รหัสโปรแกรม : 20547 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

คำชะโนด-อุดรธำนี บึงกำฬ หนองคำย
4 วัน 3 คืน
3 วัน 2 คืน

ทีมงานมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ
ได้รบั การฉี ดวัคซีนเรียบร้อยแล้ว
ไ
วันที่ 1
05.30 น.
07.30 น.
08.40 น.
เทีย่ ง

กรุ งเทพฯ – อุดรธำนี – ป่ ำคำชะโนด - บึงกำฬ – บึงโขงหลง
เทีย่ ง เย็น
พร้ อมกันสนำมบินสุ วรรณภูมิ ประตูทำงเข้ ำที่ 3 เคำน์ เตอร์ เช็ คอินสำยกำรบินไทยเวียดเจ็ท
เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยต้อนรับและอานยยคยาสะะวย
ออกเดินทำงสู่ เมืองอุดรธำนี โดยสำยกำรบินไทย เวียดเจ็ท
เดินทำงถึงสนำมบินอุดรธำนี รับสั มภำระ
รับประทำนอำหำร ณ ร้ ำนอำหำร
นาท่านเวินทางะู่ ป่ ำคำชะโนด ตั้งอยูภ่ ายในพื้นที่ยวั ศิริะุทโธคาชะโนว จังหยัวอุวรธานี
ปัจจุบนั ลายเป็ นะถานที่ท่องเที่ยยของผูท้ ี่เลื่อสใะศรัทธา จา ทัย่ ประเทศเวินทางสาเพื่อ
ะั าระบูชา ราบไหย้ขอพร ของะิ่ งซึ่ งตนเองปรารถนาให้ะาเร็ จวัง่ ใจหยัง หรื อแส้แต่ขอ
โชคลาภ ภายในยัวสีะะพานปูนรู ปปั้ นพญานาค 2 ตัย 7 เศียร และถ้าะังเ ตวีๆ ตรง ่ ึง ลาง
ะะพานจะเจอ บั รอยแย ซึ่งเชื่อ นั ย่าเป็ นรอยต่อระหย่างโล สนุษย์ บั บาวาลนัน่ เอง
ภายในจะสีศาลของจ้ายปู่ ศรี ะุทโธและจ้ายย่าศรี ปทุสสา องค์พญานาคราชและนาคราชเทยี
ผูป้ ครองวินแวนแห่งนี้ และเป็ นที่เคารพนับถือของผูศ้ รัทธาจา ทัย่ ะารทิศนิยสสา ราบไหย้
เราจะเห็นชุวไหย้หสา พลู และ ระทงใบตองรู ปทรงพญานาคถู นาสาถยายสา สาย ถัวสา
จา ศาลทางว้านขยา จะเป็ นที่ต้ งั ของ “ต้นสะเวื่อยั ษ์” อายุหลายร้อยปี ลาต้นะู งยาย สีรา
ขนาวใหญ่เป็ นที่รยสตัยของนั แะยงโชค และทางว้านซ้ายจะเป็ น "บ่อน้ าศั วิ์ะิทธิ์ " ที่ต้ งั อยู่
ลางเ าะ สีล ั ษณะเป็ นน้ าใต้วินพุง่ ไหลอยูต่ ลอวเยลาไส่เคยแห้ง เชื่ อ นั ย่าเป็ นประตูเชื่อส
ไปะู่ เสืองบาวาล ผูท้ ี่สาเยือนนิยสเข้าสาะรงน้ ารู ปปั้ นพญานาค ปะพรสน้ าแ ่ตยั เองและ
ครอบครัยเพื่อคยาสะิ ริสงคลแ ่ชียติ

พิเศษ!!! นำทุกท่ ำนทำพิธีบวงสรวงบำยสี สั กกำระ พร้ อมเครื่ องบูชำ
ถวำยแก่องค์ พ่อปู่ พญำนำค เพื่อควำมเป็ นสิ ริมงคลให้ กบั ทุกท่ ำน

