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วนัที ่ โปรแกรม เชา้ เทีย่ง เย็น ทีพ่กั 
1 สนามบนิอดุรธาน ี- วดัป่าภกูอ้น -     

วดัถ า้ศรมีงคล - วดัผาตากเสือ้ –  
Skywalk – ถนนคนเดนิหรอืตลาด  
อนิโดจนี 

 

 

 

 

 
อสิระ 

โรงแรม
หนองคาย    
ธาวลิลา่ 

2 วดัโพธิช์ยั – วดัอาฮงศลิาวาส -       
หนิสามวาฬ – สา้งรอ้ยบอ่- 

   
โรงแรม    
เดอะวนั บงึ
กาฬ   

3 ภทูอก - ค าชะโนด – รา้นขายของฝาก 
- สนามบนิ 

  
-  



 

 อดุรธาน ี- หนองคาย - บงึกาฬ 

วนัทีห่นึง่ สนามบนิอดุรธาน ี- วดัป่าภกูอ้น - วดัถ า้ศรมีงคล - วดัผาตากเสือ้ –  

  Skywalk – ถนนคนเดนิหรอืตลาด  อนิโดจนี  (เชา้/เทีย่ง/-) 

 คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิ เคาเตอรส์ายการบนิ XXX โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ 

คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ  

 ออกเดนิทางสู่สนามบนิอุดรธานี โดยสายการบนิ XXX เทีย่วบนิที ่XXX (บรกิาร 

Snack Box) (มือ้ที1่) 

 เดนิทางถงึ สนามบนิอดุรธาน ีน าทา่นผา่นการรับสมัภาระและเตรยีมตัวเดนิทาง 

 ทอ่งเทีย่ว 

 พรอ้มออกเดนิทางท่องเทีย่วโดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหบ้รกิารตลอดการ

เดนิทาง โดยรถตูป้รับอากาศ VIP พรอ้มมัคคเุทศกท์ีจ่ะมาใหข้อ้มลูในสถานทีต่า่งๆ  

 น าทา่นเดนิทางถงึ วดัป่าภกูอ้น (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 15 นาท)ี  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (มือ้ที2่) 

 หลังรับประทานอาหารทา่นไดส้กัการะบชูา พระพทุธไสยาสนโ์ลกนาถศาสดามหามนุ ี

และถ่ายรูปกับวัดทีส่วยตดิอันดับตน้ๆ ของเมอืงไทย ตัง้อยู่ในเขตป่าสงวนแหง่ชาติ

ป่านายงูและป่าน ้าโสม ทอ้งทีบ่า้นนาค า ต าบลบา้นกอ้ง อ าเภอนายงู จังหวัดอดุรธานี 

เป็นศาสนสถานทีเ่ป่ียมไปดว้ยความศรัทธา และความสวยงามของสถาปัตยกรรม วัด

ป่าภูกอ้นแห่งนี้ตัง้อยู่บนเนินเขา ที่รายลอ้มดว้ยผืนป่าเขียวขจีกว่า 3000 ไร่ ซึง่

จดุเริม่ตน้ในการสรา้งวัดนี้คอืความมุง่หมายทีจ่ะรักาธรรมชาตขิองป่าอนัสมบรูณ์ และ

แหลง่ตน้น ้าล าธารอันอดุมสมบรูณ์เอาไวจ้ากการถกูบกุรกุท าลาย นอกจากบรเิวณวัด

เป็นจุดชมววิพระอาทติยท์ีส่วยงาม ทีน่อกจากจะเย็นใจในการไดเ้ดนิทางมาเยอืน

ดนิแดนแหง่พระพทุธศาสนา ยังเย็นตาไปกบังากอ่นสรา้งอนัสวยงามอลังการ 

 

 น าท่านเดินทางมุ่งหนา้สู่ วดัถ า้ศรมีงคล หรือ ถ า้ดนิเพยีง (ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 1 ชัว่โม 30 นาท)ี ตัง้อยูใ่นอ าเภอสงัคม จังหวัดหนองคาย ณ ทีแ่หง่นี้ เชือ่



