
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ - ทะเลบวัแดง - อุดรธาน ี- เกาะค าชะโนด - ถนนคนเดนิอุดรธาน ี

 

04.30 น. พรอ้มกันที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 เพือ่เตรียมตัวเดนิทาง และผ่านขัน้ตอนการเช็คอนิ 

07.30 น. บินลัดฟ้าสู่  สนามบินอุดรธานี โดยสายการบิน THAI VIETJET เที่ยวบินที่ VZ200 (ใชร้ะยะเวลาเดินทาง

โดยประมาณ 1 ช่ัวโมง 10 นาท)ี  

จดัท ีน่ ัง่แบบ 3-3 ไม่มบีรกิารอาหารบนเคร ือ่งท ัง้ขาไปและขากลบั 

(ไม่รวมน า้หนกักระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ทอ้งเคร ือ่ง และสามารถถอืขึน้เคร ือ่งไดไ้ม่เกนิ 7 กก./ทา่น หากทา่น

ตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายเพิม่) 

**หมายเหตุ: เท ีย่วบนิและประเภทเครือ่งบนิอาจมกีารเปล ีย่นแปลงข ึน้อยู่กบัประกาศของทางสายการบนิ**  

 
08.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิอุดรธาน ี หลังจากรับกระเป๋าเดนิทางเรียบรอ้ยแลว้ จากนัน้น าท่านเดนิทางโดยรถตูว้ไีอพ ี  

                          

น าท่านเดนิทางสู่ ทะเลบวัแดง ตัง้อยู่ทีบ่งึหนองหาน อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธาน ี ซ ึง่ทีท่ะเลบัวแดงถอืว่าเป็นความ

มหศัจรรย์ทางธรรมชาตทิีง่ดงาม และยังเป็นสถานทีท่ ีไ่ดรั้บการยอมรับว่าเป็น Unseen Thailand อกีหนึง่แหล่งเลยก็ว่า

ได ้ทะเลบัวแดง หรือบงึหนองหานม ีเน ือ้ที ่ 28,125 ไร่โดยประมาณ เต็มไปดว้ยปลาจ านวนมาก มนีกอย่างนอ้ย 74 ชนดิ 

และพชืน ้าอกีอย่างนอ้ย 15 ชนดิ โดยเฉพาะ บัวแดง หรือบัวสาย ทีจ่ะพรอ้มใจกันบานสะพร่ังในช่วงฤดูหนาวของทุกปี

อกีดว้ย  

 

 



 

 

กลางวนั            บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร  

 

น าท่านเดนิทางไปยัง เกะค าชะโนด เชือ่กันว่าเป็นสถานทีศ่ักด ิส์ ิทธ ิแ์ละดนิแดนลีลั้บ จุดเชือ่มต่อระหว่างเมอืงบาดาล

และโลกมนุษย์ สถานทีแ่หง่น ีป้รากฏในต านานพื้นบา้นที่เช ือ่กันว่าเป็นที่สงิสถติของพญานาคราชปู่ศรีสุทโธ และองค์

แม่ศรีปทุมมานาคราชเทว ี และส ิง่ล ีลั้บต่างๆ เป็นทีย่ึดเหนีย่วจิตใจรวมศรัทธาของคนในจังหวัดอุดรธานแีละ อ ีส าน

ตอนบน ค าชะโนดมลัีกษณะเป็นเกาะลอยน ้า เม ือ่เขา้มาถงึภายในพืน้ทีข่องค าชะโนด จะรูส้กึไดถ้งึความร่มรื่น ร่มเย็น 

เพราะปกคลุมไปดว้ยตน้ชะโนดท่ัวบริเวณ ใหท่้านไดก้ราบไหวศ้าลเจา้ปู่ศรีสุทโธขอโชค ขอพร ขอลาภ ตามอัธยาศัย 

 

**ค าแนะน าการสกัการะบูชา** 

 

บริเวณดา้นหนา้ทางเขา้เกาะค าชะโนด มรีา้นใหจ้ าหน่ายบายศรี หรือเครื่องถวายต่างๆ จากนัน้เม ือ่เดนิเขา้ไปยังเกาะค า

