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วนัแรก  สนามบินดอนเมือง (กรงุเทพฯ) – สนามบินอดุรธานี – วดัป่าภกู้อน – วดัถ า้ศรีมงคล  
                         – จงัหวดัหนองคาย - ตลาดท่าเสดจ็    
04.30 น. พรอ้มกนัที ่สนามบินดอนเมือง เพื่อเตรยีมตวัเดนิทาง และผ่านขัน้ตอนการเชค็อนิ 
06.40 น. บนิลดัฟ้าสู่ สนามบินอดุรธานี โดยสายการบนิ THAI AIRASIA เทีย่วบนิที ่FD 3362 (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 

1 ชัว่โมง 10 นาท)ี  
07.50 น. เดนิทางถงึ สนามบินอดุรธานี หลงัจากรบักระเป๋าเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้ จากนัน้น าท่านเดนิทางโดยรถตูว้ไีอพ ี                        
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร (1) 

น าท่านเดนิทางสู่ วดัป่าภกู้อน ตัง้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาตป่ิานายงูและป่าน ้าโสม บ้านนาค า ต าบลบ้านก้อง อ าเภอนา
ยูง จงัหวดัอุดรธานี ซึ่งเขตป่าสงวนแห่งชาติเป็นรอยต่อของจงัหวดั อุดรธานี เลย และหนองคาย เป็นที่ที่เต็มไปด้วย
ธรรมชาต ิมตี้นไม ้ล าธาร สตัว์ป่า และต้นไมน้านาชนิด วหิารของวดัป่าภูก้อน งดงาม ตระการตาแก่นักท่องเทีย่วชาวไทย
และต่างชาต ิโดยพระวหิารมลีกัษณะเป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกตส์มยัรตันโกสนิทร์ ทีม่ปีระตูทางเขา้ออกวหิาร 3 ดา้น 
ภายในวหิารจะถูกตกแต่งอย่างงดงามเป็นอย่างมากทเีดยีว โดยจะแฝงไปดว้ยเรื่องราวค าสอนของพระพุทธเจา้ รอบๆทัว่ผา
ผนังมภีาพพุทธประวตัแิละภาพทศชาต ิมกีารตกแต่งรปูแบบภาพปัน้นูนต ่า หล่อดว้ยทองแดง ซึง่เป็นภาพของพระพุทธเจา้
ในองค์ชาตทิัง้ 10 ชาต ิดา้นบนของทุกภาพ จะถูกแกะสลกัดว้ยบทสวดอติปิิโสช่องละท่อนดว้ยสเีขยีวเขม้บนพืน้หนิอ่อนสี
ขาว ถอืว่าเป็นผนังวหิารทีม่เีอกลกัษณ์งดงามยิง่นัก 

 
กลางวนั            บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร (2) 