ว่าถ ้าแห่งนี้เป็นเสน้ทางสูเ่มอืงพญานาค ทีส่ามารถเดนิทางไปใตล้ าน ้าโขงไปๆมาๆ 

ระหว่างหนองคายกับเวยีงจันทน์ได ้โดยมเีรือ่งเล่าว่าในถ ้าแห่งนี้เป็นเสน้ทางทีพ่ระ

ธดุงคจ์ากลาว ใชข้า้มฝ่ังลอดใตแ้มน่ ้าขา้มโขงเขา้มายังเมอืงไทย เป็นถ ้าทีต่อ้งเป็น

ผูท้รงศลีอันแก่กลา้เท่านัน้จงึจะเห็นเสน้ทางสัญจรดังกล่าว ลักษณะถ ้าดนิเพียงนี้

คลา้ยเมอืงบาดาลพญานาค ตามความเชือ่ของชาวบา้น ภายในถ ้าจะมคีวามชืน่และมี

น ้าไหลตลอดปี มกีอ้นหนิเป็นแทน่ตัง้วางอยา่งจงใจมสีว่นเวา้โคง้ของกนิภายในถ ้าที่

สวยงาม  

**แนะน า ควรแต่งกายในชดุทีท่ะมัดทะแมง เนื่องจากบางจุดตอ้งเดนิเข่าหรอืลอดในพื้นทีจ่ ากัด 

ทา่นทีม่โีรคความดัน หัวใจ ไมอ่นุญาตใหล้งในถ ้า** 

  

 น าทา่นออกเดนิทางสู ่วดัผาตากเสือ้ ใหท้า่นสกัการะบชูา และชมววิแม่น ้าโขงแบบ

พาโนราม่า ท่านสามารถมองเห็นววิแม่น ้าโขงที่ถือว่าสวยที่สุดอีกแห่งหนึ่ง และ

ภายในวัดยังมตีน้ไมน้อ้ยใหญ่ทีดู่ร่มรืน่สบายตา ท าใหนั้กท่องเทีย่วไม่ผดิหวังทีไ่ด ้

ไปเยอืน เป็นวัดทีต่ัง้อยู่บนเขา และมทีวิทัศน์ทีส่วยงามมาก สูงจากระดับน ้าทะเล 

550 เมตร ขึน้ชม Sky Walk ไฮไลทข์องวัดจากจดุชมววิวัดผาตากเสือ้ หากมองไป

ทางซา้ยมอื จะมองเห็นววิแม่น ้าโขงวาดยาวโคง้เป็นคุง้น ้า กลางแม่น ้ามเีกาะขนาด

ใหญ ่มองเห็นประเทศเพือ่นบา้นไดอ้ยา่งชดัเจน และในชว่งทีน่ ้าลดหากไปยนือยูบ่น

วัดผาตากเสือ้แลว้มองลงมายังแมน่ ้าโขง จะเห็นสนัทรายเป็นริว้คลา้ยเกล็ดพญานาค

อยา่งชดัเจน ซึง่เป็นความมหัศจรรยท์ีธ่รรมชาตสิรา้งขึน้ จนไดร้ับการตัง้ใหเ้ป็นแหลง่

ท่องเที่ยวเสน้ทางในฝัน Dream Destination 2 เป็นอ าเภอเล็กๆ ของจังหวัด

หนองคาย ตดิล าน ้าโขง มชีือ่เสยีงดา้นการทอ่งเทีย่วทางธรรมชาต ิและเป็นอ าเภอที่

มสีถานทีท่อ่งเทีย่วมากทีส่ดุของจังหวัดหนองคาย 

 



น าทกุทา่นเดนิทางสูถ่นนคนเดนิหรอืตลาดอนิโดจนี หนองคาย **อสิระอาหารเย็น

ใหท้กุทา่นเลอืกซือ้สนิคา้และชมบรรยากาศรมิแมน่ า้โขงตามอธัยาศยั**(มือ้

ที2่) 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม หนองคาย ธาวลิลา่ เชญิทา่นพักผอ่นตามอธัยาศัย  

วนัทีส่อง วดัโพธิช์ยั – วดัอาฮงศลิาวาส - หนิสามวาฬ – สา้งรอ้ยบอ่  

          (เชา้/เทีย่ง/เย็น) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที3่) 

