รหัสโปรแกรม : 20753 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

 มัคคุเทศก์และทีมงานผูช้ านาญเส้นทางและบริ การดี เป็ นกันเอง สนุกสนาน มีความรู ้
 ที่พกั มาตรฐาน
 รถตู ้ ปรับอากาศ VIP สาหรับคณะท่าน
 อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านที่เราคัดเลือกให้ สะอาด สด อร่ อย คุณภาพดีเยีย่ ม

กำหนดกำรเดินทำง
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม

01-04 / 07-10 / 13-16 / 14-17 / 21-24 / 22-25 / 23-26 / 24-27 / 28-31
04-07 / 11-14 / 18-21 / 25-28 /
02-05 / 03-06 / 04-07 / 05-08 / 09-12 / 10-13 / 16-19 / 23-26
06-09 / 13-16 / 20-23 / 27-30
03-06 / 10-13 / 16-19 / 17-20 / 24-27

03-06 / 10-13 / 17-20 / 24-27

วันแรกของกำรเดินทำง(1)

05.00
07.25
08.30

เที่ยง
บ่าย

กรุงเทพฯ - อุดรธำนี - หนองหำน (ล่องเรื อชมทะเลบัวแดง)
ป่ ำคำชะโนด - หนองคำย - ศำลำแก้วกู่ - วัดโพธิ์ชัย
ตลำดท่ ำเสด็จ

คณะนักเดินทางพบกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยสมายล์
โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยอานวยความสะดวกเรื่ องบัตรโดยสารและสัมภาระ
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE 002
เดิ นทางถึง ท่าอากาศยานอุดรธานี หลังรับสัมภาระเรี ยบร้ อยแล้ว นาท่านเดินทางสู่ อ.กุมภวาปี (38 กม.) หนอง
หาน หนองน้ าจืดธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้วยปลาจานวนมาก มีนกอย่างน้อย 74 ชนิ ด และพืชน้ าอีกอย่าง
น้อย 15 ชนิ ด โดยเฉพาะ บัวแดง หรื อบัวสาย ที่
จะพร้ อมใจกันบานสะพรั่งในช่ วงฤดูหนาวของ
ทุ ก ปี อี ก ด้ว ย ลงเรื อ หางยาวที่ ท่ าเรื อ บ้า นเดี ย ม
แถมฟรี ล่ อ งเรื อชม “ทะเลบั ว แดง” ที่ บ าน
สะพรั่งเต็มบึ ง (*** เดื อนตุ ลาคมบัวเริ่ มแตกใบ
และเริ่ มออกดอกตู มและบานเพิ่มขึ้ นเรื่ อยๆ บัว
จะออกดอกมี ป ริ ม าณมากที่ สุ ดในช่ ว งเดื อ น
ธันวาคม-กุมภาพันธ์) ** รายการนี้ เป็ นรายการ
แถมฟรี หากดอกบัวโรยแล้ว ไม่สามารถชมได้
ทางบริ ษ ัท ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคื น เงิ น **
จากนั้น เดิ นทางสู่ “คาชะโนด” หรื อ “ป่ าคาชะ
โนด” (89 กม.) สถานที่ท่องเที่ยวศักดิ์ สิทธ์ ที่ต้ งั
อยูอ่ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ดินแดนที่เต็มไปด้วยการเล่าขานตานานลี้ลบั อันโด่งดัง ที่เชื่อกันว่าเป็ นดินแดน
ของพญานาค ป่ าคาชะโนด ตั้งอยู่ภายในพื้นที่วดั ศิริสุทโธคาชะโนด ด้านในของป่ าคาชะโนด เป็ นที่ต้ งั ของศาล
เจ้าปูศรี สุทโธ และ “บ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์ ” หรื อ “บ่อคาชะโนด”
บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
หลังอาหารเดิ นทางสู่ จ.หนองคาย (81 กม.) นาท่านชม “ศาลาแก้วกู่” หรื อ วัดแขก อุ ทยานเทวาลัยแห่ งความ
ศรัทธา อันเป็ นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่สวยงามแปลกตา จัดแสดงรู ปปั้ นก่ออิฐถือปูนเรื่ องราวทางศาสนา จานวน
รวมกว่า 200 องค์ โดยประกอบด้วยพระพุทธรู ป พระรู ปของพระโพธิสัตว์ เทพเจ้าฮินดู บุคคลในคริ สต์ศาสนา