เย็น

วันที่ 2
เช้ ำ

นาท่านเวินทางะู่ บึงกำฬ บึงโขงหลง เป็ นะถานที่ทอ่ งเที่ยยทางธรรสชาติของจังหยัวบึง
าฬ สีล ั ษณะเป็ นทะเละาบขนาวใหญ่ที่เป็ นพื้นที่อนุ รั ษ์พนั ธุ์น โวยเฉพาะน น้ าที่ยา้ ย
ถิ่นเข้าสาในช่ยงฤวูหนาย ทั้งห่านป่ า น เป็ วน้ า น ยาง น ระเต็น จุวท่องเที่ยยเว่น คือ
ะยนะาธารณะบึงโขงหลง แหล่งพั ผ่อนและชสยิยทิยทัศน์ที่งวงาส ที่สีหอชสน และ
ระเบียงชสยิย โวยเฉพาะในยาสเย็นซึ่งพระอาทิตย์ใ ล้ต วินสีบรรยา าศที่งวงาสสา
นอ จา นี้หา สาเที่ยยในฤวูร้อนจะไว้เห็นหาวคาะสบูรณ์ยยิ เนิ นทรายที่ะยยงาส ที่สีหาว
ทรายทอวยาย บึงโขงหลง เป็ นบึงที่สีน้ าตลอวปี ทาให้ะาสารถท่องเที่ยยไว้ตลอวทั้งปี
รับประทำนอำหำร ณ ร้ ำนอำหำร
นำท่ ำนเดินทำงสู่ ทพี่ กั โรงแรม เดอะวัน หรื อระดับเทียบเท่
ภูทอก (วัดเจติยำศรีวหิ ำร) – หินสำมวำฬ –
เช้ ำ
เทีย่ ง ค่ำ
ศำลำแก้ วกู่ – วัดโพธิ์ชัย - ตลำดท่ำเสด็จ
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรม
ภูทอก เป็ นที่ต้ งั ของยัวเจติยาศรี ยหิ าร (ยัวภูทอ ) โวยสีพระอาจารย์จยน ุลเชฏโฐ เป็ นผู ้
่อตั้ง ในภาษาอีะานแปลย่า ภูเขาที่โววเวี่ยย ภูทอ สี 2 ลู คือภูทอ ใหญ่และภูทอ น้อย
ะ่ ยนที่นั แะยงบุญและ นั ท่องเที่ยยทัย่ ไป ะาสารถชสไว้คือ ภูทอ น้อย ะ่ ยนภูทอ ใหญ่อยู่
ห่างออ ไป ยังไส่เปิ วให้นั ท่องเที่ยยชส ซึ่ งเป็ นจุวเริ่ สต้น าร เวินเท้าขึ้นะู่ ยอวภูทอ
จุวเว่นของภูทอ ็คือ ะะพานไส้และบันไวขึ้นชสทัศนียภาพรอบ ๆ ภูทอ ใช้เพียง

แรงงานคนะร้างบันไว เยียนไปสา รอบภูทอ แบบ 360 ซึ่ งสีท้ งั หสว 7 ชั้น ใช้เยลาใน าร
่อะร้างนานถึง 5 ปี เต็สจา ชั้น 1-7 จะสีบนั ไวไส้ให้เวินแบบ ตรงทอวยายจนถึงจุวะู งะุ ว
ของยอวภูทอ และตั้งแต่ช้ นั ที่ 3 เป็ นต้นไปนั ท่องเที่ยยะาสารถเวินชส แบบะะพานเยียน
รอบเขาซึ่ งจะ ไว้เห็น สุสสองที่แต ต่างไปเรื่ อย ๆ บันไวที่ทอวขึ้นะู่ ยอวภูทอ นี้
เปรี ยบเะสือนเะ้นทางธรรสที่นอ้ สนา ะัตบุรุษ ให้พน้ โล แห่งโล ียะ ะู่ โล แห่ง โล ุตระ
หรื อโล แห่ง ารหลุวพ้นว้ยย คยาสเพียรพยายาสและสุ่งสัน่ ภูทอ ปิ วไส่ให้นั ท่องเที่ยย
ขึ้นในยันที่ 10 -16 เสษายน ของทุ ปี
หินสำมวำฬ (Tree Rock Whale) ย่า นั ย่าสีอายุ ย่า 75 ล้านปี ลั ษณะเป็ น อ้ นหิ นขนาว
สหึ สายางเรี ยง นั 3 อ้ น สองไ ลหรื อสองจา ภาพถ่ายทางอา าศ สีรูปร่ างคล้ายปลายาฬ พ่อ
แส่ ลู าลังย่ายน้ า นั อย่างะนุ ะนาน จึงเรี ย นั ย่า”หินะาสยาฬ”
บ่ ำย

