
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 20547 (กรุณาแจง้รหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำชะโนด-อดุรธำนี บึงกำฬ หนองคำย  
4 วนั 3 คืน 
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วนัที ่1 กรุงเทพฯ – อุดรธำนี – ป่ำค ำชะโนด - บึงกำฬ – บึงโขงหลง - เทีย่ง เยน็ 

05.30 น. พร้อมกนัสนำมบินสุวรรณภูมิ ประตูทำงเข้ำที ่3 เคำน์เตอร์เช็คอนิสำยกำรบินไทยเวยีดเจ็ท 
เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอ านยยคยาสะะวย    

07.30 น. ออกเดินทำงสู่เมืองอุดรธำนี โดยสำยกำรบินไทย เวยีดเจ็ท  
08.40 น. เดินทำงถึงสนำมบินอุดรธำนี  รับสัมภำระ 
เทีย่ง รับประทำนอำหำร  ณ ร้ำนอำหำร 

น าท่านเวินทางะู่ ป่ำค ำชะโนด ตั้งอยูภ่ายในพื้นท่ียวัศิริะุทโธค าชะโนว จงัหยวัอุวรธานี 
ปัจจุบนั ลายเป็นะถานท่ีท่องเท่ียยของผูท่ี้เล่ือสใะศรัทธา จา ทัย่ประเทศเวินทางสาเพื่อ
ะั  าระบูชา ราบไหยข้อพร ของะ่ิงซ่ึงตนเองปรารถนาใหะ้ าเร็จวัง่ใจหยงั หรือแสแ้ต่ขอ
โชคลาภ  ภายในยวัสีะะพานปูนรูปป้ันพญานาค 2 ตยั 7 เศียร และถา้ะังเ ตวีๆ ตรง ่ึง ลาง
ะะพานจะเจอ บัรอยแย  ซ่ึงเช่ือ นัยา่เป็นรอยต่อระหยา่งโล สนุษย ์บับาวาลนัน่เอง 
ภายในจะสีศาลของจา้ยปู่ศรีะุทโธและจา้ยยา่ศรีปทุสสา องคพ์ญานาคราชและนาคราชเทย ี
ผูป้ ครองวินแวนแห่งน้ี และเป็นท่ีเคารพนบัถือของผูศ้รัทธาจา ทัย่ะารทิศนิยสสา ราบไหย ้
เราจะเห็นชุวไหยห้สา พลู และ ระทงใบตองรูปทรงพญานาคถู น าสาถยายสา สาย ถวัสา
จา ศาลทางวา้นขยา จะเป็นท่ีตั้งของ “ตน้สะเว่ือย ัษ”์ อายหุลายร้อยปี ล าตน้ะูงยาย สีรา 
ขนาวใหญ่เป็นท่ีรยสตยัของน ัแะยงโชค และทางวา้นซ้ายจะเป็น "บ่อน ้าศ ัว์ิะิทธ์ิ" ท่ีตั้งอยู่
 ลางเ าะ สีล ัษณะเป็นน ้าใตวิ้นพุง่ไหลอยูต่ลอวเยลาไส่เคยแหง้ เช่ือ นัยา่เป็นประตูเช่ือส
ไปะู่เสืองบาวาล ผูท่ี้สาเยอืนนิยสเขา้สาะรงน ้ารูปป้ันพญานาค ปะพรสน ้าแ ่ตยัเองและ
ครอบครัยเพื่อคยาสะิริสงคลแ ่ชียติ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทมีงานมคัคเุทศก ์และพนกังานขบัรถ 

ไดร้บัการฉีดวคัซีนเรยีบรอ้ยแลว้ 



 
 

พเิศษ!!!  น ำทุกท่ำนท ำพธีิบวงสรวงบำยสี สักกำระ พร้อมเคร่ืองบูชำ  
ถวำยแก่องค์พ่อปู่พญำนำค  เพ่ือควำมเป็นสิริมงคลให้กบัทุกท่ำน 

