
                       

 

 
 

รหัสโปรแกรม : 21942 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินอุดรธานี - บึงกาฬ - ศาลปู่อือลือนาคราช -บึงโขงหลง -              

ถ้้านาคา  

 

04.05 น. พร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เพ่ือเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน 

07.05 น. บินลัดฟ้าสู่ สนามบินอุดรธานี โดยสายการบิน THAI SMILE เท่ียวบินท่ี WE2 (ใช้ระยะเวลา

เดินทางโดยประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที)  

 

ส้าคัญโปรดอ่าน : เนื่องจากผู้เดินทางต่้ากว่า 10 ท่าน ท้าให้ไม่สามารถออกตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปได้ 
ดังนั้นสายการบิน ไฟล์ทบิน และราคาตั๋วเครื่องบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่าน
ทราบก่อนออกตั๋วเครือ่งบิน 

 

08.15 น. เดินทางถึง สนามบินอุดรธานี หลังจากรับกระเป๋าเดินทางเรียบร้อยแล้ว จากนั้นน าท่านเดินทาง

โดยรถตู้วีไอพี  

เดินทาง สู่ จังหวัดบึงกาฬ (ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 3 ชั่วโมง) น าท่านเดินทางสู่ น าชมและ

ถ่ายภาพ บึงโขงหลง ทะเลสาบขนาดใหญ่ท่ีเป็นพื้นท่ีอนุรักษ์พันธุ์นก โดยเฉพาะนกน้ าท่ีย้ายถิ่น

เข้ามาในช่วงฤดูหนาว ท้ังห่านป่า นกเป็ดน้ า นกยาง นกกระเต็น มีจุดดูนกอยู่ดอนสวรรค์ เป็น

แหล่งพักผ่อนและชมวิวทิวทัศน์ มองเห็นภูลังกาเป็นฉากหลัง จากนั้น คณะถ่ายภาพคู่กับ ศาลปู่

อือลือนาคราช พญานาคผู้ถูกสาบแห่งบึงโขงหลง 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

น าท่าน เดินทางไปยัง ถ้้านาคา เป็นถ้ าท่ีตั้งอยู่ในเขตพื้นท่ี อุทยานแห่งชาติภูลังกา อ าเภอบึงโขงหลง 

จังหวัดบึงกาฬ โดยตั้งอยู่ใกล้กับ วัดถ้ าชัยมงคล ความสวมงามของท่ีนี่ก็คือ รูปทรงของหินขนาด

ใหญ่ ท่ีมีรูปร่างคล้ายกับงูยักษ์ หรือ พญานาค และท าให้ถ้ าแห่งนี้ เป็นแหล่งท่องเท่ียวอีกแห่ง

ส าหรับคนท่ีชอบธรรมชาติและเรื่องลึกลับ ภายในถ้ าจะพบกับหินท่ีมีรูปร่างคล้ายกับล าตัวของ

พญานาค ซึ่งดูๆไปจะคล้ายๆกับเกล็ดของงูขนาดใหญ่ และปกคลุมไปด้วยมอสสีเขียว ดูสวยงาม 

แปลกตา และก็น่าพิศวงด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีการพบหินท่ีมีลักษณะเหมือนเป็นส่วนหัวของ 

งูยักษ์ในบริเวณท่ีไม่ไกลกันมากจากตัวถ้ าอีกด้วย เป็นการท่องเท่ียวดูธรรมชาติท่ีท่ีสร้างสรรค์   

ความแปลกตา สวยงาม และลึกลับ น่าค้นหาเป็นท่ีสุด เส้นทางส าหรับการเดิน ระยะทางประมาณ 

2 กิโลเมตร โดยทางเดินเป็นทางเดินดินสลับกับบันได และมีบางช่วงจะต้องดึงเชือก เส้นทางเดิน



ป่าชัดเจนมีป้ายบอกทางและมีเจ้าหน้าท่ีประจ าจุดต่างๆเพื่อแนะน าและรักษาความปลอดภัยของ

นักท่องเท่ียว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อแนะน้าส้าหรับถ้้านาคา 

