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• มคัคุเทศกแ์ละทีมงานผูช้ านาญเส้นทางและบริการดี เป็นกนัเอง สนุกสนาน มีความรู้  
• ที่พกัมาตรฐาน  
• รถตู ้ปรับอากาศ VIP ส าหรับคณะท่าน 
• อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านที่เราคดัเลือกให้ สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเยี่ยม  



 
 
 
 
 
 
 

 ก ำหนดกำรเดินทำง 
 เมษายน  22-25 / 29เม.ย.-02พ.ค. 
 พฤษภาคม  01-04 / 02-05 / 03-06 / 06-09 / 08-11 / 13-16  / 20-23 / 23-26 / 27-30 
 มิถุนายน  02-05 / 03-06 / 04-07 / 11-14 / 18-21 / 25-28 
 กรกฎาคม  02-05 / 09-12 / 16-19 / 23-26 / 24-27 / 27-30  / 30 ก.ค.-02 ส.ค. 
 สิงหาคม  06-09 / 11-14 / 12-15 / 13-16 / 20-23 / 27-30  
 กนัยายน  03-06 / 10-13 / 17-20 / 24-27 

วันแรกของกำรเดินทำง(1) กรุงเทพฯ – อุดรธำนี – ป่ำค ำชะโนด – หนองคำย – ศำลำแก้วกู่  
     วัดโพธิ์ชัย – ตลำดท่ำเสด็จ    
05.00 น. คณะนกัเดินทางพบกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยสมายลโ์ดย

มีเจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวก
เร่ืองบตัรโดยสารและสัมภาระ 

07.25 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี 
โดยสารการบินไทยสมายล ์เที่ยวบินที่ WE 002 

08.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานอุดรธานี หลงัรับสัมภาระ
เรียบร้อยแล้ว น าท่าน เดินทางสู่ “ค าชะโนด” หรือ 
“ป่าค าชะโนด” (89 กม.) สถานที่ท่องเที่ยวศกัด์ิสิทธ์ 
ที่ตั้งอยู่อ  าเภอบา้นดุง จงัหวดัอุดรธานี ดินแดนที่เต็ม
ไปด้วยการเล่าขานต านานลี้ลบัอนัโด่งดัง ที่เช่ือกัน
ว่าเป็นดินแดนของพญานาค ป่าค าชะโนด ตั้ งอยู่
ภายในพ้ืนที่วดัศิริสุทโธค าชะโนด ดา้นในของป่าค า
ชะโนด เป็นที่ตั้งของศาลเจา้ปูศรีสุทโธ และ “บ่อน ้ า
ศกัด์ิสิทธ์ิ” หรือ “บ่อค าชะโนด”   

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถิ่น  
บ่าย หลงัอาหารเดินทางสู่ จ.หนองคาย (81 กม.) น าท่าน

ชม “ศาลาแกว้กู่”  หรือ วดัแขก อุทยานเทวาลยัแห่ง

ความศรัทธา  อนัเป็นพิพิธภณัฑ์กลางแจง้ที่สวยงาม

แปลกตา จัดแสดงรูปป้ันก่ออิฐถือปูนเร่ืองราวทาง



 
 
 
 
 
 
 

ศาสนา จ านวนรวมกว่า 200 องค์ โดยประกอบด้วยพระพุทธรูป พระรูปของพระโพธิสัตว ์เทพเจา้ฮินดู บุคคลใน

คริสตศ์าสนา ความเช่ือพ้ืนบา้น และตวัละครจากรามเกียรต์ิ เป็นสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และงดงามดูสวยงามตระการ

ตา  จากนั้นเดินทางสู่ “วดัโพธิชัย” สักการะ “หลวงพ่อพระใส” พระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมืองของชาวหนองคาย เพื่อ

ความเป็นสิริมงคล จากนั้นน าท่านสู่ “ตลาดท่าเสด็จ” ริมแม่น ้ าโขง แหล่งรวมสินคา้เป็นแหล่งซ้ือขายผลิตภณัฑ์

จงัหวดัหนองคาย เช่น อาหารพ้ืนเมือง สินคา้โอทอป ของที่ระลึก และของเคร่ืองใช้ต่างๆ นอกจากน้ีริมถนนมีชัย

ใกลก้บัตลาดท่าเสด็จ มีตึกแถวโบราณเรียงรายอยู ่บางอาคารยงัอยูใ่นสภาพดี ให้เดินชมและถ่ายภาพเล่นอีกดว้ย 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถิ่น  

