
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บินด้วยสายการบิน ไทยเวียดเจท็ THAI VIETJET (VZ) : ขึน้เคร่ืองท่ีสนามบินสวุรรณภมิู (BKK) 

VZ200 BKK(สวุรรณภมิู) - UTH(อดุรธานี) 07.30 – 08.40 
VZ205 UTH(อดุรธานี)- BKK(สวุรรณภมิู) 15.25 – 16.35 

** สมัภาระสามารถถือขึ้นเคร่ืองได้ไม่เกิน 7 กิโลกรมั ราคาน้ีไม่รวมสมัภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง ** 

**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึน้อยู่กบัสายการบิน** 

DAY1 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) – ท่าอากาศยานอดุรธานี – ทุ่งบวัแดง กมุภาปี – ค าชะโนด – หนองคาย 

– ลานพญานาคคู่ ริมน ้าโขง                     (B/L/D)     
05.30 คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู ชัน้ 4 เคาน์เตอรส์ายการบินไทยเวียดเจท็ THAI VIET JET (VZ) 

โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบั อ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพ่ือรบัหน้ากากอนามยั 
และมคัคเุทศกค์อยให้ค าแนะน ามาตรการการป้องกนั COVID-19 ก่อนออกเดินทาง 
*กรณุาเผื่อเวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการเชค็อิน สายการบินจะปิดให้ท า
การเชค็อินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง* 

07.30   ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี โดย สายการบินไทยเวียดเจท็ THAI VIET JET (VZ) 
เทีย่วบนิที ่VZ200 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 10 นาท ี 

 **ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน** 
 **อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 

  **ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเคร่ือง ท่านสามารถซ้ือน ้าหนักกระเป๋าหรืออพัท่ีนัง่ได้ก่อน
เดินทาง 72 ชัว่โมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั** 

08.40 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานอดุรธานี จงัหวดัอุดรธานี  

 เตรยีมตวัออกเดนิทาง โดยจะมรีถตู ้VIP คนัละ 8-9 ทีน่ัง่ คอยใหบ้รกิารอยูใ่นสนามบนิ 
----------------------------  หลงัจากทุกท่านรบัสมัภาระ และท าธรุะส่วนตวัเรียบร้อยแล้ว -------------------------------- 

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนูไข่กระทะ 
น าท่านชม ทุ่งบวัเเดง อ.จงัหวดัอุดรธานี ทะเลสาบน ้าจดืขนาดใหญ่ที่กินพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ใน อ.กุมภวาปี กบั
บางส่วนในพืน้ที ่อ.ประจกัษ์ศลิปาคมของ จ.อุดรธานี ความอุดมสมบูรณ์ของบงึหนองหานถอืเป็นต้นแบบทีน่่าสนใจ
ต่อการศกึษาระบบ นิเวศน์วทิยา เพราะทีน่ี่ชดัเจนความสมัพนัธร์ะหว่างพชืพรรณและสตัว ์กลบัคนืมาเป็นผลติผลให้
ชาวบา้นไดเ้กบ็เกี่ยวเลีย้งชพีและหล่อเลี้ยงชุมชนจน เป็นภาพวถิชีวีติของชาวหนองหานมานานปี กาลเวลาผ่านไป
วถิชีาวบ้านกลายเป็นความงดงามตามธรรมชาต ิในขณะที่ความอุดมสมบูรณ์ของบงึหนองหานยงัคงอยู่ วงจรชวีติ
ของ “บวัแดง” หรอื “บวัสาย” ทีบ่งึหนองหานจงึเป็นสิง่ทีแ่สดงถงึความอุดมสมบูรณ์ทีค่วรค่าแก่การศกึษา นัน่จงึเป็น
เหตุผลที่ว่าท าไมบวัแดงที่บงึหนองหานจงึงอกงามทัว่ท้องน ้า ทุ่งทะเลบวัแดง แหล่งชมทุ่งดอกไมต้ามธรรมชาติที่
ใหญ่ทีสุ่ดในประเทศไทย 



