
 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 23329 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
หมายเหตุ 
 หากท่านมีความจ าเป็นจะต้องซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อบินไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถาม
เที่ยวบินเพื่อยืนยันกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนท าการจองและขอความกรุณาให้ท่านซื้อตั๋วเครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและ
เวลาเดินทางได้ อันเนื่องมาจากหากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของ
สายการบิน การยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง สายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วพบว่าอยู่
เหนือการความคุมของทางสายการบิน หรือจะเป็นเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเป็นเหตุผลด้านความปลอดภัย ดังนั้นเหตุผล
เหล่านี้ อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่ง บริษัทฯ 
จะคอนเฟิร์มกรุ้ป ประมาณ 7-10 วันก่อนเดินทาง ขออภัยในความไม่สะดวก 
 
วันที ่1 สนามบินดอนเมือง - สนามบินอุดรธานี - วัดป่าภูก้อน - วัดถ ้าศรีมงคล - วัดผาตากเสื้อ - 

  Skywalk - ถนนคนเดินหรือตลาดท่าเสด็จ 

04.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง เคาเตอร์สายการบิน THAI LION AIR โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอย

ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน  

06.05 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินอุดรธานี โดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL600 

 

 

 

07.10 น. เดินทางถึง สนามบินอุดรธานี น าท่านผ่านการรับสัมภาระและเตรียมตัวเดินทางท่องเที่ยว 

 พร้อมออกเดินทางท่องเที่ยวโดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้บริการตลอดการเดินทางโดยรถตู้  พร้อม

มัคคุเทศก์ที่จะมาให้ข้อมูลในสถานที่ต่างๆ  

วันที่ โปรแกรม เช้า เที่ยง เย็น ที่พัก 

1 สนามบินดอนเมือง - สนามบินอุดรธานี - วัด
ป่าภูก้อน - วัดถ ้าศรีมงคล - วัดผาตากเสื้อ - 
Skywalk - ถนนคนเดินหรือตลาดท่าเสด็จ 

 
- 

 

 

 
อิสระ 

โรงแรมหนองคาย  
ธาวิลล่า หรือเทียบเท่า 

2 วัดโพธิ์ชัย - ศาลาแก้วกู่ - วังนาคินทร์ค าชะ
โนด - ตลาด UD TOWN 

  อิสระ โรงแรมอุดร หรือ
เทียบเท่า 

3 วัดบ้านตาด - ร้านขายของฝาก - สนามบิน
อุดรธานี - สนามบินดอนเมือง 

  -  

เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วกรุ๊ประบบ Random ไม่สามารถเลือกที่นั่งได้ 
ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกัน และไม่สามารถเลือกช่วงท่ีนั่งบนเครื่องบินได้ในคณะ 

ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟท์บินและสายการบิน อาจมีการเปลี่ยนแปลงไฟท์บินขึ้นอยู่
กับสายการบิน 

 



 น าท่านเดินทางถึง วัดป่าภูก้อน ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน ้าโสม ท้องที่บ้านนาค า ต าบล

บ้านก้อง อ าเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี เป็นศาสนสถานที่เปี่ยมไปด้วยความศรัทธา และความสวยงามของ

สถาปัตยกรรม 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  

 สักการะบูชา พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี และถ่ายรูปกับวัดที่สวยติดอันดับต้นๆ ของเมืองไทย วัด

ป่าภูก้อนแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเขา ที่รายล้อมด้วยผืนป่าเขียวขจีกว่า 3000 ไร่ ซึ่งจุดเริ่มต้นในการสร้างวัดนี้คือ

ความมุ่งหมายที่จะรักาธรรมชาติของป่าอันสมบูรณ์ และแหล่งต้นน ้าล าธารอันอุดมสมบูรณ์เอาไว้จากการถูกบุก

รุกท าลาย นอกจากบริเวณวัดเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ที่สวยงาม ที่นอกจากจะเย็นใจในการได้เดินทางมาเยือน

ดินแดนแห่งพระพุทธศาสนา ยังเย็นตาไปกับงาก่อนสร้างอันสวยงามอลังการ 

                          

 น าท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ วัดถ ้าศรีมงคล หรือ ถ ้าดินเพียง ตั้งอยู่ในอ าเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ณ ที่แห่งนี้ 

เชื่อว่าถ ้าแห่งนี้เป็นเส้นทางสู่เมืองพญานาค ที่สามารถเดินทางไปใต้ล าน ้าโขงไปๆมาๆ ระหว่างหนองคายกับ