 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 น าท่านเวินทางะู่ บึงกำฬ  บึงโขงหลง  เป็นะถานท่ีท่องเท่ียยทางธรรสชาติของจงัหยวับึง
 าฬ  สีล ัษณะเป็นทะเละาบขนาวใหญ่ท่ีเป็นพื้นท่ีอนุรั ษพ์นัธ์ุน  โวยเฉพาะน น ้าท่ียา้ย
ถ่ินเขา้สาในช่ยงฤวูหนาย ทั้งห่านป่า น เป็วน ้า น ยาง น  ระเตน็ จุวท่องเท่ียยเว่น คือ 
ะยนะาธารณะบึงโขงหลง แหล่งพ ัผอ่นและชสยยิทิยทศัน์ท่ีงวงาส ท่ีสีหอชสน  และ
ระเบียงชสยยิ โวยเฉพาะในยาสเยน็ซ่ึงพระอาทิตยใ์ ลต้ วินสีบรรยา าศท่ีงวงาสสา  
นอ จา น้ีหา สาเท่ียยในฤวูร้อนจะไวเ้ห็นหาวค าะสบูรณ์ยยิเนินทรายท่ีะยยงาส ท่ีสีหาว
ทรายทอวยาย บึงโขงหลง เป็นบึงท่ีสีน ้าตลอวปี ท าใหะ้าสารถท่องเท่ียยไวต้ลอวทั้งปี  

เยน็ รับประทำนอำหำร  ณ ร้ำนอำหำร 
 น ำท่ำนเดินทำงสู่ทีพ่กั โรงแรม เดอะวนั หรือระดับเทยีบเท่ 
 
 

วนัที ่2 ภูทอก (วดัเจติยำศรีวหิำร) – หินสำมวำฬ –  
ศำลำแก้วกู่ – วดัโพธ์ิชัย - ตลำดท่ำเสด็จ 

เช้ำ เทีย่ง ค ่ำ 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ โรงแรม 
ภูทอก เป็นท่ีตั้งของยวัเจติยาศรียหิาร (ยวัภูทอ )  โวยสีพระอาจารยจ์ยน  ุลเชฏโฐ เป็นผู ้
 ่อตั้ง ในภาษาอีะานแปลยา่ ภูเขาท่ีโววเว่ียย ภูทอ  สี 2 ลู  คือภูทอ ใหญ่และภูทอ นอ้ย
ะ่ยนท่ีน ัแะยงบุญและ น ัท่องเท่ียยทัย่ไป ะาสารถชสไวคื้อ ภูทอ นอ้ย ะ่ยนภูทอ ใหญ่อยู่
ห่างออ ไป ยงัไส่เปิวให้น ัท่องเท่ียยชส ซ่ึงเป็นจุวเร่ิสตน้ าร เวินเทา้ข้ึนะู่ยอวภูทอ  
จุวเว่นของภูทอ  ็คือ ะะพานไสแ้ละบนัไวข้ึนชสทศันียภาพรอบ ๆ ภูทอ  ใชเ้พียง



แรงงานคนะร้างบนัไว เยยีนไปสา รอบภูทอ แบบ 360 ซ่ึงสีทั้งหสว 7 ชั้น ใชเ้ยลาใน าร
 ่อะร้างนานถึง 5 ปีเตส็จา ชั้น 1-7 จะสีบนัไวไสใ้หเ้วินแบบ ตรงทอวยายจนถึงจุวะูงะุว
ของยอวภูทอ  และตั้งแต่ชั้นท่ี 3 เป็นตน้ไปน ัท่องเท่ียยะาสารถเวินชส แบบะะพานเยียน
รอบเขาซ่ึงจะ ไวเ้ห็น สุสสองท่ีแต ต่างไปเร่ือย ๆ บนัไวท่ีทอวข้ึนะู่ยอวภูทอ น้ี
เปรียบเะสือนเะ้นทางธรรสท่ีนอ้สน า ะัตบุรุษ ใหพ้น้โล แห่งโล ียะ ะู่โล แห่ง โล ุตระ
หรือโล แห่ง  ารหลุวพน้วย้ย คยาสเพียรพยายาสและสุ่งสัน่ ภูทอ  ปิวไส่ใหน้ ัท่องเท่ียย 
ข้ึนในยนัท่ี 10 -16  เสษายน ของทุ ปี   

 

 หินสำมวำฬ  (Tree Rock Whale) ยา่ นัยา่สีอาย ุยา่ 75 ลา้นปี ล ัษณะเป็น อ้นหินขนาว
สหึสายางเรียง นั 3  อ้น สองไ ลหรือสองจา ภาพถ่ายทางอา าศ สีรูปร่างคลา้ยปลายาฬ พอ่ 
แส่ ลู    าลงัยา่ยน ้า นัอยา่งะนุ ะนาน จึงเรีย  นัยา่”หินะาสยาฬ” 

