รหัสโปรแกรม : 21635 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

บินด้วยสายการบินไทยแอร์เอเชีย (FD) : ขึน้ เครื่องที่ท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK)

FD3348
FD3549

DMK(ดอนเมือง) – UTH (อุดรธานี )
LOE (เลย) – DMK(ดอนเมือง)

06.45 – 07.50
16.55 – 17.55

**ไม่รวมน้าหนักกระเป๋าสาหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง แต่ถือขึน้ เครื่องบินได้น้าหนักไม่เกิ น 7 ก.ก.**
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึน้ อยู่กบั สายการบิน**

DAY1 กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – ท่ าอากาศยานพิ ษณุโลก – วัดศิ ริสทุ โธ หรือ วัดคาชะโนด – วัดสันติ
วนารามศูนย์ – วัฒนธรรมไทย-จีน มูลนิ ธิ ศาลเจ้าปู่ -ย่า – หนองประจักษ์ – UD TOWN
ศูนย์การค้าอุดรธานี
(B/L/–)
04.00 คณะพร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานดอนเมือง ชัน้ 3 เคาน์ เตอร์สายการบิ นไทยแอร์เอเชี ย (THAI AIR ASIA)
โดยมีเ จ้าหน้ าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อ นรับ อานวยความสะดวกในการลงทะเบีย นเพื่ อรับหน้ ากาก
อนามัย และมัคคุเทศก์คอยให้คาแนะนามาตรการการป้ องกัน COVID-19 ก่อนออกเดิ นทาง
*กรุณาเผื่อเวลาในการเดิ นทางมายังสนามบิ น เนื่ องจากต้ องใช้ เวลาในการเช็คอิ น สายการบิ นจะปิ ดให้
ทาการเช็คอิ นก่อนเวลาบิ นประมาณ 1 ชัวโมง*
่

06.45 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดย สายการบิ นไทยแอร์เอเชี ย (THAI AIR ASIA)
เทีย่ วบินที่ FD3348 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง
่ 5 นาที
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กบั สายการบิ น**
**ไม่รวมน้าหนักกระเป๋าสาหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านสามารถซื้อน้าหนักกระเป๋าหรืออัพที่นัง่ ได้ก่อน
เดิ นทาง 72 ชัวโมง
่
(มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเครื่องบิ นได้น้าหนักไม่เกิ น 7 กิ โลกรัม**
07.50 เดินทางถึง ท่าอากาศยานอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
08.00 เตรียมตัวออกเดินทาง โดยจะมีรถตู้ VIP คันละ 8-9 ทีน่ งั ่ คอยให้บริการอยูใ่ นสนามบิน
-------------------- หลังจากทุกท่านรับสัมภาระ และทาธุระส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว --------------------------เช้า รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
นาท่านออกเดินทางไปยัง วัดศิ ริสุทโธ หรือ คาชะโนด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี อีกหนึ่งตานานความเชื่อเกี่ยวกับ
พญานาคที่คนไทยหลายคนยังสงสัย ซึ่งคนในพื้นที่เชื่อว่าเป็ นดินแดนของพญานาคป่ าศักดิ ์สิทธิ ์ลี้ลบั อาถรรพ์
เกาะลอยน้ากับเรือ่ งราวความเชื่อทีว่ ่าเกาะคาชะโนดไม่เคยจมน้ าเพราะมีพญานาคคอยปกปั กรักษา