ค่า

ความเชื่ อ พื้ น บ้าน และตัวละครจากรามเกี ย รติ์ เป็ นสถาปั ต ยกรรมที่ เก่ าแก่ และงดงามดู ส วยงามตระการตา
จากนั้นเดิ นทางสู่ “วัดโพธิ ชยั ” สักการะ “หลวงพ่อพระใส” พระพุทธรู ปคู่บา้ นคู่เมื องของชาวหนองคาย เพื่ อ
ความเป็ นสิ ริมงคล จากนั้นนาท่านสู่ “ตลาดท่าเสด็จ” ริ มแม่น้ าโขง แหล่งรวมสิ นค้าเป็ นแหล่งซื้ อขายผลิตภัณฑ์
จังหวัดหนองคาย เช่น อาหารพื้นเมือง สิ นค้าโอทอป ของที่ระลึก และของเครื่ องใช้ต่างๆ นอกจากนี้ ริมถนนมีชยั
ใกล้กบั ตลาดท่าเสด็จ มีตึกแถวโบราณเรี ยงรายอยู่ บางอาคารยังอยูใ่ นสภาพดี ให้เดินชมและถ่ายภาพเล่นอีกด้วย
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

ที่พกั : โรงแรมรอยัล นำคำ หนองคำย หรื อ ที่พกั ระดับใกล้เคียง
วันที่สองของกำรเดินทำง(2)
เช้า

อุทยำนประวัตศิ ำสตร์ ภูพระบำท - วัดป่ ำภูก้อน - ถำ้ ดินเพียง
วัดผำตำกเสื้ อ (เกล็ดพญำนำคริมโขง)

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พกั
หลังอาหารเดินทางสู่ “อุทยานประวัติศาสตร์ ภู
พระบาท” (69 กม.) ตั้งอยูบ่ ริ เวณเชิ งเขาภูพาน
ถือเป็ นอุทยานที่แสดงถึงอารยธรรมของมนุษย์
ภู มิ ป ระเทศส่ ว นใหญ่ เป็ นหิ น ทรายที่ ถู ก ขัด
เกลาจากขบวนการกัดกร่ อนทางธรรมชาติกดั
เซาะ มาเป็ นเวลาหลายล้า นปี ท าให้ เกิ ด เป็ น
โขดหิ นน้อยใหญ่รูปร่ างต่างๆ กัน มีจุดให้ชม
หลายแห่ ง เช่น ถ้ าลายมือ ถ้ าโนนสาวเอ้ ถ้ าคน
ถ้ าวัวแดง (ซึ่ งถ้ าเหล่ านี้ สั นนิ ษ ฐานว่าอาจจะ
เป็ นที่พานักของมนุ ษย์สมัยหิ น นอกจากนั้น
ยังมีลานหิ นที่สวยงาม คือ ลานหิ นโนนสาวเอ้
ธรรมชาติ ได้สร้ างเพิงหิ นต่าง ๆ ไว้ ทาให้มนุ ษย์รุ่นหลัง ๆ ได้จินตนาการผูกเป็ นเรื่ องตานานพื้นบ้าน คือ เรื่ อง