เวียงจันทน์ได้ โดยมีเรื่องเล่าว่าในถ ้าแห่งนี้เป็นเส้นทางที่พระธุดงค์จากลาว ใช้ข้ามฝั่งลอดใต้แม่น ้าข้ามโขงเข้า

มายังเมืองไทย เป็นถ ้าที่ต้องเป็นผู้ทรงศีลอันแก่กล้าเท่านั้นจึงจะเห็นเส้นทางสัญจรดังกล่าว ลักษณะถ ้าดินเพียงนี้

คล้ายเมืองบาดาลพญานาค ตามความเชื่อของชาวบ้าน ภายในถ ้าจะมีความชื่นและมีน ้าไหลตลอดปี มีก้อนหิน

เป็นแท่นตั้งวางอย่างจงใจมีส่วนเว้าโค้งของกินภายในถ ้าท่ีสวยงาม  

**แนะน า ควรแต่งกายในชดุที่ทะมัดทะแมง เนื่องจากบางจุดต้องเดินเข่าหรือลอดในพื้นที่จ ากัด ท่านที่มี

โรคความดัน หัวใจ ไม่อนุญาตให้ลงในถ ้า** 



  

 น าท่านออกเดินทางสู่ วัดผาตากเสื้อ ให้ท่านสักการะบูชา และชมวิวแม่น ้าโขงแบบพาโนราม่า ท่านสามารถ

มองเห็นวิวแม่น ้าโขงที่ถือว่าสวยที่สุดอีกแห่งหนึ่ง และภายในวัดยังมีต้นไม้น้อยใหญ่ที่ดูร่มรื่นสบายตา ท าให้

นักท่องเที่ยวไม่ผิดหวังที่ได้ไปเยือน เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเขา และมีทิวทัศน์ที่สวยงามมาก สูงจากระดับน ้าทะเล 550 

เมตร ขึ้นชม Sky Walk ไฮไลท์ของวัดจากจุดชมวิววัดผาตากเสื้อ หากมองไปทางซ้ายมือ จะมองเห็นวิวแม่น ้าโขง

วาดยาวโค้งเป็นคุ้งน ้า กลางแม่น ้ามีเกาะขนาดใหญ่ มองเห็นประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างชัดเจน และในช่วงที่น ้า

ลดหากไปยืนอยู่บนวัดผาตากเสื้อแล้วมองลงมายังแม่น ้าโขง จะเห็นสันทรายเป็นริ้วคล้าย เกล็ดพญานาคอย่าง

ชัดเจน ซึ่งเป็นความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้างขึ้น จนได้รับการตั้งให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางในฝัน Dream 

Destination 2 เป็นอ าเภอเล็กๆ ของจังหวัดหนองคาย ติดล าน ้าโขง มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 

และเป็นอ าเภอที่มีสถานท่ีท่องเที่ยวมากที่สุดของจังหวัดหนองคาย 

 

 

 

 

 

น าทุกท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดิน หรือ ตลาดท่าเสด็จ  

**อิสระอาหารเย็นให้ทุกท่านเลือกซ้ือสินค้าและชมบรรยากาศริมแม่น ้าโขงตามอัธยาศัย** 

พักที ่ โรงแรมอุดร หรือเทียบเท่า (ชื ่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวัน

เดินทาง) 

วันที ่2   วัดโพธิ์ชัย - ศาลาแก้วกู่ - วังนาคินทร์ค าชะโนด - ตลาด UD TOWN 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 



น าท่านเดินทางนมัสการ หลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย เพ่ือเป็นสิริมงคลส าหรับการเดินทาง หลวงพ่อพระใส เป็น

พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ชาวเมืองหนองคายนับถือกันมาก มีลักษณะงดงาม ต านานเล่าว่า พระธิดา 3 

องค์ของกษัตริย์ล้านช้างได้หล่อพระพุทธรูปขึ้น 3 องค์ และขนานนามพระพุทธรูปตามพระนามของตนเอง ทุกปี

ในวันเพ็ญกลางเดือน 7 ชาวเมืองหนองคายจะมีงานประเพณีบุญบั้งไฟบูชาพระใสที่วัดโพธิ์ชัยเป็นประจ า 

 

 ศาลาแก้วกู่ (วัดแขก) หรือที่รู้จักกันในนามวัดแขก ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองหนองคาย 3 กิโลเมตร ตามเส้นทางไป