น าทา่นเดนิทางนมัสการ หลวงพอ่พระใส วดัโพธิช์ยั เพือ่เป็นสริมิงคลส าหรับการ

เดินทาง หลวงพ่อพระใส เป็นพระพุทธรูปศักดิ์ส ิทธิ์คู่บา้นคู่เมืองที่ชาวเมือง

หนองคายนับถอืกนัมาก มลีักษณะงดงาม ต านานเลา่วา่ พระธดิา 3 องคข์องกษัตรยิ์

ลา้นชา้งไดห้ล่อพระพุทธรูปขึน้ 3 องค ์และขนานนามพระพุทธรูปตามพระนามของ

ตนเอง ทกุปีในวันเพ็ญกลางเดอืน 7 ชาวเมอืงหนองคายจะมงีานประเพณีบญุบัง้ไฟ

บชูาพระใสทีว่ัดโพธิช์ยัเป็นประจ า 

 

น าท่านเดนิทางสู่จังหวัดบงึกาฬ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง 50 นาที)      

พาทา่นชมจุด สะดอืแมน่ า้โขง ณ วดัอาฮงศลิาวาส เป็นจุดทีแ่มน่ ้าโขงมคีวามลกึ

ที่สุดไม่สามารถวัดความลกึได ้กระแสน ้าไหลเชีย่วมากในช่วงฤดูน ้าหลากและมี

กระแสน ้าไหลวนเป็นรูปกรวยขนาดใหญ่ สังเกตไดจ้ากเมือ่มวีัสดุหรอืซากไมข้นาด

ใหญ่ลอยมาเมือ่ถงึบรเิวณนี้ส ิง่ของต่างๆ จะหมุนวนอยู่ประมาณ 30 นาที จงึไหล

ตอ่ไป ซึง่ชาวบา้นเชือ่กนัวา่ สะดอืแมน่ ้าโขง 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหาร (มือ้ที4่) 

ออกเดนิทางพาทา่นสู ่หนิสามวาฬ  (ใชเ้วลาเดนิทาง 30 นาท)ี หนึง่ในจุดสถานที่

ทอ่งเทีย่วของ ภสูงิห ์จังหวัดบงึกาฬ โดยบรเิวณนี้จะเต็มไปดว้ยกลุม่กอ้นหนิรปูทรง

ต่างๆ หนา้ผา และถ ้ากระจายอยู่ทั่วพื้นที่ เกิดเป็นความสวยงามในแบบต่างๆ         

หนิสามวาฬนัน้ เป็นหนิขนาดใหญ่ตดิหนา้ผาสงู แยกตัวเป็น 3 กอ้นใหญ่ๆ เรยีงต่อ

กันมีอายุประมาณ 75 ลา้นปีเลยทีเดียว ความพิเศษของหนิก็คือ เมื่อมองดูจาก

ระยะไกล หนิสามกอ้นนี้จะดูมลีักษณะคลา้ยกับฝูงครอบครัววาฬ มทีัง้พ่อวาฬ วาฬ

และลกูวาฬ น่ันเอง (เปลีย่นเป็นรถโฟลว์วิ เพือ่เดนิทางขึน้ชมววิดา้นบน) (รวมคา่รถ) 



จากนัน้น าท่านสูจุ่ดชมววิอกีแห่งคอื สา้งรอ้ยบอ่ จุดชมววิ สา้งรอ้ยบอ่ เป็นจุดชม

ววิใน ภูสงิห ์บงึกาฬ ทีเ่ป็นบรเิวณของหลุมขนาดใหญ่และเล็กสลับกันไปอยู่เป็น

จ านวนมาก แมว้่าทีน่ี่จะเป็นลานหนิเล็กๆ ไม่ไดใ้หญ่มากมายนัก แต่บรเิวณนี้กลับ

สามารถมองเห็นศาลากลางจังหวัดบงึกาฬ และเป็นจุดชมววิทีส่วยงดงามอยา่งมาก 

ใหท้า่นชืน่ชอบบรรยากาศยามพระอาทติยใ์กลต้กดนิทีม่คีวามสวยงามเป็นอยา่งมาก 

ค าวา่ สา้ง ทีแ่ปลวา่หลมุหรอืบอ่ ถา้ไดม้องดใูกล ้ๆ  แลว้จะรูส้กึวา่หลมุทีเ่ราเห็นกันนี้