รับประทำนอำหำร ณ ร้ ำนอำหำร
ศำลำแก้ วกู่ อุทยำนเทวำลัย หรื อ ยัวแข ตั้งอยูต่ าบลยัวธาตุ อาเภอเสืองหนองคาย จังหยัว
หนองคาย เป็ นแหล่งท่องเที่ยยที่สีท้ งั ชายไทยและชายต่างชาติแยะเยียนสาเยีย่ สชสสา สาย
เพราะเต็สไปว้ยยรู ปปั้ นคอน รี ตเะริ สเหล็ ขนาวใหญ่ที่สีคยาสแปล ตาจานยนรยส ย่า 200
องค์ โวยประ อบว้ยยพระพุทธรู ป พระรู ปของพระโพธิะัตย์ เทพเจ้าฮินวู บุคคลในคริ ะต์
ศาะนา คยาสเชื่อพื้นบ้าน และตัยละครจา ราสเ ียรติ์ เป็ นะถาปั ตย รรสที่เ ่าแ ่และงวงาสวู
ะยยงาสตระ ารตา
วัดโพธิ์ชัย เป็ นพระอาราสหลยง เป็ นที่ประวิษฐานหลยงพ่อพระใะ พระพุทธรู ปศั วิ์ะิทธิ์ คู่
บ้านของชายเสืองหนองคาย หลยงพ่อพระใะเป็ นพระพุทธรู ปขัวะสาธิ ราบ ปางสารยิชยั
หล่อว้ยยทองะี ะุ สีล ั ษณะงวงาส ตาสตานานเล่าย่า พระธิ วา 3 องค์ของ ษัตริ ยล์ า้ นช้างไว้
หล่อพระพุทธรู ปขึ้น 3 องค์และขนานนาสพระพุทธรู ปตาสพระนาสของตนเอง คือ พระเะริ ส
ประจาพี่ใหญ่ พระะุ ประจาคน ลางและพระใะประจาน้องคนะุ วท้อง เวิสประวิษฐานที่
เยียงจันทน์ ต่อสาในะสัยรัช าลที่ 3 ไว้อญั เชิ ญพระพุทธรู ปทั้งะาสลงเรื อข้าสฝั่งสายังเสือง
หนองคาย แต่เ ิวพายุพวั พระะุ จสน้ าหายไป ะ่ ยนพระเะริ สและพระใะไว้ถู อัญเชิ ญสา
ประวิษฐานไย้ที่หนองคาย จนในะสัยรัช าลที่ 4 จึงไว้อญั เชิญพระเะริ สลงสาประวิษฐานที่
รุ งเทพฯ ะ่ ยนพระใะยังคงประวิษฐานอยูท่ ี่ยวั โพธิ์ ชยั จังหยัวหนองคาย ทุ ปี ในยันเพ็ญ
ลางเวือน 7 ชายเสืองหนองคายจะสีงานประเพณี บุญบั้งไฟบูชาพระใะที่ยวั โพธิ์ ชยั เป็ น
ประจา

ตลำดท่ำเสด็จ หรื อ ตลำดอินโดจีน เวิสชื่ อ ตลาวท่าเรื อ ตั้งอยูร่ ิ สแส่น้ าโขง ในเขตเทศบาล
เสืองหนองคาย เป็ นแหล่งรยสะิ นค้าเป็ นแหล่งซื้ อขายผลิตภัณฑ์จงั หยัวหนองคาย เช่น
อาหารพื้นเสือง ะิ นค้าโอท๊อป ของที่ระลึ และของเครื่ องใช้ต่างๆ โวยเฉพาะะิ นค้าที่เ ี่ยย บั
เว็ สีเยอะสา นอ จา นี้ริสถนนสีชยั ใ ล้ บั ตลาวท่าเะว็จ สีตึ แถยโบราณเรี ยงรายอยู่ บาง
อาคารยังอยูใ่ นะภาพวี ให้เวินชสและถ่ายภาพเล่นอี ว้ยย
ค่ำ

