รหัสโปรแกรม : 22385 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินอุดรธานี - บึงกาฬ - ศาลปู่อือลือนาคราช -บึงโขงหลง – ถ้ำนาคี
- ภูทอก

05.10 น.
07.10 น.

พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน
บินลัดฟ้าสู่ สนามบินอุดรธานี โดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่ WE2 (ใช้ระยะเวลาเดินทาง
โดยประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที)
สำคัญโปรดอ่าน : เนื่องจากผู้เดินทางต่ำกว่า 10 ท่าน ทำให้ไม่สามารถออกตั๋วเครื่องบิ นแบบกรุ๊ปได้
ดังนั้นสายการบิน ไฟล์ทบิน และราคาตั๋วเครื่องบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่าน
ทราบก่อนออกตั๋วเครือ่ งบิน

08.15 น.
นำท่าน

เดินทางถึง สนามบินอุดรธานี หลังจากรับกระเป๋าเดินทางเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางโดย
รถตู้วีไอพี
เดินทางสู่ จังหวัดบึงกาฬ (ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 3 ชั่วโมง) นำท่านเดินทางสู่ นำชมและ
ถ่ายภาพ บึงโขงหลง ทะเลสาบขนาดใหญ่ที่เป็นพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์นก โดยเฉพาะนกน้ำที่ย้ายถิ่นเข้ามา
ในช่วงฤดูหนาว ทั้งห่านป่า นกเป็ดน้ำ นกยาง นกกระเต็น มีจุดดูนกอยู่ดอนสวรรค์ เป็นแหล่งพักผ่อน
และชมวิวทิวทัศน์ มองเห็นภูลังกาเป็นฉากหลัง จากนั้ น คณะถ่ายภาพคู่ กับ ศาลปู่อือลือนาคราช
พญานาคผู้ถูกสาบแห่งบึงโขงหลง

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

นำท่าน

เดิ น ทางไปยั ง ถ้ ำ นาคี อยู่ ใ นความดู แ ลของ
อุท ยานแห่ งชาติ ภู ลั งกา โดยตั้ งอยู่ ที่ ต ำบลไผ่
ล้ อ ม อำเภอบ้ านแพง จั ง หวั ด นครพนม ห่ า ง
จากที่ทำการอุทยานประมาณ 2 กิโลเมตร และ

ห่างจากน้ำตกตาดโพธิ์ ชั้นที่ 4 ราว ๆ 300 เมตร ความสวยงามของถ้ำนาคี มีลักษณะเป็นกลุ่มหินที่มี
ลวดลายพื้นผิวเป็นริ้วคล้ายกับเกล็ดลำตัวพญานาคขนาดใหญ่ ชาวบ้านและผู้ส ำรวจได้มองเห็นเป็น
รูปร่างคล้ายกับพญานาคขดตัวกกไข่ มีทั้งส่วนเศียรและลำตัว สวยงามสมบู รณ์แบบ รายล้อมไปด้วย
ป่าไม้สีเขียว ยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์ ภายในถ้ ำนาคีมีหินรูปร่างคล้ายกับนกยูงหัน
หลังอยู่ด้วย แต่บางคนก็บอกว่าคล้ายกับส่วนหัวงูมากกว่า ขึ้ นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละบุคคล
ส่วนด้านในสุดของถ้ำจะมีพระพุทธรูปให้ชาวบ้านและนักท่อ งเที่ยวได้กราบไหว้ขอพร การเข้าไปเที่ยว
ชมถ้ำนาคี จากที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูลังกา จะมีทางเดินปูนเชื่อมไปยังน้ำตกตาดโพธิ์ และเป็น
เส้นทางศึกษาธรรมชาติขึ้นไปยังน้ำตกตาดโพธิ์ ชั้นที่ 4 เดินไปเรื่อย ๆ ผ่านน้ำตกผาสวรรค์ และน้ำตก
หินงาม ระยะทางทั้งหมดประมาณ 1.5 กิโ ลเมตร จากจุดนี้จะเดินยากสักนิด เพราะต้องค่อย ๆ เดิน
บนหน้าผาของน้ำตกไทรงาม แต่ไม่อัน ตราย เพราะเป็นช่วงน้ำน้อย เดินผ่านหน้าผาหินไปได้สบาย
จากนั้นจะเป็นการเดินขึ้นเขา มีบางช่วงต้องปีนป่าย เป็นระยะทางราว ๆ 300 เมตร มีป้ายบอกทาง
ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงถ้ำนาคี
เส้นทางสำหรับการเดิน ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร โดยทางเดินเป็นทางเดินดินสลับกับบันได
และมีบางช่วงจะต้องดึงเชือก เส้นทางเดินป่าชัดเจนมีป้ายบอกทางและมีเจ้าหน้าที่ประจำจุดต่างๆเพื่อ
แนะนำและรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
ข้อแนะนำสำหรับ ถ้ำนาคี
- ควรแต่งการให้พร้อมสำหรับเดินป่า
- ควรเตรียมน้ำดื่มอย่างน้อย 2 ขวด /เกลือแร่ /กระเป๋าสะพายหลัง หรือกระเป๋าที่ไม่ต้องใช้มือหิ้ว /
ยาดม /ยาหม่อง และผลิตภัณฑ์ป้องกันยุง /ถุงมือ /เสื้อกันฝนขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
- ในกรณีสำหรับเด็ก แนะนำอายุแนะนำ 7 ขวบขึ้นไป เนื่องจากเส้นทางในถ้ำนาคานั้น
- ในกรณี ส ำหรับ ผู้ สู งอายุ หากร่ า งกายไม่ แ ข็ งแรง มี โรคประจำตั ว โดยเฉพาะความดั น โลหิ ต สู ง
เบาหวาน โรคหัวใจ หรือโรคไขข้อ ไม่แนะนำ
** ห้ามนำกระดาษทิชชู่ หลอดดูดน้ำ ถุงพลาสติก กล่องโฟม ดอกไม้ธูปเทียนเครื่องเซ่นไหว้ ขึ้นเขา
โดยเด็ดขาด **
** เตรียมเงิน 100 บาทเพื่อลงทะเบียนมัดจำขยะที่ด่านทางขึ้นค่ะ **

