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วันแรก

สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) – สนามบิ นอุดรธานี – วัดป่ าภูก้อน – วัดถา้ ศรีมงคล
– จังหวัดหนองคาย - ตลาดท่าเสด็จ

04.30 น.
06.40 น.

พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขัน้ ตอนการเช็คอิน
บินลัดฟ้ าสู่ สนามบินอุดรธานี โดยสายการบิน THAI AIRASIA เทีย่ วบินที่ FD 3362 (ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ
1 ชัวโมง
่
10 นาที)
เดินทางถึง สนามบินอุดรธานี หลังจากรับกระเป๋ าเดินทางเรียบร้อยแล้ว จากนัน้ นาท่านเดินทางโดยรถตูว้ ไี อพี
บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร (1)
นาท่านเดินทางสู่ วัดป่ าภูก้อน ตัง้ อยู่ในเขตป่ าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่ าน้ าโสม บ้านนาคา ตาบลบ้านก้อง อาเภอนา
ยูง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเขตป่ าสงวนแห่งชาติเป็ นรอยต่อของจังหวัด อุดรธานี เลย และหนองคาย เป็ นที่ท่เี ต็มไปด้วย
ธรรมชาติ มีต้นไม้ ลาธาร สัตว์ป่า และต้นไม้นานาชนิด วิหารของวัดป่ าภูก้อน งดงาม ตระการตาแก่นักท่องเทีย่ วชาวไทย
และต่างชาติ โดยพระวิหารมีลกั ษณะเป็ นสถาปั ตยกรรมไทยประยุกต์สมัยรัตนโกสินทร์ ทีม่ ปี ระตูทางเข้าออกวิหาร 3 ด้าน
ภายในวิหารจะถูกตกแต่งอย่างงดงามเป็ นอย่างมากทีเดียว โดยจะแฝงไปด้วยเรื่องราวคาสอนของพระพุทธเจ้า รอบๆทัวผา
่
ผนังมีภาพพุทธประวัตแิ ละภาพทศชาติ มีการตกแต่งรูปแบบภาพปั น้ นูนต่า หล่อด้วยทองแดง ซึง่ เป็ นภาพของพระพุทธเจ้า
ในองค์ชาติทงั ้ 10 ชาติ ด้านบนของทุกภาพ จะถูกแกะสลักด้วยบทสวดอิตปิ ิ โสช่องละท่อนด้วยสีเขียวเข้มบนพืน้ หินอ่อนสี
ขาว ถือว่าเป็ นผนังวิหารทีม่ เี อกลักษณ์งดงามยิง่ นัก

07.50 น.
เช้า

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (2)
นาท่านเดินทางไปยัง วัดถา้ ศรีมงคล คือวัดดินเพียง หรือทีช่ าวบ้านเรียกกันว่า ถ้าพญานาค จากเรื่องเล่าของชาวบ้านใน
พืน้ ทีเ่ ชื่อกันว่า ถ้าแห่งนี้สามารถใช้เดินทางไปยังเมืองใต้บาดาลของพญานาคซึ่งอยู่ใต้แม่น้ าโขง ภายในถ้านัน้ มีโพรงซึง่ มี
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คา่

พักที่

วันที่สอง
เช้า
08.00 น.