ที่พัก :  โรงแรมรอยัล นำคำ หนองคำย หรือ ที่พักระดับใกล้เคียง 
 

วันที่สองของกำรเดินทำง(2) อุทยำนประวัติศำสตร์ภูพระบำท – วัดป่ำภูก้อน – ถ ำ้ดินเพียง 
     วัดผำตำกเส้ือ (เกล็ดพญำนำคริมโขง) 
เชา้ บริการอาหารมื้อเชา้ ณ โรงแรมที่พกั  
 หลงัอาหารเดินทางสู่ “อุทยานประวตัิศาสตร์ภูพระบาท” 

(69 กม.) ตั้ งอยู่บริเวณเชิงเขาภูพาน ถือเป็นอุทยานที่
แสดงถึงอารยธรรมของมนุษย ์ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็น
หินทรายที่ ถูกขัด เกลาจากขบวนการกัดกร่อนทาง
ธรรมชาติกดัเซาะ มาเป็นเวลาหลายลา้นปี ท าให้เกิดเป็น
โขดหินน้อยใหญ่รูปร่างต่างๆ กัน มีจุดให้ชมหลายแห่ง 
เช่น ถ ้ าลายมือ ถ ้ าโนนสาวเอ้ ถ  ้ าคน ถ ้ าววัแดง (ซ่ึงถ ้ า
เหล่าน้ีสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นที่พ  านักของมนุษย์สมัย
หิน   นอกจากนั้นยงัมีลานหินที่สวยงาม คือ ลานหินโนน
สาวเอ้ ธรรมชาติได้สร้างเพิงหินต่าง ๆ ไว ้ท าให้มนุษย์
รุ่นหลงั ๆ ไดจิ้นตนาการผูกเป็นเร่ืองต านานพ้ืนบา้น คือ 
เร่ือง "นางอุสา-ท้าวบารส" ชม "หอนางอุสา"  ที่ตั้ ง
ตระหง่านเป็นเอกลกัษณ์อันโดดเด่น โดยมีลักษณะเป็น
โขดหินลักษณะคล้ายรูปเห็ดตั้ งอยู่บนลาน จากนั้นน า
ท่านสักการะ "พระพุทธบาทบวับก" (2.3 กม.) รอยพระ
พุทธบาทมีลกัษณะเป็นแอ่งลึกประมาณ 60 เซนติเมตร ที่
มีการสร้างพระธาตุเจดียค์รอบรอยพระพุทธบาท ภายใน
พระธาตุเจดียบ์รรจุพระบรมสารีริกธาตุ ตวัองค์เจดียเ์ป็น



 
 
 
 
 
 
 

ทรงบวัเหลี่ยมคลา้ยองคพ์ระธาตุพนม จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ‘วดัป่าภูกอ้น’ (59 กม.) สถานที่ปฏิบตัิธรรม ตั้งอยู่
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูง และป่าน ้ าโสม ท้องที่บ้านนาค าใหญ่ ต าบลบ้านก้อง เป็น รอยต่อแผ่นดิน 3 
จงัหวดั คือ อุดรธานี เลย และหนองคาย ภายในวดัมีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุ ในพระเกศพระร่วงโรจน์ศรีบูรพา 
ซ่ึงเป็นประธานประดิษฐานหนา้องคพ์ระปฐมรัตนบูรพาจารยม์หาเจดีย ์มีพระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี 
เป็นพระพุทธรูปปางปรินิพพาน ท าดว้ยหินอ่อนขาวจากเมืองคาร์ราร่า ประเทศอิตาลี ความยาว 20 เมตร มี ลกัษณะ
อ่อนชอ้ยงดงาม 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถิน่  
บ่าย เดินทางสู่ ‘ถ ้าดินเพียง’ (41 กม.) สถานที่ที่มีเร่ืองเล่าและต านานเก่ียวกบัเร่ืองพญานาค อยูใ่นวดัถ ้าศรีมงคล ภายใน