 
บ่ำย รับประทำนอำหำร  ณ ร้ำนอำหำร  
 

ศำลำแก้วกู่ อุทยำนเทวำลยั หรือ ยวัแข  ตั้งอยูต่  าบลยวัธาตุ อ าเภอเสืองหนองคาย จงัหยวั 

หนองคาย เป็นแหล่งท่องเท่ียยท่ีสีทั้งชายไทยและชายต่างชาติแยะเยยีนสาเยีย่สชสสา สาย 
เพราะเตส็ไปวย้ยรูปป้ันคอน รีตเะริสเหล็ ขนาวใหญ่ท่ีสีคยาสแปล ตาจ านยนรยส ยา่ 200 
องค ์โวยประ อบวย้ยพระพุทธรูป พระรูปของพระโพธิะัตย ์เทพเจา้ฮินวู บุคคลในคริะต์
ศาะนา คยาสเช่ือพื้นบา้น และตยัละครจา ราสเ ียรต์ิ เป็นะถาปัตย รรสท่ีเ ่าแ ่และงวงาสวู
ะยยงาสตระ ารตา  

 
 

วดัโพธ์ิชัย เป็นพระอาราสหลยง  เป็นท่ีประวิษฐานหลยงพ่อพระใะ พระพุทธรูปศ ัว์ิะิทธ์ิคู่
บา้นของชายเสืองหนองคาย หลยงพอ่พระใะเป็นพระพุทธรูปขวัะสาธิราบ ปางสารยชิยั 
หล่อวย้ยทองะีะุ  สีล ัษณะงวงาส ตาสต านานเล่ายา่ พระธิวา 3 องคข์อง ษตัริยล์า้นชา้งไว้
หล่อพระพุทธรูปข้ึน 3 องคแ์ละขนานนาสพระพุทธรูปตาสพระนาสของตนเอง คือ พระเะริส
ประจ าพี่ใหญ่ พระะุ ประจ าคน ลางและพระใะประจ านอ้งคนะุวทอ้ง เวิสประวิษฐานท่ี
เยยีงจนัทน์  ต่อสาในะสยัรัช าลท่ี 3 ไวอ้ญัเชิญพระพุทธรูปทั้งะาสลงเรือขา้สฝ่ังสายงัเสือง
หนองคาย แต่เ ิวพายพุวัพระะุ จสน ้าหายไป ะ่ยนพระเะริสและพระใะไวถู้ อญัเชิญสา
ประวิษฐานไยท่ี้หนองคาย จนในะสยัรัช าลท่ี 4 จึงไวอ้ญัเชิญพระเะริสลงสาประวิษฐานท่ี
 รุงเทพฯ ะ่ยนพระใะยงัคงประวิษฐานอยูท่ี่ยวัโพธ์ิชยั จงัหยวัหนองคาย ทุ ปีในยนัเพญ็
 ลางเวือน 7 ชายเสืองหนองคายจะสีงานประเพณีบุญบั้งไฟบูชาพระใะท่ียวัโพธ์ิชยัเป็น
ประจ า 

 
 
 
 
 
 



 ตลำดท่ำเสด็จ หรือ ตลำดอนิโดจีน เวิสช่ือ ตลาวท่าเรือ ตั้งอยูริ่สแส่น ้าโขง ในเขตเทศบาล  
เสืองหนองคาย เป็นแหล่งรยสะินคา้เป็นแหล่งซ้ือขายผลิตภณัฑจ์งัหยวัหนองคาย เช่น 
อาหารพื้นเสือง ะินคา้โอทอ๊ป ของท่ีระลึ  และของเคร่ืองใชต่้างๆ โวยเฉพาะะินคา้ท่ีเ ่ียย บั
เว็ สีเยอะสา  นอ จา น้ีริสถนนสีชยัใ ล ้บัตลาวท่าเะว็จ สีตึ แถยโบราณเรียงรายอยู ่บาง
อาคารยงัอยูใ่นะภาพวี ให้เวินชสและถ่ายภาพเล่นอี วย้ย 

 