 - ควรแต่งการใหพ้ร้อมส าหรับเดินป่า  

 - ควรเตรียมน้ าดื่มอย่างน้อย 2 ขวด / เกลือแร่ /กระเป๋าสะพายหลังหรือกระเป๋าท่ีไม่ต้องใช้มือหิ้ว / ยาดม 

/ ยาหม่อง และผลิตภัณฑ์ป้องกันยุง / ถุงมือ /เส้ือกันฝนขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ 

 - ในกรณีส าหรับผู้สูงอายุ หากร่างกายไม่แข็งแรง มีโรคประจ าตัว โดยเฉพาะความดันโลหิตสูง เบาหวาน 

โรคหัวใจ หรือโรคไขข้อ ไม่แนะน า 

 * ห้ามน ากระดาษทิชชู่ หลอดดูดน้ า ถุงพลาสติก กล่องโฟม ดอกไม้ธูปเทียนเครื่องเซ่นไหว้ ขึ้นเขาโดย

เด็ดขาด * 

 ** เตรียมเงิน 100 บาท เพ่ือลงทะเบียนมัดจ าขยะที่ด่านทางขึ้น ** 



 

ค่้า             บริการอาหารค่้า ณ ร้านอาหาร 

พักที่ THE ONE HOTEL หรือระดับเทียบเท่าเดียวกัน  

 

วันที่สอง เขาสามวาฬ - ภูทอก - หนองคาย - วัดผาตากเสื้อ - SKYWALK - วัดโพธิ์ชัย - อุดรธานี -         

วัดป่าภูก้อน - ถนนคนเดินอุดรธานี 

 

04.30 น. ตื่นเช้า ชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ จุดชมวิวหินสามวาฬ โดยรถของชาวบ้านท้องถิ่น หินสามวาฬ        

มีลักษณะเป็นหินขนาดใหญ่ติดหน้าผาสูง แยกตัวเป็น 3 ก้อน มีอายุประมาณ  75 ล้านปี          

เมื่อมองดูจากมุมสูงในระยะไกล หินสามก้อนนี้จะดูคล้ายกับฝูงครอบครัววาฬ ท่ีประกอบด้วย            

พ่อวาฬ แม่วาฬ และลูกวาฬ ซึ่งเรียกตามขนาดของหินแต่ละก้อน พร้อมน าท่านชมพระอาทิตย์ขึ้น 

หากอากาศดี เราจะได้สัมผัสทะเลหมอกอย่างสวยงาม จากนั้น  อิ สระให้ ท่านถ่ายภาพ                       

แห่งความประทับใจตามอัธยาศัย ณ จุดชมวิวผาถ้ าฤๅษี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น  คณะเดินทางสู่ ก าแพงภูสิงห์ น าคณะกราบนมัสการ หลวงพ่อพระสิงห์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ของภูสิงห์  ณ 

ลานสิงห์หมอบ ซึ่งมีก้อนหินลักษณะคล้ายสิงห์ก าลังหมอบอยู่ จนได้เวลาอันสมควรคณะเดินทาง

กลับสู่ท่ีพัก 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

 



น าท่าน เดินทางไปยัง วัดเจติยาศรีวิหาร หรือวัดภูทอก ตั้งอยู่ในบ้านค าแคน ต าบลนาสะแบง จ.บึงกาฬ 

โดยมีพระอาจารย์จวน กลุเชฏโฐ เป็นผู้ก่อตั้ง ภูทอก ภาษาอีสานแปลว่าภูเขาท่ีโดดเดี่ยว ภูทอกนั้น

มี 2 ลูก คือภูทอกใหญ่และภูทอกน้อยส่วนท่ีนักแสวงบุญและ

นั ก ท่องเท่ี ยว ท่ั วไป  โดยสามารถชมได้ คื อภู ทอกน้ อย                 

ส่วนภูทอกใหญ่อยู่ห่างออกไป ยังไม่เปิดให้นักท่องเท่ียวชม  

ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นการเดินเท้าขึ้นสู่ยอดภูทอก จุดเด่นของภูทอก

ก็คือสะพานไม้และบันไดขึ้นชมทัศนียภาพรอบๆ ภูทอก โดย

ใช้เพียงแรงงานคนสร้างบันได เวียนไปมารอบภูทอกแบบ 360 

องศา ซึ่งมีท้ังหมด 7 ชั้น ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 5 ปี