ชะโนดมจุีดไหวส้ักการะต่างๆ ดังน ี ้

- จุดที ่1  ศาลาท าพธิทีีม่รูีปป้ันของพ่อปู่ศรีสุทโธ 

และแม่ย่าศรีปทุมมา (บริเวณจุดนีจ้ะมพ่ีอ

พราหมณค์อยใหค้ าแนะน าในการท าพธิ)ี 

o ส าหรับท่านใดทีต่อ้งการบน หรือขอพร

ใหพ่้อปู่แม่ย่าช่วยเหลอืในเรื่องต่างๆ 

ทางดา้นขวาของศาลาท าพธิ ี จะม ี

เจา้หนา้ทีค่อยใหค้ าแนะน า นอกจากนี้

ส าหรับท่านทีต่อ้งการบน และขอพร

สามารถรับชุดบนไดท้ีจุ่ดใหบ้ริการ 

โดยท าบุญตามก าลังทรัพย์ของท่าน  

หมายเหตุ: ชุดบน ประกอบไปดว้ย จาน

ใสด่อกดาวเรือง เทยีน ใบเขยีนค าบนหรือค าอธษิฐานของท่าน จากนัน้เจา้หนา้ทีจ่ะมอบ

กระดาษหนึง่ใบส าหรับเก็บไว ้ และรายละเอยีดเก ีย่วกับการเตรียมตัวหากค าอธษิฐานของท่าน

เป็นจริง 

o ส าหรับท่านใดทีน่ าบายศรีพญานาคมาถวายใหห้นัหนา้ของบายศรีพญานาคเขา้หาตัวเรา 

หลังจากกล่าวบูชาจบ พ่อพราหมณจ์ะน าบายศรี ไปวางไวท้ีห่นา้ของพ่อปู่ และแม่ย่า แต่ท่านใด

ทีป่ระสงคน์ ากลับ สามารถน ากลับได ้

- จุดที ่2  หลังเสร็ตส ิน้พธิ ี จากตรงศาลาของพ่อปู่และแม่ย่าทางดา้นขวาจะเป็นตน้ไทรใหญ่เพือ่ไปกราบ

ไหวพ่้อปู และแม่ย่าอกีครั้งทีต่น้ไทรใหญ่ 

- จุดที ่3  ศาลเจา้ตรงตน้มะเดือ่ยักษ์ ตน้มะเด ือ่ขนาดใหญ่อายุนับ 100 ปี ทีเ่ช ือ่กันว่าเป็นขุมทรัพย์ของพ่อ

ปู่ศรีสุทโธและแม่ย่าศรีปทุมมา ผูม้ักนยิมมากราบไหวข้อพร (ใหถู้กหวย) 

- จุดที ่4  บ่อน ้าศักด ิส์ทิธ ิ ์ ซ ึง่มคีวามเชือ่ว่า เป็นจุดเชือ่มต่อกับโลกบาดาล ม ี

น ้าผุดตลอดทัง้ปี 

 

** ทัง้น ีจุ้ด และพธิกีารกราบไหวส้ักการะต่างๆ ข ึน้อยู่กับระเบยีบการจัดการ

ของทางค าชะโนด ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงภายหลัง **  

 

 

 

 

                         

น าท่านเพลดิเพลนิ ถนนคนเดนิอุดรธาน ี ซ ึง่จะมกีารจ าหน่ายสนิคา้ทีไ่ม่ท าลายสิ่งแวดลอ้ม งานหตัถกรรม งานศลิปะ 

สนิคา้หายาก และสนิคา้ภูมปัิญญาทอ้งถ ิน่ และส่วนของลานกจิกรรมมกีารส่งเสริมกลุ่มนักเรียน นักศกึษาใหแ้สดง

ความสามารถทางดนตรี เปิดใหบ้ริการวันศุกร์-เสาร์ ตัง้แต่เวลา 16.00-21.00 น. 