ค ่ำ รับประทำนอำหำร  ณ ร้ำนอำหำร 
 น ำท่ำนเข้ำสู่ทีพ่กั  บ้ำนไม้ริมโขง รีสอร์ท หรือระดับเทยีบเท่ำ    
 
 

วนัที ่3 ทะเลหมอก ภูห้วยอสัีน  - วดัผำตำกเส้ือ (เกลด็พญำนำคริมโขง) – SKY WALK 

วดัป่ำภูก้อน - พระธำตุบังพวน 
เช้ำ เทีย่ง เยน็ 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
ชมทะเลหมอก ภูห้วยอสัีน  เป็นจุวพระอาทิตยข้ึ์นและทะเลหสอ แบบ ยา้งไ ละุวตา ถือเป็น 
จุวชสทะเลหสอ ท่ีะยยงาสและข้ึนช่ือของหนองคาย เบ้ืองล่างของทะเลหสอ ภูหย้ยอีะัน
ะาสารถสองเห็นเ าะแ ่งของแส่น ้าโขง หา ยนัใวท่ีะายหสอ บางเบา ะาสารถสองเห็นยยิ
พระอาทิตยะี์ทองในยาสเชา้ะะทอ้น ไปยงัพื้นน ้าและเ าะแ ่งไวช้วัเจน 

 
 

วดัผำตำกเส้ือ  เป็นยวัท่ีตั้งอยูบ่นยอวเขาะูง ยวัแห่งน้ีไส่ไวเ้ป็นแต่ะถานท่ีปฏิบติัธรรสเท่านั้น 
แต่ยงัเป็นแหล่งท่องเท่ียยท่ีสีคยาสงวงาสตาสธรรสชาติ สีน ัท่องเท่ียยเวินทางสาชสคยาส
งาสอยา่งไส่ขาวะาย ภายในยวัสองเห็นยยิของแส่น ้าโขงท่ีะยยท่ีะุวแห่งหน่ึง โวยไวจ้วัท า 
Skywalk  ริสหนา้ผาเป็นทางเวิน ระจ ใะรูปยง ลสะ าหรับชสยยิทิยทศัน์แบบพาโนราส่า 
ใหท้่านไวเ้ะียย นัพื้น ระจ ใะ ท่ีสองทะลุลงไปวา้นล่าง  

เทีย่ง รับประทำนอำหำร  ณ ร้ำนอำหำร  
วดัป่ำภูก้อน  เป็นะถานท่ีท่ีะงบเหสาะแ ่ ารบ าเพญ็ภายนาของพระะาย รรสฐาน ภายในยวั
สีพระบรสะารีริ ธาตุบรรจุ ในพระเ ศพระร่ยงโรจน์ศรีบูรพา ซ่ึงเป็นประธานประวิษฐาน
หนา้องคพ์ระปฐสรัตนบูรพาจารยส์หาเจวีย ์สีพระพุทธไะยาะน์โล นาถศาะวาสหาสุนี เป็น
พระพุทธรูปปางปรินิพพาน ท าวย้ยหินอ่อนขายจา เสืองคาร์ราร่า ประเทศอิตาลี คยาสยาย 
20 เสตร สี ล ัษณะอ่อนชอ้ยงวงาส 

 

วดัพระธำตุบังพวน พระธาตุคู่บา้นคู่เสืองหนองคาย  ตั้งอยูใ่นอ าเภอเสือง เป็นอี หน่ึง
ะถานท่ีหา้สพลาวเส่ือสาเท่ียยหนองคาย ตอ้งสา ราบะั  าระองค์พระธาตุบงัพยนอนั
ศ ัว์ิะิทธ์ิ และท่ีขาวไส่ไว ้คือ ตอ้ง ราบไหยอ้งคพ์ญานาคสุจลินท ์ในบ่อน ้าศ ัว์ิะิทธ์ิ ซ่ึงเช่ือ
ยา่หา ขอพรใวๆ ็จะประะบผละ าเร็จตาสท่ีขอ 

 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำร  ณ ร้ำนอำหำร  
   น ำท่ำนเข้ำสู่ทีพ่กั เซ็นทำรำ  อุดรธำนี  หรือเทยีบเท่ำ   4 ดำว*  



วนัที ่4 ศำลหลกัเมือง –วดัโพธิสมภรณ์ -  ยูดีทำวน์ –  
 สนำมบินอุดรธำนี – กรุงเทพฯ   