ลักษณะคล้ายรูอยู่มากมาย ซอกซอยแบ่งแยกออกไปทัวบริ
่ เวณ โดยแต่ละรูสามารถเชื่อมทะลุถึงกันได้อย่างน่ าอัศจรรย์
และขนาดรูนัน้ ก็ใหญ่กว่าตัวคนเพียงเล็กน้อย ดูๆไปเหมือนกับเส้นทางการเลื่อยของงูใหญ่หรือพญานาค มากกว่าจะเป็ น
ทางสัญจรของมนุ ษย์ แถมโพรงเหล่านี้ยงั มีน้ าไหลเอื่อยไปตามทางอีกด้วย ประดึงว่าช่วยให้พวกงูเลื่อยไปมาได้สะดวกขึน้
และเมื่อนามาพิจารณาประกอบกับเรื่องเล่าต่างๆ แล้วทาให้เชื่อได้ว่า ถ้าแห่งนี้ตอ้ งเป็ นทีอ่ ยู่และทีส่ ญ
ั จรของพญานาค
บริการอาหารคา่ ณ ร้านอาหาร (3)
นาท่านเพลิดเพลิน ตลาดท่าเสด็จ หรือตลาดอินโดจีน เดิมชื่อ ตลาดท่าเรือ เพราะก่อนที่จะมีการสร้างสะพานมิตรภาพ
ไทย-ลาว ประชาชนทัง้ สองฝั ง่ น้ า จะต้องใช้เรือในการสัญจรไปมาทาการค้าระหว่างชายแดนกันอย่างคึกคัก ที่น่ีจงึ เป็ นที่
ทาการด่านตรวจคนเข้าเมือง และทาหนังสือเดินทางผ่านแดนในปี 2498 เกิดน้าท่วมครัง้ ใหญ่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
ภูมพิ ลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ิติ ์ พระบรมราชินีนาถได้ทรงเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรผู้ประสบภัย จังหวัด
หนองคาย พระองค์ได้เสด็จขึน้ จากเรือพระทีน่ งั ่ ณ ตลาดท่าเรือแห่งนี้ ภายหลังจึงเปลีย่ นชื่อจาก ตลาดท่าเรือ เป็ น ตลาดท่า
เสด็จ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง
่
30 นาที)

โรงแรมรอยัลนาคาราหนองคาย หรือระดับเทียบเท่าเดียวกัน

วัดลาดวน - ศาลาแก้วกู่ - วัดโพธิ์ ชยั - จังหวัดบึงกาฬ – ภูทอก
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)
นาท่านเดินทางต่อไปยัง วัดลาดวน จังหวัดหนองคาย เป็ นอีกสถานทีแ่ ห่งศรัทธามีทงั ้ “เจดีย์ศรีสารพัดนึก” ให้ผคู้ นได้เข้า
ไปกราบไหว้สกั การะ วิหารหลวงพ่อศิลาคา ทีป่ ระดิษฐานหลวงพ่อศิลาคา พระพุทธรูปเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี และไปกราบ
สักการะ หลวงพ่อพระบุญคุม้ หรือทีช่ าวคุม้ วัดลาดวนเรียกว่า หลวงพ่อใหญ่ แห่งนี้เป็ นอีกจุดหนึ่งมีทะเลหมอกด้วย ภาพ
วิวจะพบกับเขาต่างๆทีเ่ กิดขึน้ สลับซับซ้อนและมีแม่น้าสวยงาม
นาท่านเดินทางสู่ ศาลาแก้วกู่ หรืออุทยานเทวาลัยแห่งความศรัทธา ในพืน้ ที่ 42 ไร่ ที่ ชุมชนสามัคคี อาเภอเมือง จังหวัด
หนองคาย ทีต่ งั ้ อยู่ห่างจากตัวเมืองเพียง 3 กิโลเมตร สถานทีแ่ ห่งนี้ได้กลายเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทีน่ ักท่องเทีย่ วต่างเข้ามาชม
ความแปลกตา เพราะเต็มไปด้วยรูปปั น้ คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่ทม่ี คี วามแปลก จานวนรวมกว่า 200 องค์ มีทรงสูงตัง้
ตระหง่านใหญ่โตถูกสร้างขึน้ ด้วยความศรัทธาและความเชื่อของ ปู่บุญเหลือ สุรรี ตั น์ หรือ ปู่เหลือ ว่า ทุกศาสนาอยู่ร่วมกัน
ได้ โดยต้องการให้ อุทยานเทวาลัย หรือ ศาลาแก้วกู่ หรือทีช่ าวบ้านเรียกกันว่า วัดแขก นัน้ เป็ นสถานทีท่ ห่ี มายถึง ดินแดน
แห่งการหลุดพ้นจากกิเลสทัง้ ปวง
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นาท่านเดินทางไปยัง วัดโพธิ์ ชยั (พระอารามหลวง) จากเดิมชื่อ “วัดผีผวิ ” เนื่องจากวัดนี้เคยใช้เป็ นทีเ่ ผาผีหรือเผาศพ และ
ว่ากันว่ามีผดี ุ ซึง่ ต่อมาได้เปลีย่ นชื่อใหม่เป็ นวัดโพธิชั์ ย
ในสมัยรัตนโกสินทร์แล้วจึงยกฐานะขึ้นมาเป็ น พระอารามหลวงชัน้ ตรี ชนิดสามัญ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2524
ปั จจุบนั เป็ นสถานที่ประดิษฐาน “หลวงพ่อพระใส” พระพุทธรูปขัดสมาธิราบปางมารวิชยั ที่หล่อด้วยทองสุกอันเป็ นเนื้อ
ทองคาถึง 92 เปอร์เซ็นต์ ซึง่ มีพระพุทธลักษณะอันงดงามอย่างมาก โดยมีตานานทีเ่ ล่าสืบกันมาถึงประวัตขิ องหลวงพ่อพระ
ใสว่าสร้างขึน้ โดยพระธิดา 3 องค์ ของพระไชยเชษฐาธิราช กษัตริยแ์ ห่งล้านช้างซึง่ ได้หล่อพระพุทธรูปขึน้ 3 องค์ และขนาน
นามพระพุทธรูปตามนามของตนเองไว้ด้วยว่า “พระสุก” ประจาพระธิดาคนโต “พระเสริม” ประจาพระธิดาคนกลาง และ
“พระใส” ประจาพระธิดาคนสุดท้อง ซึง่ มีขนาดลดหลันกั
่ นตามลาดับ