เทีย่ ง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
นาท่านออกเดินทางไปยัง อุโบสถดอกบัวกลางน้ า ตัง้ อยู่ท่ี วัดสันติวนาราม พุทธอุทยานบ้านเชียง อาเภอ
หนองหาน จังหวัดอุดรธานี ใกล้กบั แหล่งมรดกโลกชุมชนบ้านเชียง เป็ นพระอุโบสถทรงดอกบัวสีขาวหนึ่งเดียว
ในประเทศไทย ที่ตงั ้ โดดเด่นกลางน้ ามีสะพานทางเดินเชื่อมไปยังพระอุโบสถ ส่วนภายในวิจติ รตระการตาด้วย
ภาพวาดฝาผนังที่บอกเล่ าเรื่อ งราวพุ ทธประวัติ มีอ งค์พระประธานสีขาวโดดเด่นอยู่ภายในอุ โบสถ บริเ วณ
โดยรอบอุโบสถยังโอบล้อมไปด้วยบึงน้าขนาดใหญ่ ซึง่ มีปลาอาศัยอยูเ่ ป็ นจานวนมาก สามารถทาทานด้วยการให้
อาหารปลาได้

นาท่านออกเดินทางไปยัง วัฒนธรรมไทย-จีน ตัง้ อยู่ใจกลางเมืองอุดรธานีบริเวณเดียวกันกับ ศาลเจ้าปู่ -ย่ า
สถานทีต่ กแต่งโดยจาลองบรรยากาศแบบจีน เหมือนยกเมืองจีนมาไว้ใจกลางอุดร โดยสร้างขึน้ เพื่อเชิดชูองค์เจ้า
ปู่ เจ้าย่า ทีเ่ ป็ นทีเ่ คารพและศรัทธาของชาวอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียง อีกทัง้ เป็ นแหล่งในการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีอนั ดีงามของชาวจีนที่อพยพจากประเทศจีนมาพึง่ พระบรมโพธิสมภารในจังหวัดอุดรธานี เป็ นสถานที่
สงบ เย็นสบาย เเละสวยงามมาก

นาท่านเดินทางมายัง หนองประจักษ์ เป็ นหนองน้ าขนาดใหญ่ทม่ี เี กาะกลางน้ า สถานที่ท่องเทีย่ วยอดนิยมของ
จังหวัดอุดรธานี ถือเป็ นแลนมาร์คสาคัญของจังหวัดที่ชาวอุดรธานีมาทากิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิเช่น ออก
กาลังกาย กีฬา สนามเด็กเล่น และต้องมาเช็คอิน ถ่ายรูปคู่ชคิ ๆกับเป็ ดเหลืองยักษ์เมืองอุดรธานี

จากนัน้ พาท่านไปเดินชิลล์แลนด์มาร์กใจกลางเมือง UD TOWN ศูนย์การค้าอุดรธานี และเลือกซือ้ สินค้านานา
ชนิด ที่ศูนย์การค้า ยูดี ทาวน์ แหล่งท่องเทีย่ วใน จ.อุดรธานี ที่ขนาดใหญ่ทส่ี ุด กับความเป็ นศูนย์กลางของไลฟ์
สไตล์ และความสมบูรณ์แบบของโลเคชันใจกลางเมื
่
อง เป็ นสถานทีพ่ กั ผ่อน แหล่งช้อปปิ้ งของวัยรุ่นเมืองอุดรธานี
ยูดที าวน์ ตัง้ อยู่หน้าสถานีรถไฟอุดรธานี แหล่งช้อปิ้ งบริเวณนี้ ประกอบไปด้วย แหล่งกิน แหล่งขายของ ทีใ่ หญ่
มาก และมากจริงๆทัง้ ของกิน และของขาย ถ้าดูจากแผนทีบ่ ริเวณหน้าสถานีรถไฟนี้ จะประกอบไปด้วยพืน้ ที่ 3
ตลาด

เย็น

อิ สระอาหารเย็น ณ UD TOWN ศูนย์การค้าอุดรธานี
นาทุกท่านเข้าสู่ที่พกั BELLE GRAND HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