วันที่ 3
เช้ ำ

เทีย่ ง

รับประทำนอำหำร ณ ร้ ำนอำหำร
นำท่ ำนเข้ ำสู่ ทพี่ กั บ้ ำนไม้ ริมโขง รีสอร์ ท หรื อระดับเทียบเท่ ำ
ทะเลหมอก ภูห้วยอีสัน - วัดผำตำกเสื้ อ (เกล็ดพญำนำคริมโขง) – SKY WALK เช้ ำ
เทีย่ ง เย็น
วัดป่ ำภูก้อน - พระธำตุบังพวน
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
ชมทะเลหมอก ภูห้วยอีสัน เป็ นจุวพระอาทิตย์ข้ ึนและทะเลหสอ แบบ ย้างไ ละุ วตา ถือเป็ น
จุวชสทะเลหสอ ที่ะยยงาสและขึ้นชื่อของหนองคาย เบื้องล่างของทะเลหสอ ภูหย้ ยอีะัน
ะาสารถสองเห็นเ าะแ ่งของแส่น้ าโขง หา ยันใวที่ะายหสอ บางเบา ะาสารถสองเห็นยิย
พระอาทิตย์ะีทองในยาสเช้าะะท้อน ไปยังพื้นน้ าและเ าะแ ่งไว้ชวั เจน
วัดผำตำกเสื้ อ เป็ นยัวที่ต้ งั อยูบ่ นยอวเขาะู ง ยัวแห่งนี้ไส่ไว้เป็ นแต่ะถานที่ปฏิบตั ิธรรสเท่านั้น
แต่ยงั เป็ นแหล่งท่องเที่ยยที่สีคยาสงวงาสตาสธรรสชาติ สีนั ท่องเที่ยยเวินทางสาชสคยาส
งาสอย่างไส่ขาวะาย ภายในยัวสองเห็นยิยของแส่น้ าโขงที่ะยยที่ะุวแห่งหนึ่ง โวยไว้จวั ทา
Skywalk ริ สหน้าผาเป็ นทางเวิน ระจ ใะรู ปยง ลสะาหรับชสยิยทิยทัศน์แบบพาโนราส่า
ให้ท่านไว้เะี ยย นั พื้น ระจ ใะ ที่สองทะลุลงไปว้านล่าง
รับประทำนอำหำร ณ ร้ ำนอำหำร
วัดป่ ำภูก้อน เป็ นะถานที่ที่ะงบเหสาะแ ่ ารบาเพ็ญภายนาของพระะาย รรสฐาน ภายในยัว
สีพระบรสะารี ริ ธาตุบรรจุ ในพระเ ศพระร่ ยงโรจน์ศรี บูรพา ซึ่ งเป็ นประธานประวิษฐาน
หน้าองค์พระปฐสรัตนบูรพาจารย์สหาเจวีย ์ สีพระพุทธไะยาะน์โล นาถศาะวาสหาสุ นี เป็ น
พระพุทธรู ปปางปริ นิพพาน ทาว้ยยหิ นอ่อนขายจา เสืองคาร์ ราร่ า ประเทศอิตาลี คยาสยาย
20 เสตร สี ลั ษณะอ่อนช้อยงวงาส
วัดพระธำตุบังพวน พระธาตุคู่บา้ นคู่เสืองหนองคาย ตั้งอยูใ่ นอาเภอเสือง เป็ นอี หนึ่ง
ะถานที่หา้ สพลาวเสื่อสาเที่ยยหนองคาย ต้องสา ราบะั าระองค์พระธาตุบงั พยนอัน
ศั วิ์ะิทธิ์ และที่ขาวไส่ไว้ คือ ต้อง ราบไหย้องค์พญานาคสุจลินท์ ในบ่อน้ าศั วิ์ะิทธิ์ ซึ่ งเชื่อ
ย่าหา ขอพรใวๆ ็จะประะบผละาเร็ จตาสที่ขอ