 

            ** เพือ่ความเพลดิเพลนิในการทอ่งเท ีย่ว ใหท้า่นอสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั ** 

 

พกัท ี ่ โรงแรมตน้คูณ หรอืระดบัเทยีบเทา่เดยีวกนั 

 

วนัท ีส่อง            วดัป่าภูกอ้น - หนองคาย - วดัผาตากเสือ้ - SKYWALK - วดัโพธ ิช์ยั - บงึกาฬ - Bungkun Walking Street  



 

 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 

น าท่านเดนิทางไปยัง วดัป่าภูกอ้น ตัง้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน ้าโสม บา้นนาค า ต าบลบา้นกอ้ง 

อ าเภอนายูง จังหวัดอุดรธาน ี ซ ึง่เขตป่าสงวนแห่งชาติเป็นรอยต่อของจังหวัด อุดรธาน ี เลย และหนองคาย เป็นทีท่ ีเ่ต็ม

ไปดว้ยธรรมชาต ิ มตีน้ไม ้ล าธาร สัตวป่์า และตน้ไมน้านาชนดิ วหิารของวัดป่าภูกอ้น งดงาม ตระการตาแก่นักท่องเที่ยว

ชาวไทยและต่างชาต ิ โดยพระวหิารมลัีกษณะเป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกตส์มัยรัตนโกสนิทร์ ทีม่ปีระตูทางเขา้ออก

วิหาร 3 ดา้น ภายในวิหารจะถูกตกแต่งอย่างงดงามเป็นอย่างมากทีเดยีว โดยจะแฝงไปดว้ยเรื่องราวค าสอนของ

พระพุทธเจา้ รอบๆท่ัวผาผนังม ีภาพพุทธประวัตแิละภาพทศชาต ิ มกีารตกแต่งรูปแบบภาพป้ันนูนต ่า หล่อดว้ยทองแดง 

ซึง่เป็นภาพของพระพุทธเจา้ในองคช์าติทั ้ง 10 ชาต ิ ดา้นบนของทุกภาพ จะถูกแกะสลักดว้ยบทสวดอติ ิปิโสช่อ งละ

ท่อนดว้ยสเีขยีวเขม้บนพืน้หนิอ่อนสขีาว ถอืว่าเป็นผนังวหิารทีม่ ีเอกลักษณ์งดงามยิ่งนัก 

 

 
 

จานัน้น าท่านเดนิทางต่อไปยัง หนองคาย (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 1 ช่ัวโมง) จากนัน้น าท่านไปยัง วดัผา

ตากเสือ้ และ SKYWALK เป็นวัดทีม่ ีว ิวทิวทัศน์สวยงาม มองจากบนผาลงมามองเห็นความเป็นอยู่ของชาวไทย- ลาว 

ภายในวัดมธีรรมชาตทิีอุ่ดมสมบูรณ ์ สามารถเดนิลัดเลาะตามหนา้ผาเพือ่ชมธรรมชาตแิละ ทวิทัศนท์ีส่วยงาม ทีวั่ดมชี ือ่

ว่า  “วดัผาตากเสือ้” เป็นวัดแหง่หนึง่ทีน่อกจากจะเป็นสถานทีป่ฏบัิตธิรรมแลว้ยังเป็นจุดชมววิทีส่วยงาม เน ือ่งจากเป็น

ตัง้อยู่ทีสู่งบนยอดเขาสูง หากขึน้ไปบนผาจะเห็นว่าม ีวิวทีส่วยงามสามารถที่จะมองเห็นดา้นล่างทั้งฝ่ังไทย ซึง่เป็น

อ าเภอสังคมและทางฝ่ังลาวทีม่แีม่น ้าโขงกั ้นอยู่ หากไปช่วงหนา้หนาวที่ผาแห่งน ี้เป็นอกีจุดหนึ่งม ีทะเลหมอกดว้ย ภาพ

ววิจะพบกับเขาต่างๆทีเ่ก ิดข ึน้สลับซับซอ้นและมแีม่น ้าสวยงาม 

 

กลางวนั             บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนูแหนมเนอืง 

 น าท่านเดนิทางสู่ วดัโพธ ิช์ยั (พระอารามหลวง) จากเดมิชือ่ “วดัผผีวิ” เน ือ่งจากวัดนี้เคยใชเ้ป็นที่เผาผีหรือเผาศพ 

และว่ากันว่ามผีดีุ ซ ึง่ต่อมาไดเ้ปลีย่นชื่อใหม่เป็นวัดโพธิ์ชัย ในสมัยรัตนโกสนิทร์แลว้จึงยกฐานะขึ้นมาเป็น พระอาราม



 

 