เต็มจากชั้น 1-7 จะมีบันไดไม้ให้เดินแบบ ตรงทอดยาวจนถึง

จุดสู งสุดของยอดภูทอก และตั้ งแต่ชั้น ท่ี  3 เป็นต้นไป

นักท่องเท่ียวสามารถเดินชม แบบสะพานเวียนรอบเขาซึ่งจะ 

ได้เห็น มุมมองท่ีแตกต่างไปเรื่อย ๆ บันไดท่ีทอดขึ้นสู่ยอดภูทอกนี้เปรียบเสมือนเส้นทางธรรมท่ี

น้อมน าสัตบุรุษให้พ้นโลกแห่งโลกียะ สู่โลกแห่งโลกุตระหรือโลกแห่งการหลุดพ้นด้วยความเพียร

พยายามและมุ่งมั่น ภูทอก   

จากนั้น น าท่านเดินทางต่อไปยัง หนองคาย (ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที)  

จากนั้น น าท่านไปยัง วัดผาตากเสื้อ และ SKYWALK เป็นวัดท่ีมีวิวทิวทัศน์สวยงาม มองจากบนผาลงมา

มองเห็นความเป็นอยู่ของชาวไทย -ลาว ภายในวัดมี

ธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ สามารถเดินลัดเลาะตามหน้าผา

เพื่อชมธรรมชาติและ ทิวทัศน์ท่ีสวยงาม ท่ีวัดมีชื่อว่า  

“วัดผาตากเสื้อ” เป็นวัดแห่งหนึ่งท่ีนอกจากจะเป็น

สถานท่ีปฏิบัติธรรมแล้วยังเป็นจุดชมวิวท่ีสวยงาม 

เนื่องจากเป็นตั้งอยู่ท่ีสูงบนยอดเขาสูง หากขึ้นไปบนผา

จะเห็นว่ามีวิวท่ีสวยงามสามารถที่จะมองเห็นด้านล่างท้ังฝั่งไทย ซึ่งเป็นอ าเภอสังคมและทางฝั่งลาว

ท่ีมีแม่น้ าโขงกั้นอยู่ หากไปช่วงหน้าหนาวท่ีผาแห่งนี้เป็นอีกจุดหนึ่งมีทะเลหมอกด้วย ภาพวิวจะพบ

กับเขาต่างๆท่ีเกิดขึ้นสลับซับซ้อนและมีแม่น้ าสวยงาม 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

  

 



น าท่าน เดินทางสู่ วัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวง) จากเดิมชื่อ “วัดผีผิว” เนื่องจากวัดนี้เคยใช้เป็นท่ีเผาผี

หรือเผาศพ และว่ากันว่ามีผีดุ ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นวัดโพธิ์ชัย ในสมัยรัตนโกสินทร์แล้วจึง

ยกฐานะขึ้นมาเป็น พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เมื่อวันท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2524 ปัจจุบัน

เป็นสถานท่ีประดิษฐาน “หลวงพ่อพระใส” พระพุทธรูปขัดสมาธิราบปางมารวิชัย ท่ีหล่อด้วย 

ทองสุกอันเป็นเนื้อทองค าถึง 92 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีพระพุทธลักษณะอันงดงามอย่างมาก โดยมี

ต านานท่ีเล่าสืบกันมาถึงประวัติของหลวงพ่อพระใสว่าสร้างขึ้นโดยพระธิดา 3 องค์ ของ               

พระไชยเชษฐาธิราช กษัตริย์แห่งล้านช้างซึ่งได้หล่อพระพุทธรูปขึ้น 3 องค์ และขนานนาม

พระพุทธรูปตามนามของตนเองไว้ด้วยว่า “พระสุก” ประจ าพระธิดาคนโต “พระเสริม” ประจ า

พระธิดาคนกลาง และ “พระใส” ประจ าพระธิดาคนสุดท้อง ซึ่งมีขนาดลดหลั่นกันตามล าดับ  

น าท่าน เดินทางไปยัง วัดป่าภูก้อน ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ าโสม บ้านนาค า             

ต าบลบ้านก้อง อ าเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี เป็นท่ีท่ีเต็มไปด้วยธรรมชาติ มีต้นไม้ ล าธาร สัตว์ป่า 