ค่ำ

รับประทำนอำหำร ณ ร้ ำนอำหำร
นำท่ ำนเข้ ำสู่ ทพี่ กั เซ็นทำรำ อุดรธำนี หรื อเทียบเท่ำ 4 ดำว*

วันที่ 4
เช้ ำ

12.00 น.

17.05 น.
18.15 น.

ศำลหลักเมือง –วัดโพธิสมภรณ์ - ยูดีทำวน์ –
เช้ ำ
เทีย่ ง
สนำมบินอุดรธำนี – กรุ งเทพฯ
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
ศำลำหลักเมืองอุดรธำนี หรื อที่เรี ย ย่าศาลเจ้าพ่อหลั เสืองอุวรธานี เป็ นศูนย์รยสคยาส
เคารพและคยาสศรัทธา ซึ่งชายเสืองอุวรธานีส ั จะพา นั สาะั ารบูชา ในบริ เยณ
ศาลหลั เสืองอุวรธานี ยังสีะิ่งศั วิ์ะิทธิ์ ที่ะาคัญอื่นๆ อันเป็ นที่เลื่อสใะบูชาเป็ นอย่างะู ง
ไว้แ ่ หลยงพ่อพระพุทธโพธิ์ ทอง และท้ายเยะะุ ยณั ซึ่ งสีคยาสเชื่อในคยาสศั วิ์ะิทธิ์ และ
คยาสเป็ นะิ ริสงคล
วัดโพธิสมภรณ์ เป็ นพระอาราสหลยง ตั้งอยูท่ ี่ตาบลหสา แข้ง สีคยาสะาคัญทาง
ประยัติศาะตร์ ซึ่งะร้างในะสัยรัตนโ ะิ นทร์ ปลายรัช าลที่ 5 โวยสหาอาสาตย์ตรี พระยาศรี
ะุ ริยราชยรานุยตั ร(โพธิ เนติโพธิ ) ะสุหเทศาภิบาลสณฑลอุวร ไว้ชั ชยนราษฎรในหสู่บา้ น
หสา แข้งะร้างยัว ซึ่ งชายบ้านนิยสเรี ย ย่า ยัวใหส่ ต่อสา พระเจ้ายรยงศ์เธอ รสหลยงชินยร
ะิ ริยฒั น์ ะสเว็จพระะังฆราชเจ้า ยัวราชบพิธะถิตสหาะี สาราส ไว้ทรงประทานนาสย่า “ยัว
โพธิะสภรณ์” ให้เป็ นอนุะรณ์แ ่พระยาศรี ะุริยราชยรานุ ยตั รผูะ้ ร้างยัวนี้ ภายในยัวสี
พิพิธภัณฑ์บูรพาจารย์ฝ่าย สั สัฏฐานในชั้นที่ 2 จัวแะวงภาพจิตร รรสฝาผนัง เรื่ องราย
ปฏิปทาพระธุ วงค รรสฐานะายหลยงปู่ สัน่ ภูริทตั โต ะะท้อนภาพประยัติศาะตร์ ของ
พระะงฆ์ในยัวโพธิ ะสภรณ์สุ่งศึ ษา สั สัฏฐาน ปฏิบตั ิะืบต่อตาสครู อาจารย์
รับประทำนอำหำร ณ ร้ ำนอำหำร
ช้อปปิ้ งะิ นค้าสา สายที่ยูดีทำวน์ แหล่งช้อปปิ้ งสอลล์ที่สีชื่อเะี ยงของอุวรธานี
ได้ เวลำออกเดินทำงสู่ สนำมบินอุดรธำนี
ได้ เวลำออกเดินทำงกลับสู่ กรุ งเทพ
เวินทางถึงที่หสายโวยะยัะวิภาพพร้อสคยาสประทับใจ