หลวงชั ้นตรี ชน ิดสามัญ เม ื่อ วันที่ 24 ส ิงหาคม พ.ศ. 2524 ปัจจุบันเป็นสถานที่ประดิษฐาน “หลวงพ่อพระใส” 

พระพุทธรูปขัดสมาธริาบปางมารวิชัย ทีห่ล่อดว้ยทองสุกอันเป็นเน ือ้ทองค าถ ึง 92 เปอร์เซ็นต ์ซ ึง่มพีระพุทธลักษณะอัน

งดงามอย่างมาก โดยมตี านานทีเ่ล่าสบืกันมาถงึประวัตขิองหลวงพ่อพระใสว่าสรา้งข ึน้โดยพระธดิา 3 องค ์ของพระไชย

เชษฐาธริาช กษัตริย์แหง่ลา้นชา้งซึ่งไดห้ล่อพระพุทธรูปขึน้ 3 องค ์ และขนานนามพระพุทธรูปตามนามของตนเอ งไว ้

ดว้ยว่า  “พระสุก” ประจ าพระธดิาคนโต “พระเสริม” ประจ าพระธดิาคนกลาง และ “พระใส” ประจ าพระธดิาคนสุดทอ้ง 

ซ ึง่มขีนาดลดหล่ันกันตามล าดับ 

น าท่านเดนิทางสู่ จงัหวดับงึกาฬ (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 2 ช่ัวโมง) จากนัน้น าท่านเพลดิเพลนิไปกับ 

ถนนคนเดนิ Bungkun Walking Street ซ ึง่จะมกีารจ าหน่ายสนิคา้ทีไ่ม่ท าลายสิง่แวดลอ้ม งานหตัถกรรม งาน

ศลิปะ สนิคา้หายาก และสนิคา้ภูมปัิญญาทอ้งถ ิน่ และส่วนของลานกจิกรรมมกีารส่งเสริมกลุ่มนักเรียน นักศกึษาให ้

แสดงความสามารถทางดนตรี เปิดใหบ้ริการวันศุกร์-เสาร์ ตัง้แต่เวลา 16.00-21.00 น. 

 

            ** เพือ่ความเพลดิเพลนิในการทอ่งเท ีย่ว ใหท้า่นอสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั ** 

 

พกัท ี ่ โรงแรม BK PLACE HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่เดยีวกนั 

 

วนัท ีส่าม            เขาสามวาฬ - ถ า้นาคา - อุดรธาน ี- สนามบนิอุดรธาน ี

 

04.30 น. ตืน่เชา้ ชมพระอาทติยข์ึน้ ณ จุดชมววิหนิสามวาฬ โดยรถของชาวบา้นทอ้งถ ิน่ หนิสามวาฬ มลีักษณะเป็นหนิขนาด

ใหญ่ตดิหนา้ผาสูง แยกตัวเป็น 3 กอ้น มอีายุประมาณ  75 ลา้นปี เม ือ่มองดูจากมุมสูงในระยะไกล หนิสามกอ้นนี้จะดู

คลา้ยกับฝูงครอบครัววาฬ ทีป่ระกอบดว้ยพ่อวาฬ แม่วาฬ และลูกวาฬ ซึง่เรียกตามขนาดของหนิแต่ละกอ้น พรอ้มน า

ท่านชมพระอาทติย์ข ึน้ หากอากาศดเีราจะไดส้ัมผัสทะเลหมอกอย่างสวยงาม จากนัน้ อสิระใหท่้านถ่ายภาพแห่งค วาม

ประทับใจตามอัธยาศัย ณ จุดชมววิผาถ ้าฤๅษี จากนัน้ คณะเดนิทางสู่ ก าแพงภูสงิห ์ น าคณะกราบนมัสการ หลวงพ่อ

พระสงิห ์ ส ิง่ศักด ิส์ทิธ ิ ์ ของภูสงิห ์ ณ ลานสงิหห์มอบ ซึง่มกีอ้นหนิลักษณะคลา้ยส ิงหก์ าลังหมอบอยู่ จนไดเ้วลาอัน

สมควร คณะเดนิทางกลับสู่ทีพั่ก 

 

 



