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05.50 น. พรอ้มกนัท่ี สนามบินดอนเมือง เพ่ือเตรียมตวัเดนิทาง และผา่นขัน้ตอนการเช็คอิน  
07.50 น. บนิลดัฟ้าสู ่สนามบินอุดรธานี โดยสายการบนิแอรเ์อเชีย เท่ียวบนิท่ี FD3354 (ใชเ้วลาประมาณ 1 ชั่วโมง)  

(หัวหน้าทัวรอ์อกเดนิทางจากกรุงเทพพร้อมคณะ) 
08.55 น. เดินทางถึง สนามบินอุดรธานี หลังจากรบักระเป๋า

เดนิทางเรียบรอ้ยแลว้ จากนัน้น าทา่นเดนิทางโดยรถตู ้ 
เดินทางสู่ วัดพระธาตุบังพวน พระธาตคุูบ่า้นคู่เมือง
หนองคาย  ตัง้อยู่ในอ าเภอเมือง กราบสักการะองค์
พระธาตบุงัพวนอนัศกัดิ์สิทธ์ิ และท่ีขาดไม่ได ้คือ ตอ้ง
กราบไหวอ้งคพ์ญานาคมจุลินท ์ในบอ่น า้ศกัดิส์ิทธ์ิ ซึ่ง
เช่ือวา่หากขอพรใดๆก็จะประสบผลส าเรจ็ตามท่ีขอ 
น าท่านเดินทางไปยงั วัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวง) 
จากเดิมช่ือ “วัดผีผิว” ในสมัยรตันโกสินทรแ์ลว้จึงยก
ฐานะขึน้มาเป็น พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ 
ปัจจุบันเป็นสถานท่ีประดิษฐาน “หลวงพ่อพระใส” 
พระพุทธรูปขดัสมาธิราบปางมารวิชยั ท่ีหล่อดว้ยทอง
สุกอนัเป็นเนือ้ทองค าถึง 92 เปอรเ์ซ็นต ์ซึ่งมีพระพุทธ
ลกัษณะอนังดงามอย่างมาก โดยมีต านานท่ีเล่าสืบกนั
มาถึงประวัติของหลวงพ่อพระใสว่าสร้างขึ ้นโดย
พระธิดา 3 องค ์ของพระไชยเชษฐาธิราช กษัตริยแ์ห่งลา้นชา้งซึ่งไดห้ล่อพระพทุธรูปขึน้ 3 องค ์และขนานนาม
พระพทุธรูปตามนามของตนเองไวด้ว้ยวา่“พระสกุ”ประจ าพระธิดาคนโต “พระเสรมิ” ประจ าพระธิดาคนกลาง 
และ“พระใส” ประจ าพระธิดาคนสดุทอ้ง ซึ่งมีขนาดลดหลั่นกนัตามล าดบั 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (1) 
เดินทางสู่ พระธาตุหล้าหนองหรือพระธาตุกลางน ้า 
ตัง้อยู่กลางเมือง หนองคาย เป็นเจดียท่ี์บรรจพุระบรม
สารีริกธาตโุบราณ มีอายมุานานหลายรอ้ยปี เม่ือก่อน
นัน้ตวัเจดียจ์ะอยู่บนฝ่ังริมน า้ แตเ่ม่ือปี พ.ศ. 2390 ถกู
กระแสน า้กดัเซาะ จึงไปตัง้อยู่กลางล าน า้โขง ห่างจาก
ฝ่ังไปประมาณ 200 เมตร  น าท่านลงเรือ เพ่ือไป
สกัการะ องพระธาตอุยา่งใกลช้ิด  

 