อัตรำค่ ำบริกำร

รำคำผู้ใหญ่ และ รำคำเด็กมีเตียง

วันเดินทำง

4-5 ท่ ำน

6-7 ท่ ำน

8-10 ท่ ำน

พักเดี่ยว เพิม่

ไม่ เอำตั๋ว
ลดท่ ำนละ

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 กันยำยน 65

16,999

13,999

11,999

4,500

1,000

8-11 กันยำยน 65

17,999

14,999

12,999

4,500

2,000

15-18 กันยำยน 65

16,999

13,999

11,999

4,500

1,000

22-25 กันยำยน 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

รำคำเด็กไม่ มเี ตียง ลดจำกรำคำผู้ใหญ่ ท่ำนละ 500 บำท
ไม่ รวมค่ ำทิปไกด์ และทีมงำนคนขับรถ ท่ำนละ 300.- บำท ชำระพร้ อมค่ ำทัวร์

***หมำยเหตุ กำรเดินทำงในแต่ ละครั้งต้ องมีผู้เดินทำงจำนวน 4 ท่ำนขึน้ ไป***
หำกมีผู้เดินทำงไม่ ถึง 4 ท่ำน ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรไม่ ออกกรุ๊ป หรื อเก็บค่ ำใช้ จ่ำยเพิม่ เติม
***ลูกค้ ำสำมำรถเลือกวันเดินทำงเองได้ หำกกรุ๊ปท่ ำนเดินทำงมำกกว่ ำ 4 ท่ ำนขึน้ ไป***
รำคำทีน่ ำเสนอเป็ นรำคำตัว๋ เครื่ องบิน ณ. ปัจจุบัน รำคำตั๋วเครื่ องบินอำจมีกำรปรับเพิม่ ขึน้ เนื่องจำกโหลดที่
นั่งมีกำรเปลีย่ นแปลงตลอดเวลำ ในวันทีท่ ำจองจริง หำกรำคำตั๋วปรับขึน้ ทำงบริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในกำร
เก็บค่ ำส่ วนต่ ำงทีเ่ พิม่ ตำมจริง
**กรณีสำยกำรบินยกเลิก หรื อ เทีย่ วบินเต็ม ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรเปลีย่ นแปลงเทีย่ วบิน**

อัตรำนีร้ วม








ค่าตัย๋ เครื่ องบินไป- ลับ ตาสเะ้นทางที่ระบุ สั มภำระถือขึน้ เครื่ องไม่ เกิน 7 กก.
ค่าพาหนะรับะ่ งตาสราย ารนาเที่ยยที่ระบุเท่านั้น
ค่าโรงแรสห้องพั 2 ท่านต่อห้องตาสราย ารที่ระบุเท่านั้น
ค่าอาหาร เครื่ องวื่สตาสราย ารที่ระบุเท่านั้น
ค่าเข้าชสะถานที่ต่างๆ ตาสราย ารที่ระบุเท่านั้น
ค่าสัคคุเทศ ท์ ี่คอยวูแล อานยยคยาสะะวย ตลอว ารเวินทาง
ค่าประ นั อุบตั ิเหตุคุส้ ครองในยงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
(หสายเหตุ...อายุ 6 เวือน – ไส่ถึง 1 ปี และ อายุ 76-85 ปี ค่าประ นั อุบตั ิเหตุคุส้ ครองในยงเงิน
ท่านละ 500,000 บาท ...)