น าท่านเดนิทางไปยงั วดัถ า้ศรีมงคล คอืวดัดนิเพยีง หรอืทีช่าวบ้านเรยีกกนัว่า ถ ้าพญานาค จากเรื่องเล่าของชาวบา้นใน
พืน้ทีเ่ชื่อกนัว่า ถ ้าแห่งนี้สามารถใชเ้ดนิทางไปยงัเมอืงใต้บาดาลของพญานาคซึ่งอยู่ใตแ้ม่น ้าโขง ภายในถ ้านัน้มโีพรงซึง่มี
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ลกัษณะคล้ายรูอยู่มากมาย ซอกซอยแบ่งแยกออกไปทัว่บรเิวณ โดยแต่ละรูสามารถเชื่อมทะลุถึงกนัได้อย่างน่าอศัจรรย์ 
และขนาดรูนัน้กใ็หญ่กว่าตวัคนเพยีงเลก็น้อย ดูๆไปเหมอืนกบัเสน้ทางการเลื่อยของงูใหญ่หรอืพญานาค มากกว่าจะเป็น
ทางสญัจรของมนุษย ์แถมโพรงเหล่านี้ยงัมนี ้าไหลเอื่อยไปตามทางอกีดว้ย ประดงึว่าช่วยใหพ้วกงูเลื่อยไปมาไดส้ะดวกขึน้ 
และเมื่อน ามาพจิารณาประกอบกบัเรื่องเล่าต่างๆ แลว้ท าใหเ้ชื่อไดว้่า ถ ้าแห่งนี้ตอ้งเป็นทีอ่ยู่และทีส่ญัจรของพญานาค 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ร้านอาหาร (3) 
น าท่านเพลดิเพลนิ ตลาดท่าเสดจ็ หรอืตลาดอินโดจนี เดมิชื่อ ตลาดท่าเรอื เพราะก่อนที่จะมกีารสร้างสะพานมติรภาพ 
ไทย-ลาว ประชาชนทัง้สองฝัง่น ้า จะต้องใช้เรอืในการสญัจรไปมาท าการคา้ระหว่างชายแดนกนัอย่างคกึคกั ที่นี่จงึเป็นที่ 
ท าการด่านตรวจคนเขา้เมอืง และท าหนังสอืเดนิทางผ่านแดนในปี 2498 เกดิน ้าท่วมครัง้ใหญ่ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั
ภูมพิลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจา้สริกิิติ ์พระบรมราชนิีนาถได้ทรงเสด็จไปเยี่ยมเยยีนราษฎรผู้ประสบภยั จงัหวดั
หนองคาย พระองคไ์ดเ้สดจ็ขึน้จากเรอืพระทีน่ัง่ ณ ตลาดท่าเรอืแห่งนี้ ภายหลงัจงึเปลีย่นชื่อจาก ตลาดท่าเรอื เป็น ตลาดท่า
เสดจ็ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาท)ี 

 
พกัท่ี โรงแรมรอยลันาคาราหนองคาย หรือระดบัเทียบเท่าเดียวกนั 
 

วนัท่ีสอง            วดัล าดวน - ศาลาแก้วกู่ - วดัโพธ์ิชยั - จงัหวดับึงกาฬ – ภทูอก  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4) 
08.00 น.  น าท่านเดนิทางต่อไปยงั วดัล าดวน จงัหวดัหนองคาย เป็นอกีสถานทีแ่ห่งศรทัธามทีัง้“เจดยี์ศรสีารพดันึก” ใหผู้ค้นไดเ้ขา้