ถ ้ามีน ้ าช้ืนอยูต่ลอดเวลาและมีลกัษณะเป็นโพรงลอดผ่านเขา้ไปได ้อีกทั้งยงัมีจุดที่เช่ือมต่อกบัล าน ้ าโขง ชาวบา้น
เช่ือว่าถ ้ าแห่งน้ี เคยเป็นสายทางที่พญานาคใช้
เดินทางไปสู่เมืองบาดาล โดยภายในถ ้ ามีการติด
ไฟนีออนสีต่างๆ กระทบกบัช่องและโพรงภายใน
ถ ้าย่ิงท าให้ดูมีความสวยงามและอศัจรรย ์(หมาย
เหตุ : แนะน าทุกท่าน แต่งกายแบบทะมัดทะแมง 
เน่ืองจากการเข้าถ ้ าเพียงดิน ไม่สามารถสวม
รองเทา้เขา้ไปได ้ และการเย่ียมชมถ ้าเพียงดิน บาง
จุดจะมี ก ารมุ ด  ก ารคลาน  และก ารหมอบ )   
จากนั้ นเดินทางสู่ ‘วัดผาตากเส้ือ’ (18 กม.)  ชม
ความงดงามทัศนียภาพฝ่ังไทยและฝ่ังลาว โดยมี
แม่น ้ าโขงไหลผ่านแบ่งเส้นเขตแดนระหว่างสอง
ประเทศที่ส ร้างความประทับใจจากจุดชมวิว
ดา้นบนของ ‘SKYWALK’ ที่ติดตั้งอยู่บนหน้าผา  
ช่วงน ้ าล งจะ เห็ น  “เกล็ ดพญ าน าค ริม โขง ” 
ปรากฏการณ์ธรรมชาติอันน่าอัศจรรย์ที่ เกิดจา
กลอนคลื่น ในแม่น ้ าโขงพัดพาเอาทรายและ
ตะกอนมาทับถมจนคล้ายเกล็ดพญานาค มีให้พบ
เห็นโดยทวัร์ไปบริเวณสันดอนแม่น ้ าโขง (ควรติด
ก ล้ อ ง ส่ อ งท างไ ก ล ม าด้ ว ย )  ทั้ ง น้ี ก าร เกิ ด
ปรากฏการณ์เกล็ดพญานาคริมโขงจะขึ้นอยูก่บักระแสน ้าและสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น ส่วนมากจะพบเห็นไดใ้น
บางช่วงของฤดูหนาว และในฤดูร้อนของทุกปี ประมาณ เดือน ธ.ค.-เม.ย. *** 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถิ่น  

ที่พัก :  บ้ำนไม้ริมโขง รีสอร์ท/ สังคมริเวอร์ หรือ ที่พักระดับใกล้เคียง 



 
 
 
 
 
 
 

วันที่สำมของกำรเดินทำง(3) ทะเลหมอก ‘ห้วยภูอีสัน’ – พระธำตุบังพวน - บึงกำฬ – วัดอำฮง   
 หินสำมวำฬ   
05.30 น. รุ่งอรุณยามเชา้ น าทุกท่านเดินทางสู่ “ห้วยภูอีสัน” (18 กม.) 

จากนั้นเปลี่ยนเป็นรถท้องถิ่น (รถอีแต๋น) สู่ จุดชมทะเล
หมอกที่สวยงามและขึ้นช่ือของหนองคาย สัมผสัแสงแรก
ของวันและชมทัศนียภาพแบบพาโนรามาเกาะแก่งของ
แม่น ้าโขงที่เบื้องล่างที่สวยงาม 

เชา้ บริการอาหารมื้อเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 
 หลังอาหารน าท่านเดินทางสู่ ‘พระธาตุบงัพวน’ (72 กม.) 

มนัสการ พระธาตุ เจดีย์เก่ าแก่ที่ ส าคัญ ของจังหวัด
หนองคาย วดัพระธาตุบงัพวน นอกจากมีองคพ์ระธาตุแลว้ 
ยงักลุ่มโบราณสถานที่เรียกว่า สัตตมหาสถาน ที่สร้างขึ้น
ตามคติพุทธศาสนา จ านวน 7 แห่ง คือ โพธิบลัลงัก์, อนิม
มิสเจดีย,์ รัตนจงกรมเจดีย,์ รัตนฆรเจดีย,์ อชาปาลนิโครธ
เจดีย,์มุจลินทเจดีย ์และราชายตนะเจดีย ์ซ่ึงในวดัพระธาตุ
บังพวนแห่งน้ีนับ เป็นที่ เดียวในโลกที่ ย ังหลงเหลือ
โบราณสถานอนัเป็นสัตตมหาสถานจากอดีตครบทั้ง 7 ส่ิง  