อัตรำนีไ้ ม่ รวม







ค่าใช้จ่ายะ่ ยนตัยนอ เหนื อในราย าร เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซั รี ว, ค่าเครื่ องวื่สและอาหารที่ะั่งเพิ่สเติส
จา ราย ารที่ทางบริ ษทั ฯ จัวให้ เป็ นต้น
ค่าน้ าหนั ระเป๋ าะาหรับโหลวใต้ทอ้ งเครื่ องบิน
ค่าภาษีน้ าสัน และภาษีะนาสบินทุ แห่ง หา ทางะาย ารบินสี ารเรี ย เ ็บเพิ่สเติส
ค่าประ นั ภัยธรรสชาติ และประ นั ชียติ ะ่ ยนตัย และประ นั ะุ ขภาพ หา ท่านต้อง ารเพิ่ส
ค่ ำภำษีมูลค่ ำเพิม่ 7% และค่ ำภำษีหัก ณ ทีจ่ ่ ำย 3% (เฉพำะในกรณีทตี่ ้ องกำรใบกำกับภำษีเท่ำนั้น)
ค่ ำทิปไกด์ และทีมงำนคนขับรถ ท่ำนละ 400.- บำท ชำระพร้ อมค่ ำทัวร์ ส่วนที่เหลือ

รำคำค่ำบริกำรนำ้ หนักกระเป๋ำสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่ องบิน ภำยในประเทศ (ไป-กลับ)
15 กิโลกรัม
20 กิโลกรัม
25 กิโลกรัม
30 กิโลกรัม
35 กิโลกรัม
40 กิโลกรัม

860 บำท
946 บำท
1,160 บำท
1,802 บำท
2,144 บำท
2,658 บำท

เงื่อนไขกำรจอง
กรุ ณำ ชำระค่ ำทัวร์ เต็มจำนวน พร้อสะ่ งะาเนาบัตรประชาชน หลังจา ทา ารจองทัยร์ ภายใน24ชัย่ โสง หา ไส่ชาระ
ตาสที่บริ ษทั าหนว ขออนุ ญาตตัวที่นงั่ เพื่อให้ลู ค้าท่านอื่นที่รอที่นงั่ อยูโ่ วยอัตโนสัติ เสื่อท่านชาระเงินค่าทัยร์ เรี ยบร้อย
แล้ย ทางบริ ษทั ฯถือย่าท่านยอสรับเงื่อนไขและข้อต ลงต่างๆที่ไว้ระบุไย้ท้ งั หสวนี้แล้ย

เงื่อนไขกำรยกเลิก
**กรุ ณำพิจำรณำเงื่อนไขต่ ำงๆ และเงื่อนไขกำรยกเลิกทัวร์ ของบริษัท ก่ อนท่ ำนทำกำรจองทัวร์ ***
หำกท่ำนได้ ทำกำรจองทัวร์ ทำงบริษัทฯ ถือว่ ำท่ ำนได้ รับทรำบและยอมรับเงื่อนไขทุกอย่ ำงเรี ยบร้ อยแล้ ว
 ย เลิ ่อน ารเวินทาง 30 ยัน
หั เงินค่าบริ ารท่านละ 2,000 บาท
 ย เลิ ่อน ารเวินทาง 1-29 ยัน
หั ค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัยร์ (ไส่คืนค่าทัยร์ ท้ งั หสว)
ข้ อมูลเพิม่ เติม เรื่ องตั๋วเครื่ องบิน
ในกำรเดินทำงเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ วยะารจะต้องเวินทางไป- ลับพร้อส นั หา ต้อง ารเลื่อนยันเวินทาง ลับ ท่าน
จะต้องชาระค่าใช้จ่ายะ่ ยนต่างที่ะาย ารบิน และบริ ษทั ทัยร์ เรี ย เ ็บ และกำรจัดที่นั่งของกรุ๊ ป เป็ นไปโวยะาย ารบิน
เป็ นผู ้ าหนว ซึ่ งทางบริ ษทั ฯ ไส่ะาสารถเข้าไปแทร แซงไว้ และในกรณียกเลิกกำรเดินทำง และไว้วาเนิ น ารออ ตัย๋
เครื่ องบินไปแล้ย ( รณี ตยั๋ REFUND ไว้) ผูเ้ วินทางต้องรอ REFUND ตาสระบบของะาย ารบินเท่านั้น
ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่ องสั มภำระ
ะาหรับ ระเป๋ าะัสภาระที่ทางะาย ารบินอนุ ญาตให้นาขึ้นเครื่ องไว้ ต้องสีน้ าหนั ไส่เ ิน 7 ิโล รัส และสี
คยาส ย้าง+ยาย+ะู ง ไส่เ ิน 115 เซนติเสตร หรื อ 25 เซนติเสตร (9.75 นิ้ย) x 56 เซนติเสตร (21.5 นิ้ย) x 46
เซนติเสตร (18 นิ้ย)
ทางบริ ษทั ฯ ไม่ รับผิดชอบ รณี เ ิว าระู ญเะี ย, ะู ญหายของ ระเป๋ า และะัสภาระของผูโ้ วยะาร ในทุ รณี
ะัสภาระ ถือขึ้นเครื่ องน้ าหนั ต้องไส่เ ิน ย่าที่ะาย ารบิน าหนว
ห้าสนาของสีคสทุ ชนิ ว ยัตถุไยไฟ ะารองไฟ ถือขึ้นเครื่ องบิน
ของเหลย ะาสารถโหลวไว้ขนาวบรรจุไส่เ ิน 100 สล.

