
 

 

 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรม : 20232 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THD03 ไหวพ้ระขอพรปีใหม ่สขุใจ อดุรฯ 

หนองคาย 3 วนั 2 คนื 



บนิดว้ยสายการบนิ นกแอร์ NOKAIR (DD) : ขึน้เครื่องที่

สนามบนิดอนเมือง(DMK) 

DD9200 DMK(กรุงเทพ) - UTH(
อุดรธานี) 

05.55 – 07.00 

DD9217 UTH(อดุรธานี)- DMK(
กรุงเทพ) 

18.35 – 19.35 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนกัไมเ่กนิ 15 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถือขึน้เครื่องบนิ

ไดน้ ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 

มาตราการดูแลป้องกนั การตดิเช้ือโควดิ-19  
- ตรวจวดัอุณหภูมกิอ่นการเดนิทาง  
- ฉีดพน่ฆา่เช้ือภายในยานพาหนะ กอ่นใหบ้รกิารทุกคร ัง้ 
- โตะ๊อาหาร มีการจดัทีน่ ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใช้ช้อนกลาง (Social Distancing)  
- บรกิารหน้ากากอนามยัชนิดผา้ ทา่นละ 1 อนั  
- จุดบรกิาร แอลกอฮอล์ลา้งมือประจ ารถบสั ตลาดการเดนิทาง  
- จดัผงัทีน่ ั่ง ตามมาตราการป้องกนั COVID-19 ของกระทรวงการทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศ

ไทย 

 
 
 

03.30 น.  คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาหารคารผู้โดยสารภายในประเทศ 

เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบิน นกแอร์ (Nok Air) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษทัฯ 

คอยใหก้ารตอ้นรบั อ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพือ่รบัหน้ากากอนามยั

แบบผ้า และมคัคุเทศก์คอยให้ค าแนะน ามาตราการการป้องกนั COVID-19 

ก่อนออกเดนิทาง  *กรุณาเผือ่เวลาในการเดนิทางมายงัสนามบนิ เน่ืองจากตอ้งใช้

เวลาในการเช็คอิน สายการบินจะปิดให้ท าการเช็คอินก่อนเวลาบินประมาณ  

05.55 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตอิุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี โดยสายการบิน 

นกแอร์ (Nok Air) เที่ยวบินที่ DD9200 ใช้เวลาบินโดยประมาณ 1 ช ั่วโมง **

โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนกัไม่เกนิ 15 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครือ่งบิน

ได้น ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.   หากน ้าหนกักระเป๋าเกินท่านต้องเสียค่าบริการเพิ่ม

ตามจริง** 

**ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงสายการบนิระดบัเทยีบเทา่และเวลาใกลเ้คยีง
กนั                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

07.00 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตอิุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี หลงัจากทุกทา่นรบั

สมัภาระเรียบรอ้ยแล้ว พาคณะออกเดินทางตามโปรแกรมทวัร์ และน าท่านไป 

วนัที ่1   กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – อุดรธานี – วดัป่าภูกอ้น – หนองคาย – วดัผา

ตากเสือ ชม SKY WALK  (B/L/D) 
 



รบัประทานอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหาร (เมนูไข่กะทะ) โดยรถตู้ปรบัอากาศ 

VIP คนัละ 8-9 ที่น ั่ง คอยให้บริการอยู่ที่สนามบิน (พ่นฆ่าเช้ือยานพาหนะ และ

ตรวจเช็คอุณหภูมิพนกังานคบขบัรถก่อนการเดินทาง ) 

ออกเดินทางสู่ วดัป่าภูก้อน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) ต ัง้อยู่ในเขตป่า

สงวนแหง่ชาตป่ิานายูงและป่าน ้าโสม ทอ้งทีบ่า้นนาค า ต าบลบา้นกอ้ง อ าเภอนายงู 

จงัหวดัอุดรธานี อนัเป็นรอยตอ่แผน่ดนิ 3 จงัหวดั คือ อุดรธานี เลย และหนองคาย 

เกิดขึน้จากพุทธบริษทั ที่ตระหนกัถงึคุณประโยชน์ของธรรมชาตแิละป่าตน้น ้าล า

ธาร ซึ่งก าลงัถูกท าลาย และเพื่อตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หวั ในการรกัษาความสมบูรณ์ของป่าไม้ต้นน ้าล าธาร สตัว์ป่า และพรรณ