 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 

น าท่านเดินทางไปยั ง ถ ้านาคา  เป็นถ ้าที่ตั ้งอ ยู่ในเขตพืน้ที่ 

อุทยานแหง่ชาติภูลังกา อ าเภอบงึโขงหลง จังหวัดบงึกาฬ ค่ะ 

โดยตั ้งอยู่ใกลก้ับ วัดถ ้าชัยมงคล ความสวมงามของทีน่ ีก่็คอื 

รูปทรงของหนิขนาดใหญ่ ที่ม ีรูปร่างคลา้ยกับ งูยักษ์ หรือ 

พญานาค และท าใหถ้ ้าแห่งน ี้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวอ ีกแห่ง

ส าหรับคนทีช่อบธรรมชาต ิ และเรื่องลกึลับ  ภายในถ ้า จะพบกับ

หนิทีม่รูีปร่างคลา้ยกับล าตัวของพญานาค ซึง่ดูๆไปจะคล ้าย ๆ 

กับเกล็ดของงูขนาดใหญ่ และปกคลุมไปดว้ยมอสสีเขยีว ดู

สวยงาม แปลกตา และก็น่าพศิวงดว้ยเช่นกัน นอกจากนี ้ ยังม ี

การพบหนิทีม่ลีักษณะเหมอืนเป็นส่วนหัวของงูยักษ์ในบริเ วณที่

ไม่ไกลกันมากจากตัวถ ้าอกีดว้ย เป็นการท่องเทีย่วดูธรรมชาติที่

ทีส่รา้งสรรคค์วามแปลกตา สวยงาม และลกึลับ น่าคน้หาเ ป็น

ทีสุ่ด เสน้ทางส าหรับการเดนิ ระยะทางประมาณ 2 กโิลเมตร โดยทางเดนิเป็นทางเดินดนิสลับกับบันได และมบีางช่วง

จะตอ้งดึงเชือก เสน้ทางเดินป่าชัดเจนม ีป้ายบอกทางและม ีเจา้หนา้ที่ประจ าจุดต่างๆเพื่อแนะน าและรักษาความ

ปลอดภัยของนักท่องเทีย่ว 

 

 

ขอ้แนะน าส าหรบั ถ า้นาคา 

 

- ควรแต่งการใหพ้รอ้มส าหรับเดนิป่า  

- ควรเตรียมน ้าด ืม่อย่างนอ้ย 2 ขวด /เกลอืแร่ /กระเป๋าสะพายหลัง หรือกระเป๋าทีไ่ม่ตอ้งใชม้ ือห ิว้ /ยาดม /ยาหม่อง  

และผลติภัณฑป้์องกันยุง /ถุงมอื /เส ือ้กันฝนขึน้อยู่กับสภาพอากาศ 

- ในกรณสี าหรับเด็ก แนะน าอายุแนะน า 7 ขวบขึน้ไป เน ือ่งจากเสน้ทางในถ ้านาคานั ้น       

- ในกรณสี าหรับผูสู้งอายุ หากร่างกายไม่แข็งแรง มโีรคประจ าตัว โดยเฉพาะความดันโลหติสูง เบาหวาน โรคหวัใจ 

หรือโรคไขขอ้ ไม่แนะน า 

 

** หา้มน ากระดาษทชิชู่ หลอดดูดน ้า ถุงพลาสตกิ กล่องโฟม ดอกไมธู้ปเทยีนเครื่องเซ่นไหว ้ ข ึน้เขาโดยเด็ดขาด **  

** เตรียมเงนิ 100 บาทเพือ่ลงทะเบยีนมัดจ าขยะทีด่่านทางขึน้ค่ะ ** 

 

 

ในกรณทีีถ่ ้านาคาประกาศปิดใหเ้ขา้ชมอันเน ือ่งมาจากนโยบายหรือเงือ่นไขของทางอุทยานแหง่ชาตภูิลังกา ทางบริษัท

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับโปรแกรมไปยัง น าท่านเดนิทางไปยัง วดัเจตยิาศรวีหิาร (วดัภูทอก) ตัง้อยู่ในบา้นค าแคน 

ต าบลนาสะแบง จ.บงึกาฬ โดยมพีระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ เป็นผูก้่อตัง้ ภูทอก ภาษาอสีานแปลว่าภูเขาที่โดดเดีย่ว ภู

ทอกนัน้ม ี 2 ลูก คอืภูทอกใหญ่และภูทอกนอ้ยส่วนทีน่ักแสวงบุญและนักท่องเทีย่วท่ัวไป โดยสามารถชมไดค้อืภูทอก