 
 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

น าท่านมาที ่ค าชะโนด หรอื วงันาคินทรค์ าชะโนด ตัง้อยู่ในพืน้ที ่3 ต าบล คอื ต าบลวงัทอง ต าบลบา้นม่วง และ
ต าบลบา้นจนัทร ์ใน อ าเภอบ้านดงุ จงัหวดัอดุรธานี เชื่อว่าเป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิด์นิแดนลีล้บัของพญานาค เป็นที่
เคารพย าเกรงและศรทัธาของคนในจงัหวดัอุดรธานีและอสีานตอนบน ค าชะโนดมลีกัษณะเป็น เกาะลอยน ้า ทีเ่ตม็ไป
ดว้ยตน้ชะโนด  ป่าค าชะโนดเป็นสถานทีป่รากฏในต านานพืน้บา้น เชื่อว่าเป็นทีส่งิสถติของพญานาคปู่ ศรสีุทโธ ยา่ศรี
ประทุมมา และสิง่ลีล้บัต่าง ๆ เกาะค าชะโนดไมเ่คยจมน ้า โดยมคีวามเชื่อทีว่่าเพราะมพีญานาคคอยปกปักรกัษา  

ค าชะโนดมพีืน้ที ่50 ไร่ มบี่อน ้าอยู่กวา้ง 5  เมตร ยาว 5 เมตร ก่อขอบปนูสูง 60 เซนตเิมตร ใกลก้บับ่อน ้าจะมศีาล
เจา้ปู่ ศรสีุทโธตัง้อยู่ 2 ศาล เพื่อใหค้นไดก้ราบไหวบู้ชา ต้นชะโนด เป็นต้นไมท้ีม่ลีกัษณะประหลาดลกัษณะคลา้ยกบั
ตน้มะพรา้ว ตน้หมาก และตน้ตาลผสมกนั ขึน้เตม็บรเิวณ ชะโนดเป็นภาษาเขมร โตนด แปลว่า ตน้ตาล 



 

พาท่านไปชมลาน พญานาคคู่ แลนดม์ารค์ของเมอืงหนองคาย  ตัง้อยู่หน้าวดัล าดวน เขตเทศบาลเมอืงหนองคาย 
ตดิกบัตลาดท่าเสดจ็ เป็นลานวฒันธรรมทีใ่ชใ้นงานต่างๆ หากใครทีไ่ปตวัเมอืงหนองคายผ่านรมิฝัง่โขงหรอืตลาดท่า
เสดจ็ ช่วงเยน็แวะลานพญานาค สถานทีเ่หมาะแก่การพกัผ่อนหย่อนใจ  ออกก าลงักาย ปัน่จกัรยานชมบรรยากาศ
ของแสงสทีอง มรีา้นอาหาร รา้นขายของ ในยามเยน็ 

 

ค ่า รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

 น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรมอศัวรรณ จ.หนองคาย หรือเทียบเท่า  



DAY2 หนองคาย – วดัผาตากเสือ SKY WALK – วดัโพธ์ิชยั – ศาลาแก้วกู่ – อดุรธานี – วดัป่าภกู้อน – 
หนองประจกัษ์ – UD TOWN                                                           (B/L/-) 