ไม้นานาพนัธุ์   ส าหรบัไฮไลท์อนัเป็นเอกลกัษณ์ของวดัป่าภูกอ้น คือ โครงสรา้ง

การออกแบบทางสถาปตัยกรรมขององค์พระพุทธรูปหนิออ่น พระวหิาร ศาลาราย 

และอาคารรอบลานเขา โดยพระวิหารมีลกัษณะสถาปตัยกรรมไทยประยุกต์สมยั

รตันโกสินทร์ ภาพภายในพระวิหารตกแต่งด้วยพุทธประวตัิ พระพุทธไสยาสน์

โลกนาถศาสดามหามุนีหินอ่อนสีขาว ความยาว 20 เมตร เป็นหินอ่อนที่มีความ

สวยงามและทนทานทีสุ่ด รวมระยะเวลาในการสรา้งท ัง้หมด 6 ปี เน่ืองในโอกาส

มหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระ

ชนมพรรษาครบ 7 รอบ พระพุทธไสยาสน์น้ีจงึเป็นสญัลกัษณ์แหง่พุทธศลิป์ของ 

รชักาลที ่9 

 

* ไดเ้วลาอนัสมควร น าคณะออกเดนิทางมุง่หน้าสู ่อ.สงัคม จ.หนองคาย 



เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั (2) ณ รา้นอาหาร  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วดัผาตากเสื้อ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 01.30 ชม.) 

ที่ต ัง้อยู่บนเขาในเขตอ าเภอสงัคม จงัหวดัหนองคาย เดิมชื่อวดัถ ้าพระ หลวงปู่

เพชร ปะทีโป ท่านได้เดินทางมาปฏบิตัิธรรม บริเวณถ ้าพระและได้ก่อต ัง้วดัผา

ตาก เส้ือขึน้ เมือ่ปี พ.ศ.2477 มีเน้ือที ่29 ไร ่2 งาน 78 ตารางวา วดัผาตากเส้ือ

เป็นวดัปฏิบตัิธรรม ต่อมาได้อญัเชิญพระสารีริกธาตุมาประดิษฐานเมื่อ 2 

เมษายน 2550 เป็นที่สกัการะของพุทธศาสนิกชนท ั่วไป เป็นวดัที่มีทิวทศัน์

สวยงามมาก สูงจากระดบัน ้าทะเล 550 เมตร ภายในวดัมีธรรมชาติที่สมบูรณ์ 

เป็นจุดชมววิแมน่ ้าโขงทีส่วยทีสุ่ดแหง่หน่ึง ในช่วงทีน่ ้าลดหากไปยืน อยูบ่นวดัผา

ตากเสื้อแล้วมองลงมายงัแม่น ้าโขง จะเห็นสนัทรายเป็นริ้วคล้ายเกล็ดพญานาค

อย่างชดัเจน โดยได้รบัการต ั้งให้เป็นแหล่ง ท่องเที่ยวเส้นทางในฝัน Dream 

Destination 2  

น าคณะชม SKY WALK จุดชมวิวแม่น ้าโขงโดยสรา้งเป็นสกายวอล์ค ยื่นออก

จากตวัหน้าผา 6 เมตร ปูพื้นด้วยกระจกแทมเพอร์ลามิเนต กระจกใสแข็งแรง

ทนทาน หนา 4 เซนตเิมตร รองรบันกัทอ่งเทีย่วขึน้ไปยืนคร ัง้ละประมาณ 20 คน 

ส าหรบัจุดชมวิว วดัผาตากเสื้อ บ้านผาต ัง้ ต.ผาต ัง้ อ.สงัคม จ.หนองคาย สูงจาก

ระดบัน ้าทะเล ประมาณ 500 เมตร เป็นจุดชมทศันียภาพที่สวยงามของจงัหวดั

หนองคาย เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทางธรรมชาตทิีส่วยงามแห่งหน่ึงของ จ.หนองคาย 