นำท่าน

เดินทางไปยัง วัดเจติยาศรีวิหาร หรือวัดภูทอก ตั้งอยู่ในบ้าน
คำแคน ตำบลนาสะแบง จ.บึงกาฬ โดยมีพระอาจารย์จวน กุล
เชฏโฐ เป็นผู้ก่อตั้ง ภูทอก ภาษาอีสานแปลว่าภูเ ขาที่โดดเดี่ยว
ภูทอกนั้นมี 2 ลูก คือภูทอกใหญ่และภูทอกน้อยส่วนที่นักแสวง
บุญ และนั กท่ องเที่ ยวทั่วไป โดยสามารถชมได้คื อภู ท อกน้ อ ย
ส่วนภูทอกใหญ่อยู่ห่างออกไป ยังไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวชม ซึ่ง
เป็นจุดเริ่มต้นการเดินเท้าขึ้นสู่ยอดภูทอก จุดเด่นของภูทอกก็
คือสะพานไม้และบันไดขึ้นชมทัศนียภาพรอบๆ ภูทอก โดยใช้
เพียงแรงงานคนสร้างบันได เวียนไปมารอบภูทอกแบบ 360 ซึ่ง
มีทั้งหมด 7 ชั้น ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 5 ปีเต็มจากชั้น 1-7 จะมีบันไดไม้ให้เดินแบบ ตรงทอด
ยาวจนถึงจุดสูงสุดของยอดภูท อก และตั้งแต่ชั้นที่ 3 เป็นต้นไปนักท่องเที่ยวสามารถเดินชม แบบ
สะพานเวี ย นรอบเขาซึ่ ง จะ ได้ เห็ น มุ ม มองที่ แ ตกต่ า งไปเรื่ อ ย ๆ บั น ไดที่ ท อดขึ้ น สู่ ย อดภู ท อกนี้
เปรียบเสมือนเส้นทางธรรมที่น้อมนำสัตบุรุษให้พ้นโลกแห่งโลกียะ สู่โลกแห่งโลกุตระหรือโลกแห่งการ
หลุดพ้นด้วยความเพียรพยายามและมุ่งมั่น ภูทอก

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร

พักที่

THE ONE HOTEL หรือระดับเทียบเท่าเดียวกัน

วันที่สอง

หินสามวาฬ - หนองคาย - วัดผาตากเสื้อ - SKYWALK - วัดโพธิ์ชัย - อุดรธานี - วัดป่าภูก้อน ถนนคนเดินอุดรธานี

04.30 น.