นอ้ย ส่วนภูทอกใหญ่อยู่หา่งออกไป ยังไม่เปิดใหน้ักท่องเทีย่วชม ซึง่เป็นจุดเริ่มตน้การเดนิเทา้ข ึน้สู่ยอดภูทอก จุดเด่น

ของภูทอกก็คอืสะพานไมแ้ละบันไดขึน้ชมทัศนยีภาพรอบๆ ภูทอก โดยใชเ้พยีงแรงงานคนสรา้งบันได เวยีนไปมารอบภู

ทอกแบบ 360 ซึง่มทัีง้หมด 7 ชัน้ ใชเ้วลาในการก่อสรา้งนานถงึ 5 ปีเต็มจากชัน้ 1-7 จะมบัีนไดไมใ้หเ้ดนิแบบ ตรงทอด

ยาวจนถงึจุดสูงสุดของยอดภูทอก และตัง้แต่ชัน้ที ่ 3 เป็นตน้ไปนักท่องเทีย่วสามารถเดินชม แบบสะพานเวยีนรอบเขา

ซึง่จะ ไดเ้หน็ มุมมองทีแ่ตกต่างไปเรื่อย ๆ บันไดทีท่อดขึน้สู่ยอดภูทอกนี้เปรียบเสม ือนเสน้ทางธรรมทีน่อ้มน า สัตบุรุษ 

ใหพ้น้โลกแหง่โลกยีะ สู่โลกแหง่ โลกุตระหรือโลกแหง่ การหลุดพน้ดว้ย ความเพยีรพยายามและมุ่งมั่น ภูทอก  

 

กลางวนั             บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

  

18.25 น. บินลัดฟ้าสู่  สนามบินอุดรธานี โดยสายการบิน THAI VIETJET เที่ยวบินที่ VZ207 (ใชร้ะยะเวลาเดินทาง

โดยประมาณ 1 ช่ัวโมง 10 นาท)ี  

19.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดภิาพ 

** ขอขอบพระคุณท ีเ่ลือกใชบ้รกิาร ** 

 



 

 

อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

 

รายละเอยีดเท ีย่วบนิ 
ราคาผูใ้หญ่ เด็กม ี

เตยีง พกั 2-3 ทา่น 

 

ราคาไม่รวมต ัว๋

เคร ือ่งบนิ 

 

พกัเดีย่ว 

 

04 – 06 ธนัวาคม 2563 

(วนัพ่อแห่งชาต)ิ 
(ศ.) BKK – UTH VZ200 07.30 – 08.40 
(อา.)UTH – BKK VZ207 18.25 – 19.35 

7,999 4,999 1,500 

05 – 07 ธนัวาคม 2563 

(วนัพ่อแห่งชาต)ิ 
(ศ.) BKK – UTH VZ200 07.30 – 08.40 
(อา.)UTH – BKK VZ207 18.25 – 19.35 

7,999 4,999 1,500 

10 – 12 ธนัวาคม 2563 

(วนัรฐัธรรมนูญ) 
(ศ.) BKK – UTH VZ200 07.30 – 08.40 
(อา.)UTH – BKK VZ207 18.25 – 19.35 7,999 4,999 1,500 

11 – 13 ธนัวาคม 2563 
(ศ.) BKK – UTH VZ200 07.30 – 08.40 
(อา.)UTH – BKK VZ207 18.25 – 19.35 

6,999 4,999 1,500 

18 – 20 ธนัวาคม 2563 
(ศ.) BKK – UTH VZ200 07.30 – 08.40 
(อา.)UTH – BKK VZ207 18.25 – 19.35 

6,999 4,999 1,500 

08 – 10 มกราคม 2564 
(ศ.) BKK – UTH VZ200 07.30 – 08.40 
(อา.)UTH – BKK VZ207 18.25 – 19.35 

6,999 4,999 1,500 

15 – 17 มกราคม 2564 
(ศ.) BKK – UTH VZ200 07.30 – 08.40 
(อา.)UTH – BKK VZ207 18.25 – 19.35 

6,999 4,999 1,500 

22 – 24 มกราคม 2564 
(ศ.) BKK – UTH VZ200 07.30 – 08.40 
(อา.)UTH – BKK VZ207 18.25 – 19.35 