DAY2 วัดป่ าภูก้อน – วัดพระพุทธบาทภูควายเงิ น – แก่ งคุดคู้ – ล่องเรือแม่น้ าโขง – ถนนคนเดิ น
เชียงคาน
(B/L/–)
เช้า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ วัดป่ าภูก้อน ตัง้ อยูใ่ นเขตป่ าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่ าน้ าโสม ท้องทีบ่ า้ นนาคา ตาบล
บ้านก้อง อาเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี อันเป็ นรอยต่อแผ่นดิน 3 จังหวัด คือ อุดรธานี เลย และหนองคาย เกิดขึน้
จากพุทธบริษทั ที่ตระหนักถึงคุณประโยชน์ของธรรมชาติและป่ าต้นน้ าลาธาร ซึ่งกาลังถูกทาลาย และเพื่อตาม
รอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ในการรักษาความสมบูรณ์ของป่ าไม้ต้นน้ าลาธาร สัตว์ป่า และ
พรรณไม้นานาพันธุ์ สาหรับไฮไลท์อนั เป็ นเอกลักษณ์ ของวัดป่ าภูก้อ น คือ โครงสร้างการออกแบบทาง
สถาปั ตยกรรมขององค์พระพุทธรูปหินอ่อน พระวิหาร ศาลาราย และอาคารรอบลานเขา โดยพระวิหารมีลกั ษณะ
สถาปั ตยกรรมไทยประยุกต์สมัยรัตนโกสินทร์ ภาพภายในพระวิหารตกแต่งด้วยพุทธประวัติ พระพุทธไสยาสน์
โลกนาถศาสดามหามุนีหนิ อ่อนสีขาว ความยาว 20 เมตร เป็ นหินอ่อนทีม่ คี วามสวยงามและทนทานที่สุด รวม
ระยะเวลาในการสร้างทัง้ หมด 6 ปี เนื่องในโอกาสมหามงคลทีพ่ ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ พระพุทธไสยาสน์น้จี งึ เป็ นสัญลักษณ์แห่งพุทธศิลป์ ของรัชกาลที่ 9

นาท่านออกเดินไปสู่ วัดพระพุทธบาทภูควายเงิ น ตัง้ อยู่บนภูเขาสูง ทาให้คนสมัยก่อนเชื่อว่าคนมีบุญเท่านัน้ ที่
จะสามารถขึน้ มาสักการะรอยพระพุทธบาทเเห่งนี้ได้ เนื่องจากมีเส้นทางขึน้ ไปทีม่ คี วามยากลาบาก จึงมีน้อยคน
นักทีจ่ ะขึน้ ไปถึง แต่ปัจจุบนั มีเส้นทางทีส่ ะดวกมากขึน้ โดยสร้างเป็ นถนนลาดยาง เมื่อมาถึงหน้าวัดจะมีลานจอด
รถและรูปปั ้นรูปควายเงิน เดินเข้าไปภายในวัดจะเห็นโบสถ์ท่ดี า้ นในเป็ นทีป่ ระดิษฐานรอยพระพุทธบาทยาวบน
หินลับพร้า(หินลับมีด) มีลกั ษณะเป็ นรอยแตกเหมือนรอบพระพุทธบาทจริง ขนาดยาว 120 เซนติเมตร เเละมี
ความกว้าง 65 เซนติเมตร ซึง่ ถือได้ว่าเป็ นทีเ่ คารพเบูชาของผูค้ นบริเวณนี้มาตัง้ เเต่อดีต และปั จจุบนั ยังได้รบั การ
ขึน้ ทะเบียนเป็ นโบราณสถานแล้ว นอกจากทาบุญไหว้พระแล้วภายในวัดยังมีการเลีย้ งกระต่ายแบบปล่อยอิสระไว้
จานวนมาก มีหลายสีหลายขนาด มีความเชื่องขนาดกระโดดขึน้ มานัง่ ตักเพื่อขออาหาร โดยทางวัดได้จดั เตรียม
อาหารกระต่ายไว้ให้สาหรับทาทาน และยังสามารถเดินชมวิวธรรมชาติจากมุมสูง ทีเ่ มื่อมองลงมาจะเห็นหมู่บา้ น
ทีถ่ ูกล้อมไปด้วยความเขียวขจีของต้นไม้และภูเขา