เที่ยง
บ่าย

"นางอุ ส า-ท้า วบารส" ชม "หอนางอุ ส า"
ที่ ต้ งั ตระหง่ า นเป็ นเอกลัก ษณ์ อนั โดดเด่ น
โดยมีลกั ษณะเป็ นโขดหิ นลักษณะคล้ายรู ป
เห็ ดตั้งอยู่บ นลาน จากนั้นนาท่ านสั กการะ
"พระพุ ท ธบาทบัวบก" (2.3 กม.) รอยพระ
พุทธบาทมีลกั ษณะเป็ นแอ่งลึ กประมาณ 60
เซนติเมตร ที่มีการสร้างพระธาตุเจดียค์ รอบ
รอยพระพุ ท ธบาท ภายในพระธาตุ เจดี ย ์
บรรจุพระบรมสารี ริกธาตุ ตัวองค์เจดียเ์ ป็ น
ทรงบั ว เหลี่ ย มคล้ า ยองค์ พ ระธาตุ พ นม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ‘วัดป่ าภูกอ้ น’ (59 กม.) สถานที่ปฏิบตั ิธรรม ตั้งอยูใ่ นเขตป่ าสงวนแห่งชาติป่านายูง และ
ป่ าน้ าโสม ท้องที่บา้ นนาคาใหญ่ ตาบลบ้านก้อง เป็ น รอยต่อแผ่นดิน 3 จังหวัด คือ อุดรธานี เลย และหนองคาย
ภายในวัดมีพระบรมสารี ริกธาตุบรรจุ ในพระเกศพระร่ วงโรจน์ศรี บูรพา ซึ่ งเป็ นประธานประดิ ษฐานหน้าองค์
พระปฐมรัตนบูรพาจารย์มหาเจดีย ์ มีพระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี เป็ นพระพุทธรู ปปางปริ นิพพาน
ทาด้วยหิ นอ่อนขาวจากเมืองคาร์ ราร่ า ประเทศอิตาลี ความยาว 20 เมตร มี ลักษณะอ่อนช้อยงดงาม
บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
เดิ นทางสู่ ‘ถ้ าดิ นเพี ยง’ (41 กม.) สถานที่ ที่ มีเรื่ องเล่ าและตานานเกี่ ยวกับ เรื่ องพญานาค อยู่ในวัดถ้ าศรี มงคล
ภายในถ้ ามีน้ าชื้ นอยูต่ ลอดเวลาและมีลกั ษณะเป็ นโพรงลอดผ่านเข้าไปได้ อีกทั้งยังมีจุดที่เชื่ อมต่อกับลาน้ าโขง
ชาวบ้ า นเชื่ อ ว่ า ถ้ าแห่ งนี้ เคยเป็ นสายทางที่
พญานาคใช้ เดิ น ทางไปสู่ เมื อ งบาดาล โดย
ภายในถ้ ามีการติดไฟนี ออนสี ต่างๆ กระทบกับ
ช่ อ งและโพรงภายในถ้ ายิ่ ง ท าให้ ดู มี ค วาม
สวยงามและอัศจรรย์ จากนั้นเดิ นทางสู่ ‘วัดผา
ตากเสื้ อ’ (18 กม.) ชมความงดงามทัศนี ยภาพ
ฝั่ ง ไทยและฝั่ ง ลาว โดยมี แ ม่ น้ า โขงไหลผ่ า น
แบ่ งเส้ นเขตแดนระหว่างสองประเทศที่ ส ร้ าง
ความประทับ ใจจากจุ ด ชมวิ ว ด้ า นบนของ
‘SKYWALK’ ที่ติดตั้งอยูบ่ นหน้าผา ช่วงน้ าลง
จะเห็ น “เกล็ดพญานาคริ มโขง” ปรากฏการณ์
ธรรมชาติอนั น่ าอัศจรรย์ที่เกิดจากลอนคลื่นใน
แม่น้ าโขงพัดพาเอาทรายและตะกอนมาทับถม
จนคล้ายเกล็ดพญานาค มีให้พ บเห็ นโดยทัวร์
ไปบริ เวณสั น ดอนแม่ น้ าโขง (ควรติ ด กล้อ ง
ส่ องทางไกลมาด้วย) ทั้งนี้ การเกิดปรากฏการณ์
เกล็ ดพญานาคริ ม โขงจะขึ้ น อยู่ก ับ กระแสน้ า
และสภาพภู มิอากาศในขณะนั้น ส่ วนมากจะ

ค่า

พบเห็นได้ในบางช่วงของฤดูหนาว และในฤดูร้อนของทุกปี ประมาณ เดือน ธ.ค.-เม.ย. ***
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

ที่พกั : บ้ ำนไม้ ริมโขง รีสอร์ ท/ สังคมริเวอร์ หรื อ ที่พกั ระดับใกล้เคียง
วันที่สำมของกำรเดินทำง(3)

ทะเลหมอก ‘ห้ วยภูอสี ัน’ – พระธำตุบังพวน - บึงกำฬ – วัดอำฮง
หินสำมวำฬ

05.30 น.