และต้นไม้นานาชนิด วิหารของวัดป่าภูก้อน งดงาม ตระการตาแก่นักท่องเท่ียวชาวไทยและ

ต่างชาติ โดยพระวิหารมีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์สมัยรัตนโกสินทร์ ท่ีมีประตู

ทางเข้าออกวิหาร 3 ด้าน ภายในวิหารจะถูกตกแต่งอย่างงดงามเป็นอย่างมากทีเดียว โดยจะแฝง

ไปด้วยเรื่องราวค าสอนของพระพุทธเจ้า รอบๆท่ัวผาผนังมีภาพพุทธประวัติและภาพทศชาติ           

มีการตกแต่งรูปแบบภาพปั้นนูนต่ า หล่อด้วยทองแดง ซึ่งเป็นภาพของพระพุทธเจ้าในองค์ชาติท้ัง 

10 ชาติ ด้านบนของทุกภาพจะถูกแกะสลักด้วยบทสวดอิติปิโสช่องละท่อนด้วยสีเขียวเข้มบนพื้น

หินอ่อนสีขาว ถือว่าเป็นผนังวิหารท่ีมีเอกลักษณ์งดงามย่ิงนัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



น าท่าน เพลิดเพลิน ถนนคนเดินอุดรธานี ซึ่งจะมีการจ าหน่ายสินค้าท่ีไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม งานหัตถกรรม 

งานศิลปะ สินค้าหายาก และสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่วนของลานกิจกรรมมีการส่งเสริมกลุ่ม

นักเรียน นักศึกษาให้แสดงความสามารถทางดนตรี เปิดให้บริการวันศุกร์ และ เสาร์ ตั้งแต่เวลา 

16.00-21.00 น. 

 

** เพ่ือความเพลิดเพลินในการท่องเที่ยว ให้ท่านอิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ** 

 

พักที่  BROWN HOUSE HOTEL หรือระดับเทียบเท่าเดียวกัน เป็นโรงแรมสไตล์อีสาน ได้รับแรง

บันดาลใจจากบ้าน   ไม้เก่าทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มินิมอลลิสต์ตามวิถีการด้ารงชีวิตของ

คนในท้องถิ่นและดั้งเดิมของชาวอีสาน 

 

 
 

วันที่สาม เกาะค้าชะโนด - พิพิธภัณฑ์อุดรธานี - วัดโพธิสมภรณ์ - สนามบินอุดรธานี - สนามบิน    

สุวรรณภูมิ 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

น าท่าน เดินทางไปยัง เกาะค้าชะโนด เช่ือกันว่าเป็นสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์และดินแดนลี้ลับ จุดเชื่อมต่อระหว่าง

เมืองบาดาลและโลกมนุษย์ สถานท่ีแห่งนี้ปรากฏในต านานพื้นบ้านท่ีเชื่อกันว่าเป็นท่ีสิงสถิตของ

พญานาคราชปู่ศรีสุทโธ และองค์แม่ศรีปทุมมานาคราชเทวี และสิ่งลี้ลับต่างๆ เป็นท่ียึดเหนี่ยว

จิตใจรวมศรัทธาของคนในจังหวัดอุดรธานีและอีสานตอนบน ค าชะโนดมีลักษณะเป็นเกาะลอยน้ า 

เมื่อเข้ามาถึงภายในพื้นท่ีของค าชะโนด จะรู้สึกได้ถึงความร่มรื่น ร่มเย็น เพราะปกคลุมไปด้วยต้น

ชะโนดท่ัวบริเวณ ให้ท่านได้กราบไหว้ศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธขอโชค ขอพร ขอลาภ ตามอัธยาศัย 

 



**ค้าแนะน้าการสักการะบูชา** 

 

บริเวณด้านหน้าทางเข้าเกาะค าชะโนด มีร้านให้

จ าหน่ายบายศรี หรือเครื่องถวายต่างๆ จากนั้นเมื่อเดิน

เข้าไปยังเกาะค าชะโนดมีจุดไหว้สักการะต่างๆ ดังนี้ 

- จุดท่ี 1  ศาลาท าพิธีท่ีมีรูปปั้นของพ่อปู่ศรีสุทโธ และ

แม่ย่าศรีปทุมมา (บริเวณจุดนี้ จะมีพ่อพราหมณ์คอยให้

ค าแนะน าในการท าพิธ)ี 

o ส าหรับท่านใดท่ีต้องการบน หรือขอพรให้พ่อปู่แม่ย่าช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ 