โพนพิสัย อยู่ด้านขวามือ ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของพุทธมามกะสมาคมจังหวัดหนองคาย 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร 

น าท่านเดินทางสู่ วังนาคินทร์ค าชะโนด ร่วมพิธีบวงสรวง พ่อปู่ แม่ย่า ณ ชะโนด หรือป่าค าชะโนด อีกหนึ่ง

สถานที่ท่องเที่ยวศักดิ์สิทธิ์ ที่ตั้งอยู่อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี สถานที่แห่งนี้นอกจากเป็นสถานที่เลื่อมใส

ศรัทธาของชาวบ้านในจังหวัดอุดรธานีและใกล้เคียงแล้ว หากแต่ยังเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยการเล่าขานต านานลี้

ลับอันโด่งดังท่ีเชื่อกันว่าเป็นดินแดนของพญานาค ผืนป่าลอยน ้าหรือความเชื่อเกี่ยวกับเมืองบาดาล  

 

 

 

 

 

ค าแนะน าการสักการะบูชา 

บริเวณด้านหน้าทางเข้าเกาะค าชะโนด มีร้านให้จ าหน่ายบายศรีหรือเครื่องถวายต่างๆ จากนั้นเมื่อเดินเข้าไปยังเกาะค าชะโนดจะ

มีจุดไหว้สักการะต่างๆ ดังนี้  

จุดที่ 1 ศาลาท าพิธีที่มีรูปปั้นของพ่อปู่ศรีสุทโธและแม่ย่าศรีปทุมมา (บริเวณจุดนี้จะมีพ่อพราหมณ์คอยให้ค าแนะน าในการท าพิธี 



**ส าหรับท่านใดท่ีต้องการบน หรือขอพรให้พ่อปู่แม่ย่าช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ ทางด้านขวาของศาลาท าพิธี จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้

ค าแนะน า นอกจากนี้ส าหรับท่านที่ต้องการบน และขอพรสามารถรับชุดบนได้ท่ีจุดให้บริการ โดยท าบุญตามก าลังทรัพย์ของท่าน

หมายเหตุ: ชุดบน ประกอบไปด้วย จานใส่ดอกดาวเรือง เทียน ใบเขียนค าบนหรือค าอธิษฐานของท่าน จากนั้นเจ้าหน้าที่จะมอบ

กระดาษหนึ่งใบส าหรับเก็บไว้ และรายละเอียดเกี่ยวกับการเตรียมตัวหากค าอธิษฐานของท่านเป็นจริง** 

**ส าหรับท่านใดที่น าบายศรีพญานาคมาถวายให้หันหน้าของบายศรีพญานาคเข้าหาตัวเรา หลังจากกล่าวบูชาจบ พ่อพราหมณ์

จะน าบายศรี ไปวางไว้ที่หน้าของพ่อปู่และแม่ย่า แต่ท่านใดที่ประสงค์น ากลับ สามารถน ากลับได้** 

จุดที่ 2 หลังเสร็ตสิ้นพิธี จากตรงศาลาของพ่อปู่และแม่ย่าทางด้านขวาจะเป็นต้นไทรใหญ่เพ่ือไปกราบไหว้พ่อปู และแม่ย่าอีกครั้ง

ที่ต้นไทรใหญ่  

จุดที่ 3 ศาลเจ้าตรงต้นมะเดื่อยักษ์ ต้นมะเดื่อขนาดใหญ่อายุนับ 100 ปี ที่เชื่อกันว่าเป็นขุมทรัพย์ของพ่อปู่ศรีสุทโธและแม่ย่าศรี

ปทุมมา ผู้มักนิยมมากราบไหว้ขอพร (ให้ถูกหวย) 

จุดที่ 4 บ่อน ้าศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมีความเชื่อว่า เป็นจุดเชื่อมต่อกับโลกบาดาล มีน ้าผุดตลอดทั้งป ี

** ทั้งนี้จุด และพิธีการกราบไหว้สักการะต่างๆ ขึ้นอยู่กับระเบียบการจัดการของทางค าชะโนด ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ภายหลัง **  

มาตรการการเข้าค าชะโนด ทั้ง 12 ข้อ ประกอบด้วย 

 ลงทะเบียน ในเว็บไซต์ https://khamchanod.com/login (ณ ปัจจุบันมีการผ่อนปรนให้ Walk in ได้ จนกว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลงใหม่) 