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม  

พาท่าน วดัผาตากเส้ือ ตัง้อยูบ่นเขาในเขตอ าเภอสงัคม จงัหวดัหนองคาย เดมิชื่อวดัถ ้าพระ หลวงปู่ เพชร ปะทโีป 
ท่านไดเ้ดนิทางมาปฏบิตัธิรรม บรเิวณถ ้าพระ  และไดก่้อตัง้วดัผาตากเสือ้ขึน้ เมือ่ปี พ.ศ.2477  มเีนื้อที ่29 ไร ่2 งาน 
78 ตารางวา วดัผาตากเสือ้ เป็นวดัปฏบิตัธิรรม ต่อมาไดอ้ญัเชญิพระสารรีกิธาตุมาประดษิฐานเมือ่ 2 เมษายน 2550 
เป็นทีส่กัการะของพุทธศาสนิกชนทัว่ไป เป็นวดัทีม่ทีวิทศัน์สวยงามมาก สงูจากระดบัน ้าทะเล 550 เมตร  ภายในวดั
มธีรรมชาตทิีส่มบูรณ์ เป็นจุดชมววิแม่น ้าโขงทีส่วยทีสุ่ดแห่งหนึ่ง ในช่วงทีน่ ้าลดหากไปยนื อยู่บนวดัผาตากเสือ้แลว้
มองลงมายงัแม่น ้าโขง จะเห็นสนัทรายเป็นริ้วคล้ายเกล็ดพญานาคอย่างชดัเจน โดยได้รบัการตัง้ให้เป็นแหล่ง 
ท่องเทีย่วเสน้ทางในฝัน Dream Destination 2  จาก ททท. นัน่กค็อื "เกลด็พญานาครมิโขง"  ซึง่เป็นความมหศัจรรย์
ทีธ่รรมชาตสิรา้งขึน้ 

 
  

 

 น าท่านกราบไหว้ขอพร หลวงพ่อพระใส วดัโพธ์ิชยั เป็นพระพุทธรูปส าคญัคู่เมอืง เป็นพระพุทธรูปขดัสมาธริาบ 
ปางมารวชิยั หล่อด้วยทองสสีุก มพีระรูปลกัษณะงดงามมาก ขนาดหน้าตกักว้าง 2 คบื 8 นิ้ว ส่วนสูงจากองค์พระ



เบือ้งล่างถงึยอดพระเกศ 4 คบื 1 น้ิว ประดษิฐานอยูท่ีว่ดัโพธิช์ยั ซึง่เป็นพระอารามหลวง “สมเดจ็กรมพระยาด ารงรา
ชานุภาพ ทรงสนันิษฐานไวใ้นหนงัสอืประวตัพิระพุทธรปูส าคญั ซึง่พมิพแ์จกในงานทอดกฐนิพระราชทาน พ.ศ. 2468 
ว่า หลวงพ่อพระใส เป็นพระพุทธรปูหล่อในสมยัลา้นชา้ง และตามต านานทีเ่ล่าสบืต่อกนัมาว่า พระธดิา 3 องค ์แห่ง
กษตัรยิล์้านช้างเป็นผู้สรา้ง บางท่านก็ว่าเป็นพระราชธิดาของพระไชยเชษฐาธริาช ได้หล่อพระพุทธรูปขึน้ 3 องค์ 
และขนานนาม พระพุทธรูปตามนามของตนเองไว้ด้วยว่า พระเสรมิประจ าพี่ใหญ่ พระสุกประจ าคนกลาง พระใส
ประจ าน้องสุดทอ้ง มขีนาดลดหลัน่กนัตามล าดบั” 

 

 น าท่านเที่ยวชม ศาลาแก้วกู่ หรอืที่รูจ้กักนัในอกีชื่อหนึ่งว่า “วดัแขก” คอื สวนประตมิากรรมปูนปั้นขนาดใหญ่ มี
พื้นที่หลายสบิไร่ ปัจจุบนัอยู่ในความดูแลของพุทธมามกะสมาคมจงัหวดัหนองคาย สถานที่แห่งนี้สรา้งขึน้จากแรง
บนัดาลใจของ “พ่อปู่ บุญเหลอื สุรรีตัน์” เมื่อราวปี พ.ศ. 2521 ตามความเชื่อว่าหลกัค าสอนของทุกๆ ศาสนาสามารถ
น ามาผสมผสานกนัได้ ( “ พ่อปู่ บุญเหลอื สุรรีตัน์ ” เป็นนักปฏบิตัธิรรมแต่เสยีชวีติไปแล้วราวๆ สบิปีกว่า ทมีงาน
ท่องเทีย่วดอทคอมไดล้องสอบถามขอ้มลูจากเจา้หน้าทีจ่ าหน่ายบตัรเขา้ชมศาลาแก้วกู่แลว้เขา้ใจว่า พ่อปู่ น่าจะบวช
เป็นพราหมณ์นุ่งขาวห่มขาว ปัจจบุนัรา่งของพ่อปู่ บุญเหลอืถูกเกบ็รกัษาเอาไวบ้นชัน้ 3 ของศาลาแกว้กู่ในสภาพทีไ่ม่
เน่าเป่ือย นกัท่องเทีย่วสามารถแวะขึน้ไปสกัการะรา่งของพ่อปู่ ไดทุ้กวนัตัง้แต่เวลาประมาณ 7.00 – 17.00น.) 