รุ่ งอรุ ณยามเช้า นาทุกท่านเดินทางสู่ “ห้วยภูอีสัน” (18 กม.) จากนั้น เปลี่ยนเป็ นรถท้องถิ่น (รถอีแต๋ น) สู่ จุดชม
ทะเลหมอกที่ ส วยงามและขึ้ นชื่ อของหนองคาย
สัมผัสแสงแรกของวันและชมทัศนียภาพแบบพา
โนรามาเกาะแก่ ง ของแม่ น้ าโขงที่ เบื้ อ งล่ า งที่
สวยงาม

เช้า

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พกั
หลังอาหารนาท่ านเดิ นทางสู่ ‘พระธาตุบงั พวน’
(72 กม.) มนัสการ พระธาตุ เจดี ยเ์ ก่ าแก่ ที่ส าคัญ
ของจัง หวัด หนองคาย วัด พระธาตุ บ ั ง พวน
นอกจากมี อ งค์ พ ระธาตุ แ ล้ ว ยัง กลุ่ ม โบราณ
สถานที่ เรี ย กว่า สั ตตมหาสถาน ที่ ส ร้ างขึ้ นตาม
คติพุทธศาสนา จานวน 7 แห่ ง คือ โพธิ บลั ลังก์,
อนิ ม มิ ส เจดี ย ์, รั ต นจงกรมเจดี ย ์, รั ต นฆรเจดี ย ์,
อ ช าป าล นิ โค รธ เจดี ย์ ,มุ จลิ น ท เจดี ย์ แล ะ
ราชายตนะเจดี ย ์ ซึ่ งในวัดพระธาตุบงั พวนแห่ งนี้
นั บ เป็ น ที่ เดี ย ว ใ น โ ล ก ที่ ยั ง ห ล ง เห ลื อ
โบราณสถานอัน เป็ นสั ต ตมหาสถานจากอดี ต
ครบทั้ง 7 สิ่ ง
เดิ น ทางสู่ “วัด อาฮงศิ ล าวาส” (72 กม.) ตั้ง อยู่ที่
อ.เมื องบึ งกาฬ ริ มฝั่ งแม่ น้ าโขงบริ เวณแก่ งอาฮง
แอ่งน้ าขนาดใหญ่ จากฝั่ งไทยถึ งฝั่ งลาวที่ มีความ
ยาวประมาณร้อยกว่าเมตร บริ เวณหน้าวัดซึ่ งเป็ น
ที่ต้ งั ของแก่งอาฮง คือ จุดที่ลึกที่สุดของแม่น้ าโขง
ซึ่งมีความลึก 200 เมตร
บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
เดิ นทางสู่ ป่ าสงวนแห่ งชาติป่าดงดิบกะลา ป่ าภูสิงห์ และป่ าดงสี ชมพู (44 กม.) บริ เวณนี้ จะเต็มไปด้วยกลุ่ม
ก้อนหิ นรู ปทรงต่างๆ หน้าผา และถ้ า กระจายอยูท่ วั่ พื้นที่ นาท่านขึ้นสู่ “หิ นสามวาฬ” (Tree Rock Whale) มี
อายุกว่า 75 ล้านปี ลักษณะเป็ นก้อนหิ นขนาดมหึ มาวางเรี ยงกัน 3 ก้อน รู ปร่ างคล้ายปลาวาฬ สามารถยืนชม

10.30

เที่ยง
บ่าย

ทัศนี ยภาพของป่ าภูววั ห้วยบังบาตร แก่งสะดอก หาดทรายแม่น้ าโขง และภูเขาเมืองปากกระดิ่ งสาธารณรัฐ
ประชาธิ ปไตยประชาชนลาวอย่างชัดเจน

ค่า

บริ การอาหารมื้อค่า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

ที่พกั : โรงแรม เดอะ วัน หรื อ ที่พกั ระดับใกล้เคียง
วันที่สี่ของกำรเดินทำง(4)
เช้า
08.30