 น าคิว QR CODE ที่ได้ลงทะเบียนไว้ แสดงตน ณ จุดคัดกรองประตูด้านหน้า 

 คัดกรอง วัดอุณหภูมิ/แสดงบัตรประชาชน เพ่ือรับบัตรเข้าสักการะ 

 สแกนบัตรเข้ายังจุดพักคอย รอรอบเข้าสักการะ และฟังค าแนะน าในการปฏิบัติขณะเข้าสักการะ 

 ล้างมือก่อนเข้าสักการะเมื่อรับแจ้งตามรอบที่ก าหนด 

 ถอดรองเท้า รับพานบายศรี แสดงบัตรเข้าสักการะ / เดินเข้าสักการะแบบเรียงแถว เว้นระยะห่าง งดสัมผัส บันทึกภาพได้ 

 สักการะ 3 จุด (ศาลเจ้าปู่เจ้าย่า-ต้นมะเดื่อยักษ์-บ่อน ้าศักดิ์สิทธิ) จุดละ 5 นาที ปฏิบัติตามค าแนะน า และงดสัมผัสจุด
สัมผัสร่วม 

 เดินออกจากเกาะค าชะโนด เป็นระเบียบ ตามรอบตนเอง 

 คืนบัตรเข้าสักการะ ล้างมือ 

 เลือกซื้อสินค้าตามความเหมาะสม แต่ต้องปฏิบัติตามค าแนะน า และเพ่ิมมาตรการอีก 2 ข้อ คือ 

 เพ่ิมช่องทางคัดกรองเฉพาะบุคคลบ ที่เดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยงสูง ตามประกาศของ ศบค. และ 

 เพ่ิมรอบความถี่ในการท าความสะอาดฆ่าเชื้อโรค จากวันละ 3 รอบเป็น 6 รอบ 

https://khamchanod.com/login


 

น าท่านเที ่ยวชม ช้อป ตลาด UD TOWN เป็นตลาดกลางคืน ที ่รวมของฮิปๆแนวๆ มีขายหลายอย่าง มี

ร้านอาหารหลากหลาย เหมาะกับกลุ่มคนทุกวัย  

**อิสระอาหารเย็นให้ทุกท่านเลือกซ้ือสินค้าตามอัธยาศัย** 

พักที ่โรงแรม อุดร หรือเทียบเท่า 

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง) 

วันที ่3  วัดบ้านตาด - ร้านขายของฝาก - สนามบินอุดรธานี - สนามบินดอนเมือง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า (ชา กาแฟ โอวัลติน ขนมปัง) 

วัดป่าบ้านตาด (วัดเกษรศีลคุณ) ตั้งอยู่ ณ หมู่บ้านบ้านตาด ต าบลบ้านตาด อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ห่าง

จากตัวเมืองอุดรธานีไปทางทิศใต้ ไปประมาณ 16 กิโลเมตร ซึ่งเคยเป็นที่พ านักของพระอาจารย์มหาบัว ญาณสัม

ปันโน พระอาจารย์วิปัสสนาสายพระอาจารย์มั ่น ภูริทัตโต เป็นที่เคารพศรัทธาเลื่อมใสชองพุทธศาสนิกชน

โดยทั่วไป และวัดนี้เหมาะส าหรับผู้ที่ต้องการไปปฏิบัติธรรม 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร  

  หลังอาหารอิสระให้ท่านซื้อของฝากเป็นที่ระลึก 

  ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบินอุดรธานี เพ่ือเดินทางกลับกรุงเทพฯ 

18.35 น. ออกจากสนามบินอุดรธานี โดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL611 

19.45 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ  

............................................ 

 
 
 
 
 

ราคาทัวร์ ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์น าเที่ยว (ช าระทุกท่าน ยกเว้น ทารกอายุไม่เกิน 2 ปี ยกเว้นให้) 
ขอเก็บค่าทิปมัคคุเทศก์น าเที่ยว ณ สนามบินในวันเช็คอิน  

ท่านละ 500 บาท/ทริป/ท่าน 

 
 

 



 

 

 

 

 

  

 

                                                                                               
                                                                                 

                                             
                                                     

 

                                                                                 

                                                                           
 

 

 

 

 

 

                                                                                         
                                                                                                   
                                

 

                                                                                         
                                                                                                      