หมำยเหตุ.. (สำคัญมำก ผู้โดยสำรทีเ่ ดินทำงต้ องรับทรำบ และยินยอม ก่ อนกำรเดินทำง
1. รำยกำร ตำรำงบิน อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่ องจา คยาสล่าช้าของะาย ารบิน โรงแรส ที่
พั ารจราจร เหตุ ารณ์ทาง ารเสือง ารนัวหยุวงาน าร ่อจลาจล อุบตั ิเหตุ ะภาพอา าศ ภัยธรรสชาติ ยาต
ภัย อัคคีภยั หรื อไส่ยา่ จะว้ยยะาเหตุใวๆ ็ตาส (ซึ่ งเป็ นเหตุ ารณ์ที่เหนื อ ารคยบคุสจา ทางบริ ษทั ทัยร์ ฯ) โวย
ทางบริ ษทั จะคานึงถึงคยาสปลอวภัยของลู ค้าเป็ นะาคัญ
2. หา ท่านย เลิ ทัยร์ เนื่ องจา เหตุ ารณ์คยาสไส่ะงบทาง ารเสือง ะาย ารบิน ะภาพอา าศ ภัยธรรสชาติ ยาต
ภัย อัคคีภยั ทั้งๆ ที่ะาย ารบิน หรื อในะ่ ยนของ ารบริ ารทางประเทศที่ท่านเวินทางท่องเที่ยย ยังคงให้บริ าร
อยูเ่ ป็ นป ติ ทางบริ ษทั ฯ ขอะงยนะิ ทธิ์ ใน ารไม่ คืนค่ ำทัวร์ ท้งั หมด หรื อบำงส่ วนให้ กบั ท่ำน
3. หา ะถานที่ท่องเที่ยยใวที่ไส่ะาสารถเข้าชสไว้ไส่ยา่ ว้ยยะาเหตุใว ็ตาส ทางบริ ษทั ขอะงยนะิ ทธิ์ ใน ารไม่ คืน
ค่ ำใช้ จ่ำย เนื่องจา ทางบริ ษทั ไว้ทา ารจองและถู เ ็บค่าใช้จ่ายไปแล้ย
4. บริ ษทั ฯ จะไม่ รับผิดชอบ และ ขอะงยนะิ ทธิ์ ใน าร ไม่ คืนค่ ำทัวร์ ท้งั หมด หรื อบำงส่ วนให้ กบั ท่ำน ใน รณี วงั นี้
** รณี ที่ องตรยจคนเข้า เสื อง ห้า สผูเ้ วิ นทาง เวิ นทาง เนื่ องจา สี ะิ่ งผิว ฎหสาย หรื อะิ่ ง ของห้า สนาเข้า
ประเทศ เอ ะารเวินทางไส่ถู ต้อง หรื อคยาสประพฤติะ่อไปในทางเะื่ อสเะี ยว้ยยเหตุผลใวๆ ็ตาสที่ทาง อง
ตรยจคนเข้าเสืองห้าสเวินทาง
(ซึ่งทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรไม่ คืนค่ ำทัวร์ ท้งั หมด หรื อบำงส่ วนให้ กบั ท่ ำน หำกเกิดเหตุกำรณ์ ดังกล่ ำว





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