เหมอืน อา่งจากชุชี ่หากมาในชว่งน ้าเต็มบอ่ยิง่ท าใหท้กุทา่นอยากทีจ่ะลงไปแชแ่ละ

ชืน่ชมความงดงามเบือ้งหนา้ 

 

เย็น  รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร  (มือ้ที5่) 

  น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม เดอะวนั บงึกาฬ  เชญิทา่นพักผอ่นตามอธัยาศัย 

วนัทีส่าม ภทูอก - ค าชะโนด – รา้นขายของฝาก - สนามบนิ        (เชา้/เทีย่ง/-) 

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที6่) 

 น าท่านเดนิทางสู ่ภูทอก เป็นทีต่ัง้ของ วดัเจตยิาศรวีหิาร วดัภูทอก จุดเด่นของ

วัดภทูอกคอื สะพานไมแ้ละบันไดขึน้ชมทัศนียภาพรอบๆ ภทูอก ใชเ้พยีงแรงงานคน

สรา้งบันไดเวยีนไปมารอบภูทอก เห็นววิแบบ 360 องศา นักท่องเทีย่วสามารถเดนิ

ชมสะพานเวยีนรอบเขาซึง่จะสามารถเห็นมุมมองทีแ่ตกต่างไปเรือ่ย ๆ ไฮไลทข์อง   

ภูทอก คือ พุทธวหิารอันเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ มีลักษณะแปลกและน่า

อัศจรรย ์คอื เป็นหนิแยกตัวออกมาจากหนิกอ้นใหญแ่ตไ่มต่กลงมาเพราะตัง้อยูอ่ยา่ง

ไดฉ้ากกบัพืน้โลกพอด ีคลา้ยๆ กบัพระธาตอุนิทรแ์ขวนทีพ่มา่  

 

น าทา่นเดนิทางสู ่วดัค าชะโนด ร่วมพธิบีวงสรวง พ่อปู่  แมย่่า ณ ชะโนด หรอืป่าค า

ชะโนด อกีหนึง่สถานทีท่่องเทีย่วศักดิส์ทิธิ ์ทีต่ัง้อยู่อ าเภอบา้นดุง จังหวัดอุดรธานี 



สถานทีแ่ห่งนี้นอกจากเป็นสถานทีเ่ลือ่มใสศรัทธาของชาวบา้นในจังหวัดอุดรธานี

และใกลเ้คยีงแลว้ หากแต่ยังเป็นสถานทีท่ีเ่ต็มไปดว้ยการเล่าขานต านานลี้ลับอัน

โด่งดังทีเ่ชือ่กันว่าเป็นดนิแดนของพญานาค ผืนป่าลอยน ้าหรือความเชือ่เกีย่วกับ

เมอืงบาดาล  

 

ค าแนะน าการสกัการะบชูา 

บรเิวณดา้นหนา้ทางเขา้เกาะค าชะโนด มีรา้นใหจ้ าหน่ายบายศรีหรือเครื่องถวาย

ตา่งๆ จากนัน้เมือ่เดนิเขา้ไปยังเกาะค าชะโนดจะมจีดุไหวส้กัการะตา่งๆ ดังนี ้ 

จดุที ่1 ศาลาท าพธิทีีม่รีปูป้ันของพ่อปู่ ศรสีทุโธและแมย่า่ศรปีทมุมา (บรเิวณจดุนี้จะ