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

A1, B1, C1 300 

A2, B2, C2 200 

A3, B3, C3                 



อัตราค่าบริการ 

วันที่เดินทาง ราคาท่านละ  พักเดี่ยว 

23 – 25 พฤษภาคม 65 6,555 2,000 

24 – 26 พฤษภาคม 65 6,555 2,000 

25 – 27 พฤษภาคม 65 6,555 2,000 

26 – 28 พฤษภาคม 65 6,999 2,000 

30 พฤษภาคม – 01 มิถุนายน 65 6,999 2,000 

07 – 09 มิถุนายน 65 6,555 2,000 

11 – 13 มิถุนายน 65 7,555 2,000 

12 – 14 มิถุนายน 65 6,999 2,000 

13 – 15 มิถุนายน 65 6,555 2,000 

15 – 17 มิถุนายน 65 6,555 2,000 

18 – 20 มิถุนายน 65 7,555 2,000 

20 – 22 มิถุนายน 65 6,555 2,000 

23 – 25 มิถุนายน 65 6,999 2,000 

24 – 26 มิถุนายน 65 7,555 2,000 

27 – 29 มิถุนายน 65 6,555 2,000 

01 – 03 กรกฎาคม 65 7,555 2,000 

04 – 06 กรกฎาคม 65 6,999 2,000 

06 – 08 กรกฎาคม 65 6,999 2,000 

07 – 09 กรกฎาคม 65 6,999 2,000 

19 – 21 กรกฎาคม 65 6,999 2,000 



20 – 22 กรกฎาคม 65 6,999 2,000 

22 – 24 กรกฎาคม 65 7,555 2,000 

03 – 05 สิงหาคม 65 6,999 2,000 

04 – 06 สิงหาคม 65 6,999 2,000 

05 – 07 สิงหาคม 65 7,555 2,000 

08 – 10 สิงหาคม 65 6,999 2,000 

16 – 18 สิงหาคม 65 6,999 2,000 

18 – 20 สิงหาคม 65 6,999 2,000 

19 – 21 สิงหาคม 65 7,555 2,000 

24 – 26 สิงหาคม 65 6,999 2,000 

26 – 28 สิงหาคม 65 7,555 2,000 

29 – 31 สิงหาคม 65 6,999 2,000 

01 – 03 กันยายน 65 6,999 2,000 

07 – 09 กันยายน 65 6,999 2,000 

12 – 14 กันยายน 65 6,999 2,000 

16 – 18 กันยายน 65 7,555 2,000 

19 – 21 กันยายน 65 6,999 2,000 

22 – 24 กันยายน 65 6,999 2,000 

26 – 28 กันยายน 65 6,999 2,000 

28 – 30 กันยายน 65 7,555 2,000 

01 – 03 ตุลาคม 65 8,555 2,000 

03 – 05 ตุลาคม 65 7,555 2,000 



06 – 08 ตุลาคม 65 7,555 2,000 

08 – 10 ตุลาคม 65 8,555 2,000 

18 – 20 ตุลาคม 65 7,555 2,000 

26 – 28 ตุลาคม 65 7,555 2,000 

28 – 30 ตุลาคม 65 8,555 2,000 

29 – 31 ตุลาคม 65 8,555 2,000 

 
ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น  
ทารกต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางไปและกลับ 

** ไม่มีราคาเด็ก ส าหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (ทารก) ท่านละ 2,000 บาท **  
 
อัตราค่าบริการรวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารไป-กลับ ตามรายการที่ระบุ (รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และธรรมเนียมเชื้อเพลิง) 
 น ้าหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องคนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 10 ก.ก. และน ้าหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (CARRY ON) คนละ 

1 ใบ ใบละไม่เกิน 7 ก.ก. (เงื่อนไขเป็นไปตามท่ีสายการบินก าหนด) 
 ค่าโรงแรมที่พักห้องคู่ ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการ

ปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิง มาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยค านึงถึง
ประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ กรณีนอน 3 ท่าน ห้องนอนจะเป็นการเสริมเตียงเท่านั้น  

 ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ 
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ดังที่ระบุในรายการ 
 ค่ารถตู้ปรับอากาศน าเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ 
 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม

กรมธรรม์) **ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีท่ีได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่
คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง  

 
อัตราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าน ้าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหาร เครื่องดื่มท่ีไม่ได้ระบุในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ อุบัติภัยทางธรรมชาติ การประท้วง การจลาจล การหยุดนัดงาน หรือสิ่งอื่นใดที่อยู่

นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 



 ค่าทิปมัคคุเทศก์น าเที่ยว 500 บาท/ท่าน 

 ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือรายการ อาทิ ค่ามินิบาร์ ค่าพาหนะต่างๆ 

 ค่าน ้าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องที่เกินก าหนด 

 ค่าประกันภัยธรรมชาติ ประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ 

 ค่าอาหารส าหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และอาหารส าหรับมุสลิม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 