ตื่น เช้า ชมพระอาทิ ตย์ขึ้น ณ จุดชมวิวหิ นสามวาฬ โดยรถของชาวบ้ านท้องถิ่น หิ นสามวาฬ มี
ลักษณะเป็นหินขนาดใหญ่ติดหน้าผาสูง แยกตัวเป็น 3 ก้อน มีอายุประมาณ 75 ล้านปี เมื่อมองดูจาก

มุมสูงในระยะไกล หินสามก้อนนี้จะดูคล้ายกับฝูงครอบครัววาฬ ที่ประกอบด้วยพ่อวาฬ แม่วาฬ และ
ลูกวาฬ ซึ่งเรียกตามขนาดของหินแต่ละก้อน พร้อมนำท่านชมพระอาทิตย์ขึ้น หากอากาศดีเราจะได้
สัมผัสทะเลหมอกอย่างสวยงาม จากนั้น อิสระให้ท่านถ่ายภาพแห่งความประทับใจตามอัธยาศัย ณ
จุดชมวิวผาถ้ำฤๅษี จากนั้น คณะเดินทางสู่ กำแพงภูสิงห์ นำคณะกราบนมัสการ หลวงพ่อพระสิงห์ สิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ ของภูสิงห์ ณ ลานสิงห์หมอบ ซึ่งมีก้อนหินลักษณะคล้ายสิงห์กำลังหมอบอยู่ จนได้เวลาอัน
สมควร คณะเดินทางกลับสู่ที่พกั

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้น

นำท่ า นเดิ น ทางต่ อ ไปยั ง หนองคาย (ใช้ ร ะยะเวลา
เดินทางโดยประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) จากนั้นนำท่าน
ไปยั ง วั ด ผาตากเสื้ อ และ SKYWALK เป็ น วั ด ที่ มี วิ ว
ทิ ว ทั ศ น์ ส วยงาม มองจากบนผาลงมามองเห็ น ความ
เป็ น อยู่ ของชาวไทย-ลาว ภายในวั ด มี ธรรมชาติ ที่ อุ ด ม
สมบู ร ณ์ สามารถเดิ น ลั ด เลาะตามหน้ า ผาเพื่ อ ชม
ธรรมชาติและ ทิวทัศน์ที่สวยงาม ที่วัดมีชื่อว่า “วัดผาตากเสื้อ” เป็นวัดแห่งหนึ่งที่นอกจากจะเป็น
สถานที่ปฏิบัติธรรมแล้วยังเป็นจุดชมวิวที่สวยงาม เนื่องจากเป็นตั้ งอยู่ที่สูงบนยอดเขาสูง หากขึ้นไป

บนผาจะเห็นว่ามีวิวที่สวยงามสามารถที่จะมองเห็นด้านล่างทั้งฝั่งไทย ซึ่งเป็นอำเภอสังคมและทางฝั่ง
ลาวที่มีแม่น้ำโขงกั้นอยู่ หากไปช่วงหน้าหนาวที่ผาแห่งนี้เป็นอีกจุดหนึ่งมีทะเลหมอกด้วย ภาพวิวจะ
พบกับเขาต่างๆที่เกิดขึ้นสลับซับซ้อนและมีแม่น้ำสวยงาม
กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

นำท่าน

เดินทางสู่ วัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวง) จากเดิมชื่อ “วัดผีผิว” เนื่องจากวัดนี้เคยใช้เป็นที่เผาผีหรือ
เผาศพ และว่ากันว่ามีผีดุ ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นวัดโพธิ์ชัย ในสมัยรัตนโกสินทร์แล้วจึงยกฐานะ
ขึ้นมาเป็น พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2524 ปัจจุบันเป็นสถานที่
ประดิษฐาน “หลวงพ่อพระใส” พระพุทธรูปขัดสมาธิราบปางมารวิชัย ที่หล่อด้วยทองสุกอันเป็นเนื้อ
ทองคำถึง 92 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีพระพุท ธลักษณะอันงดงามอย่างมาก โดยมีตำนานที่เล่าสืบกันมาถึง
ประวัติของหลวงพ่อพระใสว่าสร้างขึ้นโดยพระธิดา 3 องค์ ของพระไชยเชษฐาธิราช กษัตริย์แห่งล้าน
ช้างซึ่งได้หล่อพระพุทธรูปขึ้น 3 องค์ และขนานนามพระพุทธรูปตามนามของตนเองไว้ด้วยว่า “พระ
สุก” ประจำพระธิดาคนโต “พระเสริม” ประจำพระธิดาคนกลาง และ “พระใส” ประจำพระธิดาคน
สุดท้อง