10.30 น. เดิ น ท าง สู่  “วัด อ าฮ งศิ ล าว าส ”  (72 ก ม .)  ตั้ งอ ยู่ ที่  
อ.เมืองบึงกาฬ ริมฝ่ังแม่น ้ าโขงบริเวณแก่งอาฮง แอ่งน ้ า
ขนาดใหญ่จากฝ่ังไทยถึงฝ่ังลาวที่มีความยาวประมาณร้อย
กว่าเมตร บริเวณหนา้วดัซ่ึงเป็นที่ตั้งของแก่งอาฮง คือ จุดที่
ลึกที่สุดของแม่น ้าโขงซ่ึงมีความลึก 200 เมตร    

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถิน่  
บ่าย เดินทางสู่ ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์ และ

ป่าดงสีชมพู (44 กม.) บริเวณน้ีจะเต็มไปดว้ยกลุ่มกอ้นหิน
รูปทรงต่างๆ หน้าผา และถ ้ า กระจายอยู่ทั่วพ้ืนที่ น าท่าน
ขึ้นสู่ “หินสามวาฬ” (Tree Rock Whale) มีอายกุว่า 75 ลา้น
ปี ลักษณะเป็นก้อนหินขนาดมหึมาวางเรียงกัน 3 ก้อน 
รูปร่างคลา้ยปลาวาฬ  สามารถยืนชมทศันียภาพของป่าภูววั 
ห้วยบังบาตร แก่งสะดอก หาดทรายแม่น ้ าโขง และภูเขา



 
 
 
 
 
 
 

เมืองปากกระด่ิงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอยา่งชดัเจน 
ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถิ่น 

ที่พัก :  โรงแรม เดอะ วัน หรือ ที่พักระดับใกล้เคียง 
 

วันที่ส่ีของกำรเดินทำง(4) ภูทอก (วัดเจติยำศรีวิหำร) – บึงโขงหลง –  กรุงเทพฯ   
เชา้ บริการอาหารมื้อเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 
08.30 น. น าท่านเดินทางสู่ “วดัภูทอก” หรือ “วดัเจติยาศรีวิหาร” 

(47 กม.) จากนั้น เดินเทา้ขึ้นสู่ยอดภูทอก จุดเด่นของภู
ทอกก็คือ สะพานไม้และบนัไดขึ้นชมทศันียภาพรอบ 
ๆ ภูทอก เวียนไปมา รอบภูทอกแบบ 360 ซ่ึงมีทั้งหมด 
7 ชั้น ใชเ้วลาในการก่อสร้างนานถึง 5 ปี ทางเดินขึ้นแต่
ละชั้นจะผ่านทั้งผ่านซอกหิน สามารถมองเห็นทิวทศัน์
ของเนินเขาเต้ียๆ สลับกัน และทัศนียภาพของภูลงักา 
รวมถึงอุโมงค์ และถ ้ าต่างๆ  และพุทธวิหารอันเป็นที่
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ชั้นที่ 6 จะเป็นจุดชมวิวที่
สวยที่สุดของภูทอก 

10.30 น. เดินทางสู่  “บึงโขงหลง”  (26 กม .) แวะ เก็บภาพ
บรรยากาศของทะเลสาบขนาดใหญ่ที่เป็นพ้ืนที่อนุรักษ ์
และแหล่งอาศยัของสัตวน์ ้ า และพืชน ้ านานาชนิด เช่น 
นกกว่า 100 ชนิด โดยเป็นนกอพยพกว่า 50 ชนิด 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถิน่  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “วัดสันติวนำรำม”(141 กม.) อุโบสถ

ดอกบวักลางน ้ า ตั้งอยู่ที่ วดัสันติวนาราม พุทธอุทยาน
บ้านเชียง อ าเภอหนองหาน จังหวดัอุดรธานี ใกล้กับ
แหล่งมรดกโลกชุมชนบา้นเชียง เป็นพระอุโบสถทรง
ดอกบัวสีขาวหน่ึงเดียวในประเทศไทย ที่ตั้ งโดดเด่น
กลางน ้ ามีสะพานทางเดินเช่ือมไปยงัพระอุโบสถ ส่วน
ภายในวิจิตรตระการตาดว้ยภาพวาดฝาผนังที่บอกเล่า
เร่ืองราวพุทธประวตัิ มีองค์พระประธานสีขาวโดดเด่น
อยู่ภายในอุโบสถ บริเวณโดยรอบอุโบสถยงัโอบลอ้ม
ไปดว้ยบึงน ้าขนาดใหญ่ ซ่ึงมีปลาอาศยัอยูเ่ป็นจ านวนมาก สามารถท าทานดว้ยการให้อาหารปลาไดอ้ีกดว้ย  จากนั้น 