เงื่อนไขการออกเดินทาง 

ในแต่ละเส้นทางจะมีการก าหนดผู้เดินทางขั้นต ่าของการออกเดินทาง โดยในทัวร์นี้ ก าหนดให้มีผู้เดินทางขั้นต ่า 8 ท่าน 

หากมีผู้เดินทางไม่ถึงที่ก าหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเพิ่มค่าทัวร์ หรือ เลื่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง 

หากท่านมีไฟล์ทบินภายในประเทศแต่มิได้แจ้งให้เราทราบล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้น

กรุณาสอบถามยืนยันการออกเดินทางก่อนจองไฟล์บินภายในประเทศทุกครั้ง 

 หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มแล้วไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้  
หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางแล้วนั้น ท่านจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆ ต่อท่านก็ตาม อัน

เนื่องมาจากการคอนเฟิร์มของกรุ๊ปนั้นประกอบจากตัวเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอนตัวออก ท าให้กรุ๊ปมี

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้น หรืออาจท าให้กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มิอนุญาตให้เลื่อนวัน

เดินทางใดๆ ได้ทั้งสิ้นและเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามจ านวนเงินของราคาทัวร์  

 การช าระเงินหมายถึงการยืนยันจ านวนผู้เดินทาง ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้   
การช าระเงินเข้ามานั้น หมายถึงท่านได้ยอมรับข้อเสนอและยืนยันจ านวนตามที่ท่านได้จองเข้ามา หากท่านช าระเงินเข้า

มาแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจ านวนของผู้เดินทางได้ และหากมีความจ าเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงท่านจะยินยอมให้

ทางบริษัทฯ คิดค่าใช้จ่ายที่ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการขาย อย่างน้อยที่สุดเท่าจ านวนเงินมัดจ า ทั้งนี้

ทั้งนั้นให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ  

เงื่อนไขการจอง การส ารองท่ีนั่ง และการช าระเงิน 

 กรุณาช าระเงินเต็มจ านวน พร้อมส าเนาบัตรประชาชน เพ่ือยืนยันการจองภายใน 24 ชั่วโมง  
 หากไม่ช าระมัดจ าตามท่ีก าหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นท่ีรออยู่ 

 เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้
ทั้งหมดนี้แล้ว 

 หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หาก
ออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 



 หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกใน
การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 
 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 

ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น  
หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ และไม่คืนค่าทัวร์
ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น  

หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 5 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 8 ท่าน ในกรณี
นี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ังหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ 

 ในกรณีท่านเดินทางมาถึงสถานที่นัดพบช้ากว่าเวลานัดหมายเกินกว่า 1 ชั่วโมง ด้วยเหตุอันใดก็ตามแต่ ทางบริษัทฯจะถือ
ว่าท่านสละสิทธิการเดินทาง และไม่ติดใจเรียกร้องขอเงินคืนใดๆ ทั้งสิ้น  

 ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ไม่สามารถน ามาเลื่อนวัน
เดินทางหรือคืนเงินได ้

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

 การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก   โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอด
บุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกันได้   

 กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการ
จัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม  

 บริการน ้าดื่มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวัน 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ไขได้ 
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และ
อุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การล่าช้าจากสายการบิน การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น 

 หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง
ทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว  

 หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมหรือเกิดอุบัติเหตุสูญหายที่เกิดจากความประมาณของตัวนักท่องเที่ยวเอง ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิความรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น   

 ราคาทัวร์ เป็นราคาส าหรับคนไทยเท่านั้น นักท่องเที่ยวต่างชาติจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 1,000 บาท ต่อท่าน  



 หากมีสถานที่ ร้านค้าที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ภายหลัง โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดย

ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบริษัทจะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ หากกรณีที่จ าเป็นจะต้องมี

ค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 เงื่อนไขและข้อจ ากัดในการเดินทาง อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยเป็นไปตามนโยบาลของทางรัฐบาล ทั้งนี้นักท่องเที่ยว
จะต้องมีความพร้อมที่จะท าตามเงื ่อนไขต่างๆ เช่น การฉีดวัคซีน การตรวจโควิด-19 และการลงทะเบียนต่างๆตาม
นโยบายของแต่ละจังหวัดและสายการบิน 
 
 

*เม่ือท่านช าระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ  

จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงท้ังหมดนี้แล้ว* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หากสนจองกรุณาติดต่อ 

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