ทางด้านขวาของศาลาท าพิธี จะมีเจ้าหน้าท่ีคอยให้ค าแนะน า นอกจากนี้

ส าหรับท่านท่ีต้องการบน และขอพรสามารถรับชุดบนได้ท่ีจุดให้บริการ โดย

ท าบุญตามก าลังทรัพย์ของท่าน  

หมายเหตุ: ชุดบน ประกอบไปด้วย จานใส่ดอกดาวเรือง เทียน ใบเขียนค าบน

หรือค าอธิษฐานของท่าน จากนั้นเจ้าหน้าท่ีจะมอบกระดาษหนึ่งใบส าหรับเก็บ

ไว้ และรายละเอียดเกี่ยวกับการเตรียมตัวหากค าอธิษฐานของท่านเป็นจริง 

o ส าหรับท่านใดท่ีน าบายศรีพญานาคมาถวายให้หันหน้าของบายศรีพญานาค

เข้าหาตัวเรา หลังจากกล่าวบูชาจบ พ่อพราหมณ์จะน าบายศรี ไปวางไว้ท่ีหน้า

ของพ่อปู ่และแม่ย่า แต่ท่านใดที่ประสงค์น ากลับ สามารถน ากลับได้ 

- จุดท่ี 2  หลังเสร็ตสิ้นพิธี จากตรงศาลาของพ่อปู่และแม่ย่าทางด้านขวาจะเป็นต้นไทรใหญ่เพื่อไป

กราบไหว้พ่อปู และแม่ย่าอีกครั้งท่ีต้นไทรใหญ่ 

- จุดที่ 3  ศาลเจ้าตรงต้นมะเดื่อยักษ์ ต้นมะเดื่อขนาดใหญ่

อายุนับ 100 ปี ท่ีเชื่อกันว่าเป็นขุมทรัพย์ของพ่อปู่ศรีสุทโธและ

แม่ย่าศรีปทุมมา ผู้มักนิยมมากราบไหว้ขอพร (ให้ถูกหวย) 

- จุด ท่ี  4  บ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์  ซึ่ งมีความเชื่อว่า เป็นจุด

เช่ือมต่อกับโลกบาดาล มีน้ าผุดตลอดทั้งปี 

 

** ท้ังนี้จุด และพิธีการกราบไหว้สักการะต่างๆ ขึ้นอยู่กับระเบียบการจัดการของทางค าชะ

โนด ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง ** 

 

 



 

กลางวัน       บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนูแหนมเนือง 

 

น าท่าน เดินทางไปยัง พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี อาคารเก่าแก่ท่ีสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลท่ี 6 สถาปัตยกรรม

แบบโคโลเนียล แบบยุโรป ภายในจัดแสดงเกี่ยวกับ ความเป็นมาจังหวัดอุดรธานีตั้ งแต่

ประวัติศาสตร์โบราณคดีธรรมชาติวิทยา ธรณีวิทยา ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ศิลปะวัฒนธรรม 

รวมถึงพระประวัติและพระเกียรติคุณของกรมหลวงประจักษ์ศิลาปาคมผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานีโดย

การท าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาช่วย เสนอปรับบรรยากาศให้มีมุมถ่ายภาพชิคๆ ชิลๆ ท าให้การ

ท่องเท่ียวชมพิพิธภณัฑ์น่าสนใจมากยิ่งขึ้น  

 

จากนั้น เดินทางไปสักการะ วัดโพธิสมภรณ์ เป็นพระอารามหลวง ท่ีต าบลหมากแข้ง มีความส าคัญ               

ทางประวัติศาสตร์  ซึ่งสร้างในสมัยปลายรัชกาลท่ี 5 โดยมหาอ ามาตย์ตรีพระยาศรีสุริยราช -               

วรานุวัตร (โพธิ เนติโพธิ) ต าแหน่งสมุหเทศาภิบาลมณฑลอุดร ได้ชักชวนราษฎรในหมู่บ้าน            

หมากแข้งสร้างวัด ซึ่งเหล่าชาวบ้านต่างนิยมเรียกว่า วัดใหม่ ต่อมาพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวง

ชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพฯ ได้ทรงประทาน

นามว่า “วัดโพธิสมภรณ์” ให้เป็นอนุสรณ์แก่ท่าน พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร ผู้สร้างวัดนี้ 

20.10 น. บินลัดฟ้าสู่ สนามบินอุดรธานี โดยสายการบิน THAI SMILE เท่ียวบินท่ี WE9 (ใช้ระยะเวลา

เดินทางโดยประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที)  

21.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

** ขอขอบพระคุณที่เลือกใช้บริการ ** 

 

 

 

 

 

 

 



 

อัตราค่าบริการ 

 

ก้าหนดการเดินทาง 

 

รายละเอียดเที่ยวบิน 

ราคาผู้ใหญ่  

เด็กมีเตียง และไม่มีเตียง 

พัก 2 - 3 ท่าน 

 

พักเดี่ยว 

 

28 – 30 ตลุาคม 2564 

(พฤ) BKK - UTH  
WE2 : 07.10 - 08.15 

(ส) UTH - BKK  
WE9 : 17.30 - 18.40 

9,999 2,000 

04 – 06 พฤศจิกายน 2564 

(พฤ) BKK - UTH  
WE2 : 07.10 - 08.15 

(ส) UTH - BKK  
WE9 : 20.10 - 21.15 

9,999 2,000 

11 – 13 พฤศจิกายน 2564 

(พฤ) BKK - UTH  
WE2 : 07.10 - 08.15 

(ส) UTH - BKK  
WE9 : 20.10 - 21.15 

9,999 2,000 

18 – 20 พฤศจิกายน 2564 

(พฤ) BKK - UTH  
WE2 : 07.10 - 08.15 

(ส) UTH - BKK  
WE9 : 20.10 - 21.15 

9,999 2,000 

25 – 27 พฤศจิกายน 2564 

(พฤ) BKK - UTH  
WE2 : 07.10 - 08.15 

(ส) UTH - BKK  
WE9 : 20.10 - 21.15 

9,999 2,000 

02 – 04 ธันวาคม 2564 
(วันพ่อแห่งชาติ) 

(พฤ)  BKK - UTH  
WE2 : 07.10 - 08.15 

(ส) UTH - BKK   
WE9 : 20.10 - 21.15 

11,999 2,000 

 



 

ก้าหนดการเดินทาง 

 

รายละเอียดเที่ยวบิน 

ราคาผู้ใหญ่  

เด็กมีเตียง และไม่มีเตียง 

พัก 2 - 3 ท่าน 

 

พักเดี่ยว 

 

04 – 06 ธันวาคม 2564 
(วันพ่อแห่งชาติ) 

(ส) BKK - UTH  
WE2 : 07.10 - 08.15 

(จ) UTH - BKK  
WE9 : 20.10 - 21.15 

14,999 2,000 

09 – 11 ธันวาคม 2564 
(วันรัฐธรรมนูญ) 

(พฤ) BKK - UTH  
WE2 : 07.10 - 08.15 

(ส) UTH - BKK  
WE9 : 20.10 - 21.15 

13,999 2,000 

16 – 18 ธันวาคม 2564 

(พฤ) BKK - UTH  
WE2 : 07.10 - 08.15 

(ส) UTH - BKK  
WE9 : 20.10 - 21.15 

9,999 2,000 

23 – 25 ธันวาคม 2564 

(พฤ) BKK - UTH  
WE2 : 07.10 - 08.15 

(ส) UTH - BKK  
WE9 : 20.10 - 21.15 

9,999 2,000 

 

 * ส้าหรับตั๋วเครื่องบินทางบริษัทยังมิได้ท้าการจองใดๆทั้งสิ้น ราคาค่าบริการข้างต้นเป็นราคาตั๋วที่ท้า

การเช็ค ณ วันที่ 15 กันยายน 2564 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าส่วนต่างเพ่ิม หากในกรณีที่ค่าตั๋ว