 
 
 
 
 
 
 

น าท่านชม “ชุมชนบ้ำนเชียง”(8 กม.) เป็นชุมชนเก่าแก่ที่ได้ช่ือว่าเป็นแหล่งมรดกโลก  มีถนนคนเดินซ่ึงมีร้าน
จ าหน่ายและแหล่งขายของฝากสินคา้โอทอป เปิดให้บริการทุกวนั ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น. สินคา้ที่มีความโดด
เด่น คงไม่พน้  เคร่ืองป้ันดินเผาบา้นเชียง ที่มีเอกลกัษณ์และลวดลายสวยงาม ผา้ทอบา้นเชียง เป็นผา้ทอพ้ืนเมืองที่
เป็นมรดกตกทอดกนัมายาวนาน ซ่ึงร้านคา้จะตั้งอยู่เรียงรายริมถนนสามารถเดินเลือกช้อปไดต้ามความพึงพอใจ 
สินคา้ขึ้นช่ือ หมอ้ดินเผาหมอ้ลายเขียนสีก่อนประวติัศาสตร์  ซ่ึงปัจจุบนัชาวบา้นไดน้ ามรดกช้ินเอก น ามาต่อยอด
สร้างสรรค์เป็นผลิตภณัฑ์เคร่ืองป้ันดินเผาในรูปภาชนะต่างๆไปจนถึงสินค้าที่ระลึก ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่าน
เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี  

*** อำหำรเย็นอิสระตำมอัธยำศัย *** 
20.55 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยสมายล ์เที่ยวบินที่ WE 009 
22.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การล่าชา้
ของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น  เพ่ือความเหมาะ และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ไดม้อบหมายให้ 
มคัคุเทศก์มีอ  านาจตดัสินใจ  ทั้งน้ีจะค านึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั  

 

 อัตรำค่ำบริกำร 
วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ ราคาท่านล่ะ 

พกัห้องละ 2-3 ท่าน 
เด็ก 2-12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

(มีเตียงเสริม) 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 
(ไมม่ีเตียงเสริม) 

พกัท่านเดียว  
เพิ่มท่านละ 

22-25 เม.ย. 64 11,990 11,990 11,790 11,490 3,000 
29เม.ย.-02พ.ค. 64 15,990 15,990 15,790 15,490 4,000 

01-04 พ.ค. 64 15,990 15,990 15,790 15,490 4,000 
02-05 พ.ค. 64 15,990 15,990 15,790 15,490 4,000 
03-06 พ.ค. 64 15,990 15,990 15,790 15,490 4,000 
06-09 พ.ค. 64 12,990 12,990 12,790 12,490 3,000 
08-11 พ.ค. 64 12,990 12,990 12,790 12,490 3,000 
13-16 พ.ค. 64   13,990 13,990 13,790 13,490 3,000 
20-23 พ.ค. 64 12,990 12,990 12,790 12,490 3,000 
23-26 พ.ค. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 3,000 



 
 
 
 
 
 
 

27-30 พ.ค. 64 12,990 12,990 12,790 12,490 3,000 
02-05 มิ.ย. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 3,000 
03-06 มิ.ย. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 3,000 
04-07 มิ.ย. 64 12,990 12,990 12,790 12,490 3,000 
11-14 มิ.ย. 64 12,990 12,990 12,790 12,490 3,000 
18-21 มิ.ย. 64 12,990 12,990 12,790 12,490 3,000 
25-28 มิ.ย. 64 12,990 12,990 12,790 12,490 3,000 
02-05 ก.ค. 64 12,990 12,990 12,790 12,490 3,000 
09-12 ก.ค. 64 12,990 12,990 12,790 12,490 3,000 
16-19 ก.ค. 64 12,990 12,990 12,790 12,490 3,000 
23-26 ก.ค. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 3,000 
24-27 ก.ค. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 3,000 
27-30 ก.ค. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 3,000 