ไปกราบไหวส้กัการะ วหิารหลวงพ่อศลิาค า ทีป่ระดษิฐานหลวงพ่อศลิาค า พระพุทธรูปเก่าแก่อายุกว่า 400 ปีและไปกราบ
สกัการะ  หลวงพ่อพระบุญคุม้  หรอืทีช่าวคุม้วดัล าดวนเรยีกว่า หลวงพ่อใหญ่ แห่งนี้เป็นอกีจุดหนึ่งมทีะเลหมอกดว้ย ภาพ
ววิจะพบกบัเขาต่างๆทีเ่กดิขึน้สลบัซบัซอ้นและมแีม่น ้าสวยงาม 
น าท่านเดนิทางสู่ ศาลาแก้วกู่ หรอือุทยานเทวาลยัแห่งความศรทัธา ในพืน้ที ่42 ไร่ ที ่ชุมชนสามคัค ีอ าเภอเมอืง จงัหวดั
หนองคาย ทีต่ัง้อยู่ห่างจากตวัเมอืงเพยีง 3 กโิลเมตร สถานทีแ่ห่งนี้ไดก้ลายเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีน่ักท่องเทีย่วต่างเขา้มาชม
ความแปลกตา เพราะเตม็ไปดว้ยรปูปัน้คอนกรตีเสรมิเหลก็ขนาดใหญ่ทีม่คีวามแปลก จ านวนรวมกว่า 200 องค ์มทีรงสงูตัง้
ตระหง่านใหญ่โตถูกสรา้งขึน้ดว้ยความศรทัธาและความเชื่อของ ปู่ บุญเหลอื สุรรีตัน์ หรอื ปู่ เหลอื ว่า ทุกศาสนาอยู่ร่วมกนั
ได ้โดยตอ้งการให ้อุทยานเทวาลยั หรอื ศาลาแกว้กู่ หรอืทีช่าวบา้นเรยีกกนัว่า วดัแขก นัน้ เป็นสถานทีท่ีห่มายถงึ ดนิแดน
แห่งการหลุดพน้จากกเิลสทัง้ปวง 
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น าท่านเดนิทางไปยงั วดัโพธ์ิชยั (พระอารามหลวง) จากเดมิชื่อ “วดัผผีวิ” เน่ืองจากวดัน้ีเคยใชเ้ป็นทีเ่ผาผหีรอืเผาศพ และ
ว่ากนัว่ามผีดีุ ซึง่ต่อมาไดเ้ปลีย่นชื่อใหม่เป็นวดัโพธิช์ยั  
ในสมยัรตันโกสินทร์แล้วจึงยกฐานะขึ้นมาเป็น พระอารามหลวงชัน้ตรี ชนิดสามญั เมื่อวนัที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2524 
ปัจจุบนัเป็นสถานที่ประดษิฐาน “หลวงพ่อพระใส” พระพุทธรูปขดัสมาธริาบปางมารวชิยั ที่หล่อด้วยทองสุกอนัเป็นเนื้อ
ทองค าถงึ 92 เปอรเ์ซน็ต ์ซึง่มพีระพุทธลกัษณะอนังดงามอย่างมาก โดยมตี านานทีเ่ล่าสบืกนัมาถงึประวตัขิองหลวงพ่อพระ
ใสว่าสรา้งขึน้โดยพระธดิา 3 องค ์ของพระไชยเชษฐาธริาช กษตัรยิแ์ห่งลา้นชา้งซึง่ไดห้ล่อพระพุทธรปูขึน้ 3 องค ์และขนาน
นามพระพุทธรูปตามนามของตนเองไวด้้วยว่า “พระสุก” ประจ าพระธดิาคนโต “พระเสรมิ” ประจ าพระธดิาคนกลาง และ 
“พระใส” ประจ าพระธดิาคนสุดทอ้ง ซึง่มขีนาดลดหลัน่กนัตามล าดบั 

 
กลางวนั             บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร (5) 

น าท่านเดนิทางสู่ วดัเจติยาศรีวิหาร (วดัภทูอก) ตัง้อยู่ในบ้านค าแคน ต าบลนาสะแบง จ.บงึกาฬ โดยมพีระอาจารยจ์วน 
กุลเชฏโฐ เป็นผูก้่อตัง้ ภูทอก ภาษาอสีานแปลว่าภูเขาทีโ่ดดเดีย่ว ภูทอกนัน้ม ี2 ลูก คอืภูทอกใหญ่และภูทอกน้อยส่วนทีน่ัก
แสวงบุญและนักท่องเทีย่วทัว่ไป โดยสามารถชมไดค้อืภูทอกน้อย ส่วนภูทอกใหญ่อยู่ห่างออกไป ยงัไม่เปิดใหน้ักท่องเทีย่ว
ชม ซึง่เป็นจุดเริม่ตน้การเดนิเทา้ขึน้สู่ยอดภูทอก จุดเด่นของภูทอกกค็อืสะพานไมแ้ละบนัไดขึน้ชมทศันียภาพรอบๆ ภูทอก 
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โดยใชเ้พยีงแรงงานคนสรา้งบนัได เวยีนไปมารอบภูทอกแบบ 360 ซึ่งมทีัง้หมด 7 ชัน้ ใชเ้วลาในการก่อสรา้งนานถงึ 5 ปี
เต็มจากชัน้ 1-7 จะมีบันไดไม้ให้เดินแบบ ตรงทอดยาวจนถึงจุดสูงสุดของยอดภูทอก และตัง้แต่ชัน้ที่ 3 เป็นต้นไป
นักท่องเทีย่วสามารถเดนิชม แบบสะพานเวยีนรอบเขาซึ่งจะ ไดเ้หน็ มุมมองทีแ่ตกต่างไปเรื่อย ๆ บนัไดทีท่อดขึน้สู่ยอดภู
ทอกน้ีเปรยีบเสมอืนเสน้ทางธรรมทีน้่อมน า สตับุรุษ ใหพ้น้โลกแห่งโลกยีะ สู่โลกแห่ง โลกุตระหรอืโลกแห่ง การหลุดพน้ดว้ย 
ความเพยีรพยายามและมุ่งมัน่ ภูทอก 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ร้านอาหาร (6) 
พกัท่ี โรงแรมบีเคเพลส หรือระดบัเทียบเท่าเดียวกนั 