 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร (เมนูแหนมเนือง) 

 พาท่านไปที่ วดัป่าภกู้อน ตัง้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน ้าโสม ท้องที่บ้านนาค า ต าบลบ้านก้อง 
อ าเภอนายูง จงัหวดัอุดรธานี อนัเป็นรอยต่อแผ่นดนิ 3 จงัหวดั คอื อุดรธานี เลย และหนองคาย เกดิขึน้จากพุทธ
บรษิทั ทีต่ระหนักถงึคุณประโยชน์ของธรรมชาตแิละป่าต้นน ้าล าธาร ซึง่ก าลงัถูกท าลาย และเพื่อตามรอยพระยุคล
บาทพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ในการรกัษาความสมบรูณ์ของป่าไมต้้นน ้าล าธาร สตัวป่์า และพรรณไมน้านาพนัธุ ์
ใหเ้ป็นมรดกของลูกหลานไทยคู่กบัแผ่นดนิไทย วดัป่าภูก้อน จะเป็นสถานทีท่ีส่งบเหมาะแก่การบ าเพญ็ภาวนาของ
พระสายกรรมฐาน 

 



 น าท่านเดนิทางมายงั หนองประจกัษ์ เป็นหนองน ้าขนาดใหญ่ที่มเีกาะกลางน ้า สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของ
จงัหวดัอุดรธานี ถอืเป็นแลนมารค์ส าคญัของจงัหวดัทีช่าวอุดรธานีมาท ากจิกรรมต่างๆ มากมาย อาทเิช่น ออกก าลงั
กาย กฬีา สนามเดก็เล่น และตอ้งมาเชค็อนิ ถ่ายรปูคู่ชคิๆกบัเป็ดเหลอืงยกัษ์เมอืงอุดรธานี 

 

จากนัน้พาท่านไปเดนิชลิลแ์ลนดม์ารก์ใจกลางเมอืง UD TOWN ศนูยก์ารค้าอดุรธานี และเลอืกซือ้สนิคา้นานาชนิด 
ทีศู่นยก์ารคา้ ยดู ีทาวน์ แหล่งท่องเทีย่วใน จ.อุดรธานี ทีข่นาดใหญ่ทีสุ่ด กบัความเป็นศูนยก์ลางของไลฟ์สไตล ์และ
ความสมบูรณ์แบบของโลเคชัน่ใจกลางเมอืง เป็นสถานที่พกัผ่อน แหล่งช้อปป้ิงของวยัรุ่นเมอืงอุดรธานี ยูดทีาวน์ 
ตัง้อยู่หน้าสถานีรถไฟอุดรธานี แหล่งชอ้ป้ิงบรเิวณนี้ ประกอบไปดว้ย แหล่งกนิ แหล่งขายของ ทีใ่หญ่มาก และมาก
จรงิๆทัง้ของกนิ และของขาย ถา้ดจูากแผนทีบ่รเิวณหน้าสถานีรถไฟนี้ จะประกอบไปดว้ยพืน้ที ่3 ตลาด 

 

ค ่า รบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั  
 น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรมกิตต์ิลดา จ.อดุรธานี หรือเทียบเท่า  



DAY3 อดุรธานี – วดัพระธาตบุงัพวน – วดัโพธิสมภรณ์ – ท่าอากาศยานนานาชาติอดุรธานี – กรงุเทพฯ 
(สวุรรณภมิู)             (B/L/-)  