มพีอ่พราหมณ์คอยใหค้ าแนะน าในการท าพธิ ี

**ส าหรับทา่นใดทีต่อ้งการบน หรอืขอพรใหพ้่อปู่ แมย่า่ชว่ยเหลอืในเรือ่งตา่งๆ ทาง

ดา้นขวาของศาลาท าพธิ ีจะมเีจา้หนา้ทีค่อยใหค้ าแนะน า นอกจากนี้ส าหรับท่านที่

ตอ้งการบน และขอพรสามารถรับชุดบนไดท้ี่จุดใหบ้ริการ โดยท าบุญตามก าลัง

ทรัพยข์องท่านหมายเหตุ: ชดุบน ประกอบไปดว้ย จานใส่ดอกดาวเรือง เทยีน ใบ

เขียนค าบนหรือค าอธิษฐานของท่าน จากนั้นเจา้หนา้ที่จะมอบกระดาษหนึ่งใบ

ส าหรับเก็บไว ้และรายละเอยีดเกีย่วกับการเตรยีมตัวหากค าอธษิฐานของท่านเป็น

จรงิ** 

**ส าหรับท่านใดทีน่ าบายศรพีญานาคมาถวายใหห้ันหนา้ของบายศรพีญานาคเขา้

หาตัวเรา หลังจากกลา่วบชูาจบ พ่อพราหมณ์จะน าบายศรี ไปวางไวท้ีห่นา้ของพ่อปู่

และแมย่า่ แตท่า่นใดทีป่ระสงคน์ ากลับ สามารถน ากลับได*้* 

จุดที ่2 หลังเสร็ตสิน้พธิ ีจากตรงศาลาของพ่อปู่ และแม่ย่าทางดา้นขวาจะเป็นตน้

ไทรใหญเ่พือ่ไปกราบไหวพ้อ่ป ูและแมย่า่อกีครัง้ทีต่น้ไทรใหญ ่ 

จุดที ่3 ศาลเจา้ตรงตน้มะเดือ่ยักษ์ ตน้มะเดือ่ขนาดใหญ่อายนัุบ 100 ปี ทีเ่ชือ่กันวา่

เป็นขุมทรัพยข์องพ่อปู่ ศรีสุทโธและแม่ย่าศรีปทุมมา ผูม้ักนิยมมากราบไหวข้อพร 

(ใหถ้กูหวย) 

จุดที ่4 บ่อน ้าศักดิส์ทิธิ ์ซ ึง่มคีวามเชือ่ว่า เป็นจุดเชือ่มต่อกับโลกบาดาล มนี ้าผุด

ตลอดทัง้ปี 

** ทัง้นี้จดุ และพธิกีารกราบไหวส้กัการะตา่งๆ ขึน้อยูก่บัระเบยีบการจัดการของทาง

ค าชะโนด ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงภายหลัง **  



มาตรการการเขา้ค าชะโนด ท ัง้ 12 ขอ้ ประกอบดว้ย 

• ลงทะเบยีนแอบพเิคชัน่ “ค าชะโนด” หรอื www.Co-news.ga/khamchanon/ 
• น าควิอารโ์ค๊ด แสดงตน ณ จดุคัดกรองประตหูนา้ 

• คัดกรอง วัดอณุหภมู/ิแสดงบัตรประชาชน เพือ่รับบัตรเขา้สกัการะ 
• สแกนบัตรเขา้ยังจดุพักคอย รอรอบเขา้สกัการะ และฟังค าแนะน าในการปฏบิัตขิณะเขา้

สกัการะ 

• ลา้งมอืกอ่นเขา้สกัการะเมือ่รับแจง้ตามรอบทีก่ าหนด 
• ถอดรองเทา้ รับพานบายศร ีแสดงบัตรเขา้สกัการะ / เดนิเขา้สกัการะแบบเรยีงแถว เวน้

ระยะหา่ง งดสมัผัส บันทกึภาพได ้
• สกัการะ 3 จดุ (ศาลเจา้ปู่ เจา้ยา่-ตน้มะเดือ่ยักษ์-บอ่น ้าศักดิส์ทิธ)ิ จดุละ 5 นาท ีปฏบิัตติาม

ค าแนะน า และงดสมัผัสจดุสมัผัสรว่ม 
• เดนิออกจากเกาะค าชะโนด เป็นระเบยีบ ตามรอบตนเอง 
• คนืบัตรเขา้สกัการะ ลา้งมอื 

• เลอืกซือ้สนิคา้ตามความเหมาะสม แตต่อ้งปฏบิัตติามค าแนะน า และเพิม่มาตรการอกี 2 ขอ้ 
คอื 

• เพิม่ชอ่งทางคัดกรองเฉพาะบคุคลบ ทีเ่ดนิทางมาจากพืน้ทีเ่สีย่งสงู ตามประกาศของ ศบค. 
และ 