เช้ำ เทีย่ง - 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
ศำลำหลกัเมืองอุดรธำนี  หรือท่ีเรีย ยา่ศาลเจา้พอ่หล ัเสืองอุวรธานี  เป็นศูนยร์ยสคยาส
เคารพและคยาสศรัทธา ซ่ึงชายเสืองอุวรธานีส ัจะพา นัสาะั  ารบูชา  ในบริเยณ
ศาลหล ัเสืองอุวรธานี   ยงัสีะ่ิงศ ัว์ิะิทธ์ิท่ีะ าคญัอ่ืนๆ อนัเป็นท่ีเล่ือสใะบูชาเป็นอยา่งะูง
ไวแ้ ่   หลยงพอ่พระพุทธโพธ์ิทอง  และทา้ยเยะะุยณั  ซ่ึงสีคยาสเช่ือในคยาสศ ัว์ิะิทธ์ิและ
คยาสเป็นะิริสงคล 
วดัโพธิสมภรณ์ เป็นพระอาราสหลยง ตั้งอยูท่ี่ต  าบลหสา แขง้ สีคยาสะ าคญัทาง
ประยติัศาะตร์  ซ่ึงะร้างในะสยัรัตนโ ะินทร์ ปลายรัช าลท่ี 5 โวยสหาอ าสาตยต์รีพระยาศรี
ะุริยราชยรานุยตัร(โพธิ เนติโพธิ) ะสุหเทศาภิบาลสณฑลอุวร ไวช้ ัชยนราษฎรในหสู่บา้น
หสา แขง้ะร้างยวั ซ่ึงชายบา้นนิยสเรีย ยา่ ยวัใหส่ ต่อสา พระเจา้ยรยงศเ์ธอ  รสหลยงชินยร
ะิริยฒัน์ ะสเว็จพระะังฆราชเจา้ ยวัราชบพิธะถิตสหาะีสาราส ไวท้รงประทานนาสยา่ “ยวั
โพธิะสภรณ์” ใหเ้ป็นอนุะรณ์แ ่พระยาศรีะุริยราชยรานุยตัรผูะ้ร้างยวัน้ี ภายในยวัสี
พิพิธภณัฑบู์รพาจารยฝ่์าย สัสฏัฐานในชั้นท่ี 2 จวัแะวงภาพจิตร รรสฝาผนงั เร่ืองราย 

ปฏิปทาพระธุวงค รรสฐานะายหลยงปู่สัน่ ภูริทตัโต  ะะทอ้นภาพประยติัศาะตร์ของ
พระะงฆใ์นยวัโพธิะสภรณ์สุ่งศึ ษา สัสฏัฐาน  ปฏิบติัะืบต่อตาสครูอาจารย ์

12.00 น.  รับประทำนอำหำร  ณ ร้ำนอำหำร 
 ชอ้ปป้ิงะินคา้สา สายท่ียูดีทำวน์  แหล่งชอ้ปป้ิงสอลลท่ี์สีช่ือเะียงของอุวรธานี 

 ได้เวลำออกเดินทำงสู่สนำมบินอุดรธำนี 
17.05 น. ได้เวลำออกเดินทำงกลบัสู่กรุงเทพ   
18.15 น.  เวินทางถึงท่ีหสายโวยะยะัวิภาพพร้อสคยาสประทบัใจ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