10.30

เที่ยง

ภูทอก (วัดเจติยำศรีวหิ ำร) บึงโขงหลง - วัดสันติวนำรำม
วัดป่ ำบ้ ำนตำด - กรุงเทพฯ

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเดิ นทางสู่ “วัดภูทอก” หรื อ “วัดเจติยาศรี
วิหาร” (47 กม.) จากนั้น เดิ นเท้าขึ้ นสู่ ยอดภู ท อก
จุ ดเด่ นของภู ทอกก็ คือ สะพานไม้และบันไดขึ้ น
ชมทัศ นี ย ภาพรอบ ๆ ภู ท อก เวีย นไปมา รอบภู
ทอกแบบ 360 ซึ่ งมี ท้ งั หมด 7 ชั้น ใช้เวลาในการ
ก่อสร้ างนานถึ ง 5 ปี ทางเดิ นขึ้นแต่ละชั้นจะผ่าน
ทั้งผ่านซอกหิ น สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเนิ น
เขาเตี้ ยๆ สลั บ กัน และทัศ นี ย ภาพของภู ล ัง กา
รวมถึ งอุ โมงค์ และถ้ าต่ างๆ และพุ ท ธวิห ารอัน
เป็ นที่บรรจุพระบรมสารี ริกธาตุ ชั้นที่ 6 จะเป็ นจุด
ชมวิวที่สวยที่สุดของภูทอก
เดิ น ทางสู่ “บึ งโขงหลง” (26 กม.) แวะเก็ บ ภาพ
บรรยากาศของทะเลสาบขนาดใหญ่ ที่ เป็ นพื้ น ที่
อนุ รัก ษ์ และแหล่ งอาศัยของสั ตว์น้ า และพื ชน้ า
นานาชนิ ด เช่ น นกกว่ า 100 ชนิ ด โดยเป็ นนก
อพยพกว่า 50 ชนิด
บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ “วัดสันติวนาราม”(141 กม.) อุโบสถดอกบัวกลางน้ า ตั้งอยูท่ ี่ วัดสันติวนาราม พุทธอุทยานบ้าน
เชียง อาเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ใกล้กบั แหล่ง
มรดกโลกชุ ม ชนบ้ า นเชี ย ง เป็ นพระอุ โ บสถทรง
ดอกบัวสี ขาวหนึ่ งเดี ยวในประเทศไทย ที่ ต้ งั โดดเด่ น
กลางน้ ามีสะพานทางเดินเชื่ อมไปยังพระอุโบสถ ส่ วน
ภายในวิจิตรตระการตาด้วยภาพวาดฝาผนังที่บอกเล่า
เรื่ องราวพุ ท ธประวัติ มี องค์พ ระประธานสี ขาวโดด
เด่นอยูภ่ ายในอุโบสถ บริ เวณโดยรอบอุโบสถยังโอบ
ล้อมไปด้วยบึ งน้ าขนาดใหญ่ ซึ่ งมี ป ลาอาศัยอยู่เป็ น
จานวนมาก สามารถทาทานด้วยการให้อาหารปลาได้อีกด้วย จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ “วัดป่ าบ้านตาด” ซึ่ งตั้งอยู่
ณ หมู่บา้ นบ้านตาด ตาบลบ้านตาด อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีศรัทธาญาติโยมชาวบ้านตาดถวาย พื้นที่ใน
กาแพงล้อมรอบประมาณ 300 ไร่ พร้ อมกับ นิ มนต์ให้หลวงตามหาบัวมาพานักเพื่อเป็ นที่ พ่ ึงทางใจของชาวบ้าน
หลังจากนั้น หลวงตามหาบัว จึงตกลงรับนิมนต์ชาวบ้านมาพานักที่นี่เพื่อจะได้อยูด่ ูแลโยมแม่ที่แก่ชรา พร้อมกับเริ่ ม
สร้างและพัฒนา วัดป่ าบ้านตาด และเมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2513 กระทรวงศึกษาธิ การได้ประกาศตั้งขึ้นเป็ นวัด
ในพระพุทธศาสนา และให้ชื่อว่า วัดเกษรศีลคุณ แต่ชาวบ้านจะรู ้จกั และเรี ยกกันในนาม “วัดป่ าบ้านตาด” หลวงตาม
หาบัว ได้พฒั นาและทาให้ วัดป่ าบ้านตาด กลายเป็ นสถานที่ปฏิบตั ิธรรมที่ชาวบ้านให้ความเคารพ เลื่อมใสเป็ นอย่าง
มาก โดยเฉพาะเมื่อปี 2540 หรื อช่วงวิกฤติตม้ ยากุง้ ที่ หลวงตามหาบัว เจ้าอาวาส วัดป่ าบ้านตาด ได้จดั ทาโครงการ
ทองคาช่วยชาติ ขอบริ จาคเงินและทองคาเข้าคลังหลวง เพื่อเยียวยาทุนสารองของประเทศที่ได้รับความเสี ยหายจาก
การลดค่าเงินบาทในช่วงเวลาดังกล่าว หลังจากนั้นชื่ อของ หลวงตามหาบัว และ วัดป่ าบ้านตาด เป็ นที่รู้จกั กันมาก
ขึ้น และก็มีญาติ โยมและศิ ษยานุ ศิษย์ซ้ื อที่ ดินถวาย หลวงตามหาบัว ให้สร้ างเป็ นสถานที่ ปฏิบตั ิธรรมเพิ่มขึ้น ซึ่ ง
ปั จจุบนั วัดป่ าบ้านตาด มีเนื้ อที่ประมาณเกือบ 300 ไร่ ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ
อุดรธานี