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (5)
นาท่านเดินทางสู่ วัดเจติ ยาศรีวิหาร (วัดภูทอก) ตัง้ อยู่ในบ้านคาแคน ตาบลนาสะแบง จ.บึงกาฬ โดยมีพระอาจารย์จวน
กุลเชฏโฐ เป็ นผูก้ ่อตัง้ ภูทอก ภาษาอีสานแปลว่าภูเขาทีโ่ ดดเดีย่ ว ภูทอกนัน้ มี 2 ลูก คือภูทอกใหญ่และภูทอกน้อยส่วนทีน่ ัก
แสวงบุญและนักท่องเทีย่ วทัวไป
่ โดยสามารถชมได้คอื ภูทอกน้อย ส่วนภูทอกใหญ่อยู่ห่างออกไป ยังไม่เปิ ดให้นักท่องเทีย่ ว
ชม ซึง่ เป็ นจุดเริม่ ต้นการเดินเท้าขึน้ สู่ยอดภูทอก จุดเด่นของภูทอกก็คอื สะพานไม้และบันไดขึน้ ชมทัศนียภาพรอบๆ ภูทอก
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โดยใช้เพียงแรงงานคนสร้างบันได เวียนไปมารอบภูทอกแบบ 360 ซึ่งมีทงั ้ หมด 7 ชัน้ ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 5 ปี
เต็ม จากชัน้ 1-7 จะมีบ ัน ไดไม้ใ ห้เ ดิน แบบ ตรงทอดยาวจนถึง จุ ด สูง สุ ด ของยอดภู ท อก และ ตัง้ แต่ ช นั ้ ที่ 3 เป็ น ต้น ไป
นักท่องเทีย่ วสามารถเดินชม แบบสะพานเวียนรอบเขาซึ่งจะ ได้เห็น มุมมองทีแ่ ตกต่างไปเรื่อย ๆ บันไดทีท่ อดขึน้ สู่ยอดภู
ทอกนี้เปรียบเสมือนเส้นทางธรรมทีน่ ้อมนา สัตบุรุษ ให้พน้ โลกแห่งโลกียะ สู่โลกแห่ง โลกุตระหรือโลกแห่ง การหลุดพ้นด้วย
ความเพียรพยายามและมุ่งมั ่น ภูทอก

คา่
พักที่

บริการอาหารคา่ ณ ร้านอาหาร (6)
โรงแรมบีเคเพลส หรือระดับเทียบเท่าเดียวกัน

วันที่สาม

ภูสิงห์ (เขาสามวาฬ) - วัดอาฮงศิ ลาวาส - จังหวัดอุดรธานี – คาชะโนด - สนามบินอุดรธานี
– กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