วันแรก  สนามบินดอนเมือง – สนามบินอุดร - พระธาตุบังพวน - วัดโพธิ์ชัย - พระธาตุหล้าหนอง - 
วัดอาฮงศิลาวาส - บึงกาฬ 
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น าท่านเดินทางสู่ วัดอาฮงศิลาวาส ตัง้อยู่เขตพืน้ท่ีบา้นอาฮง  อ. เมืองบงึกาฬ จ.บงึกาฬ  ตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้
โขงบริเวณแก่งอาฮง แอ่งน า้ขนาดใหญ่จากฝ่ังไทยถึงฝ่ังลาวท่ีมีความยาวประมาณรอ้ยกว่าเมตร เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีส าคญัแห่งหนึ่งในจงัหวดับงึกาฬ  ดว้ยเหตท่ีุมีวิวทิวทศันท่ี์สวยงาม พืน้ท่ีติดกบัแม่น า้โขงเป็นแนว
โคง้ยาวประกอบกบัมีเรื่องเลา่สืบตอ่กนัมาเก่ียวกบัความเช่ือเรื่องพญานาค ท าใหน้กัทอ่งเท่ียวนิยมแวะมาท่ีวดั
อาฮง และแก่งอาฮง อยา่งไมข่าดสาย มีความเช่ือกนัวา่บรเิวณหนา้วดั คือ จดุท่ีลกึท่ีสดุของแมน่ า้โขงซึ่งมีความ
ลึก 200 เมตร บริเวณนีจ้ะมีน า้จะไหลเช่ียววนจนเป็นหลมุรูปกรวย หากมีพวกเศษไม ้ใบไมห้รือวตัถเุล็กๆ ติด
อยูจ่ะถกูกระแสน า้หมนุวนเป็นรูปกรวยประมาณ 20-30 นาที แลว้จงึหลดุเคล่ือนไปในท่ีอ่ืน เม่ือมีกระแสน า้ไหล
เช่ียวมาอีกก็จะตอ่ตวัเป็นรูปกรวยขึน้มาใหม่เกิดสลบักันไปตลอดทัง้วนั จึงท าใหเ้ช่ือว่าท่ีน่ีคือ จดุท่ีเป็น สะดือ
แม่น า้โขง ในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมของทกุปี สามารถมองเห็นแก่งอาฮง แก่งหินกลางล าน า้โขงปรา
กาฎขึน้มาเหนือน า้ กลุ่มหินมีช่ือเรียกตามลกัษณะของหิน เช่น หินลิน้นาค หินปลาเข ้ถ า้ปลาสวาย นอกจาก
เป็นแหลง่พกัผอ่นและสถานท่ีทอ่งเท่ียวแลว้ ชาวบา้นโดยรอบยงัอาศยัท าการประมงดว้ย 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร (2)   
พักที ่  BK Place Hotel หรือระดับเดยีวกัน (บึงกาฬ) 
 
 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าทา่นเดนิทางสู ่จุดชมวิวหนิสามวาฬ โดยรถของชาวบา้นทอ้งถ่ิน หินสามวาฬ มีลกัษณะเป็นหินขนาดใหญ่
ตดิหนา้ผาสงู แยกตวัเป็น 3 กอ้น มีอายปุระมาณ  75 ลา้นปี เม่ือมองดจูากมมุสงูในระยะไกล หินสามกอ้นนีจ้ะ
ดคูลา้ยกบัฝงูครอบครวัวาฬ ท่ีประกอบดว้ยพ่อวาฬ แม่วาฬ และลกูวาฬ ซึ่งเรียกตามขนาดของหินแตล่ะกอ้น 
พรอ้มน าท่านชมพระอาทิตยข์ึน้ หากอากาศดีเราจะไดส้มัผสัทะเลหมอกอย่างสวยงาม จากนัน้ อิสระใหท้่าน
ถ่ายภาพแห่งความประทบัใจตามอธัยาศยั ณ จุดชมวิวผาถ า้ฤๅษี จากนัน้ คณะเดินทางสู่ ก าแพงภูสิงห์ น า
คณะกราบนมสัการ หลวงพอ่พระสิงห ์สิ่งศกัดิส์ิทธ์ิ ของภสูิงห ์ณ ลานสิงหห์มอบ ซึ่งมีกอ้นหินลกัษณะคลา้ย  
 

วันทีส่อง หนิสามวาฬ - ลานพญาศรีสัตนาคราช - วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร –  สกลนคร 
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หลงัจากนัน้น าทกุทา่นสกัการะสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิคูบ่า้นคูเ่มืองชาว จ.นครพนม นัน้คือ แลนดม์ารค์พญานาค หรือ  

