุริยราชวรานุวตัร ผูส้รา้ง

วดันี 

20.10 น.       ออกเดินทางกลบัสู ่ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน THAI SMILE เที่ ยวบินท่ี WE9 

21.15 น.       คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดิภาพ 
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อตัราค่าบริการ 

 

ก าหนดการเดินทาง 
 

รายละเอียดเท่ียวบิน 
ราคาผูใ้หญ่ เด็กมีเตียง และไม่

มีเตียงพกั 2-3 ทา่น 

 

พกัเด่ียว 
 

28 – 30 ตุลาคม 64 
(พฤ) BKK-UTH WE2 07.10-08.15 

(ส)    UTH-BKK WE9 17.30-18.40 
9,999 2,000 

04 – 06 พฤศจิกายน 64 
(พฤ) BKK-UTH WE2 07.10-08.15 

(ส)    UTH-BKK WE9 20.10-21.15 
9,999 2,000 

11 – 13 พฤศจิกายน 64 (พฤ) BKK-UTH WE2 07.10-08.15 

(ส)    UTH-BKK WE9 20.10-21.15 
9,999 2,000 

18 – 20 พฤศจิกายน 64 (พฤ) BKK-UTH WE2 07.10-08.15 

(ส)    UTH-BKK WE9 20.10-21.15 
9,999 2,000 

25 – 27 พฤศจิกายน 64 (พฤ) BKK-UTH WE2 07.10-08.15 

(ส)    UTH-BKK WE9 20.10-21.15 
9,999 2,000 

02 – 04 ธนัวาคม 2564 

(วนัพ่อแห่งชาติ) 

(พฤ)  BKK-UTH WE2 07.10-08.15 

(ส)    UTH-BKK  WE9 20.10-21.15 
11,999 2,000 

04 – 06 ธนัวาคม 2564 

(วนัพ่อแห่งชาติ) 

(ส) BKK-UTH WE2 07.10-08.15 

(จ) UTH-BKK WE9 20.10-21.15 
14,999 2,000 

09 – 11 ธนัวาคม 2564 

(วนัรฐัธรรมนูญ) 

(พฤ) BKK-UTH WE2 07.10-08.15 

(ส)    UTH-BKK WE9 20.10-21.15  
13,999 2,000 

16 – 18 ธนัวาคม 2564 (พฤ) BKK-UTH WE2 07.10-08.15 

(ส)    UTH-BKK WE9 20.10-21.15 
9,999 2,000 

23 – 25 ธนัวาคม 2564 (พฤ) BKK-UTH WE2 07.10-08.15 

(ส)    UTH-BKK WE9 20.10-21.15 
9,999 2,000 

 

** ส าหรบัตัว๋เคร่ืองบินทางบริษทัยงัมิไดท้ าการจองใดๆทัง้ส้ิน ราคาค่าบริการขา้งตน้เป็นราคาตัว๋ท่ีท าการเช็ค ณ วนัท่ี 15 กนัยายน 

2564 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าส่วนต่างเพ่ิม หากในกรณีท่ีค่าตัว๋เคร่ืองบิน ณ วนัท่ีท าจองมีราคาปรบัข้ึนจากเดิม **  

** ในกรณีท่ีสายการบินประกาศยกเลิกเท่ียวบิน หรือเท่ียวบินเต็ม ทางบริษทัขอสงวนสิทธใ์นการเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ** 

* กรณีพกั 3 ท่าน/หอ้ง ทางโรงแรมจะท าการเสริมเตียงไดเ้ทา่นัน้ * 

** ราคาทวัรน้ี์ส าหรบันกัท่องเท่ียวชาวไทยเท่านัน้ นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติมีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติม 500 บาท/ท่าน ** 
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***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ และไกดน์ าเท่ียวท่านละ 300 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 

การเดินทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวนขัน้ต า่ 6 ท่าน ต่อ 1 คนัรถตู ้ 

กรณีผูโ้ดยสารไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว  

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

***เน่ืองดว้ยสถานท่ีท่องเท่ียว หรือรา้นคา้บางแห่งอาจจะยงัไม่สามารถเปิดใหบ้ริการได*้** 

**ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลง หรืองด สถานท่ีดงักล่าว อนัมาจากเหตุสุดวิสยั** 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

☑ คา่รถโดยสารตลอดเสน้ทาง ตามรายการท่ีระบุ (ยงัไมร่วมทิปคนขบัรถ) 

☑ คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั  

☑ น ้าหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเคร่ือง 20Kg/ทา่น (กรณีท่ีเดินทางดว้ยสายการบิน ไทยสมายดเ์ทา่นัน้) 