04.30 น. ตื่นเช้า ชมพระอาทิ ตย์ขึ้น ณ จุดชมวิ วหิ นสามวาฬ โดยรถ
ของชาวบ้านท้องถิน่ หินสามวาฬ มีลกั ษณะเป็ นหินขนาดใหญ่
ติดหน้าผาสูง แยกตัวเป็ น 3 ก้อน มีอายุประมาณ 75 ล้านปี
เมื่อมองดูจากมุมสูงในระยะไกล หินสามก้อนนี้จะดูคล้ายกับฝูง
ครอบครัววาฬ ทีป่ ระกอบด้วยพ่อวาฬ แม่วาฬ และลูกวาฬ ซึ่ง
เรียกตามขนาดของหินแต่ละก้อน พร้อมนาท่านชมพระอาทิตย์
ขึ้น หากอากาศดีเ ราจะได้สัม ผัส ทะเลหมอกอย่ า งสวยงาม
จากนัน้ อิสระให้ท่านถ่ายภาพแห่งความประทับใจตามอัธยาศัย
ณ จุดชมวิวผาถ้าฤๅษี จากนัน้ คณะเดินทางสู่ กาแพงภูสงิ ห์ นาคณะกราบนมัสการ หลวงพ่อพระสิงห์ สิง่ ศักดิ ์สิทธิ ์ ของภูสงิ ห์ ณ
ลานสิงห์หมอบ ซึง่ มีกอ้ นหินลักษณะคล้ายสิงห์กาลังหมอบอยู่ จนได้เวลาอันสมควร คณะเดินทางกลับสู่ทพ่ี กั
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เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)
นาท่านเดินทางสู่ วัดอาฮงศิ ลาวาส ตัง้ อยู่เขตพืน้ ทีบ่ า้ นอาฮง อ. เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ห่างจากตัวอาเภอประมาณ 21
ตัง้ อยู่รมิ ฝั ง่ แม่น้าโขงบริเวณแก่งอาฮง แอ่งน้าขนาดใหญ่จากฝั ง่ ไทยถึงฝั ง่ ลาวทีม่ คี วามยาวประมาณร้อยกว่าเมตร วัดอาฮง
ศิลาวาส เป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทีส่ าคัญแห่งหนึ่งในจังหวัดบึงกาฬ ด้วยเหตุทม่ี วี วิ ทิวทัศน์ทส่ี วยงาม พืน้ ทีต่ ดิ กับแม่น้าโขงเป็ น
แนวโค้งยาวประกอบกับมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องพญานาค ทาให้นักท่องเทีย่ วนิยมแวะมาทีว่ ดั อาฮง
และแก่งอาฮง อย่างไม่ขาดสาย มีความเชื่อกันว่าบริเวณหน้าวัด คือ จุดที่ลกึ ที่สุดของแม่น้ าโขงซึ่ งมีความลึก 200 เมตร
บริเวณนี้จะมีน้ าจะไหลเชีย่ ววนจนเป็ นหลุมรูปกรวย หากมีพวกเศษไม้ ใบไม้หรือวัตถุเล็กๆ ติดอยู่จะถูกกระแสน้ าหมุนวน
เป็ นรูปกรวยประมาณ 20-30 นาที แล้วจึงหลุดเคลื่อนไปในที่อ่นื เมื่อมีกระแสน้ าไหลเชี่ยวมาอีกก็จะต่อตัวเป็ นรูปกรวย
ขึน้ มาใหม่เกิดสลับกันไปตลอดทัง้ วัน จึงทาให้เชื่อว่าทีน่ ่คี อื จุดทีเ่ ป็ น สะดือแม่น้าโขง ในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมของ
ทุกปี สามารถมองเห็นแก่งอาฮง แก่งหินกลางลาน้ าโขงปรากาฎขึน้ มาเหนือน้ า กลุ่มหินมีช่อื เรียกตามลักษณะของหิน เช่น
หินลิน้ นาค หินปลาเข้ ถ้าปลาสวาย นอกจากเป็ นแหล่งพักผ่อนและสถานทีท่ ่องเทีย่ วแล้ว ชาวบ้านโดยรอบยังอาศัยทาการ
ประมงด้วย