ที่ได้รบัความสนใจจากนกัท่องเที่ยวจ านวนมาก เน่ืองจากเป็นภูเขาสูงที่สามารถ

ขบัรถขึ้นไปได ้และเป็นจุดทีส่ามารถมองเห็นตวั อ.สงัคมตวั อ.สงัคม แม่น ้าโขง 

แม่น ้าตอนเมืองสงัทอง ของ สปป.ลาว ที่ไหลมาบรรจบแม่น ้าโขง ตลอดจนภูเขา

น้อยใหญท่ีส่ลบัซบัซอ้นและสวยงาม  



 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (3) ณ รา้นอาหาร 

พกัที่  โรงแรมรอยลั นาคารา จ.หนองคาย หรือเทียบเท่า อิสระให้ท่านได้พกัผ่อนตาม

อธัยาศยั 

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

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

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าทา่นกราบไหวข้อพร หลวงพอ่พระใส วดัโพธิช์ยั (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 15 

นาที) เป็นพระพุทธรูปส าคญัคู่เมือง เป็นพระพุทธรูปขดัสมาธิราบ ปางมารวิชยั 

หล่อด้วยทองสีสุก มีพระรูปลกัษณะงดงามมาก ขนาดหน้าตกักว้าง 2 คืบ 8 น้ิว 

สว่นสูงจากองค์พระเบื้องลา่งถงึยอดพระเกศ 4 คืบ 1 น้ิว ประดษิฐานอยูท่ีว่ดัโพธิ ์

ชยั ซึ่งเป็นพระอารามหลวง “สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ ทรงสนันิษฐาน

ไวใ้นหนงัสือประวตัพิระพุทธรูปส าคญั ซึง่พมิพ์แจกในงานทอดกฐนิพระราชทาน 

พ.ศ. 2468 ว่า หลวงพ่อพระใส เป็นพระพุทธรูปหล่อในสมยัล้านช้าง และตาม

ต านานทีเ่ล่าสืบตอ่กนัมาว่า พระธิดา 3 องค์ แห่งกษตัรยิ์ล้านช้างเป็นผูส้รา้ง บาง

ทา่นก็วา่เป็นพระราชธดิาของพระไชยเชษฐาธริาช ไดห้ลอ่พระพุทธรูปขึน้ 3 องค์ 

และขนานนาม พระพุทธรูปตามนามของตนเองไวด้ว้ยวา่ พระเสรมิประจ าพีใ่หญ่ 

พระสุกประจ าคนกลาง พระใสประจ าน้องสุดทอ้ง มีขนาดลดหล ั่นกนัตามล าดบั” 

วนัที่ 2 หนองคาย – หลวงพ่อพระใส วดัโพธิช์ยั – ศาลาแก้วกู่ – ตลาดท่าเสด็จ – 

อุดรธานี – วดัพระธาตุบงัพวน – หนองประจกัษ์ – UD TOWN   

                             (B/L/-) 

 



 

น าทา่นเทีย่วชม ศาลาแกว้กู ่(ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 10 นาที) หรือทีรู่จ้กักนัใน

อีกชื่อหน่ึงวา่ “วดัแขก” คือ สวนประตมิากรรมปูนปั้นขนาดใหญ ่มีพื้นทีห่ลายสบิ

ไร ่ปจัจุบนัอยูใ่นความดูแลของพุทธมามกะสมาคมจงัหวดัหนองคาย สถานทีแ่หง่

น้ีสรา้งขึ้นจากแรงบนัดาลใจของ “พ่อปู่ บุญเหลือ สุรีรตัน์” เมื่อราวปี พ.ศ. 2521 

ตามความเชื่อว่าหลกัค าสอนของทุกๆ ศาสนาสามารถน ามาผสมผสานกนัได้ ( “ 

พ่อปู่ บุญเหลือ สุรีรตัน์ ” เป็นนกัปฏิบตัิธรรมแต่เสียชีวิตไปแล้วราวๆ สิบปีกว่า 

ทีมงานทอ่งเทีย่วดอทคอมไดล้องสอบถามขอ้มูลจากเจา้หน้าทีจ่ าหน่ายบตัรเขา้ชม

ศาลาแกว้กูแ่ลว้เขา้ใจว่า พ่อปู่ น่าจะบวชเป็นพราหมณ์นุ่งขาวหม่ขาว ปจัจุบนัรา่ง

ของพ่อปู่ บุญเหลือถูกเก็บรกัษาเอาไว้บนชัน้ 3 ของศาลาแก้วกู่ในสภาพที่ไมเ่น่า

เป่ือย นกัท่องเที่ยวสามารถแวะขึ้นไปสกัการะร่างของพ่อปู่ได้ทุกวนัต ัง้แต่เวลา

ประมาณ 7.00 – 17.00น.) 