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม  

พาคณะเดนิทางไปสกัการะ วดัพระธาตุบงัพวน เป็นวดัราษฎร ์ตัง้อยูท่ี ่172 หมู ่3 ต าบลพระธาตุบงัพวน อ าเภอ
เมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคายสงักดัคณะสงฆม์หานิกายพระธาตุบงัพวนมเีนื้อที ่102 ไร ่เจดยีพ์ระธาตุบงัพวน 
เป็นเจดยีท์รงสีเ่หลีย่ม สรา้งดว้ยศลิาแลง อฐิดนิเผา พ.ศ. 2210 ไดร้บัพระราชทานวสิุงคามสมีา โบราณวตัถุภายใน
วดัพระธาตุบงัพวน ไดแ้ก่ พระพุทธรปูใหญ่ 1 องค ์พระปางนาคปรก 1 องค ์ศลิาจารกึ 1 หลกั พระธาตุบงัพวน พระ
ปรางค ์3 องค ์เจดยีเ์ลก็ 7 องค ์วดัพระธาตุบงัพวน นอกจากมอีงคพ์ระธาตุแลว้ ยงักลุ่มโบราณสถานทีเ่รยีกว่า สตั
ตมหาสถาน ทีส่รา้งขึน้ตามคตพิุทธศาสนา หมายถงึการจ าลองสถานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัพระพุทธองค ์หลงัจากตรสัรูแ้ลว้ 
จ านวน ๗ แห่ง คอื โพธบิลัลงัก์, อนิมมสิเจดยี ์,รตันจงกรมเจดยี,์ รตันฆรเจดยี,์อชาปาลนิโครธเจดยี,์มจุลนิทเจดยี ์
และราชายตนะเจดยี ์ซึง่ในวดัพระธาตุบงัพวนแห่งนี้นบัเป็นทีเ่ดยีวในโลกทีย่งัหลงเหลอืโบราณสถานอนัเป็นสตัตม
หาสถานจากอดตีครบทัง้ ๗ สิง่ และเป็นสถานทีเ่กี่ยวกบัพญานาค พลาดไมไ่ดจ้รงิ ๆ กค็อื “สระมจุลนิท”์ หรอื “สระ
พญานาค” สระ น ้าโบราณทีม่บีนัทกึในหนงัสอืใบลานทีเ่ขยีนเป็นภาษามคธ เรยีกชื่อว่า “สระมงัคละน ้าเทีย่งหมนั” 

 
น าท่านมารูจ้กั วดัโพธิสมภรณ์ เป็นพระอารามหลวง ตัง้อยู่ทีต่ าบลหมากแขง้ มคีวามส าคญัทางประวตัศิาสตร ์ ซึง่
สร้างในสมยัรตันโกสินทร์ ปลายรชักาลที่ 5 โดยมหาอ ามาตย์ตรีพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร(โพธิ เนติโพธิ) 
สมุหเทศาภบิาลมณฑลอุดร ไดช้กัชวนราษฎรในหมู่บ้านหมากแขง้สรา้งวดั ซึง่ชาวบา้นนิยมเรยีกว่า วดัใหม่ ต่อมา 
พระเจา้วรวงศ์เธอ กรมหลวงชนิวรสริวิฒัน์ สมเดจ็พระสงัฆราชเจา้ วดัราชบพธิสถติมหาสมีาราม ได้ทรงประทาน
นามว่า “วดัโพธสิมภรณ์” ใหเ้ป็นอนุสรณ์แก่พระยาศรสีุรยิราชวรานุวตัรผูส้รา้งวดันี้ พระบรมธาตุธรรมเจดยี ์วดัโพธิ
สมภรณ์ ไดร้บัความเคารพศรทัธาจากชาวอุดรฯ จดัสรา้งขึน้โดยมวีตัถุประสงค ์เพื่อบรรจพุระบรมสารรีกิธาตุ สมเดจ็
พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก บรรจุค าสัง่สอนพระพุทธเจา้ บรรจุอฐัธิาตุพระอาจารย์
มัน่ ภูรทิตัโต และน้อมเกลา้ฯถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสมหามงคลสมยัที่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั 
ทรงเจรญิพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานอดุรธานี เพื่อเดนิทางกลบัสู่ กรงุเทพมหานคร 