*** อำหำรเย็นอิสระตำมอัธยำศัย ***
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE 009
เดินทางถึง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
***********************************************************************
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การ
ล่าช้าของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น เพื่อความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดินทาง บริ ษทั ฯ ได้มอบหมาย
ให้ มัคคุเทศก์มีอานาจตัดสิ นใจ ทั้งนี้จะคานึงถึงความเป็ นไปได้ ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ
20.55 น.
22.00 น.

กำหนดกำรเดินทำงท่ องเทีย่ ว 2564-2565
วันเดินทาง

01-04 ต.ค. 64
07-10 ต.ค. 64
13-16 ต.ค. 64
14-17 ต.ค. 64
21-24 ต.ค. 64
22-25 ต.ค. 64
23-26 ต.ค. 64
24-27 ต.ค. 64
28-31 ต.ค. 64
04-07 พ.ย. 64
11-14 พ.ย. 64
18-21 พ.ย. 64
25-28 พ.ย. 64
02-05 ธ.ค. 64
03-06 ธ.ค. 64
04-07 ธ.ค. 64
05-08 ธ.ค. 64
09-12 ธ.ค. 64
10-13 ธ.ค. 64
16-19 ธ.ค. 64
23-26 ธ.ค. 64
06-09 ม.ค. 65
13-16 ม.ค. 65
20-23 ม.ค. 65
27-30 ม.ค. 65
03-06 ก.พ. 65
10-13 ก.พ. 65
16-19 ก.พ. 65
17-20 ก.พ. 65
24-27 ก.พ. 65
03-06 มี.ค. 65

ผูใ้ หญ่ ราคาท่านล่ะ เด็ก 2-12 ปี พัก
เด็ก 2-12 ปี
พักห้องละ 2-3 ท่าน กับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
มีเตียงเสริ ม
11,990
11,990
11,790
12,990
12,990
12,790
12,990
12,990
12,790
12,990
12,990
12,790
15,990
15,990
15,790
15,990
15,990
15,790
15,990
15,990
15,790
15,990
15,990
15,790
12,990
12,990
12,790
12,990
12,990
12,790
12,990
12,990
12,790
12,990
12,990
12,790
12,990
12,990
12,790
15,990
15,990
15,790
15,990
15,990
15,790
15,990
15,990
15,790
15,990
15,990
15,790
15,990
15,990
15,790
15,990
15,990
15,790
12,990
12,990
12,790
15,990
15,990
15,790
12,990
12,990
12,790
12,990
12,990
12,790
12,990
12,990
12,790
12,990
12,990
12,790
12,990
12,990
12,790
12,990
12,990
12,790
12,990
12,990
12,790
12,990
12,990
12,790
12,990
12,990
12,790
12,990
12,990
12,790

เด็ก 2-12 ปี
พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
ไม่มีเตียงเสริ ม
11,490
12,490
12,490
12,490
15,490
15,490
15,490
15,490
12,490
12,490
12,490
12,490
12,490
15,490
15,490
15,490
15,490
15,490
15,490
12,490
15,490
12,490
12,490
12,490
12,490
12,490
12,490
12,490
12,490
12,490
12,490

พักท่านเดียว
เพิ่มท่านละ
3,000
3,000
3,000
3,000
4,000
4,000
4,000
4,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
3,000
4,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000