 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั (5) ณ รา้นอาหาร เมนูแหนมเนือง 

น าท่านเดินทางไปยงั ตลาดท่าเสด็จ หรือ ตลาดอินโดจีน (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 15 นาที) เดิมชื่อ ตลาดท่าเรือ เพราะก่อนที่จะมีการสร้างสะพาน

มิตรภาพ ไทย-ลาว ประชาชนท ัง้สองฝั่ งน ้า จะต้องใช้เรือในการสญัจรไปมา ท า

การค้าระหว่างชายแดนกนัอยา่งคึกคกั ที่น่ีจึงเป็นที่ท าการดา่นตรวจคนเข้าเมือง

และท าหนงัสือเดนิทางผา่นแดน ในปี 2498 เกดิน ้าทว่มคร ัง้ใหญ ่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หวัภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ ์พระบรมราชินีนาถ

ได้ทรงเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรผู้ประสบภยั จ.หนองคาย พระองค์ได้เสด็จขึ้น

จากเรือพระที่น ั่ง ณ ตลาดท่าเรือ แห่งน้ี ภายหลงัจึงเปลี่ยนชื่อจาก “ตลาดท่าเรือ” 

เป็น “ตลาดทา่เสด็จ” และชุมชนตลาดทา่เสด็จ เป็นแหล่งซื้อขายผลติภณัฑ์ชุมชน

จงัหวดัหนองคาย ที่มีสินค้าแทบทุกอย่างที่ต้องการ ในจงัหวดัหนองคาย เช่น 

อาหารพื้นเมือง สินค้า OTOP ประจ าต าบล ของที่ระลึก และของเครื่องใช้ตา่งๆ 

ทีล่ว้นแลว้แตส่ามารถซื้อไปเป็นของฝากได้ อสิระใหท้า่นไดช้้อปป้ิงตามอธัยาศยั 

น าท่านเดินทางไปสกัการะ วดัพระธาตุบงัพวน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 