พญาศรีสัตตนาคราช เป็นแลนดม์ารค์แห่งใหม่ของจังหวัดนครพนม ประดิษฐานอยู่ริมฝ่ังแม่น า้โขง ถนน
สนุทรวิจิตร เทศบาลเมืองนครพนม ถกูสรา้งขึน้เพ่ือเป็นการอนรุกัษป์ระเพณีวฒันธรรมและความเช่ือเก่ียวกับ
พญานาคของชาวไทยและชาวลาวท่ีอาศยัอยู่ริมฝ่ังแม่น า้โขง ท่ีมีความศกัดิส์ิทธ์ิในฐานะท่ีเป็นผูด้แูลปักปักษ์
รกัษาแถบลุ่มน า้โขง รกัษาพทุธศาสนาและองคพ์ระธาตพุนม ทัง้เป็นการยกระดบัแหล่งท่องเท่ียวของจงัหวดั
นครพนมเพ่ือรองรบัการเป็นศนูยก์ลางการทอ่งเท่ียวในอนภุมูิภาคลุม่น า้โขง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลางวัน         บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (4) 

น าท่านเดินทางไปยัง วดัพระธาตุพนมวรมหาวิหาร 
นมัสการพระธาตุพนม พระธาตุประจ าปีวอกและวัน
อาทติย ์ศาสนสถานอนัศกัดิส์ทิธิแ์ห่งอสีาน พระบรมธาตุที่
แสดงถงึความเจรญิรุ่งเรอืงทางพุทธศาสนาของนครพนม
มาแต่ โบราณกาล สรา้งขึน้เมือ่ต้นพุทธกาลประมาณ พ.ศ.
๘ ในสมยัอาณาจกัรศรโีคตรบูรเจรญิรุ่งเรอืง ประดษิฐาน
อยู่บนภูก าพรา้ตัง้ตระหง่าน อยู่รมิฝัง่โขง เป็นสถานที่ครัง้
หนึ่งพุทธองคเ์คยเสดจ็มาโปรดสตัวน้์อยโหญ่ ตามต านาน
อุรงัคธาตุกล่าวถงึ พระมหากสัสปะและพระอรหนัต์ ๕๐๐ 
องค์ ได้น าพระอุรงัคธาตุ (กระดูกส่วนหน้าอก) ของพระ
สมัมาสมัพุทธเจ้ามาจากชมพูทวีปและท้าวพญาผู้ครอง
นครทัง้ ๕ เป็นประธาน ในการสรา้งทีป่ระดษิฐานพระอุรงัค
ธาตุ อนัเป็นทีต่ ัง้ของพระธาตุพนมในปัจจบุนั 

เยน็  บริการอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร (5) 
พักที ่  NH Elegant Hotel หรือระดับเดยีวกัน (สกลนคร) 
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เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 
08.00 น. น าท่านออกเดินทางสู่ พระธาตุนารายณ์เจงเวง 

เป็นปราสาทสมัยบาปวนขนาดเล็กท่ีมีภาพสลัก
งดงามท่ีสุดแห่งหนึ่งในภาคเฉียงเหนือตอนบน ตาม
ต านานอุรงัคธาตุกล่าวถึงโบราณสถานแห่งนีว้่า ยัง
กล่าวว่า เม่ือพระมหากัสสปเถระและบริวารเดินทาง
มาถึงเมืองหนองหานหลวง กลุ่มสตรีชาวเมืองหนอง
หานได้ทูลขอแบ่งอุรังคธาตุ(กระดูกหน้าอก)ของ
สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ แตพ่ระมหาเถระผูใ้หญ่
มิไดท้รงอนุญาตดว้ยผิดวัตถุประสงคท่ี์พระพุทธองคท่ี์ตรสัไว้ให้น าอุรงัคธาตุไปประดิษฐานบรรจุเจดีย์ท่ีภู
ก าพรา้ กลางล าน า้โขง(พระธาตพุนม) แตม่ิใหเ้สียศรทัธา พระมหากสัสปัะเถระผูใ้หญ่จงึมอบใหพ้ระอรหนัตรู์ป
หนึ่งไปน าพระองัคารธาตจุากท่ีถวายเพลิงพระศพสมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้มาประดิษฐานไวใ้นพระเจดีย์
แหง่นี ้จงึนบัวา่พระธาตนุารายณเ์จงเวงเป็นโบราณสถานท่ีส าคญัของเมืองสกลนคร 
น าท่านเดินทางไปยัง พระธาตุเชิงชุม ปูชนียสถาน
ศกัดิส์ิทธ์ิคูเ่มืองสกลนครแห่งนีอ้ยู่ท่ีวดัพระธาตเุชิงชุม
วรวิหาร องคพ์ระธาตสุรา้งขึน้เพ่ือครอบรอยพระพุทธ
บาทของพระพทุธเจา้ 4 พระองค ์ภายในวิหารยงัเป็นท่ี
ประดิษฐานของหลวงพ่อพระองคแ์สน พระพุทธรูป
ปางมารวิชยัศิลปะเชียงแสนท่ีงดงาม รวมถึงมีบ่อน า้
ศกัดิส์ิทธ์ิท่ีเล่ากนัว่าเป็นทางเช่ือมระหว่างเมืองมนุษย์
กับเ มืองพญานาคท่ีจมอยู่ ใต้หนองหาร ซึ่ งชาว
สกลนครเช่ือว่าการมาสกัการะพระธาตเุชิงชมุจะช่วยใหร้อดพน้จากอนัตรายทัง้ปวง รวมถึงขอพรใหมี้โชคลาภ 
ไดเ้งินหม่ืนเงินแสน 