10-13 มี.ค. 65
17-20 มี.ค. 65
24-27 มี.ค. 65

12,990
12,990
12,990

12,990
12,990
12,990

12,790
12,790
12,790

12,490
12,490
12,490

3,000
3,000
3,000

จำนวนลูกค้ ำออกเดินทำงเพียง 6 ท่ ำน
กำรเลือกทีน่ ั่ง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ให้ลูกค้าที่ทาการจองและชาระมัดจามาก่อน เลือกที่นงั่ บนรถตูโ้ ดยสารก่อน

อัตรำค่ำบริกำรนีร้ วม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ไป-กลับ กรุ งเทพฯ-อุดรฯ // อุดรฯ-กรุ งเทพฯ
ค่ารถตูป้ รับอากาศ VIP นาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ
โรงแรมที่พกั ระดับมาตรฐาน 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
ค่าล่องเรื อหางยาวชม ทะเลบัวแดง
มัคคุเทศก์ผมู ้ ีประสบการณ์นาเที่ยวให้ความรู ้ ดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรำค่ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
2. ค่าทิปมัคคุเทศก์ ท่านละ 500 บาท / ค่าทิปพนักงานขับรถ(ขึ้นอยูก่ บั ดุลพินิจของท่าน)
3. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

เงื่อนไขกำรสำรองที่นั่ง และกำรชำระเงิน
1. กรุ ณาชาระค่ามัดจาทัวร์ 9,000 บาท/ท่าน ภายใน 24 ชัว่ โมงทาการนับจากวันจอง พร้ อมส่ งสาเนาบัตรประชาชน (ที่
สะกดชื่อและนามสกุลภาษาอังกฤษ เพื่อใช้นาส่ งประกันการเดินทาง) และหลักฐานโอนเงิน
2. ค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วันทาการ หรื อตามวันเรี ยกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ชาระเงินค่า
มัดจาหรื อชาระไม่ครบ บริ ษทั ฯ มีสิทธิยกเลิกการจัดหรื อยกเลิกการเดินทาง)

เงื่อนไขกำรยกเลิก
1. กรณี ยกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจาแล้ว ขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าธรรมเนี ยมท่านละ 9,000 บาท หาก
แจ้ง ระหว่าง 15-8 วันทาการ ก่อนวันเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ คืนเงินให้กบั ลูกค้าจานวน 50 % ของเงินที่ลูกค้า
ได้ชาระไว้แล้ว หากแจ้งน้อยกว่า 8 วันทาการก่อนวันเดินทาง ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้ นให้กบั ลูกค้า
2. กรณี ที่มีการจองต่ากว่า 20 ท่าน บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกโปรแกรมนี้ โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชาระไว้แล้ว
ทั้งหมด

***หมำยเหตุ***
● การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีผเู ้ ดินทางที่เป็ นผูใ้ หญ่ จานวน 6 ท่านขึ้นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบตามจานวนดังกล่าว
ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรื อเลื่อนการเดินทาง หรื อยกเลิกการเดินทาง
● รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่ องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง
การเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็ นต้น โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางบริ ษทั ฯ จะคานึงถึงประโยชน์
และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สุด
● หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรื อถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรี ยกร้องเงิน หรื อส่ วนบริ การที่
ขาดหายไปมาทดแทนได้
● กรณี ที่ท่านเป็ นชาวมุสลิม ไม่ทานเนื้ อสัตว์ หรื อแพ้อาหารบางประเภท กรุ ณาแจ้งบริ ษทั ฯให้ทราบล่วงหน้า
● ทางบริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบในความเสี ยหาย หรื อการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ
ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรื อสิ่ งของสู ญหายตามสถานที่ต่างๆ
● การจัดที่นงั่ บนรถบัสขึ้นอยูก่ บั ลาดับการจอง และถือเป็ นสิ ทธิ์ ขาดของทางบริ ษทั ฯ ในการบริ หารจัดการ
● เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
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●
●
●
●

ผูเ้ ดินทางทุกท่านต้องใส่ หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
ต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง
ที่นงั่ บนรถมีการจัดระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็ นสิ ทธิ์ ขาดของทางบริ ษทั ฯ ในการบริ หารจัดการ)
มีการฉี ดพ่นทาความสะอาดบนรถโดยสาร

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