6,999 4,999 1,500 

29 – 31 มกราคม 2564 
(ศ.) BKK – UTH VZ200 07.30 – 08.40 
(อา.)UTH – BKK VZ207 18.25 – 19.35 

6,999 4,999 1,500 

04 – 06 กุมภาพนัธ ์2564 
(พฤ.)BKK – UTH VZ200 07.30 – 08.40 
(ส.)UTH – BKK VZ207 18.25 – 19.35 

5,999 4,999 1,500 

05 – 07 กุมภาพนัธ ์2564 
(ศ.) BKK – UTH VZ200 07.30 – 08.40 
(อา.)UTH – BKK VZ207 18.25 – 19.35 

6,999 4,999 1,500 

12 – 14 กุมภาพนัธ ์2564 
(ศ.) BKK – UTH VZ200 07.30 – 08.40 
(อา.)UTH – BKK VZ207 18.25 – 19.35 

6,999 4,999 1,500 

19 – 21 กุมภาพนัธ ์2564 
(ศ.) BKK – UTH VZ200 07.30 – 08.40 
(อา.)UTH – BKK VZ207 18.25 – 19.35 

6,999 4,999 1,500 

26 – 28 กุมภาพนัธ ์2564 

(วนัมาฆบูชา) 
(ศ.) BKK – UTH VZ200 07.30 – 08.40 
(อา.)UTH – BKK VZ207 18.25 – 19.35 

7,999 4,999 1,500 

05 – 07 มนีาคม 2564 
(ศ.) BKK – UTH VZ200 07.30 – 08.40 
(อา.)UTH – BKK VZ207 18.25 – 19.35 

6,999 4,999 1,500 

12 – 14 มนีาคม 2564 
(ศ.) BKK – UTH VZ200 07.30 – 08.40 
(อา.)UTH – BKK VZ207 18.25 – 19.35 

6,999 4,999 1,500 

19 – 21 มนีาคม 2564 
(ศ.) BKK – UTH VZ200 07.30 – 08.40 
(อา.)UTH – BKK VZ207 18.25 – 19.35 

6,999 4,999 1,500 

26 – 28 มนีาคม 2564 
(ศ.) BKK – UTH VZ200 07.30 – 08.40 
(อา.)UTH – BKK VZ207 18.25 – 19.35 

6,999 4,999 1,500 

 

** ราคาเด็กอายุไม่ถงึ 2 ขวบ 3,900 บาท ** 

 

***ค่าบรกิารขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเท ีย่วทา่นละ 400 บาท /ทรปิ/ต่อทา่น*** 

 

** ส าหรบัต ัว๋เครือ่งบนิทางบรษิทัยงัมไิดท้ าการจองใดๆทัง้สิน้ ราคาคา่บรกิารขา้งตน้เป็นราคาต ัว๋ที่ท า

การเช็ค ณ วนัที่ 22 ตุลาคม 2563 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการเก็บคา่สว่นตา่งเพิม่ หากในกรณีที่คา่

ต ัว๋เครือ่งบนิ ณ วนัที่ท าจองมรีาคาปรบัขึน้จากเดมิ ** 

 

** ในกรณีที่สายการบนิประกาศยกเลกิเที่ยวบนิ หรอืเที่ยวบนิเต็ม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ์ในการ

เปลีย่นแปลงเที่ยวบนิ ** 

 



 

 

 

การเดนิทางในแต่ละคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 6 - 8  ทา่น ต่อ 1 คนัรถตู ้ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว บรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธ ิใ์นการเลื่อนการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา ** ในกรณีท ีลู่กคา้เดนิทางไม่ถงึ 6 ทา่น และประสงคท์ ีจ่ะเด ินทาง 
ลูกคา้จะตอ้งช าระค่าส่วนต่างเพิม่เตมิ กรุณาตดิต่อสอบถามเจา้หนา้ท ีอ่กีคร ัง้ ** 

 

อตัราค่าบรกิารน ีร้วม 

 

  ค่าตั๋วเครื่องบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ  

  ค่าภาษีสนามบนิทุกแหง่ทีม่ ี

  ค่ารถตู ้VIP น าเทีย่วตามรายการ 

  ค่าที่พัก หอ้งละ 2 ท่าน พร ้อมอาหารเชา้ ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการ หรือระดับเด ียวกัน ทั้งน ี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ

เปลีย่นแปลงหอ้งพัก  

  ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ  

  ค่าอาหารตามม ือ้ทีร่ะบุในรายการ     

  ค่าจา้งมัคคุเทศก ์ และทมีงานคอยบริการตลอดการเดนิทาง  

  ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบรกิารน ีไ้ม่รวม 

 

  ค่าใชจ่้ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าโทรศัพท ์ ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอร์เน็ต ค่าอาหารและเครื่องดืม่ทีส่ั่ง เพิ่ม

นอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทัวร์ก่อนการใชบ้ริการ) 

  ค่าใชจ่้ายทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาต ิ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ  

อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรือการบริการของสายการบนิ เหตุสุดวสิัย

อ ืน่ เป็นตน้ 

   ค่าทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเท ีย่ว ทา่นละ 400 บาท/ทรปิ/ต่อทา่น 

  ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 

 

เง ือ่นไขการช าระค่าบรกิาร 

1. นกัทอ่งเท ีย่วหร ือเอเจนซีต่ ้องช าระค่าต ัว๋เคร ื่องบ ิน พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน เพือ่ส ารองท ีน่ ัง่ **ท ัง้น ีร้ะยะเวลาใน

การช าระค่าต ัว๋เคร ือ่งบนิขึน้อยู่กบัเง ือ่นไขของสายการบนิเป็นผูก้ าหนด** 

2. นกัทอ่งเท ีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิค่าบรกิารส่วนท ีเ่หลอืท ัง้หมดก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนั กรณนีักท่องเทีย่ว

หรือเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรือช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณเีช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ ว่ากรณใีดๆ ใหถ้อื

ว่านักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวร์นัน้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังน ี ้ วันจันทร์ ถงึศุกร์ 

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ ฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณทีีน่ักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเด ินทาง หรือเล ือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี่(ผูม้ ีช ื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์ หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพือ่แจง้ยกเลกิการจอง

กับทางบริษัทเป็นลายลักษณอ์ักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ ว่ากรณใีดๆ 

2. กรณนีักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบริการคนื นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี ่ (ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ 

อเีมลล ์ หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิค ืนทีบ่ริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพือ่ท าเรื่องขอรับเงนิค่าบริการคืน โดยแนบ

หนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบัญชีธนาคารที่

ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบริการดังน ี ้

2.1 ยกเลกิก่อนวันเดนิทาง 30 วัน ข ึน้ไป คนืเงนิค่าทัวร์เต็มจ านวน ของค่าทัวร์ทีช่ าระแลว้ และหกัค่าใชจ่้ายทีจ่่ายจริง ไดแ้ก่ 

ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่ายานพาหนะ รา้นอาหาร โรงแรมทีพั่ก ค่าธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที่ท่องเทีย่ว ค่าบริการ หรือค่าใชจ่้ายที่

จ าเป็นอ ืน่ๆ ** ในกรณีท ีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั ** 



 

 

2.2 ยกเลกิก่อนวันเดนิทาง 15 - 29 วัน คนืเงนิค่าทัวร์ 50% และหกัค่าใชจ่้ายที่จ่ายจริง ไดแ้ก่ ค่ายานพาหนะ รา้นอาหาร 

โรงแรมทีพั่ก ค่าธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่ว ค่าบริการ หรือค่าใชจ่้ายทีจ่ าเป็นอ ืน่ๆ  

2.3 ยกเลกิก่อนวันเดนิทาง 0 - 14 วัน ไม่คนืเงนิค่าทัวร์ทีช่ าระแลว้ทั้งหมด** 

 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวร์น ีส้ าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวร์น ีเ้ป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรือใชบ้ริการตามทีร่ ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คนืเงนิค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ ์ ภูมอิากาศ 

และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจริงของประเทศที่เดนิทาง ทัง้น ี ้บริษัทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 

4. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วที่มไิดเ้กดิจากความผิด

ของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาต ิ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ  อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเส ีย หาย

ของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรือการบริการของสายการบนิ เหตุสุดวสิัยอ ืน่ เป็นตน้ 

5. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ ี

อ านาจของบริษัทก ากับเท่านัน้  

 