วนัท่ีสาม ภสิูงห์ (เขาสามวาฬ) - วดัอาฮงศิลาวาส - จงัหวดัอดุรธานี – ค าชะโนด - สนามบินอดุรธานี  
                          – กรงุเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) 

04.30 น. ตื่นเช้า ชมพระอาทิตยข์ึ้น ณ จุดชมวิวหินสามวาฬ โดยรถ
ของชาวบ้านทอ้งถิน่ หนิสามวาฬ มลีกัษณะเป็นหนิขนาดใหญ่
ติดหน้าผาสูง แยกตวัเป็น 3 ก้อน มอีายุประมาณ  75 ล้านปี 
เมื่อมองดูจากมุมสูงในระยะไกล หนิสามก้อนนี้จะดูคล้ายกบัฝงู
ครอบครวัวาฬ ทีป่ระกอบดว้ยพ่อวาฬ แม่วาฬ และลูกวาฬ ซึ่ง
เรยีกตามขนาดของหนิแต่ละก้อน พรอ้มน าท่านชมพระอาทติย์
ขึ้น หากอากาศดีเราจะได้สัมผัสทะเลหมอกอย่างสวยงาม 
จากนัน้ อสิระใหท้่านถ่ายภาพแห่งความประทบัใจตามอธัยาศยั 
ณ จุดชมววิผาถ ้าฤๅษี จากนัน้ คณะเดนิทางสู่ ก าแพงภูสงิห์ น าคณะกราบนมสัการ หลวงพ่อพระสงิห์ สิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ของภูสงิห์ ณ 
ลานสงิหห์มอบ ซึง่มกีอ้นหนิลกัษณะคลา้ยสงิหก์ าลงัหมอบอยู่ จนไดเ้วลาอนัสมควร คณะเดนิทางกลบัสู่ทีพ่กั 
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เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7) 
น าท่านเดนิทางสู่ วดัอาฮงศิลาวาส ตัง้อยู่เขตพืน้ทีบ่า้นอาฮง  อ. เมอืงบงึกาฬ จ.บงึกาฬ  ห่างจากตวัอ าเภอประมาณ 21 
ตัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้าโขงบรเิวณแก่งอาฮง แอ่งน ้าขนาดใหญ่จากฝัง่ไทยถงึฝัง่ลาวทีม่คีวามยาวประมาณรอ้ยกว่าเมตร วดัอาฮง
ศลิาวาส เป็นแหล่งท่องเทีย่วทีส่ าคญัแหง่หนึ่งในจงัหวดับงึกาฬ  ดว้ยเหตุทีม่วีวิทวิทศัน์ทีส่วยงาม พืน้ทีต่ดิกบัแม่น ้าโขงเป็น
แนวโคง้ยาวประกอบกบัมเีรื่องเล่าสบืต่อกนัมาเกี่ยวกบัความเชื่อเรื่องพญานาค ท าใหน้ักท่องเทีย่วนิยมแวะมาทีว่ดัอาฮง 
และแก่งอาฮง อย่างไม่ขาดสาย มคีวามเชื่อกนัว่าบรเิวณหน้าวดั คอื จุดที่ลกึที่สุดของแม่น ้าโขงซึ่ งมคีวามลกึ 200 เมตร 
บรเิวณนี้จะมนี ้าจะไหลเชีย่ววนจนเป็นหลุมรูปกรวย หากมพีวกเศษไม ้ใบไมห้รอืวตัถุเลก็ๆ ตดิอยู่จะถูกกระแสน ้าหมุนวน
เป็นรูปกรวยประมาณ 20-30 นาท ีแล้วจงึหลุดเคลื่อนไปในที่อื่น เมื่อมกีระแสน ้าไหลเชี่ยวมาอีกก็จะต่อตวัเป็นรูปกรวย
ขึน้มาใหม่เกดิสลบักนัไปตลอดทัง้วนั จงึท าใหเ้ชื่อว่าทีน่ี่คอื จุดทีเ่ป็น สะดอืแม่น ้าโขง ในช่วงเดอืนมนีาคมถงึพฤษภาคมของ
ทุกปี สามารถมองเหน็แก่งอาฮง แก่งหนิกลางล าน ้าโขงปรากาฎขึน้มาเหนือน ้า กลุ่มหนิมชีื่อเรยีกตามลกัษณะของหนิ เช่น 
หนิลิน้นาค หนิปลาเข ้ถ ้าปลาสวาย นอกจากเป็นแหล่งพกัผ่อนและสถานทีท่่องเทีย่วแลว้ ชาวบา้นโดยรอบยงัอาศยัท าการ
ประมงดว้ย 