30ก.ค.-02 ส.ค. 64 12,990 12,990 12,790 12,490 3,000 
06-09 ส.ค. 64 12,990 12,990 12,790 12,490 3,000 
11-14 ส.ค. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 3,000 
12-15 ส.ค. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 3,000 
13-16 ส.ค. 64 12,990 12,990 12,790 12,490 3,000 
20-23 ส.ค. 64 12,990 12,990 12,790 12,490 3,000 
27-30 ส.ค. 64 12,990 12,990 12,790 12,490 3,000 
03-06 ก.ย. 64 12,990 12,990 12,790 12,490 3,000 
10-13 ก.ย. 64 12,990 12,990 12,790 12,490 3,000 
17-20 ก.ย. 64 12,990 12,990 12,790 12,490 3,000 
24-27 ก.ย. 64 12,990 12,990 12,790 12,490 3,000 

*** เพียงจ ำนวน 6 ท่ำนเท่ำนั้น ออกเดินทำง *** 



 
 
 
 
 
 
 

กำรเลือกที่น่ัง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิให้ลูกคา้ที่ท าการจองและช าระมดัจ ามาก่อน เลือกที่นัง่บนรถตูโ้ดยสารก่อน 

 

อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั กรุงเทพฯ-อุดรฯ // อุดรฯ-กรุงเทพฯ 
2. ค่ารถตูป้รับอากาศ VIP น าเที่ยวตามระบุไวใ้นรายการ   
3. โรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐาน 3 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่าน 
4. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ  
5. ค่าล่องเรือหางยาวชม ทะเลบวัแดง 
6. มคัคุเทศก์ผูม้ีประสบการณ์น าเที่ยวให้ความรู้ ดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   
7. ค่าประกนัอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (หากท่านอายุเกิน 75 ปี หรือไม่ได้เดินทางไปและ

กลบัพร้อมกรุ๊ป ท่านตอ้งซ้ือประกนัเด่ียวเพ่ิม) 

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  
2. ค่าทิปมคัคุเทศก์พร้อมทั้งผูช่้วยมคัคุเทศก์  และค่าทิปพนกังานขบัรถ ท่านละ 500 บาท 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
 

เง่ือนไขกำรส ำรองที่นั่ง และกำรช ำระเงิน  
1. กรุณาช าระค่ามดัจ าทวัร์ 8,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วนัท าการนับจากวนัจอง พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน (ที่สะกด

ช่ือและนามสกุลภาษาองักฤษ เพื่อใชน้ าส่งประกนัการเดินทาง) และหลกัฐานโอนเงิน 
2. ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วนัท าการ หรือตามวนัเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ช าระเงินค่า

มดัจ าหรือช าระไม่ครบ บริษทัฯ มีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทาง) 

เง่ือนไขกำรยกเลิก   
1. กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจง้หลงัจากจ่ายเงินมดัจ าแลว้ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 2,000 บาท หาก

แจง้ ระหว่าง 15-8 วนัท าการ ก่อนวนัเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินให้กบัลูกคา้จ านวน 50 % ของเงินที่ลูกคา้
ไดช้ าระไวแ้ลว้ หากแจง้นอ้ยกว่า 8 วนัท าการก่อนวนัเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ินให้กบัลูกคา้  

 

***หมำยเหตุ*** 
● การเดินทางในแต่ละคร้ังตอ้งมีผูเ้ดินทางที่เป็นผูใ้หญ่ จ านวน 20 ท่านขึ้นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 



 
 
 
 
 
 
 

● รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง
การเมือง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ให้ทราบล่วงหนา้ โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงประโยชน์
และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัที่สุด 

● หากท่านไมไ่ดเ้ดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการที่
ขาดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีที่ท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเน้ือสัตว ์หรือแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บริษทัฯให้ทราบล่วงหนา้ 
● ทางบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ 
ภยัจากธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรือส่ิงของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ 
● การจดัที่นัง่บนรถบสัขึ้นอยูก่บัล าดบัการจอง และถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ 
● เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
 

มำตรกำรกำรดูแลป้องกัน ในช่วงภำวะโควิด 19 
● ผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
● ตอ้งมีการตรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก์่อนขึ้น-ลงรถทุกคร้ัง 
● ที่นัง่บนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ) 
● มีการฉีดพ่นท าความสะอาดบนรถโดยสาร 