เทีย่ ง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
จากนัน้ นาท่านออกเดินทางสู่ แก่งคุดคู้ ห่างจากตัวอาเภอเชียงคานประมาณ 3 กิโลเมตร ความสวยงามของแก่ง
คุดคู้ แก่งขนาดใหญ่ แห่งหนึ่งของไทย ที่เกิดจากการทอดตัว ของ แนวหิน ลงใน แม่น้ าโขง ประกอบด้วย หิน
ก้อนใหญ่ ๆ เป็ นจานวนมากจากการที่หนิ เหล่านี้อยู่ใต้น้ า เป็ นเวลานาน ทาให้หนิ เหล่านี้มสี สี นั สวยงาม ตัวแก่ง
กว้างใหญ่เกือบจรด สองฝั ง่ แม่น้าโขง มีกระแสน้ าไหลผ่านไป เพียงช่องแคบ ๆ ใกล้ฝัง่ ไทย บรรยากาศดีมากลม
เย็นสบาย มองออกมาจากศาลาไปทางลาน้า จะเห็นโขดหินคล้ายๆ กับ สันเขือ่ นทีว่ างขวาง ลาน้า

จากนัน้ ทาท่านไปยังท่าเรือเพื่อเตรียม ล่องเรือชมพระอาทิ ตย์ตกดิ น ยามเย็นและชมทัศนียภาพความสายงาม
เงียบสงบของลาน้าโขง

นาท่านเดินทางไป เชี ยงคาน เมืองเล็กๆริมแม่น้ าโขงสุดชายแดนไทย เป็ นอาเภอหนึ่งในจังหวัดเลย ที่คงยัง
คงไว้ซง่ึ วัฒนธรรม ขนบประเพณี การใช้ชวี ติ แบบเรียบง่าย พอเพียง วิถชี วี ติ แบบดัง้ เดิม ซึง่ หาดูยากในปั จจุบนั
บ้านเก่าทีเ่ รียงรายติดกันอยู่รมิ ถนนชายโขง ดึงดูดใจ ให้นักท่องเทีย่ วหลายต่อหลายรุ่นต่างหลังไหลเดิ
่
นทางกัน
มาทีน่ ่ี บ้านเรือนทีเ่ มืองเชียงคานจะแบ่งออกเป็ นซอย เล็กๆ เรียกว่า “ถนนศรีเชียงคาน” ถนนศรีเชียงคานฝั ง่ ล่าง
คือ ถนนเส้นที่เต็มไปด้วยบ้านไม้เก่าแก่ ทีพ่ กั โฮมสเตย์ ร้านอาหาร และร้านค้าเก๋ มากมายซึ่งถนนในเส้นนี้จะ
เรียกว่า "ถนนชายโขง" หรือที่เรียกติดปากกันว่า “ถนนคนเดิ นเชี ยงคาน” มีระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร เป็ น
เส้นทางที่นักท่องเที่ยว นิยมมาปั น่ จักรยานชมบรรยากาศถ่ายรูปเล่น ชมบ้านไม้สมัยเก่า แต่ก็มบี างส่วนเป็ น
ตึกแถวสร้างใหม่ ซึง่ ทาง เทศบาลไม่อนุญาตให้ปลูกสร้าง เพราะต้องการอนุ รกั ษ์สภาพแวดล้อมบริเวณถนนสาย
นี้ให้เป็ นบ้านไม้ทงั ้ หมดและบ้านไม้หลังเก่ายังถูกดัดแปลงให้เป็ นร้านขายของ ร้านอาหาร ร้านกาแฟมากมาย

เย็น

อิ สระอาหารเย็น ณ ถนนคนเดิ นเชียงคาน
นาทุกท่านเข้าสู่ที่พกั THE WHITE HOUSE หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