นาท่านเดินทางไปยัง นาท่านเดินทางไปยัง เกาะคาชะโนด เชือ่ กันว่าเป็ นสถานทีศ่ กั ดิ ์สิทธิและดิ
์ นแดนลีล้ บั
จุดเชื่อมต่อระหว่างเมืองบาดาลและโลกมนุษย์ สถานทีแ่ ห่งนี้ปรากฏในตานานพืน้ บ้านทีเ่ ชื่อกันว่าเป็ นทีส่ งิ สถิตของ
พญานาคราชปู่ศรีสุทโธ และองค์แม่ศรีปทุมมานาคราชเทวี และสิง่ ลีล้ บั ต่างๆ เป็ นทีย่ ดึ เหนี่ยวจิตใจรวมศรัทธาของคนใน
จังหวัดอุดรธานีและอีสานตอนบน คาชะโนดมีลกั ษณะเป็ นเกาะลอยน้า เมื่อเข้ามาถึงภายในพืน้ ทีข่ องคาชะโนด จะรูส้ กึ ได้
ถึงความร่มรื่น ร่มเย็น เพราะปกคลุมไปด้วยต้นชะโนดทัวบริ
่ เวณ ให้ทา่ นได้กราบไหว้ศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธขอโชค ขอพร ขอ
ลาภ ตามอัธยาศัย
**คาแนะนาการสักการะบูชา**
บริเวณด้านหน้าทางเข้าเกาะคาชะโนด มีรา้ นให้จาหน่ายบายศรี หรือเครื่องถวายต่างๆ จากนัน้ เมื่อเดินเข้าไปยังเกาะคาชะโนดมีจุด
ไหว้สกั การะต่างๆ ดังนี้
จุดที่ 1 ศาลาทาพิธที ม่ี รี ปู ปั น้ ของพ่อปู่ศรีสุทโธ และแม่ย่าศรีปทุมมา (บริเวณจุดนี้จะมีพ่อพราหมณ์คอยให้คาแนะนาในการทาพิธ)ี
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o สาหรับท่านใดทีต่ อ้ งการบน หรือขอพรให้พ่อปู่แม่ย่าช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ ทางด้านขวาของศาลาทาพิธี จะมีเจ้าหน้าที่
คอยให้คาแนะนา นอกจากนี้สาหรับท่านทีต่ อ้ งการบน และขอพรสามารถรับชุดบนได้ทจ่ี ุดให้บริการ โดยทาบุญตามกาลัง
ทรัพย์ของท่าน
หมายเหตุ: ชุดบน ประกอบไปด้วย จานใส่ดอกดาวเรือง เทียน ใบเขียนคาบนหรือคาอธิษฐานของท่าน จากนัน้ เจ้าหน้าทีจ่ ะมอบ
กระดาษหนึง่ ใบสาหรับเก็บไว้ และรายละเอียดเกีย่ วกับการเตรียมตัวหากคาอธิษฐานของท่านเป็นจริง
o สาหรับท่านใดทีน่ าบายศรีพญานาคมาถวายให้หนั หน้าของบายศรีพญานาคเข้าหาตัวเรา
หลังจากกล่าวบูชาจบ พ่อพราหมณ์จะนาบายศรี ไปวางไว้ทห่ี น้าของพ่อปู่ และแม่ย่า แต่
ท่านใดทีป่ ระสงค์นากลับ สามารถนากลับได้
จุดที่ 2 หลังเสร็ตสิน้ พิธี จากตรงศาลาของพ่อปู่และแม่ย่าทางด้านขวาจะเป็ นต้นไทรใหญ่เพื่อไป
กราบไหว้พ่อปู และแม่ย่าอีกครัง้ ทีต่ น้ ไทรใหญ่
จุดที่ 3 ศาลเจ้าตรงต้นมะเดื่อยักษ์ ต้นมะเดื่อขนาดใหญ่อายุนับ 100 ปี ทีเ่ ชื่อกันว่าเป็ นขุมทรัพย์
ของพ่อปู่ศรีสุทโธและแม่ย่าศรีปทุมมา ผูม้ กั นิยมมากราบไหว้ขอพร (ให้ถูกหวย)
จุดที่ 4 บ่อน้าศักดิ ์สิทธิ ์ ซึง่ มีความเชื่อว่า เป็ นจุดเชื่อมต่อกับโลกบาดาล มีน้าผุดตลอดทัง้ ปี
** ทัง้ นี้จุด และพิธกี ารกราบไหว้สกั การะต่างๆ ขึน้ อยู่กบั ระเบียบการจัดการของทางคาชะโนด ซึง่ อาจมีการเปลีย่ นแปลงภายหลัง **
กลางวัน
18.55 น.
20.00 น.