15.25 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการบินไทยเวียดเจ็ท THAI VIET JET (VZ)  เที่ยวบินที่ 

VZ205 ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 1 ชัว่โมง 10 นาท ี

 **ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน** 
 **อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 

  **ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเคร่ือง ท่านสามารถซ้ือน ้าหนักกระเป๋าหรืออพัท่ีนัง่ได้ก่อน
เดินทาง 72 ชัว่โมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั** 

16.35 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

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

อตัราค่าบริการ   

วนัท่ีเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พกัเด่ียว 
12 - 14 มกราคม 2564 6,999 2,000 
19 - 21 มกราคม 2564 6,999 2,000 
22 - 24 มกราคม 2564 7,999 2,000 
27 – 29 มกราคม 2564 6,999 2,000 

02 - 04 กมุภาพนัธ์ 2564 6,999 2,000 
08 - 10 กมุภาพนัธ์ 2564 6,999 2,000 
16 - 18 กมุภาพนัธ์ 2564 6,999 2,000 
19 - 21 กมุภาพนัธ์ 2564 7,999 2,000 

 
**ไม่มีราคาเดก็ ราคาน้ีไม่รวมค่าทิป** 

**ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท ** (ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน)** 
**โปรแกรมน้ีเป็นโปรแกรมพิเศษ ขอเกบ็ส าเนาบตัรประชาชนเพ่ือท าการออกตัว๋เลย** 

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนสายการบิน ในเวลาใกล้เคียงกนั 
 
เอกสารประกอบการเดินทาง  

- ส าเนาบตัรประชาชน ใช้ส าหรบัการออกตัว๋และท าประกนัการเดนิทาง กรณีที่ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลาย
ท่าน) กรณุาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ     
***** รบกวนส่งพรอ้มกบัหลกัฐานการช าระเงนิ ***** 
 
 
 
 



ข้อส าคญั  
- ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์่านละ 300 บาท  
- ถา้หากมผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า 8 คน ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทาง โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

7 วนัก่อนการเดินทาง  
อตัราค่าบริการน้ีรวม  
- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี

สนามบนิและค่าภาษนี ้ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่วใด 
เทีย่วหนึ่ง กรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ  

- กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไมเ่กนิ 7 กก. 
- รถตูป้รบัอากาศ VIP (น าเทีย่วตามรายการ) 
- บรกิารน ้าดื่ม 1 ขวด/วนั  
- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ว 
- มคัคุเทศกน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- ค่าประกนัอุบตัิเหตุการเดนิทางตามกรมธรรม์ ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิท่านละ 500 ,000 บาท หรอืกรณีเสยีชวีติ 

วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัภยั ซ่ึงไม่รวมประกนัสขุภาพ 
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา 

หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไป
เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 

 
อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
- ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และค่าใชจ้า่ยส่วนตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมสุลมิ 
- ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจ่ายจรงิ 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกินกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการ

บนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 
- ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 
- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
- ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์่านละ 300 บาท  

 
 
 
 



เง่ือนไขการจอง 
- มดัจ าท่านละ 4,000 บาท หลงัจากส่งเอกสารการยนืยนัการจอง 24 ชัว่โมง เช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิมดัจ า

ในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. มเิช่นนัน้จะถอืว่าท่านได้ท าการยกเลกิการจองโดยอตัโนมตัหิากไม่ได้รบัยอดเงนิ
ตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะต้องเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นต้องท าจองเขา้มาใหม่ นัน่
หมายถงึว่า กรณทีีม่คีวิรอ (WAITING LIST) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เน่ืองจากทุกพเีรยีดมทีีน่ัง่จ ากดั  