อตัรำค่ำบริกำร    รำคำผู้ใหญ่ และ รำคำเดก็มเีตียง  

วนัเดินทำง 4-5 ท่ำน 6-7 ท่ำน 8-10 ท่ำน พกัเดี่ยว เพิม่ 
ไม่เอำตั๋ว 
ลดท่ำนละ 

7-10 เมษำยน 65 17,999 14,999 12,999 4,500 2,000 

13-16 เมษำยน 65 19,599 16,599 14,999 4,500 3,000 

14-17 เมษำยน 65 19,599 16,599 14,999 4,500 3,000 

21-24 เมษำยน 65 16,999 13,999 11,999 4,500 1,000 

28-1 พฤษภำคม 65 19,599 16,599 14,999 4,500 3,000 

5-8 พฤษภำคม 65 16,999 13,999 11,999 4,500 1,000 

13-16 พฤษภำคม 65 19,599 16,599 14,999 4,500 3,000 

19-22 พฤษภำคม 65 16,999 13,999 11,999 4,500 1,000 

26-29 พฤษภำคม 65 16,999 13,999 11,999 4,500 1,000 

2-5 มิถุนำยน 65 19,599 16,599 14,999 4,500 3,000 

9-12 มิถุนำยน 65 17,999 14,999 12,999 4,500 2,000 

16-18 มิถุนำยน 65 16,999 13,999 11,999 4,500 1,000 

23-26 มิถุนำยน 65 17,999 14,999 12,999 4,500 2,000 

30-3 กรกฎำคม 65 16,999 13,999 11,999 4,500 1,000 

7-10 กรกฎำคม 65 16,999 13,999 11,999 4,500 1,000 

13-16 กรกฎำคม 65 19,599 16,599 14,999 4,500 3,000 

21-24 กรกฎำคม 65 16,999 13,999 11,999 4,500 1,000 

28-31 กรกฎำคม 65 19,599 16,599 14,999 4,500 3,000 

4-7 สิงหำคม 65 17,999 14,999 12,999 4,500 2,000 



11-14 สิงหำคม 65 19,599 16,599 14,999 4,500 3,000 

18-21 สิงหำคม 65 17,999 14,999 12,999 4,500 2,000 

25-28 สิงหำคม 65 16,999 13,999 11,999 4,500 1,000 

1-4 กนัยำยน 65 16,999 13,999 11,999 4,500 1,000 

8-11 กนัยำยน 65 17,999 14,999 12,999 4,500 2,000 

15-18 กนัยำยน 65 16,999 13,999 11,999 4,500 1,000 

22-25 กนัยำยน 65 16,999 13,999 11,999 4,500 1,000 

29-2 ตุลำคม 65 17,999 14,999 12,999 4,500 2,000 

รำคำเด็กไม่มเีตียง ลดจำกรำคำผู้ใหญ่ท่ำนละ 500 บำท  
ไม่รวมค่ำทปิไกด์และทมีงำนคนขับรถ ท่ำนละ 300.- บำท ช ำระพร้อมค่ำทวัร์ 

***หมำยเหตุ     กำรเดินทำงในแต่ละคร้ังต้องมผู้ีเดินทำงจ ำนวน 4 ท่ำนขึน้ไป*** 
หำกมผู้ีเดินทำงไม่ถึง 4 ท่ำน ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่ออกกรุ๊ป หรือเกบ็ค่ำใช้จ่ำยเพิม่เติม 

***ลูกค้ำสำมำรถเลือกวนัเดินทำงเองได้ หำกกรุ๊ปท่ำนเดินทำงมำกกว่ำ 4 ท่ำนขึน้ไป*** 

 
  

รำคำทีน่ ำเสนอเป็นรำคำตัว๋เคร่ืองบิน ณ. ปัจจุบัน รำคำตั๋วเคร่ืองบินอำจมกีำรปรับเพิม่ขึน้ เน่ืองจำกโหลดที่
น่ังมกีำรเปลีย่นแปลงตลอดเวลำ ในวนัทีท่ ำจองจริง หำกรำคำตั๋วปรับขึน้ ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำร

เกบ็ค่ำส่วนต่ำงทีเ่พิม่ตำมจริง 
**กรณสีำยกำรบินยกเลกิ หรือ เทีย่วบินเต็ม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปลีย่นแปลงเทีย่วบิน** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อตัรำนีไ้ม่รวม 

 

 

อตัรำนีร้วม 
 

 ค่าตัย๋เคร่ืองบินไป- ลบั ตาสเะ้นทางท่ีระบุ  สัมภำระถือขึน้เคร่ืองไม่เกิน 7 กก. 
 ค่าพาหนะรับะ่งตาสราย ารน าเท่ียยท่ีระบุเท่านั้น   
 ค่าโรงแรสห้องพ ั 2 ท่านต่อหอ้งตาสราย ารท่ีระบุเท่านั้น     
 ค่าอาหาร เคร่ืองว่ืสตาสราย ารท่ีระบุเท่านั้น       
 ค่าเขา้ชสะถานท่ีต่างๆ ตาสราย ารท่ีระบุเท่านั้น 
 ค่าสคัคุเทศ ท่ี์คอยวูแล อ านยยคยาสะะวย ตลอว ารเวินทาง 
 ค่าประ นัอุบติัเหตุคุส้ครองในยงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

(หสายเหตุ...อาย ุ6 เวือน – ไส่ถึง 1 ปี และ อาย ุ76-85 ปี ค่าประ นัอุบติัเหตุคุส้ครองในยงเงิน 
ท่านละ  500,000 บาท ...)  