กลางวัน          บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (7) 
น าท่านไปยัง เกาะค าชะโนด เช่ือกันว่าเป็นสถานท่ี
ศกัดิ์สิทธ์ิและดินแดนลีล้ับ จุดเช่ือมต่อระหว่างเมือง
บาดาลและโลกมนษุย ์สถานท่ีแห่งนีป้รากฏในต านาน
พืน้บา้นท่ีเช่ือกนัวา่เป็นท่ีสิงสถิตของพญานาคราชปู่ ศรี
สทุโธ และองคแ์ม่ศรีปทมุมานาคราชเทวี และสิ่งลีล้บั
ต่างๆ ค าชะโนดมีลักษณะเป็นเกาะลอยน า้ เม่ือเข้า

วันทีส่าม พระธาตุนารายณเ์จงเวง-วัดพระธาตุเชิงชุม-ค าชะโนด-สนามบินอุดรธานี-สนามบินดอนเมือง  
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มาถึงภายในพืน้ท่ีของค าชะโนด จะรูส้ึกไดถ้ึงความรม่รื่น รม่เย็น เพราะปกคลมุไปดว้ยตน้ชะโนดทั่วบริเวณ ให้
ทา่นไดก้ราบไหวศ้าลเจา้ปู่ ศรีสทุโธขอโชค ขอพร ขอลาภ ตามความศรทัธา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางกลับสู่ สนามบินอุดรธานี  

18.30 น. บนิลดัฟ้าสู ่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบนิแอรเ์อเชีย เท่ียวบนิท่ี FD3351 (ใชเ้วลาประมาณ 1 ชั่วโมง )  
19.40 น. เดนิทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ โดยสวสัดภิาพ 

** ขอขอบพระคุณทีเ่ลือกใช้บริการ ** 
 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

พัก 2-3 ท่าน 
พักเดีย่ว 
(เพิม่) 

เดอืน มีนาคม 2565 

5-7 มีนาคม 2565 11,999.- 2,000 

9-11 มีนาคม 2565 9,999.- 2,000 

12-14 มีนาคม 2565 11,999.- 2,000 

14-16 มีนาคม 2565 9,999.- 2,000 

18-20 มีนาคม 2565 11,999.- 2,000 

20-22 มีนาคม 2565 9,999.- 2,000 

23-25 มีนาคม 2565 9,999.- 2,000 

**ค าแนะน าการสกัการะบชูา** 
บรเิวณดา้นหน้าทางเขา้เกาะค าชะโนด มรีา้นใหจ้ าหน่ายบายศร ีหรอืเครื่องถวายต่างๆ จากนัน้เมื่อเดนิเขา้ไปยงัเกาะค าชะโนดมจีุดไหว้
สกัการะต่างๆ ดงันี้ 
จุดที ่1 ศาลาท าพธิทีีม่รีปูปัน้ของพ่อปู่ ศรสีทุโธ และแมย่่าศรปีทมุมา (บรเิวณจุดนี้จะมพี่อพราหมณ์คอยใหค้ าแนะน าในการท าพธิ)ี 