นาที) เป็นวดัราษฎร์ ต ั้งอยู่ที่ 172 หมู่ 3 ต าบลพระธาตุบงัพวน อ าเภอเมือง

หนองคาย จงัหวดัหนองคายสงักดัคณะสงฆ์มหานิกายพระธาตุบงัพวนมีเน้ือที่ 

102 ไร ่เจดีย์พระธาตุบงัพวน เป็นเจดีย์ทรงสีเ่หลีย่ม สรา้งดว้ยศลิาแลง อฐิดนิเผา 

พ.ศ. 2210 ได้รบัพระราชทานวิสุงคามสีมา โบราณวตัถุภายในวดัพระธาตุบงั

พวน ได้แก่ พระพุทธรูปใหญ่ 1 องค์ พระปางนาคปรก 1 องค์ ศิลาจารึก 1 หลกั 

พระธาตุบงัพวน พระปรางค์ 3 องค์ เจดีย์เล็ก 7 องค์ วดัพระธาตุบงัพวน นอกจาก

มีองค์พระธาตุแล้ว ยงักลุ่มโบราณสถานที่เรียกว่า สตัตมหาสถาน ที่สรา้งขึน้ตาม

คติพุทธศาสนา หมายถึงการจ าลองสถานที่เกี่ยวข้องกบัพระพุทธองค์ หลงัจาก

ตรสัรูแ้ลว้ จ านวน ๗ แหง่ คือ โพธบิลัลงัก์, อนิมมสิเจดีย์ ,รตันจงกรมเจดีย์, รตัน

ฆรเจดีย์,อชาปาลนิโครธเจดีย์,มุจลินทเจดีย์ และราชายตนะเจดีย์ ซึ่งในวดัพระ

ธาตุบงัพวนแหง่น้ีนบัเป็นทีเ่ดียวในโลกทีย่งัหลงเหลือโบราณสถานอนัเป็นสตัตม

หาสถานจากอดีตครบท ัง้ ๗ สิง่ และเป็นสถานทีเ่กีย่วกบัพญานาค พลาดไมไ่ดจ้รงิ 



ๆ ก็คือ “สระมุจลินท์” หรือ “สระพญานาค” สระ น ้าโบราณที่มีบนัทึกในหนงัสือ

ใบลานทีเ่ขียนเป็นภาษามคธ เรียกชื่อวา่ “สระมงัคละน ้าเทีย่งหมนั” 

 

น าทา่นเดนิทางมายงั หนองประจกัษ์ (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 1 ชม.) เป็นหนอง

น ้าขนาดใหญท่ีม่ีเกาะกลางน ้า สถานทีท่อ่งเทีย่วยอดนิยมของจงัหวดัอุดรธานี ถือ

เป็นแลนมาร์คส าคญัของจงัหวดัทีช่าวอุดรธานีมาท ากจิกรรมตา่งๆ มากมาย อาทิ

เช่น ออกก าลงักาย กีฬา สนามเด็กเล่น และต้องมาเช็คอิน ถ่ายรูปคู่ชิคๆกบัเป็ด

เหลืองยกัษ์เมืองอุดรธานี 

 



จากนั้นพาท่านไปเดินชิลล์แลนด์มาร์กใจกลางเมือง UD TOWN ศูนย์การค้า

อุดรธานี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที) และเลือกซื้อสินค้านานาชนิด ที่

ศูนย์การคา้ ยูดี ทาวน์ แหล่งท่องเที่ยวใน จ.อุดรธานี ที่ขนาดใหญ่ทีสุ่ด กบัความ

เป็นศูนย์กลางของไลฟ์สไตล์ และความสมบูรณ์แบบของโลเคช ั่นใจกลางเมือง 

เป็นสถานที่พกัผ่อน แหล่งช้อปป้ิงของวยัรุ่นเมืองอุดรธานี ยูดีทาวน์ ต ัง้อยู่หน้า

สถานีรถไฟอุดรธานี แหล่งช้อป้ิงบริเวณน้ี ประกอบไปด้วย แหล่งกิน แหล่งขาย

ของ ทีใ่หญม่าก และมากจรงิๆท ัง้ของกนิ และของขาย ถา้ดูจากแผนทีบ่รเิวณหน้า

สถานีรถไฟน้ี จะประกอบไปดว้ยพื้นที ่3 ตลาด 

 

เย็น  อิสระอาหารค ่า ณ UD TOWN เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว 

พกัที่  โรงแรมธารบุรี จ.อุดรธานี หรือเทียบเทา่ อสิระใหท้า่นไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดินทางต่อไปยงั วดัศิริสุทโธ หรือ ค าชะโนด (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 01.30 ชม.) อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี อีกหน่ึงต านานความเชื่อเกี่ยวกบั

พญานาคที่คนไทยหลายคนยงัสงสยั ซึ่งคนในพื้นที่เชื่อว่าเป็นดินแดนของ

พญานาคป่าศกัดิส์ิทธิล้ี์ลบัอาถรรพ์เกาะลอยน ้ากบัเรื่องราวความเชื่อที่ว่าเกาะค า

ชะโนดไมเ่คยจมน ้าเพราะมีพญานาคคอยปกปกัรกัษา 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั (7) ณ รา้นอาหาร  

จากนัน้พาทา่นเขา้ซ้ือของฝาก หตัถ์ศลิป์ถิน่อีสาน หมู่บ้านนาขา่ (ใช้เวลาเดนิทาง

ประมาณ 01.30 ชม.) ตลาดผ้าไหม คุณภาพ หน่ึงในสินค้าOTOP ห้าดาว

ประจ าจงัหวดัอุดรธานี แหล่งช็อปผ้าที่ขึ้นชื่อเรื่องความ สวยงามและคุณภาพดี

เลศิ ดว้ยการสืบสานกนัมาอยา่งยาวนานของศลิปะหตัถกรรมไทยของชาวอีสานที่

คงเอกลกัษณ์ลวดลายความเป็นอีสานไวใ้นผา้ไหมคุณภาพดี 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตอิุดรธานี เพือ่เดนิทาง