• เพิม่รอบความถีใ่นการท าความสะอาดฆา่เชือ้โรค จากวันละ 3 รอบเป็น 6 รอบ 
 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหาร (มือ้ที7่) 

  น าทา่นแวะซือ้ของฝาก ณ รา้นขายของฝาก  

  ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิอดุรธาน ีเพือ่เดนิทางกลับกรงุเทพฯ 

  เดนิทางสูส่นามบนิ โดยสายการบนิ XXX เทีย่วบนิที ่XXX 

  เดนิทางถงึสนามบนิ กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมายเหต ุ: กอ่นจอง กรณุาสอบถามหอ้งวา่งกบัพนกังานขายอกีคร ัง้ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**ยนืยนัสายการบนิเมือ่กรุป๊คอนเฟิรม์** 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์

วนัเดนิทาง เดนิทาง 8 ทา่น พกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 

8-10 กมุภาพนัธ ์2565 6,666 2,000 

12-14 กมุภาพนัธ ์2565 7,555 2,000 

22-24 กมุภาพนัธ ์2565 6,666 2,000 

5-7 มนีาคม 2565 7,555 2,000 

15-17 มนีาคม 2565 6,666 2,000 

26-28 มนีาคม 2565 7,555  2,000 

2-4 เมษายน 2565 7,555 2,000 

19-21 เมษายน 2565 6,666 2,000 

7-9 พฤษภาคม 2565 7,555 2,000 

17-19 พฤษภาคม 2565 6,666 2,000 

7-9 มถินุายน 2565 6,666 2,000 

11-13 มถินุายน 2565 7,555 2,000 

21-23 มถินุายน 2565 6,666 2,000 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกน์ าเทีย่ว (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 300 บาท/ทรปิ/ทา่น 
 

ส าค ั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใด  อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทั  ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 
 



  อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

  เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

 

 

 

 คา่ต ัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั  
 คา่น า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง ไป-กลบั 

 คา่รถตูป้รบัอากาศน าเทีย่ว และรบั-สง่ ตามรายการทีร่ะบ ุ

 คา่ทีพ่กั 2 คนื หอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทา่กนั 
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กัไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดย
อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชนข์องลูกคา้เป็น
ส าค ั 

   กรณีนอน 3 ทา่น หอ้งนอนจะเป็นการเสรมิเตยีงเทา่น ัน้  

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่ง  ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตทุางบกและทางน า้ ตามเงือ่นไขของบรษิทั ประกนัภยัทีบ่รษิทัท าไว ้      

(ไมค่รอบคลุมถงึสุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย)ท ัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทั

ประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรบัรองทางการแพทย ์จากหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

 

 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 
 คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของ อุบตัภิยัทางธรรมชาต ิการประทว้ง การจลาจล 

การหยุดนดังาน การถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและ
เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้ทีเ่มอืงไทยและต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนอืความควบคุมของ
บรษิทั  

 คา่ทปิไกด ์300 บาท/ทา่น 
 คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืรายการ อาท ิคา่มนิบิาร ์คา่พาหนะตา่ง  
 คา่น า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งทีเ่กนิก าหนด 
 คา่ประกนัภยัธรรมชาต ิประกนัชวีติสว่นตวั และประกนัสขุภาพ 
 คา่อาหารส าหรบัทา่นทีท่านเจ มงัสวริตั ิและอาหารส าหรบัมสุลมิ 
 ชาวตา่งชาตเิพิม่ทา่นละ 500 บาท 
 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

 

 

 เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

 กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้กอ่นการเดนิทางและช าระคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน ภายใน 24 ช ัว่โมง 

พรอ้มส่งส าเนาบตัรประชาชน หลงัจากท าการจองทวัร ์2 วนั หากไม่ช าระตามทีบ่รษิทั

ก าหนด บรษิทั  จะถอืวา่ทา่น ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิขออนุ าตตดัทีน่ ัง่เพือ่ให้

อตัราคา่บรกิารรวม 

รวรวม 



ลกูคา้ทา่นอืน่ทีร่อทีน่ ัง่ เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทั ถอืวา่ทา่นยอมรบั

เงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่ง ทีไ่ดร้ะบไุวท้ ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 เอกสารรบัรองการไดร้บัวคัซนีป้องกนัโควดิ 19 หรอืใบรบัรองผลการตรวจโควดิ 

 โปรแกรมทวัรส์ าหรบัเดนิทาง 8 ทา่น ซึง่อตัราคา่บรกิารขึน้อยูก่บัประเภทหอ้งพกัทีล่กูคา้

เลอืกเพิม่เตมิ (ซึง่ตามโปรแกรมจะเป็นหอ้ง standard เทา่น ัน้ ) 

 

   เง ือ่นไขการยกเลกิการจอง 

เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ เมือ่จองและช าระเงนิแลว้ ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทาง 

แต่สามารถเลือ่นการเดนิทาง และเปลีย่นผูเ้ดนิทาง ภายใน 15 วนัก่อนการเดนิทาง   

กรณีเจ็บป่วยกะทนัหนั จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์าก

โรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษิทัจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป 

แตท่ ัง้นีท้า่นตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางได ้ตามความ

เป็นจรงิ และในกรณีเจ็บป่วยกระทนัหนักอ่นล่วงหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทั  

ของสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี และเมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงด

การใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์ม่

อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนืไมว่า่กรณีใดท ัง้ส ิน้ 

   หากตอ้งการเลือ่นวนัการเดนิทาง ตอ้งแจง้ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย กอ่นเดนิทาง 20 วนั  

 มฉิะน ัน้จะไม ่สามารถเลือ่นการเดนิทางได ้

   หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยทีเ่หลอืตามก าหนด บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิและรบิเงนิ

 มดัจ า 

   เงือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  
 บรษิทั  ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีม่ ี

นกัทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 8 ทา่น (ในพเีรยีตวนัเดนิทางราคาโปรโมช ัน่ทีแ่จง้ใน

ตารางของอตัราคา่บรกิาร) และรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 บรษิทั  จะไม่รบัผดิชอบใด  ท ัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การ

ยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน า

สิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทั   

 บรษิทั  จะไม่รบัผดิชอบใด  ท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสู หาย อนัเนือ่งเกดิจากความ

ประมาทของท่าน, เก ิดจากการโจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของ

นกัทอ่งเทีย่วเอง  

 เมือ่ช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทั  แลว้ ทางบรษิทั  จะถอืวา่ทา่นได้

ยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่ง  ท ัง้หมด  

 มคัคเุทศก ์หวัหนา้ทวัร ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการใหค้ าส ั าใด   

ท ัง้ส ิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจลงนามและมปีระทบัตราของ

บรษิทั  ก ากบัเทา่น ัน้ 



 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบใด  ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใด  ทีเ่พ ิม่ข ึน้

ของนกัทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษิทั เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล 

การนดัหยุดงาน การปฏวิตั ิ อุบตัเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสู หายหรอืเสยีหายของ

สมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสุดวสิยัอืน่ เป็น

ตน้ 

 ทางบรษิทั จะไมร่บัผดิชอบใด ท ัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษิทั ไมค่รบ อาท ิ

ไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมือ้,เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่างทางบรษิทั ได้

ช าระ คา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศและในประเทศ แบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดนิทาง

เรยีบรอ้ยแลว้ 

 ทางบรษิทั จะไมร่บัผดิชอบใด ท ัง้ส ิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉนิจากโรค 

ประจ าตวั ซึง่ไม่ไดเ้กดิจากอุบตัเิหตุในรายการทอ่งเทีย่ว(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัใน 

เงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 

  บรษิทั มสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ข   
ได ้

 พาหนะ, ราคา และ รายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดย 

ค านงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าค ั 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบ หากผูเ้ดนิทางไมป่ฏบิตัติามขอ้ก าหนดมาตรการ

 ควบคมุโรคการแพรร่ะบาด COVID-19 บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ย

 ทีเ่กดิขึน้ใดใด ท ัง้ส ิน้ 

 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทั แลว้ทางบรษิทั  

จะถอืวา่ทา่นยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 

  

 