น าท่านเดนิทางไปยงั น าท่านเดนิทางไปยงั เกาะค าชะโนด เชือ่กนัว่าเป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิแ์ละดนิแดนลีล้บั  
จุดเชื่อมต่อระหว่างเมอืงบาดาลและโลกมนุษย ์สถานทีแ่ห่งนี้ปรากฏในต านานพืน้บา้นทีเ่ชื่อกนัว่าเป็นทีส่งิสถติของ
พญานาคราชปู่ศรสุีทโธ และองคแ์ม่ศรปีทุมมานาคราชเทว ีและสิง่ลีล้บัต่างๆ เป็นทีย่ดึเหนี่ยวจติใจรวมศรทัธาของคนใน
จงัหวดัอุดรธานีและอสีานตอนบน ค าชะโนดมลีกัษณะเป็นเกาะลอยน ้า เมื่อเขา้มาถงึภายในพืน้ทีข่องค าชะโนด จะรูส้กึได้
ถงึความร่มรื่น รม่เยน็ เพราะปกคลุมไปดว้ยตน้ชะโนดทัว่บรเิวณ ใหท้า่นไดก้ราบไหวศ้าลเจา้ปู่ ศรสุีทโธขอโชค ขอพร ขอ
ลาภ ตามอธัยาศยั 
**ค าแนะน าการสกัการะบชูา** 

บรเิวณดา้นหน้าทางเขา้เกาะค าชะโนด มรีา้นใหจ้ าหน่ายบายศร ีหรอืเครื่องถวายต่างๆ จากนัน้เมื่อเดนิเขา้ไปยงัเกาะค าชะโนดมจีุด
ไหวส้กัการะต่างๆ ดงันี้ 
จดุท่ี 1  ศาลาท าพธิทีีม่รีปูปัน้ของพ่อปู่ ศรสุีทโธ และแม่ย่าศรปีทุมมา (บรเิวณจุดนี้จะมพี่อพราหมณ์คอยใหค้ าแนะน าในการท าพธิ)ี 
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o ส าหรบัท่านใดทีต่อ้งการบน หรอืขอพรใหพ้่อปู่ แม่ย่าช่วยเหลอืในเรื่องต่างๆ ทางดา้นขวาของศาลาท าพธิ ีจะมเีจา้หน้าที่
คอยใหค้ าแนะน า นอกจากน้ีส าหรบัท่านทีต่อ้งการบน และขอพรสามารถรบัชุดบนไดท้ีจุ่ดใหบ้รกิาร โดยท าบญุตามก าลงั
ทรพัยข์องท่าน  