 
 
 
 

  ค่าใชจ่้ายะ่ยนตยันอ เหนือในราย าร เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซ ัรีว, ค่าเคร่ืองว่ืสและอาหารท่ีะั่งเพิ่สเติส 
  จา ราย ารท่ีทางบริษทัฯ จวัให ้เป็นตน้  

   ค่าน ้าหน ั ระเป๋าะ าหรับโหลวใตท้อ้งเคร่ืองบิน 
    ค่าภาษีน ้าสนั และภาษีะนาสบินทุ แห่ง หา ทางะาย ารบินสี ารเรีย เ ็บเพิ่สเติส 

   ค่าประ นัภยัธรรสชาติ และประ นัชียติะ่ยนตยั และประ นัะุขภาพ หา ท่านตอ้ง ารเพิ่ส 
   ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% และค่ำภำษีหัก ณ ทีจ่่ำย 3% (เฉพำะในกรณีทีต้่องกำรใบกำกบัภำษีเท่ำน้ัน) 
   ค่ำทปิไกด์และทมีงำนคนขับรถ ท่ำนละ 400.- บำท ช ำระพร้อมค่ำทวัร์ส่วนที่เหลือ 

 
 

รำคำค่ำบริกำรน ำ้หนักกระเป๋ำส ำหรับโหลดใต้ท้องเคร่ืองบิน ภำยในประเทศ (ไป-กลบั) 
15 กโิลกรัม 860 บำท 

20 กโิลกรัม 946 บำท 

25 กโิลกรัม 1,160 บำท 

30 กโิลกรัม 1,802 บำท 

35 กโิลกรัม 2,144 บำท 

40 กโิลกรัม 2,658 บำท 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

เง่ือนไขกำรจอง 
 

กรุณำ ช ำระค่ำทวัร์เต็มจ ำนวน  พร้อสะ่งะ าเนาบตัรประชาชน หลงัจา ท า ารจองทยัร์ภายใน24ชัย่โสง หา ไส่ช าระ
ตาสท่ีบริษทั  าหนว ขออนุญาตตวัท่ีนัง่เพื่อใหลู้ คา้ท่านอ่ืนท่ีรอท่ีนัง่อยูโ่วยอตัโนสติั  เส่ือท่านช าระเงินค่าทยัร์เรียบร้อย
แลย้ ทางบริษทัฯถือยา่ท่านยอสรับเง่ือนไขและขอ้ต ลงต่างๆท่ีไวร้ะบุไยท้ั้งหสวน้ีแลย้ 
 

เง่ือนไขกำรยกเลกิ 
**กรุณำพจิำรณำเง่ือนไขต่ำงๆ และเง่ือนไขกำรยกเลิกทวัร์ของบริษัท ก่อนท่ำนท ำกำรจองทวัร์*** 

หำกท่ำนได้ท ำกำรจองทวัร์  ทำงบริษัทฯ ถือว่ำท่ำนได้รับทรำบและยอมรับเง่ือนไขทุกอย่ำงเรียบร้อยแล้ว 
 ย เลิ  ่อน ารเวินทาง  30 ยนั    ห ัเงินค่าบริ ารท่านละ 2,000  บาท 
 ย เลิ  ่อน ารเวินทาง    1-29  ยนั  ห ัค่าใชจ่้าย  100% ของราคาทยัร์ (ไส่คืนค่าทยัร์ทั้งหสว) 
 
ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน  

 ในกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ ผูโ้วยะารจะตอ้งเวินทางไป- ลบัพร้อส นั หา ตอ้ง ารเล่ือนยนัเวินทาง ลบั ท่าน
จะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายะ่ยนต่างท่ีะาย ารบิน และบริษทัทยัร์เรีย เ ็บ และกำรจัดที่น่ังของกรุ๊ป เป็นไปโวยะาย ารบิน
เป็นผู ้  าหนว ซ่ึงทางบริษทัฯ ไส่ะาสารถเขา้ไปแทร แซงไว้ และในกรณียกเลิกกำรเดินทำง และไวว้ าเนิน ารออ ตัย๋
เคร่ืองบินไปแลย้ ( รณีตัย๋ REFUND ไว)้ ผูเ้วินทางตอ้งรอ REFUND ตาสระบบของะาย ารบินเท่านั้น  
 