กลบัสู ่กรุงเทพมหานคร 

18.35 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบิน นกแอร์ (Nok Air) 

เทีย่วบนิที ่DD9217 ใช้เวลาบนิโดยประมาณ 1 ช ั่วโมง **โหลดกระเป๋าสมัภาระ

วนัที่ 3  อุดรธานี – วดัศิริสุทโธ หรือ วดัค าชะโนด – หตัถ์ศลิป์ถิน่อีสาน หมูบ่า้นนาขา่ –

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) (B/L/-) 

 



โดยน ้าหนกัไม่เกิน 15 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น ้าหนกัไม่เกิน 7 

ก.ก. หากน ้าหนกักระเป๋าเกินท่านต้องเสียค่าบริการเพิ่มตามจริง** 

19.35 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 

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

  



อตัราคา่บริการ 
วนัทีเ่ดนิทาง ราคาพกั 2-3 ทา่น 

ทา่นละ่ 
ราคา 

พกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ่ 
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 

**ไมม่ีราคาเด็ก ราคาน้ีไมร่วมคา่ทปิ** 
** ราคาเด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ช าระเพิม่ทา่นละ 2,000 บาท ** (ไม่
มีที่น ั่งบนเครื่องบิน) 
 

เอกสารประกอบการเดนิทาง  
- ส าเนาบตัรประชาชน ใช้ส าหรบัการท าประกนัการเดนิทาง กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็น

ครอบครวั (หลายทา่น) กรุณาแจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 
***** รบกวนสง่พรอ้มกบัหลกัฐานการช าระเงนิ ***** 

ขอ้ส าคญั  
- ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศก์ทา่นละ 400 บาท ยกเวน้ทารกอายุไมเ่กนิ 2 ปี  

- ถา้หากมีผู้เดนิทางต ่ากวา่ 9 คน ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง โดย
จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม  
- ค่าบ ัตรโดยสารโดยเค รื่องบิน (ต ั๋ ว )  ไป และ กล ับพร้อมคณะ ช ั้นประหย ัด 

(ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน ้ามนัทุกแห่ง กรณี
ตอ้งการอพัเกรด UPGRADE หรือ เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไมว่า่เทีย่วใด เทีย่วหน่ึง 
กรุณาตดิตอ่เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ  

- ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน สายการบิน NOK AIR  
อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบิน โดยมีน ้าหนกัไม่เกิน 15 ก.ก. (1 
ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จ ากดัจ านวนชิ้น แต่ท ั้งน้ี
เจ้าหน้าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ่นไขของสายการบิน)*ขอ
สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงสายการบินระดบัเทียบเท่าและเวลาใกล้เคียงกนั                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- รถตูป้รบัอากาศ VIP (น าเทีย่วตามรายการ) 
- บรกิารน ้าดืม่ 1 ขวด/วนั  
- คา่เขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมทอ่งเทีย่ว 
- มคัคุเทศก์น าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- คา่ประกนัอุบตัเิหตกุารเดนิทางตามกรมธรรม์ คา่รกัษาพยาบาลวงเงนิทา่นละ 500,000 

บาท หรือกรณีเสียชีวติ วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  ตามเงือ่นไขของบรษิทั
ประกนัภยั ซึง่ไม่รวมประกนัสุขภาพ 



- คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- คา่โรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ  

 
อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

- คา่มนิิบาร์ในหอ้งพกั(ถา้มี) และคา่ใช้จา่ยสว่นตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- คา่อาหารส าหรบัทา่นทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรืออาหารส าหรบัมุสลมิ 
- คา่ธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวตา่งชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจา่ยจรงิ 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มีน ้าหนกัเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆก าหนด

หรือสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ ั่งบนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถ

ท าได้ ท ั้งน้ีขึ้นอยู่กบัสายการบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจ
เปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

- ค่าภาษีน ้ามนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกต ั๋วเครื่องบนิ
ไปแลว้ 

- VAT 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
- ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศก์ทา่นละ 400 บาท  