O ส าหรบัท่านใดทีต่อ้งการบน หรอืขอพรใหพ้่อปู่ แมย่่าชว่ยเหลอืในเรื่องต่างๆ ทางดา้นขวาของศาลาท าพธิ ีจะมเีจา้หน้าทีค่อยให้
ค าแนะน า นอกจากนี้ส าหรบัท่านทีต่อ้งการบน และขอพรสามารถรบัชุดบนไดท้ีจุ่ดใหบ้รกิาร โดยท าบุญตามก าลงัทรพัยข์องท่าน  
หมายเหตุ: ชุดบน ประกอบไปดว้ย จานใสด่อกดาวเรอืง เทยีน ใบเขยีนค าบนหรอืค าอธษิฐานของท่าน จากนัน้เจา้หน้าทีจ่ะมอบ
กระดาษหนึ่งใบส าหรบัเกบ็ไว ้และรายละเอยีดเกีย่วกบัการเตรยีมตวัหากค าอธษิฐานของท่านเป็นจรงิ 
O ส าหรบัท่านใดทีน่ าบายศรพีญานาคมาถวายใหห้นัหน้าของบายศรพีญานาคเขา้หาตวัเรา หลงัจากกล่าวบูชาจบ พ่อพราหมณ์จะ
น าบายศร ีไปวางไวท้ีห่น้าของพอ่ปู่  และแมย่่า แต่ท่านใดทีป่ระสงคน์ ากลบั สามารถน ากลบัได้ 

จุดที ่2 หลงัเสรจ็สิน้พธิ ีจากตรงศาลาของพ่อปู่ และแม่ย่าทางดา้นขวาจะเป็นตน้ไทรใหญ่เพื่อไปกราบไหวพ้่อป ูและแม่ย่าอกีครัง้ทีต่น้ไทร
ใหญ่ 

จุดที ่3   ศาลเจา้ตรงตน้มะเดื่อยกัษ์ ตน้มะเดื่อขนาดใหญ่อายุนบั 100 ปี ทีเ่ชื่อกนัว่าเป็นขมุทรพัยข์องพ่อปู่ ศรสีทุโธ 
และแมย่่าศรปีทมุมา ผูม้กันยิมมากราบไหวข้อพร (ใหถู้กหวย) 

จุดที ่4   บ่อน ้าศกัดิส์ทิธิ ์ซึง่มคีวามเชื่อวา่ เป็นจุดเชื่อมต่อกบัโลกบาดาล มนี ้าผุดตลอดทัง้ปี                          
** ทัง้น้ีจดุ และพิธีการกราบไหว้สกัการะต่างๆ ขึน้อยู่กบัระเบียบการจดัการของทางค าชะโนด ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงภายหลงั ** 
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25-27 มีนาคม 2565 11,999.- 2,000 

27-29 มีนาคม 2565 11,999.- 2,000 

29-31 มีนาคม 2565 9,999.- 2,000 

เดอืน เมษายน 2565 

1-3 เมษายน 2565 11,999.- 2,000 

8-10 เมษายน 2565 11,999.- 2,000 

18-20 เมษายน 2565 10,999.- 2,000 

22-24 เมษายน 2565 11,999.- 2,000 

23-25 เมษายน 2565 11,999.- 2,000 

29 เมษายน-1 พฤษภาคม 2565 11,999.- 2,000 

เดอืน พฤษภาคม 2565 

4-6 พฤษภาคม 2565 10,999.- 2,000 

6-8 พฤษภาคม 2565 11,999.- 2,000 

7-9 พฤษภาคม 2565 11,999.- 2,000 

12-14 พฤษภาคม 2565 9,999.- 2,000 

13-15 พฤษภาคม 2565 11,999.- 2,000 

14-16 พฤษภาคม 2565 11,999.- 2,000 

19-21 พฤษภาคม 2565 10,999.- 2,000 

20-22 พฤษภาคม 2565 11,999.- 2,000 

25-27 พฤษภาคม 2565 9,999.- 2,000 

26-28 พฤษภาคม 2565 10,999.- 2,000 

27-29 พฤษภาคม 2565 11,999.- 2,000 

29-31 พฤษภาคม 2565 10,999.- 2,000 

 
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทปิคนขับรถ และไกดน์ าเทีย่วท่านละ 300 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 

* กรณีพัก 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะท าการเสริมเตียงได้เท่าน้ัน * 
การเดนิทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 8 ท่าน ต่อ 1 คันรถตู้ ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเล่ือนการเดนิทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 
เน่ืองจากราคาข้างต้นใช้สายการบินต้นทุนต ่า (Low Cost) หลังจากจองทีน่ั่งแล้วจะต้องท าการซือ้ภายใน 24 ช่ัวโมง 