นำท่าน

เดินทางไปยัง วัดป่าภูก้อน ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ำโสม บ้านนาคำ ตำบล
บ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี เป็นที่ที่เต็มไปด้วยธรรมชาติ มีต้นไม้ ลำธาร สัตว์ป่า และ
ต้นไม้นานาชนิด วิหารของวัดป่าภูก้อน งดงาม ตระการตาแก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ โดย
พระวิหารมีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์สมัยรัตนโกสินทร์ ที่มีประตูทางเข้าออกวิหาร 3
ด้าน ภายในวิหารจะถูกตกแต่งอย่างงดงามเป็นอย่างมากทีเดียว โดยจะแฝงไปด้วยเรื่องราวคำสอน
ของพระพุทธเจ้า รอบๆทั่วผาผนังมีภาพพุทธประวัติและภาพทศชาติ มีการตกแต่งรูปแบบภาพปั้นนูน
ต่ำ หล่อด้วยทองแดง ซึ่งเป็นภาพของพระพุทธเจ้าในองค์ชาติทั้ง 10 ชาติ ด้านบนของทุกภาพจะถูก
แกะสลักด้วยบทสวดอิติปิโสช่องละท่อนด้วยสีเขียวเข้มบนพื้นหินอ่อนสีขาว

นำท่าน

เพลิดเพลิน ถนนคนเดินอุดรธานี ซึ่งจะมีการจำหน่ายสินค้าที่ไม่ท ำลายสิ่งแวดล้อม งานหัตถกรรม
งานศิลปะ สินค้าหายาก และสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่วนของลานกิจกรรมมีการส่งเสริมกลุ่ม
นัก เรียน นัก ศึ กษาให้ แสดงความสามารถทางดนตรี เปิ ด ให้ บ ริก ารวัน ศุก ร์ และ เสาร์ ตั้ งแต่ เวลา
16.00-21.00 น. *เพื่อความเพลิดเพลินในการท่องเที่ยว ให้ท่านอิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย*

พักที่

BROWN HOUSE HOTEL หรือระดับเทียบเท่าเดียวกัน เป็นโรงแรมสไตล์อีสาน ได้รับแรงบันดาล
ใจจากบ้ าน ไม้เก่าทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มินิมอลลิสต์ตามวิถีการดำรงชีวิตของคนใน
ท้องถิ่นและดั้งเดิมของชาวอีสาน

วันที่สาม

เกาะคำชะโนด - พิพิธภัณฑ์อุดรธานี - วัดโพธิสมภรณ์ - สนามบินอุดรธานี - สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่าน

เดินทางไปยัง เกาะคำชะโนด เชื่อกันว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และดินแดนลี้ลับ จุดเชื่อมต่อระหว่าง
เมืองบาดาลและโลกมนุษ ย์ สถานที่ แห่ งนี้ป รากฏในตำนานพื้ นบ้ านที่ เชื่อ กัน ว่าเป็ นที่ สิงสถิตของ
พญานาคราชปู่ศรีสุทโธ และองค์แม่ศรีปทุ มมานาคราชเทวี และสิ่งลี้ลับต่างๆ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
รวมศรัทธาของคนในจังหวัดอุดรธานีและอีสานตอนบน คำชะโนดมีลักษณะเป็นเกาะลอยน้ำ เมื่อเข้า
มาถึงภายในพื้นที่ของคำชะโนด จะรู้สึกได้ถึงความร่มรื่น ร่มเย็น เพราะปกคลุมไปด้วยต้นชะโนดทั่ว
บริเวณ ให้ท่านได้กราบไหว้ศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธขอโชค ขอพร ขอลาภ ตามอัธยาศัย
**คำแนะนำการสักการะบูชา**
บริ เวณด้ า นหน้ า ทางเข้ า เกาะคำชะโนด มี ร้ า นให้
จำหน่ายบายศรี หรือเครื่องถวายต่างๆ จากนั้นเมื่อเดิน
เข้าไปยังเกาะคำชะโนดมีจุดไหว้สักการะต่างๆ ดังนี้
จุดที่ 1 ศาลาทำพิธีที่มีรูปปั้นของพ่อปู่ศรีสุทโธ และ
แม่ย่าศรีปทุมมา (บริเวณจุดนี้จะมีพ่อพราหมณ์คอยให้คำแนะนำในการทำพิธ)ี
o สำหรับท่านใดที่ต้องการบน หรือขอพรให้พ่อปู่แม่ย่า ช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ ทาง
ด้านขวาของศาลาทำพิธี จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำ นอกจากนี้สำหรับท่านที่
ต้องการบน และขอพรสามารถรับชุดบนได้ที่จุดให้บริการ โดยทำบุญตามกำลัง
ทรัพย์ของท่าน