☑ น ้าหนักสมัภาระถือข้ึนเคร่ือง Carry on 7Kg/ทา่น 

☑ คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการระบุ 

☑ คา่อาหารตามท่ีรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ ยนไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์ของ

ลูกคา้เป็นส าคญั 

☑ คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัทเทา่นั้น 

☑ คา่โรงแรมท่ีพกัระดบัมาตราฐานตามท่ีรายการระบุ (พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตอ่หอ้ง กรณีท่ีพกั 3 ทา่น เป็นการนอนเตียงเสริม 1 

ทา่น) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปลี่ ยนโรงแรมท่ีพกัไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทนโดยอา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความ

เหมาะสมเดิมโดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

☑ คา่จา้งไกดน์ าเที่ ยวคอยบริการ และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

☑ คา่ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซ้ือประกนัเพ่ิมเพ่ือ

คุม้ครองสุขภาพกรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

☒ คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ คา่โทรศพัท ์ คา่โทรศพัทท์างไกล คา่อินเตอร์เน็ต คา่ซกัรีด มินิบาร์ในหอ้ง 

รวมถึงคา่อาหาร เคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
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☒  คา่ใชจ้า่ยที่ เพ่ิมข้ึนของนักทอ่งเที่ ยวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เชน่ ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การ

ปฏิวติั อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลี่ ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุ

สุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

☒ คา่สมัภาระโหลดใตท้อ้งเคร่ือง 400 บาท / 15 KG (กรณีท่ีเดินทางดว้ยสายการบินอ่ืนท่ีไมไ่ดร้วมคา่สมัภาระ) 

☒  คา่ทิปคนขบัรถ และไกดน์ าเที่ ยว ทา่นละ 300 บาท  

 

เง่ือนไขการช าระคา่บริการ 

1. นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าคา่ทวัร ์ เป็นจ านวน 5,000 บาทต่อท่าน พรอ้มส าเนาบตัร

ประชาชน เพ่ือส ารองท่ีนัง่ 

2. นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินคา่บริการส่วนท่ีเหลือทัง้หมดก่อนวนัเดินทางอย่างนอ้ย 21 วนั กรณี

นักทอ่งเที่ ยวหรือเอเจนซ่ีไมช่  าระเงิน หรือช าระเงินไมค่รบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของทา่นถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่

วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักทอ่งเที่ ยวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

3. การติดตอ่ใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ 

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ี

รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักทอ่งเที่ ยวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักทอ่งเที่ ยวหรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ช่ือใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์ อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการ

จองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไมร่ับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเที่ ยวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินคา่บริการคืน นักทอ่งเที่ ยวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้ง

แฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรับเงินคา่บริการคืน โดย

แนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินคา่บริการตา่งๆ และหนา้สมุดบญัชี

ธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคา่บริการดงัน้ี 

1. ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางมากกวา่ 30 วนั ข้ึนไป คืนเงินคา่ทวัร์เต็มจ านวน หรือหกัคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึนตามจริง ** ในกรณี

ท่ีวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 40 วนั ** 

2. ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางมากกวา่ 15 วนั คืนเงินคา่ทวัร์ 50% และหรือหกัคา่ใชจ้า่ยที่ จา่ยจริง อาทิ คา่จองยานพาหนะ 

รา้นอาหาร โรงแรมท่ีพกั คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีทอ่งเที่ ยว คา่บริการ หรือคา่ใชจ้า่ยที่ จ าเป็นอ่ืนๆ ท่ีไมส่ามารถคืน

เงินได ้

3. ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมคื่นเงินคา่ทวัร์ท่ีช  าระแลว้ทัง้หมด 
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เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือการทอ่งเที่ ยวเทา่นั้น 

2. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมด หรือถูก

ปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคื่นเงินคา่บริการไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทัง้น้ี บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภยัของนักทอ่งเที่ ยวสว่น

ใหญเ่ป็นส าคญั 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบใดๆ ตอ่ความเสียหายหรือคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักทอ่งเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เชน่ ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหาย

หรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลี่ ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

5. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไมมี่อ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แตมี่เอกสารลงนามโดย

ผูมี้อ านาจของบริษัทก ากบัเทา่นั้น  

6. เง่ือนไขการเดินทาง ระเบียบ ขอ้จ ากดัการเดินทาง ในแตล่ะจงัหวดัอาจมีการเปลี่ ยนแปลงตามนโยบายของภาครัฐ ทัง้น้ี

นักทอ่งเที่ ยวท่ีประสงคจ์ะเดินทางตอ้งมีความพรอ้มปฏิบติัตามเง่ือนไขของจงัหวดันั้นๆ 

 