- ยกเวน้โปรแกรมราคาพเิศษ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเกบ็ค่าบรกิาร เตม็จ านวน เท่านัน้  
- กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลอือย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาที่ที่บรษิัท

ก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจ าใหท่้านได ้ไม่
ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงกต็าม 
 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากค่าทวัร ์และเกบ็ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเตม็จ านวน 
- กรณมีเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไมใ่ช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จริง(ถ้าม)ี 
- ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม และค่าใชจ้า่ยจ าเป็นอื่นๆ 

 
หมายเหต ุ 

- โปรแกรมอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการณ์ทาง
การเมอืง สภาพการจราจร สถานทีท่่องเทีย่วปิดใหบ้รกิาร เป็นตน้ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า โดยส่วนน้ีทางบรษิทั
จะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั หากกรณีที่จ าเป็นจะต้องมคี่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบรษิัทจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า 

- กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 
- บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการ

บนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประท้วง ค าสัง่ของเจา้หน้าที่รฐั และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บรษิทั  

- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหน่ึง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์
ไมส่ามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไมว่่ากรณใีดๆ ทัง้สิน้ 

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนบรษิัทฯ ไม่มอี านาจในการตดัสินใจหรอืให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิ้นแทน บรษิัทฯ
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัฯก ากบัเท่านัน้กรณตีอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อน
วนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ้า่ยการด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจอง
ครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นๆ โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ให้
ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่เพื่อท า
การยนืยนัทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได้ 



- กรณีทีท่่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ
สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้
เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่
กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั กรณีที่โปรแกรมมกีารบนิ
ภายใน ทางบรษิทัจะเป็นผู้ออกบตัรโดยสารให้และท่านจ าเป็นต้องมาถงึสนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่าง
น้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้น
ใดๆทัง้สิน้   

- กรณีผู้เดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใช้วลีแชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่าง
น้อย 7 วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ที่ท่านเริม่จองทวัร ์กรณีที่โปรแกรมมกีารบนิภายใน ทางสายการบนิอาจจะ
เรยีกค่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรณีที่โปรแกรมมทีี่พกั ทางบรษิทัจะจดัที่นอนเป็นลกัษณะ 2 เตยีงหรอื 3 เตยีง ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอน
ใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จ้กักนัมาก่อน เช่น กรณทีีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไมว่่ากรณใีดๆกต็าม 
และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณท่ีานลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งส่งมายงัจดุหมาย
ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่้องไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง รา้นอาหารทีร่ะบุในโปรแกรมอาจจะมกีาร
เปลี่ยนแปลงเนื่องจากร้านอาหารปิดท าการชัว่คราว หรอื กรณีที่โปรแกรมมีที่พกั บรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการ
เปลีย่นแปลงโรงแรม กรณทีีโ่รงแรมอาจจะมปัีญหาไมส่ามารถเขา้พกัได ้โดยจะจดัโรงแรมในระดบัใกลเ้คยีงกนั  

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไมว่่า
ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบรษิทัเพื่อใช้ในการออกบตัร
โดยสาร 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้
ท่านอยา่งน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป 
หรอื กลบัส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ
เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- ส าหรบัลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน และ ตอ้งการพกัหอ้งส าหรบั 3 ท่าน อาจมคี่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิไดใ้นบางกรณ ีขึน้อยู่กบั
โรงแรมทีค่ณะนัน้ๆพกัว่ามหีอ้งรอบรบัส าหรบั 3 ท่าน หรอื (TRIPLE ROOM) หรอืไม่ กรณีไม่ม ีท่านจ าเป็นจะต้อง
ช าระค่าใชจ้า่ยเพิม่ (พกัเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เดก็ทีม่อีายตุ ่ากว่า 12 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 

- เกี่ยวกบัที่นัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเลอืกที่นัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบินจะ
พยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
 

 



**เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
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