หมายเหตุ: ชุดบน ประกอบไปด้วย จานใส่ดอกดาวเรือง เทียน ใบเขียนคำบนหรือ
คำอธิษฐานของท่าน จากนั้นเจ้าหน้าที่จะมอบกระดาษหนึ่งใบสำหรับเก็บไว้ และ
รายละเอียดเกี่ยวกับการเตรียมตัวหากคำอธิษฐานของท่านเป็นจริง

o สำหรับท่านใดที่นำบายศรีพญานาคมาถวายให้หันหน้าของบายศรีพญานาคเข้าหา
ตัวเรา หลังจากกล่าวบูชาจบ พ่อพราหมณ์จะนำบายศรี ไปวางไว้ที่หน้าของพ่อปู่
และแม่ย่า แต่ท่านใดที่ประสงค์นำกลับ สามารถนำกลับได้
จุดที่ 2 หลังเสร็ตสิ้นพิธี จากตรงศาลาของพ่อปู่และแม่ย่าทางด้านขวาจะเป็นต้นไทรใหญ่เพื่อไปกราบ
ไหว้พ่อปู และแม่ย่าอีกครั้งที่ต้นไทรใหญ่
จุดที่ 3 ศาลเจ้าตรงต้นมะเดื่อยักษ์ ต้นมะเดื่อขนาดใหญ่
อายุนับ 100 ปี ที่เชื่อกันว่าเป็นขุมทรัพย์ของพ่อปู่ศรีสุทโธและ
แม่ย่าศรีปทุมมา ผู้มักนิยมมากราบไหว้ขอพร (ให้ถูกหวย)
จุ ด ที่ 4 บ่ อ น้ ำ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ซึ่ ง มี ค วามเชื่ อ ว่ า เป็ น จุ ด
เชื่อมต่อกับโลกบาดาล มีน้ำผุดตลอดทั้งปี
** ทั้งนี้จุด และพิธีการกราบไหว้สักการะต่างๆ ขึ้นอยู่กับระเบียบการจัดการของทางคำชะ
โนด ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง **
กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนูแหนมเนือง

นำท่าน

เดินทางไปยัง พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี อาคารเก่าแก่ที่ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 สถาปัตยกรรม
แบบโคโลเนียล แบบยุโรป ภายในจัดแสดงเกี่ยวกับ ความเป็นมาจังหวัดอุดรธานีตั้งแต่ประวัติศาสตร์
โบราณคดีธรรมชาติวิทยา ธรณีวิทยา ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ศิลปะวัฒนธรรม รวมถึงพระประวัติและ
พระเกียรติคุณของกรมหลวงประจักษ์ศิลาปาคมผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานีโดยการทำเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาช่วย เสนอปรับบรรยากาศให้มีมุมถ่ายภาพชิคๆ ชิลๆ ทำให้การท่องเที่ยวชมพิพิธภณัฑ์น่าสนใจมาก
ยิ่งขึ้น

จากนั้น

เดิน ทางไปสั กการะ วัด โพธิส มภรณ์ เป็น พระอารามหลวง ที่ ต ำบลหมากแข้ง มี ความสำคัญ ทาง
ประวัติศาสตร์ ซึ่งสร้างในสมัยปลายรัชกาลที่ 5 โดยมหาอำมาตย์ตรีพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร(โพธิ
เนติโพธิ) ตำแหน่งสมุหเทศาภิบาลมณฑลอุดร ได้ชักชวนราษฎรในหมู่บ้านหมากแข้งสร้างวัด ซึ่งเหล่า

ชาวบ้านต่างนิยมเรียกว่า วัดใหม่ ต่อมาพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราช
เจ้า วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพฯ ได้ทรงประทานนามว่า “วัดโพธิสมภรณ์” ให้เป็นอนุสรณ์
แก่ท่าน พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร ผู้สร้างวัดนี
17.35 น.