หมายเหตุ: ชุดบน ประกอบไปดว้ย จานใส่ดอกดาวเรอืง เทยีน ใบเขยีนค าบนหรอืค าอธษิฐานของท่าน จากนัน้เจา้หน้าทีจ่ะมอบ
กระดาษหนึง่ใบส าหรบัเกบ็ไว ้และรายละเอยีดเกีย่วกบัการเตรยีมตวัหากค าอธษิฐานของท่านเป็นจรงิ 

o ส าหรบัท่านใดทีน่ าบายศรพีญานาคมาถวายใหห้นัหน้าของบายศรพีญานาคเขา้หาตวัเรา 
หลงัจากกล่าวบูชาจบ พ่อพราหมณ์จะน าบายศร ีไปวางไวท้ีห่น้าของพ่อปู่  และแมย่่า แต่
ท่านใดทีป่ระสงคน์ ากลบั สามารถน ากลบัได ้

จดุท่ี 2  หลงัเสรต็สิน้พธิ ีจากตรงศาลาของพ่อปู่ และแม่ย่าทางดา้นขวาจะเป็นตน้ไทรใหญ่เพื่อไป
กราบไหวพ้่อป ูและแม่ย่าอกีครัง้ทีต่น้ไทรใหญ่ 
จดุท่ี 3  ศาลเจา้ตรงตน้มะเดื่อยกัษ์ ตน้มะเดื่อขนาดใหญ่อายุนับ 100 ปี ทีเ่ชื่อกนัว่าเป็นขมุทรพัย์
ของพ่อปู่ ศรสุีทโธและแมย่่าศรปีทุมมา ผูม้กันยิมมากราบไหวข้อพร (ใหถู้กหวย) 
จดุท่ี 4  บ่อน ้าศกัดิส์ทิธิ ์ซึง่มคีวามเชื่อว่า เป็นจุดเชื่อมต่อกบัโลกบาดาล มนี ้าผุดตลอดทัง้ปี 

** ทัง้นี้จุด และพธิกีารกราบไหวส้กัการะต่างๆ ขึน้อยู่กบัระเบยีบการจดัการของทางค าชะโนด ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงภายหลงั ** 
 
กลางวนั             บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร (8) 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัสู่ สนามบินอดุรธานี  
18.55 น. บนิลดัฟ้าสู่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบนิ THAI AIRASIA เทีย่วบนิที ่FD3351 (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 

1 ชัว่โมง 10 นาท)ี  
20.00 น. เดนิทางถงึ สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดภิาพ 

** ขอขอบพระคณุท่ีเลือกใช้บริการ ** 
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อัตราคา่บรกิาร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
รำคำทวัรผ์ูใ้หญ/่เด็ก 

หอ้ง 2-3 ทำ่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

เดอืน ตลุำคม 2564 

29 - 31 ตลุำคม 2564 
                     ขาไป   FD3348    08.00-09.05 
                     ขากลับ FD3351    18.55-19.10 

8900 2,000 

เดอืน พฤศจกิำยน 2564 

06 - 08 พฤศจกิำยน 2564 8900 2,000 

13 - 15 พฤศจกิำยน 2564 8900 2,000 

20 - 22 พฤศจกิำยน 2564 9500 2,000 

เดอืน ธนัวำคม 2564 

04 - 06 ธนัวำคม 2564 9500 2,000 

10 - 13 ธนัวำคม 2564 9500 2,000 

18 - 20 ธนัวำคม 2564 8900 2,000 

25 - 27 ธนัวำคม 2564 8900 2,000 

30 ธนัวำคม 2564 – 01 มกรำคม 2565 9500 2,000 

*ราคาข้างต้นยงัไม่มีการจองตัว๋เคร่ืองบินไว้ ลูกค้าต้องแจ้งก าหนดวนัเพื่อการเชค็ราคา* 
 