 
เงือ่นไขการจอง 

- มดัจ าท่านละ 3,000 บาท หลงัจากส่งเอกสารการยืนยนัการจอง 24 ช ั่วโมง เช่น ท่าน
จองวนัน้ี กรุณาช าระเงนิมดัจ าในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. มิเช่นนัน้จะถือวา่ทา่น
ไดท้ าการยกเลกิการจองโดยอตัโนมตัหิากไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหาก
ทา่นมีความประสงค์จะตอ้งเดนิทางในพีเรียดเดิม ทา่นจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม ่นั่น
หมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ (WAITING LIST) ก็จะให้สิทธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั 
เน่ืองจากทุกพีเรียดมีทีน่ ั่งจ ากดั  

- ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บค่าบริการ เต็มจ านวน 
เทา่นัน้  

- กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ช าระ
ภายในระยะเวลาที่ที่บริษทัก าหนด ทางบริษทัจะถือว่าท่านสละสิทธิย์กเลิกการเดนิทาง 
และ ขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคืนเงนิมดัจ าใหท้า่นได ้ไมว่า่สว่นใดสว่นหน่ึงก็ตาม 
 

เงือ่นไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางต ัง้แต ่30 วนัขึน้ไป คืนเงนิคา่ทวัร์โดยหกัคา่ใช้จา่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าช าระมา และเก็บ

คา่ใช้จา่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้มี) 
- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางน้อยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

* กรณีมีเหตุยกเลิกทวัร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทัทวัร์ คืนเงนิค่าทวัร์โดยหกัค่าใช้จ่ายที่
เกดิขึน้จรงิ(ถา้มี) 

* คา่ใช้จา่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น คา่มดัจ าต ั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใช้จา่ยจ าเป็นอืน่ๆ 
 



หมายเหตุ  
- โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดูกาล สภาพ

ภูมอิากาศ เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร สถานทีท่อ่งเทีย่วปิดใหบ้รกิาร เป็น

ต้น โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนน้ีทางบริษทัจะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้า

เป็นส าคญั หากกรณีทีจ่ าเป็นจะตอ้งมีคา่ใช้จา่ยเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบลว่งหน้า 

- กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว์ หรือ แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าที่

เป็นกรณีพเิศษ 

- บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิก

เที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภยัธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง ค าส ั่งของ

เจา้หน้าทีร่ฐั และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบรษิทั  

- เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหน่ึง หรือไม่เดินทาง

พรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ ์ไม่สามารถเรียกรอ้งค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ 

ท ัง้สิน้ 

- มคัคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนบริษทัฯ ไม่มีอ านาจในการตดัสินใจหรือให้ค าสญัญา

ใดๆ ท ั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษทัฯก ากบั

เท่านั้นกรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เลื่อนวนัเดินทาง) ทางบริษทัขอ

สงวนสิทธิใ์นการหกัคา่ใช้จา่ยการด าเนินการตา่งๆ ที่เกิดขึน้จริงส าหรบัการด าเนินการ

จองคร ัง้แรก ตามจ านวนคร ัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณีใดๆท ัง้สิน้ 

- ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวนั

อืน่ๆ โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบล่วงหน้าเพือ่วางแผนการเดนิทางใหมอ่ีกคร ัง้ 

ท ัง้น้ี ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่พื่อท าการยืนยนัทุกคร ัง้หากทา่นลา

งานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

- กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ต ั๋วภายในประเทศ เช่น ต ั๋วเครื่องบิน , ต ั๋ว

รถทวัร์ , ต ั๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถามเพือ่ยืนยนักบัเจ้าหน้าทีก่อ่นทุกคร ัง้ และควร

จองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและเวลาเดินทางได ้เพราะมีบางกรณีที่สาย

การบินอาจมีการปรบัเปลีย่นไฟล์ทบนิ หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งใหท้ราบลว่งหน้า ท ัง้น้ี

ขึ้นอยู่กบัฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเทา่นั้น สิ่ง

ส าคญั กรณีที่โปรแกรมมีการบินภายใน ทางบริษทัจะเป็นผู้ออกบตัรโดยสารให้และ

ท่านจ าเป็นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ช ั่วโมง โดยใน

ส่วนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายที่

เกดิขึน้ใดๆท ัง้สิน้   

- กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว์ หรือ แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าที่