ตั๋วทีซ่ือ้แล้วไม่สามารถเล่ือนวันเดนิทาง หรือเปล่ียนผู้เดนิทาง หรือขอคืนเงินได้ 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
 คา่ตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลบัพรอ้มคา่ภาษีสนามบินรายการทวัรข์า้งตน้  
 คา่พาหนะ (รถตู)้ ตลอดเสน้ทาง ตามรายการที่ระบ ุ 
 คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการระบุ 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในโปรแกรม โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชนข์อง
ลกูคา้เป็นส าคญั 
 คา่โรงแรมท่ีพกัระดบัมาตราฐานตามท่ีรายการระบ ุ(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตอ่หอ้ง กรณีท่ีพกั 3 ท่าน เป็นเตียงเสริม 1 ท่าน ) 
 คา่ไกดน์ าเท่ียวคอยบริการ และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 คา่ประกนัอบุตัิเหตรุะหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกนัเพ่ิมเพ่ือคุม้ครอง
สขุภาพกรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 
 น า้หนกักระเป๋าถือขึน้เครื่องไดไ้มเ่กิน 7 กิโลกรมั (ตอ่คน) 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 คา่น า้หนกักระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครื่อง (สายการบนิคดิค่าน า้หนัก495 บาท /20กโิลกรัม)  
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึง
คา่อาหาร เครื่องดื่มท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ                                                                                     
  คา่ใชจ้่ายท่ีเพ่ิมขึน้ของนกัท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวตัิ 
อบุตัิเหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตสุดุวิสยั
อื่น เป็นตน้ 
 คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงินในนามบริษัท 
  ค่าทปิคนขับรถ และไกดน์ าเทีย่ว ทา่นละ 300 บาท  
 
เงือ่นไขการช าระค่าบริการ 
1. ผู้เดนิทางต้องช าระมัดจ าค่าทวัร ์จ านวน 5,000 /ทา่น   พร้อมส าเนาบัตรประชาชน เพือ่ส ารองทีน่ั่ง 
2. ผู้เดินทางต้องช าระเงินค่าบริการส่วนทีเ่หลือทัง้หมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณีผูเ้ดินทางไม่ช าระเงิน หรือ

ช าระเงินไมค่รบภายในก าหนด ใหถื้อวา่ผูเ้ดินทางสละสิทธิการเดินทางในทวัรน์ัน้ๆ 
3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงันี ้วนัจนัทร ์ถึงเสาร ์

เวลา 8.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 8.00 น. – 15.00 น. นอกจากวนัเวลาดังกล่าวและวนัหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรฐับาล
ประกาศในปีนัน้ๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษัท 

 
เงือ่นไขการยกเลิกการเดนิทาง 
1. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง ตอ้งแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

ทางบริษัทไมร่บัยกเลิกผ่านทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 
2. การคืนเงินมีเง่ือนไขดงันี ้

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง 30 วนั ขึน้ไป คืนเงินค่าทวัรเ์ต็มจ านวน โดยหกัค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ตามจริง เช่น ค่าตั๋วเครื่องบินท่ี
ออกไปแลว้ คา่ท่ีพกั คา่รา้นอาหาร คา่ยานพาหนะ หรือคา่ใชจ้่ายอ่ืนๆท่ีเกิดขึน้  
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2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง 15 - 29 วนั คืนเงินค่าทวัร ์50% ของค่าทวัรท่ี์ลกูคา้ช าระแลว้ โดยหกัค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ตามจริง 
เช่น คา่ตั๋วเครื่องบินท่ีออกไปแลว้ คา่ท่ีพกั คา่รา้นอาหาร คา่ยานพาหนะ หรือคา่ใชจ้่ายอ่ืนๆท่ีเกิดขึน้  

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง 0 - 14 วนั ไมค่ืนเงินคา่ทวัรท่ี์ช าระแลว้ทัง้หมด 
 
เงือ่นไขและข้อก าหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรนี์ส้  าหรบัผูม้ีวตัถปุระสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่านัน้ 

2. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคลอ้งกับสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทัง้นี ้บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของนกัท่อ งเท่ียวส่วน
ใหญ่เป็นส าคญั 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบใดๆ ตอ่ความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึน้ของนกัท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิด
ของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏิวตัิ  อบุตัิเหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหาย
ของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตสุดุวิสยัอื่น เป็นตน้ 

4. มคัคเุทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไมม่ีอ  านาจในการใหค้  าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แตม่ีเอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ  านาจของบริษัทก ากบัเท่านัน้  