เครื่องบิน ณ วันที่ท้าจองมีราคาปรับขึ้นจากเดิม * 

 ** ในกรณีที่สายการบินประกาศยกเลิกเที่ยวบิน หรือเที่ยวบินเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ในการ

เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ** 

 
 * กรณีพัก 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะท้าการเสริมเตียงได้เท่านัน้ * 
 ** ราคาทัวร์นี้ส้าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 500 
บาท/ท่าน ** 
 *** ค่าบริการขา้งต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์น้าเที่ยวท่านละ 300 บาท /ทริป/ต่อท่าน *** 
 



 การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจ้านวนขั้นต่้า 6 ท่าน ต่อ 1 คันรถตู้ กรณีผู้โดยสารไม่ครบ
ตามจ้านวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 
 **เนือ่งด้วยสถานที่ท่องเที่ยว หรือร้านค้าบางแห่งอาจจะยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้** 
 **ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง หรืองด สถานที่ดังกล่าว อันมาจากเหตุสุดวิสัย** 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่ารถโดยสารตลอดเส้นทาง ตามรายการท่ีระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ) 
 ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ  
 น้ าหนักสมัภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20Kg/ท่าน (กรณีท่ีเดินทางด้วยสายการบิน ไทยสมายด์เท่านั้น) 
 น้ าหนักสมัภาระถือขึ้นเครื่อง Carry on 7Kg/ท่าน 
 ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการระบ ุ
 ค่าอาหารตามท่ีรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดย
ค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 
 ค่าโรงแรมท่ีพักระดับมาตราฐานตามท่ีรายการระบุ (พักห้องละ 2-3 ท่าน ต่อห้อง กรณีท่ีพัก 3 ท่าน เป็นการ
นอนเตียงเสริม 1 ท่าน) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมท่ีพักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดย
อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 
 ค่าจ้างไกด์น าเท่ียวคอยบริการ และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อ
ประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัทเท่านั้น 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด 
มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ท่ีไม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ 
  ค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมขึ้นของนักท่องเท่ียวท่ีมิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การ
นัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง 
หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นต้น 
 ค่าสัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 400 บาท / 15 KG (กรณีท่ีเดินทางด้วยสายการบินอ่ืนท่ีไม่ได้รวมค่าสัมภาระ) 
  ค่าทิปคนขับรถ และไกด์น าเท่ียว ท่านละ 300 บาท  
 
 



เงื่อนไขการช้าระค่าบริการ 
 
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช้าระเงินมัดจ้าค่าทัวร์ เป็นจ้านวน 4,000 บาทต่อท่าน ภายใน          

24 ชั่วโมง พร้อมส้าเนาบัตรประชาชน เพือ่ส้ารองที่นั่ง 

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช้าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูก

ปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท 
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวัน
เวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 
 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอ

เจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่าง
ใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจอง
ผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณใีดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสาร
การจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือ
ท าเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพ ร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ 
หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมี
เง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางมากกว่า 30 วัน ขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจ านวน หรือหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น

ตามจริง ** ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 
40 วัน ** 

2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางมากกว่า 15 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% และหรือหักค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายจริง อาทิ ค่า
จองยานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมท่ีพัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียว ค่าบริการ หรือ
คา่ใช้จ่ายท่ีจ าเป็นอื่นๆ ท่ีไม่สามารถคืนเงินได้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าทัวร์ท่ีช าระแล้วท้ังหมด 
 
 
 
 



เงื่อนไขและข้อก้าหนดอื่นๆ 
1. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวตัถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียวเท่านัน้ 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วน

หรือท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือท้ังหมดให้แก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังนี้ บริษัทจะค านึงถึงความ
ปลอดภัยของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มขึ้นของนักท่องเท่ียวท่ี
มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ 
ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสาย
การบิน เหตุสุดวสิัยอ่ืน เป็นต้น 

5. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากบัเท่านั้น  

6. เงื่อนไขการเดินทาง ระเบียบ ข้อจ ากัดการเดินทาง ในแต่ละจังหวัดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย
ของภาครฐั ทั้งนี้นักท่องเท่ียวท่ีประสงค์จะเดินทางต้องมีความพร้อมปฏิบัติตามเงือ่นไขของจังหวัดนั้นๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หากสนใจจองกรุณาติดต่อ... 
 

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