DAY3 ตักบาตรข้าวเหนี ยว – วัดศรีคุณเมือง – ภูทอก – สกายวอล์คเชี ยงคาน – CRYSTAL BOX
COFFEE CAFE' – ท่าอากาศยานเลย – กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)
(B/L/–)
05.30 ตักบาตรข้าวเหนี ยว ถือเป็ นเอกลักษณ์อกี อย่างหนึ่งของเมืองเชียงคาน (จัดเตรียมให้ท่านละ 1 ชุด)
เช้า บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ วัดศรีคณ
ุ เมือง หรือ วัดใหญ่ หนึ่งในหลายศาสนสถานสาคัญและถือเป็ นจุดศูนย์รวมจิตใจ
ของชาวบ้านทีน่ ่ี ตัง้ อยูบ่ นถนนชายโขง ระหว่างซอยศรีเชียงคาน 6 และซอยศรีเชียงคาน 7 วัดนี้ถูกสร้างขึน้ เมื่อ
ปี พ.ศ. 2485 ภายในวัดมีพระประธานในพระอุโบสถวัดศรีคุณเมืองเป็ นพระพุทธปฏิมาประทับขัดสมาธิราบนาค
ปรกอายุกว่า 300 ปี ในวัดเป็ นกาแพงแก้วล้อมรอบตัวพระอุโบสถ วัดนี้ถูกขนานนามว่าเป็ นแหล่งรวมงานศิลปะ
ทัง้ แบบล้านนาและล้านช้างซึง่ เห็นได้จากโบสถ์ ทีม่ หี ลังคาลดหลันอย่
่ างศิลปะล้านนา

นาท่านออกเดินทางสู่ ภูทอก จุดชมวิวทะเลหมอกทีม่ ชี ่อื เสียงและเป็ นทีน่ ิยมของนักท่องเทีย่ วที่มาเทีย่ วเชียง
คาน มีลกั ษณะเป็ นภูเขาสูง ตัง้ อยูร่ มิ แม่น้ าโขง บนยอดภูเป็ นทีต่ งั ้ ของสถานีโทรคมนาคมเชียงคาน และเป็ นจุด
ชมวิวทิวทิวทัศน์ทส่ี วยงามของอาเภอเชียงคานและลาน้าโขงได้โดยรอบ ตัง้ อยูบ่ นถนนสายเดียวกันกับแก่งคุดคู้
ซึง่ ห่างจาก ตัวอาเภอเชียงคานประมาณ 3 กิโลเมตร

นาท่านออกเดินทางสู่ พระใหญ่ภคู กงิ้ ว เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า พระพุทธนวมินทรมงคลลีลาทวินคราภิรกั ษ์ ตัง้ อยู่ท่ี
ภูค กงิ้ว บ้านท่าดีหมี ต าบลปากตม ประดิษฐานอยู่บนเนินเขาบริเ วณปากล าน้ าเหืองจรดกับแม่น้ าโขง เป็ น
พระพุทธรูปปางลีลาประทาน พร หล่อด้วยไฟเบอร์ผสมเรซิน่ สีทองทัง้ องค์ สูง 19 เมตร ตัวฐานกว้าง 7.2 เมตร

สร้างขึน้ โดยกองทัพภาคที่ 2 และประชาชน นาท่านเดินไปชม สกายวอล์คเชียงคาน หรือ สกายวอล์คภูคกงิว้
ตัง้ อยูท่ ่ี ตาบลปากตม อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย สูงกว่าระดับแม่น้ าโขงกว่า 80 เมตร หรือเทียบเท่ากับตึก 30
ชัน้ มีทางเดินที่ทาด้วยกระจกยาวกว่า 100 เมตร กว้างกว่า 2 เมตร เป็ นกระจกใสชนิดพิเศษ มีตะแกรงเหล็ก
รองรับ ได้มกี ารออกแบบเป็ นพิเศษ เพื่อให้มคี วามมันคง
่ ปลอดภัย และแน่ นหนา รอบๆ พื้นที่จะมีสงิ่ อานวย
ความสะดวกต่างๆ เช่น ร้านขายสินค้าโอทอป