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (8)
สมควรแก่เวลานาท่านเดิ นทางกลับสู่ สนามบินอุดรธานี
บินลัดฟ้ าสู่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน THAI AIRASIA เทีย่ วบินที่ FD3351 (ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ
1 ชัวโมง
่
10 นาที)
เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
** ขอขอบพระคุณที่เลือกใช้บริการ **
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อัตราค่าบริการ
รำคำท ัวร์ผใู ้ หญ่/เด็ก
ห้อง 2-3 ท่ำน

กำหนดกำรเดินทำง

พ ักเดีย
่ วเพิม
่

เดือน ตุลำคม 2564
29 - 31 ตุลำคม 2564
ขาไป FD3348
ขากลับ FD3351

8900

08.00-09.05
18.55-19.10

2,000

เดือน พฤศจิกำยน 2564
06 - 08 พฤศจิกำยน 2564

8900

2,000

13 - 15 พฤศจิกำยน 2564

8900

2,000

20 - 22 พฤศจิกำยน 2564

9500

2,000

เดือน ธ ันวำคม 2564
04 - 06 ธ ันวำคม 2564

9500

2,000

10 - 13 ธ ันวำคม 2564

9500

2,000

18 - 20 ธ ันวำคม 2564

8900

2,000

25 - 27 ธ ันวำคม 2564

8900

2,000

30 ธ ันวำคม 2564 – 01 มกรำคม 2565

9500

2,000

*ราคาข้างต้นยังไม่มีการจองตั ๋วเครื่องบิ นไว้ ลูกค้าต้องแจ้งกาหนดวันเพื่อการเช็คราคา*
***ค่ำบริกำรข้ำงต้น ย ังไม่รวมค่ำทิปคนข ับรถ และไกด์นำเทีย
่ วท่ำนละ 300 บำท /ทริป/ต่อท่ำน***
* กรณีพ ัก 3 ท่ำน/ห้อง ทำงโรงแรมจะทำกำรเสริมเตียงได้เท่ำนน
ั้ *
้ ภำยใน 24 ชว่ ั โมง ตว๋ ั ทีซ
้ ำยกำรบินต้นทุนตำ
ื้
เนือ
่ งจำกรำคำข้ำงต้นใชส
่ (Low Cost) หล ังจำกจองทีน
่ ง่ ั แล้วจะต้องทำกำรซือ
่ อ
แล้วไม่สำมำรถเลือ
่ นว ันเดินทำง หรือเปลีย
่ นผูเ้ ดินทำง หรือขอคืนเงินได้
อ ัตรำค่ำบริกำรนีร้ วม
 ค่าตั๋วโดยสารเครือ
่ งบินไป-กลับพร ้อมค่าภาษีสนามบินรายการทัวร์ข ้างต ้น
 ค่าพาหนะ (รถตู ้) ตลอดเส ้นทาง ตามรายการทีร่ ะบุ
 ค่าเข ้าชมสถานทีต
่ า่ งๆ ตามรายการระบุ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลีย
่ นได ้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงประโยชน์ของ
ลูกค ้าเป็ นสาคัญ
 ค่าโรงแรมทีพ
่ ักระดับมาตราฐานตามทีร่ ายการระบุ (พักห ้องละ 2-3 ท่าน ต่อห ้อง กรณีทพ
ี่ ัก 3 ท่าน เป็ นการนอนเตียงเสริม 1 ท่าน
 ค่าไกด์นาเทีย
่ วคอยบริการ และ อานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
้ ประกันเพิม
 ค่าประกันอุบัตเิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ
่ นไขตามกรมธรรม์) กรณีต ้องการซือ
่ เพือ
่ คุ ้มครอง
สุขภาพกรุณาติดต่อเจ ้าหน ้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
 น้ าหนักกระเป๋ าถือขึน
้ เครือ
่ งได ้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม (ต่อคน)
อ ัตรำค่ำบริกำรนีไ้ ม่รวม
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าโหลดใต ้ท ้องเครือ
่ ง (สำยกำรบินคิดค่ำนำ้ หน ัก425 บำท /20กิโลกร ัม)
 ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินบ
ิ าร์ในห ้อง รวมถึง
ค่าอาหาร เครือ
่ งดืม
่ ทีส
่ งั่ เพิม
่ นอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ ม่ได ้ระบุไว ้ในรายการ
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 ค่าใช ้จ่ายทีเ่ พิม
่ ขึน
้ ของนักท่องเทีย
่ วทีม
่ ไิ ด ้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน การปฏิวัต ิ
อุบัตเิ หตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช ้า เปลีย
่ นแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสด
ุ วิสัยอืน
่
เป็ นต ้น
 ค่าภาษีมล
ู ค่าเพิม
่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ
่ ่าย 3% กรณีต ้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
 ค่ำทิปคนข ับรถ และไกด์นำเทีย
่ ว ท่ำนละ 300 บำท
เงือ
่ นไขกำรชำระค่ำบริกำร
1. ผูเ้ ดินทำงต้องชำระม ัดจำค่ำท ัวร์ จำนวน 5,000 /ท่ำน พร้อมสำเนำบ ัตรประชำชน เพือ
่ สำรองทีน
่ ง่ ั
2. ผูเ้ ดินทำงต้องชำระเงินค่ำบริกำรส่วนทีเ่ หลือทงหมดก่
ั้
อนว ันเดินทำงอย่ำงน้อย 21 ว ัน กรณีผู ้เดินทางไม่ชาระเงิน หรือ
ชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด ให ้ถือว่าผู ้เดินทางสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นัน
้ ๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต ้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงเสาร์
เวลา 8.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 8.00 น. – 15.00 น. นอกจากวั นเวลาดั ง กล่า วและวั นหยุดนั กขั ต ฤกษ์ ที่รั ฐ บาล
ประกาศในปี นัน
้ ๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
เงือ
่ นไขกำรยกเลิกกำรเดินทำง
1. กรณีผู ้เดินทางต ้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลือ
่ นการเดินทาง ต ้องแจ ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อักษร
ทางบริษัทไม่รับยกเลิกผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. การคืนเงินมีเงือ
่ นไขดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน ขึน
้ ไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจานวน โดยหักค่าใช ้จ่ายทีเ่ กิดขึน
้ ตามจริง เช่น ค่าตั๋วเครือ
่ งบินที่
ออกไปแล ้ว ค่าทีพ
่ ัก ค่าร ้านอาหาร ค่ายานพาหนะ หรือค่าใช ้จ่ายอืน
่ ๆทีเ่ กิดขึน
้
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 - 29 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% ของค่าทัวร์ทล
ี่ ูกค ้าชาระแล ้ว โดยหักค่าใช ้จ่ายทีเ่ กิดขึน
้ ตามจริง
เช่น ค่าตัว๋ เครือ
่ งบินทีอ
่ อกไปแล ้ว ค่าทีพ
่ ัก ค่าร ้านอาหาร ค่ายานพาหนะ หรือค่าใช ้จ่ายอืน
่ ๆทีเ่ กิดขึน
้
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 0 - 14 วัน ไม่คน
ื เงินค่าทัวร์ทช
ี่ าระแล ้วทัง้ หมด
เงือ
่ นไขและข้อกำหนดอืน
่ ๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผู ้มีวัตถุประสงค์เพือ
่ การท่องเทีย
่ วเท่านัน
้
2. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพือ
่ ให ้สอดคล ้องกับสถานการณ์ ภูมอ
ิ ากาศ
และเวลา ณ วันทีเ่ ดินทางจริงของประเทศทีเ่ ดินทาง ทัง้ นี้ บริษัทจะคานึงถึงความปลอดภัยของนั กท่อ งเทีย
่ วส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ ม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช ้จ่ายใดๆ ทีเ่ พิม
่ ขึน
้ ของนักท่องเทีย
่ วทีม
่ ไิ ด ้เกิดจากความผิด
ของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน การปฏิวัต ิ อุบัตเิ หตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหาย
ั อืน
ของสัมภาระ ความล่าช ้า เปลีย
่ นแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสด
ุ วิสย
่ เป็ นต ้น
4. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มอ
ี านาจในการให ้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว ้นแต่มเี อกสารลงนามโดยผู ้มี
อานาจของบริษัทกากับเท่านัน
้
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