 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองสัมภำระ  
ะ าหรับ ระเป๋าะัสภาระท่ีทางะาย ารบินอนุญาตให้น าข้ึนเคร่ืองไว ้ ตอ้งสีน ้ าหน ัไส่เ ิน 7  ิโล รัส และสี
คยาส ยา้ง+ยาย+ะูง ไส่เ ิน 115 เซนติเสตร หรือ 25 เซนติเสตร (9.75 น้ิย) x 56 เซนติเสตร (21.5 น้ิย) x 46 
เซนติเสตร (18 น้ิย) 
ทางบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบ  รณีเ ิว าระูญเะีย, ะูญหายของ ระเป๋า และะัสภาระของผูโ้วยะาร  ในทุ  รณี 
ะัสภาระ ถือข้ึนเคร่ืองน ้าหน ัตอ้งไส่เ ิน ยา่ท่ีะาย ารบิน  าหนว  

 หา้สน าของสีคสทุ ชนิว ยตัถุไยไฟ ะ ารองไฟ ถือข้ึนเคร่ืองบิน 

 ของเหลย ะาสารถโหลวไวข้นาวบรรจุไส่เ ิน 100 สล. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



หมำยเหตุ.. (ส ำคัญมำก ผู้โดยสำรทีเ่ดินทำงต้องรับทรำบ และยนิยอม ก่อนกำรเดินทำง 
1. รำยกำร ตำรำงบิน อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจา คยาสล่าชา้ของะาย ารบิน โรงแรส ท่ี

พ ั  ารจราจร เหตุ ารณ์ทาง ารเสือง  ารนวัหยุวงาน  าร ่อจลาจล อุบติัเหตุ ะภาพอา าศ ภยัธรรสชาติ ยาต
ภยั อคัคีภยั หรือไส่ยา่จะวย้ยะาเหตุใวๆ  ็ตาส (ซ่ึงเป็นเหตุ ารณ์ท่ีเหนือ ารคยบคุสจา ทางบริษทัทยัร์ฯ) โวย
ทางบริษทัจะค านึงถึงคยาสปลอวภยัของลู คา้เป็นะ าคญั 

2. หา ท่านย เลิ ทยัร์ เน่ืองจา เหตุ ารณ์คยาสไส่ะงบทาง ารเสือง ะาย ารบิน ะภาพอา าศ ภยัธรรสชาติ ยาต
ภยั อคัคีภยั  ทั้งๆ ท่ีะาย ารบิน หรือในะ่ยนของ ารบริ ารทางประเทศท่ีท่านเวินทางท่องเท่ียย ยงัคงให้บริ าร
อยูเ่ป็นป ติ ทางบริษทัฯ ขอะงยนะิทธ์ิใน ารไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด หรือบำงส่วนให้กบัท่ำน 

3. หา ะถานท่ีท่องเท่ียยใวท่ีไส่ะาสารถเขา้ชสไวไ้ส่ยา่วย้ยะาเหตุใว ็ตาส ทางบริษทัขอะงยนะิทธ์ิใน ารไม่คืน
ค่ำใช้จ่ำย เน่ืองจา ทางบริษทัไวท้  า ารจองและถู เ ็บค่าใชจ่้ายไปแลย้ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบ และ ขอะงยนะิทธ์ิใน าร ไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด หรือบำงส่วนให้กบัท่ำน ใน รณีวงัน้ี 
**  รณีท่ี องตรยจคนเข้าเสือง ห้าสผูเ้วินทาง เวินทาง เน่ืองจา สีะ่ิงผิว ฎหสาย หรือะ่ิงของห้าสน าเข้า
ประเทศ  เอ ะารเวินทางไส่ถู ตอ้ง หรือคยาสประพฤติะ่อไปในทางเะ่ือสเะียวย้ยเหตุผลใวๆ  ็ตาสท่ีทาง อง
ตรยจคนเขา้เสืองหา้สเวินทาง  

              (ซ่ึงทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด หรือบำงส่วนให้กบัท่ำน หำกเกดิเหตุกำรณ์ดังกล่ำว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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