บินลัดฟ้าสู่ สนามบินอุดรธานี โดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่ WE9 (ใช้ระยะเวลาเดินทาง
โดยประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที)

18.40 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

** ขอขอบพระคุณที่เลือกใช้บริการ **

อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง
16 – 18 ธันวาคม 2564
23 – 25 ธันวาคม 2564
06 – 08 มกราคม 2565
13 – 15 มกราคม 2565
20 – 22 มกราคม 2565
27 – 29 มกราคม 2565
03 – 05 กุมภาพันธ์ 2565
10 – 12 กุมภาพันธ์ 2565
17 – 19 กุมภาพันธ์ 2565
24 – 26 กุมภาพันธ์ 2565

ราคาทัวร์ต่อท่าน
(พัก 2-3 ท่าน)

พักเดี่ยว

9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
8,999
9,999
9,999
9,999

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

03 – 05 มีนาคม 2565
10 – 12 มีนาคม 2565
17 – 19 มีนาคม 2565
24 – 26 มีนาคม 2565
31 มีนาคม – 02 เมษายน 2565

9,999
9,999
9,999
9,999
9,999

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

**ไม่มีวันเดินทางที่ท่านต้องการโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทำกรุ๊ปส่วนตัว*
** สำหรับตั๋วเครื่องบิ นทางบริษัทยังมิได้ทำการจองใดๆทั้งสิ้น ราคาค่าบริการข้างต้นเป็นราคาตั๋วที่ทำ
การเช็ค ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าส่วนต่างเพิ่ม หากในกรณีที่ค่าตั๋ว
เครื่องบิน ณ วันที่ทำจองมีราคาปรับขึ้นจากเดิม **
** ในกรณี ที่ ส ายการบิ น ประกาศยกเลิ ก เที่ ย วบิ น หรื อ เที่ ย วบิ น เต็ ม ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธ์ ในการ
เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน **

* กรณีพัก 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะทำการเสริมเตียงได้เท่านัน้ *
** ราคาทัวร์นี้สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 500
บาท/ท่าน **
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยวท่านละ 300 บาท /ทริป/ต่อท่าน***
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวนขัน้ ต่ำ 6 ท่าน ต่อ 1 คันรถตู้ กรณีผู้โดยสารไม่ครบตาม
จำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
***เนือ่ งด้วยสถานที่ท่องเที่ยว หรือร้านค้าบางแห่งอาจจะยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้***
**ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง หรืองด สถานที่ดังกล่าว อันมาจากเหตุสุดวิสัย**

อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่ารถโดยสารตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)
 ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ
 น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20Kg/ท่าน (กรณีที่เดินทางด้วยสายการบิน ไทยสมายด์เท่านั้น)
 น้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง Carry on 7Kg/ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึง
ประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2-3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่พัก 3 ท่าน เป็นการ
นอนเตียงเสริม 1 ท่าน) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิง
มาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 ค่าจ้างไกด์นำเที่ยวคอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อ
ประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิ
บาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัด
หยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือ
การบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 ค่าสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 400 บาท / 15 KG (กรณีที่เดินทางด้วยสายการบินอืน่ ที่ไม่ได้รวมค่าสัมภาระ)
 ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 300 บาท
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัทเท่านั้น

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ
1.

2.

3.

นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ เป็นจำนวน 4,000 บาทต่อท่าน พร้อมสำเนาบัตร
ประชาชน เพือ่ สำรองที่นั่ง
นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินค่ าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูก
ปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้
วั น จั น ทร์ ถึ ง ศุ ก ร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวั น เสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวั น เวลา
ดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ ยวหรือเอเจน
ซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษทั อย่างใดอย่าง
หนึ่ งเพื่ อแจ้งยกเลิกการจองกั บ ทางบริษั ทเป็ นลายลักษณ์ อั กษร ทางบริษั ทไม่รับยกเลิ กการจองผ่านทาง
โทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการ
จอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่อง
ขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการ
ชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืน
เงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางมากกว่า 30 วัน ขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน หรือหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตาม
จริง
** ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 40 วัน **
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางมากกว่า 15 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% และหรือหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง อาทิ ค่า
จองยานพาหนะ ร้ านอาหาร โรงแรมที่ พั ก ค่ าธรรมเนี ย มเข้ าชมสถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว ค่ าบริก าร หรื อ
ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ ที่ไม่สามารถคืนเงินได้

2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด
เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดิ นทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้
เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความ
เจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน
เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
5. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
6. เงื่อนไขการเดินทาง ระเบียบ ข้อจำกัดการเดินทาง ในแต่ละจังหวัดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของ
ภาครัฐ ทั้งนี้นักท่องเที่ยวที่ประสงค์จะเดินทางต้องมีความพร้อมปฏิบัติตามเงือ่ นไขของจังหวัดนั้นๆ

หากสนจองกรุณาติดต่อ
➢
➢
➢

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