เป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีผู้เดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ (Wheel Chair) 

กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งน้อย 7 วนักอ่นการเดนิทาง หรือต ัง้แตท่ีท่า่นเริม่จองทวัร์ กรณี

ที่โปรแกรมมีที่พกั ทางบริษทัจะจดัที่นอนเป็นลกัษณะ 2 เตียงหรือ 3 เตียง ทางบริษทั



ไม่มีนโยบายจดัคูน่อนใหก้บัลูกค้าที่ไมรู่จ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดนิทาง 1 ทา่น 

จ าเป็นตอ้งช าระคา่หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหวา่งการ

เดนิทาง ไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บคา่ใช้จา่ยตามจรงิ กรณี

ทา่นลืมสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งสง่มายงัจุดหมายปลายทางตามทีท่า่นตอ้งการ  

- รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษทัฯอีกคร ัง้หน่ึง รา้นอาหารที่

ระบุในโปรแกรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากรา้นอาหารปิดท าการช ั่วคราว หรือ 

กรณีทีโ่ปรแกรมมีทีพ่กั บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโรงแรม กรณีทีโ่รงแรม

อาจจะมีปญัหาไมส่ามารถเขา้พกัได ้โดยจะจดัโรงแรมในระดบัใกลเ้คียงกนั  

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ต ั๋ว) เรียบรอ้ยแลว้ มีรายละเอียดสว่นใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวน

สิทธิใ์นการรบัผิดชอบไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาบตัร

ประชาชนหรือส าเนาหน้าแรกของหนงัสือเดนิทางใหท้างบริษทัเพือ่ใช้ในการออกบตัร

โดยสาร 

- หลงัจากทา่นช าระคา่ทวัร์ครบตามจ านวนเรียบรอ้ยแล้ว ทางบริษทัจะน าสง่ใบนดัหมาย

และเตรียมตวัการเดนิทางใหท้า่นอยา่งน้อย 3 หรือ 5 วนั กอ่นออกเดนิทาง 

- อตัราทวัร์น้ี เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ต ั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่

สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป หรือ กลบัส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตาม

ก าหนดการเทา่นัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิตอ่เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบริษัทไม่มีนโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกค้าที่ไม่รู ้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีที่ท่าน

เดนิทาง 1 ทา่น จ าเป็นตอ้งช าระคา่หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- ส าหรบัลูกค้าที่เดินทาง 3 ท่าน และ ต้องการพกัห้องส าหรบั 3 ท่าน อาจมีค่าใช้จ่าย

เพิม่เตมิไดใ้นบางกรณี ขึน้อยูก่บัโรงแรมทีค่ณะนัน้ๆพกัวา่มีหอ้งรอบรบัส าหรบั 3 ทา่น 

หรือ (TRIPLE ROOM) หรือไม ่กรณีไมม่ี ทา่นจ าเป็นจะตอ้งช าระคา่ใช้จา่ยเพิม่ (พกั

เดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เด็กทีม่ีอายุต ่ากวา่ 12 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 

- เกี่ยวกบัที่น ั่ งบนเครื่องบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร (ต ั๋ว) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป 

อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือกทีน่ ั่งบนเครือ่งบนิ กรณีลูกคา้เดนิทาง

ด้วยกนั กรุณาเช็คอินพรอ้มกนั และ สายการบินจะพยายามที่สุดให้ท่านได้น ั่งด้วยกนั 

หรือ ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพิม่ หากสายการบนิมีการปรบั

ขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

**เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัร์ใหก้บัทางบรษิทัฯ แลว้ทางบรษิทัฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไข

ขอ้ตกลงท ัง้หมดน้ีแลว้** 

** ขอขอบพระคุณทกุทา่น ทีม่อบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร ** 

 

 



 

หากใครสนใจจะจอง... 

      .  สอบถามผา่น.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 

      .  จองทวัรผ์า่น.FB inbox ก็ไดเ้ชน่กนั-> http://m.me/unithaitrip 

      .  หรอืโทร 02-234-5936 
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