เทีย่ ง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
จากนัน้ นาท่านเดินทางไปยัง CRYSTAL BOX COFFEE CAFE' เป็ นร้านกาแฟขนาดใหญ่ รองรับลูกค้าได้
พร้อมกันหลายท่าน เหมาะกับการแวะจิบกาแฟระหว่างการเดินทางไปท่องเทีย่ ว แบ่งออกเป็ น 3 โซน คือโซนชัน้
1 ชัน้ 2 และโซนในสวน ทีน่ ่มี ที งั ้ กาแฟร้อน กาแฟเย็น ชาต่างๆ เค้ก เบเกอรีอ่ ร่อยๆ ไว้คอยบริการ

ได้เวลาอันสมควรออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเลย จังหวัดเลย
16.55 ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบิ นไทยแอร์เอเชี ย (THAI AIR ASIA) เที่ยวบินที่
FD3549 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง
่
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กบั สายการบิ น**
**ไม่รวมน้าหนักกระเป๋าสาหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านสามารถซื้อน้าหนักกระเป๋าหรืออัพที่นัง่ ได้ก่อน
เดิ นทาง 72 ชัวโมง
่
(มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเครื่องบิ นได้น้าหนักไม่เกิ น 7 กิ โลกรัม**
17.55 เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
*************************************************************************

อัตราค่าบริ การ
วันที่เดิ นทาง

ราคาผูใ้ หญ่

พักเดี่ยว

11 – 13 เมษายน 2564
12 – 14 เมษายน 2564

9,999
9,999

2,000
2,000

**ไม่มีราคาเด็ก ราคานี้ ไม่รวมค่าทิ ป**
**ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท ** (ไม่มีที่นัง่ บนเครื่องบิ น)**
เอกสารประกอบการเดิ นทาง
- สาเนาบัตรประชาชน ใช้สาหรับการทาประกันการเดินทาง กรณีทท่ี ่านเดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณา
แจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าทีใ่ ห้ทราบ
***** รบกวนส่งพร้อมกับหลักฐานการชาระเงิน *****
ข้อสาคัญ
- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท
- ถ้าหากมีผู้เดินทางต่ ากว่า 8 คน ทางบริษัทของสงวนสิทธิ ์ในการยกเลิกการเดิ นทาง โดยจะแจ้งให้ ทราบ
ล่วงหน้ า 7 วันก่อนการเดิ นทาง
อัตราค่าบริ การนี้ รวม
- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั ๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบินและค่าภาษีน้ ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่า
เทีย่ วใด เทีย่ วหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- กระเป๋ าถือขึน้ เครือ่ ง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 7 กก.
- รถตูป้ รับอากาศ VIP (นาเทีย่ วตามรายการ)
- บริการน้าดื่ม 1 ขวด/วัน
- ค่าเข้าชมสถานทีต่ ามทีร่ ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ ว
- มัคคุเทศก์นาเทีย่ วตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบตั เิ หตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวติ
วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกันภัย ซึ่งไม่รวมประกันสุขภาพ
- ค่าประกันคุม้ ครอง COVID-19 ตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินสูงสุดท่านละ 30,000 บาท คุม้ ครองทัง้
คนไทยและชาวต่างชาติ อายุ 1 – 75 ปี ภายใน 30 วัน นั บจากวันที่ ออกเดิ นทาง ตามเงื่อนไขของบริษัท
ประกันภัย ซึ่งไม่รวมกรณี เสียชีวิตจากโรค COVID-19
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุในโปรแกรมการเดินทาง
- ค่าโรงแรมที่พกั ระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขัน
กีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ทีท่ าให้โรงแรมตามรายการทีร่ ะบุเต็ม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นโรงแรม
ที่พกั ไปเป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคานึงถึงประโยชน์ของ
ลูกค้าเป็ นสาคัญ

อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จา่ ยส่วนตัว นอกเหนือจากทีร่ ะบุในรายการ
- ค่าอาหารสาหรับท่านทีท่ านเจ มังสวิรตั ิ หรืออาหารสาหรับมุสลิม
- ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานทีข่ องชาวต่างชาติทเ่ี พิม่ เติมตามการจ่ายจริง
- ค่าธรรมเนียมในกรณีทก่ี ระเป๋ าสัมภาระทีม่ นี ้ าหนักเกินกว่าทีส่ ายการบินนัน้ ๆกาหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน
- ค่าธรรมเนียมการจองที่นงั ่ บนเครื่องบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทาได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สาย
การบิน และ รุน่ ของเครือ่ งบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช้บนิ ซึง่ อาจเปลีย่ นแปลงได้อยูท่ ส่ี ายการบินเป็ นผูก้ าหนด
- ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว
- VAT 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3%
- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท
เงื่อนไขการจอง
- มัดจาท่านละ 5,000 บาท หลังจากส่งเอกสารการยืนยันการจอง 1 วัน เช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชาระเงินมัดจาใน
วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. มิเช่นนัน้ จะถือว่าท่านได้ทาการยกเลิก การจองโดยอัตโนมัตหิ ากไม่ได้รบั ยอดเงิน
ตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจาเป็ นต้องทาจองเข้ามาใหม่
นัน่ หมายถึงว่า กรณีทม่ี คี วิ รอ (WAITING LIST) ก็จะให้สทิ ธิ ์ไปตามระบบ ตามลาดับ เนื่องจากทุกพีเรียดมีทน่ี งั ่
จากัด
- ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์เรียกเก็บค่าบริการ เต็มจานวน เท่านัน้
- กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชาระภายในระยะเวลาทีท่ บ่ี ริษทั
กาหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านสละสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่สามารถคืนเงินมัดจาให้ท่านได้
ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตาม
เงื่อนไขการยกเลิ ก และ เปลี่ยนแปลงการเดิ นทาง
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้ แต่ 30 วันขึน้ ไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริง
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากค่าทัวร์จานวนเต็ม และเก็บค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริง(ถ้ามี)
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ ์ยึดเงินเต็มจานวน
- กรณีมเี หตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทั ทัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริง(ถ้ามี)
- ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริง เช่น ค่ามัดจาตั ๋วเครือ่ งบิน โรงแรม และค่าใช้จา่ ยจาเป็ นอื่นๆ

หมายเหตุ
- โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ เหตุการณ์ทาง
การเมือง สภาพการจราจร สถานที่ท่องเที่ยวปิ ดให้บริการ เป็ นต้น โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทาง
บริษทั จะคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ หากกรณีท่จี าเป็ นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม่ ทางบริษทั จะแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า
- กรณีทท่ี ่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ

- บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่เี กิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสาย
การบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คาสังของเจ้
่
าหน้าทีร่ ฐั และอื่นๆ ทีอ่ ยู่นอกเหนือการควบคุมของ
ทางบริษทั
- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละ
สิทธิ ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษทั ฯ ไม่มอี านาจในการตัดสินใจหรือให้คาสัญญาใดๆ ทัง้ สิ้นแทน บริษทั ฯ
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มอี านาจของบริษทั ฯกากับเท่านั ้นกรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง
(เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการหักค่าใช้จ่ายการดาเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงสาหรับการ
ดาเนินการจองครัง้ แรก ตามจานวนครัง้ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้
- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นๆ โดยทางบริษัทฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบล่ ว งหน้ าเพื่อ วางแผนการเดินทางใหม่อีกครัง้ ทัง้ นี้ ก่ อ นคอนเฟิ ร์มลางาน กรุณาติดต่ อ
เจ้าหน้าทีเ่ พื่อทาการยืนยันทุกครัง้ หากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้
- กรณีท่ที ่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั ๋วภายในประเทศ เช่น ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณา
ติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าทีก่ ่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลา
เดินทางได้ เพราะมีบางกรณีท่สี ายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้ง ให้ทราบ
ล่วงหน้า ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ฤดูกาล สภาพภูมกิ าศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็ นสาคัญเท่านัน้ สิง่ สาคัญ กรณี
ทีโ่ ปรแกรมมีการบินภายใน ทางบริษทั จะเป็ นผูอ้ อกบัตรโดยสารให้และท่านจาเป็ นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอิน
ก่ อ นเครื่อ งบิน อย่างน้ อ ย 3 ชัวโมง
่
โดยในส่ ว นนี้ ห ากเกิด ความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่
รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ใดๆทัง้ สิน้
- กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่าง
น้ อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือตัง้ แต่ท่ที ่านเริม่ จองทัวร์ กรณีท่โี ปรแกรมมีการบินภายใน ทางสายการบิน
อาจจะเรียกค่าใช้จา่ ยเพิม่ เติม ทางบริษทั ของสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยตามจริงทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
- กรณีท่โี ปรแกรมมีท่พี กั ทางบริษัทจะจัดที่นอนเป็ นลักษณะ 2 เตียงหรือ 3 เตียง ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่
นอนให้กบั ลูกค้าทีไ่ ม่รจู้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีทท่ี ่านเดินทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้องชาระค่าห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
- บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็
ตาม และ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ ของไว้ทโ่ี รงแรมและจาเป็ นต้องส่งมายัง
จุดหมายปลายทางตามทีท่ ่านต้องการ
- รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอทีต่ ้องได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯอีกครัง้ หนึ่ ง ร้านอาหารทีร่ ะบุในโปรแกรมอาจจะมี
การเปลีย่ นแปลงเนื่องจากร้านอาหารปิ ดทาการชัวคราว
่
หรือ กรณีทโ่ี ปรแกรมมีทพ่ี กั บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการ
เปลีย่ นแปลงโรงแรม กรณีทโ่ี รงแรมอาจจะมีปัญหาไม่สามารถเข้าพักได้ โดยจะจัดโรงแรมในระดับใกล้เคียงกัน
- กรณีทอ่ี อกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการรับผิดชอบไม่
ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดาเนินการส่งสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษทั เพื่อใช้ในการออก
บัตรโดยสาร
- หลังจากท่านชาระค่าทัวร์ครบตามจานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนาส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทาง
ให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง
- อัตราทัวร์น้ี เป็ นอัตราสาหรับบัตรโดยสารเครือ่ งบินแบบหมูค่ ณะ (ตั ๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป
หรือ กลับส่วนใดได้ จาเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกาหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลีย่ นแปลงกรุณาติดต่อ
เจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ

- สาหรับลูกค้าทีเ่ ดินทาง 3 ท่าน และ ต้องการพักห้องสาหรับ 3 ท่าน อาจมีค่าใช้จา่ ยเพิม่ เติมได้ในบางกรณี ขึน้ อยู่
กับโรงแรมทีค่ ณะนัน้ ๆพักว่ามีหอ้ งรอบรับสาหรับ 3 ท่าน หรือ (TRIPLE ROOM) หรือไม่ กรณีไม่ม ี ท่านจาเป็ น
จะต้องชาระค่าใช้จา่ ยเพิม่ (พักเดีย่ ว) ตามจริง ยกเว้นเด็กทีม่ อี ายุต่ากว่า 12 ปี ณ วันเดินทางกลับ
- เกีย่ วกับทีน่ งบนเครื
ั่
อ่ งบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอ
สงวนสิทธิ ์ในการเลือกที่นงั ่ บนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะ
พยายามทีส่ ุดให้ท่านได้นงด้
ั ่ วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากทีส่ ุด
- ขอสงวนสิทธิ ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
**เมื่อท่านชาระเงิ นค่าทัวร์ให้กบั ทางบริษทั ฯ แล้วทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือ่ นไขข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว**

** ขอขอบพระคุณทุกท่ าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริ การ **