***คำ่บรกิำรขำ้งตน้ ยงัไมร่วมคำ่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ ำเทีย่วทำ่นละ 300 บำท /ทรปิ/ตอ่ทำ่น*** 
 

* กรณีพกั 3 ทำ่น/หอ้ง ทำงโรงแรมจะท ำกำรเสรมิเตยีงไดเ้ทำ่น ัน้ * 

 
เนือ่งจำกรำคำขำ้งตน้ใชส้ำยกำรบนิตน้ทุนต ำ่ (Low Cost) หลงัจำกจองทีน่ ัง่แลว้จะตอ้งท ำกำรซือ้ภำยใน 24 ช ัว่โมง ต ัว๋ทีซ่ ือ้

แลว้ไมส่ำมำรถเลือ่นวนัเดนิทำง หรอืเปลีย่นผูเ้ดนิทำง หรอืขอคนืเงนิได ้
 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 
 คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มค่าภาษีสนามบนิรายการทัวรข์า้งตน้  

 คา่พาหนะ (รถตู)้ ตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบ ุ

 ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถงึประโยชน์ของ

ลกูคา้เป็นส าคัญ 
 คา่โรงแรมทีพ่ักระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตอ่หอ้ง กรณีทีพ่ัก 3 ทา่น เป็นการนอนเตยีงเสรมิ 1 ทา่น 

 คา่ไกดน์ าเทีย่วคอยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครอง

สขุภาพกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 น ้าหนักกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรัม (ตอ่คน) 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 
 คา่น ้าหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครือ่ง (สำยกำรบนิคดิคำ่น ำ้หนกั425 บำท /20กโิลกรมั)  

 ค่าใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึ

คา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
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  ค่าใชจ่้ายทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ

อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิัยอืน่ 

เป็นตน้ 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

  คำ่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ ำเทีย่ว ทำ่นละ 300 บำท  

เงือ่นไขกำรช ำระคำ่บรกิำร 

1. ผูเ้ดนิทำงตอ้งช ำระมดัจ ำคำ่ทวัร ์จ ำนวน 5,000 /ทำ่น   พรอ้มส ำเนำบตัรประชำชน เพือ่ส ำรองทีน่ ัง่ 
2. ผูเ้ดนิทำงตอ้งช ำระเงนิคำ่บรกิำรส่วนทีเ่หลอืท ัง้หมดกอ่นวนัเดนิทำงอยำ่งนอ้ย 21 วนั กรณีผูเ้ดนิทางไม่ช าระเงนิ หรอื

ช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด ใหถ้อืวา่ผูเ้ดนิทางสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึเสาร ์
เวลา 8.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 8.00 น. – 15.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 
 

เงือ่นไขกำรยกเลกิกำรเดนิทำง 
1. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง ตอ้งแจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร 

ทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิผา่นทางโทรศัพทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. การคนืเงนิมเีงือ่นไขดังนี้ 
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 30 วัน ขึน้ไป คนืเงนิค่าทัวรเ์ต็มจ านวน โดยหักค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ เชน่ ค่าต๋ัวเครือ่งบนิที่

ออกไปแลว้ คา่ทีพ่ัก คา่รา้นอาหาร คา่ยานพาหนะ หรอืคา่ใชจ่้ายอืน่ๆทีเ่กดิขึน้  
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 15 - 29 วัน คนืเงนิคา่ทัวร ์50% ของคา่ทัวรท์ีลู่กคา้ช าระแลว้ โดยหักคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 

เชน่ คา่ต๋ัวเครือ่งบนิทีอ่อกไปแลว้ คา่ทีพ่ัก คา่รา้นอาหาร คา่ยานพาหนะ หรอืคา่ใชจ่้ายอืน่ๆทีเ่กดิขึน้  

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 0 - 14 วัน ไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
 

เงือ่นไขและขอ้ก ำหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ 

และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหาย
ของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

4. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  

 
 


