
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



วนัแรก กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ - อุดรธาน ี- ทุง่ดอกไมส้วนสทิธกิร บา้นหว้ยส าราญ - เกาะค าชะโนด - 

ถนนคนเดนิอุดรธาน ี

 

04.30 น. พรอ้มกันที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 เพือ่เตรยีมตัวเดนิทาง และผ่านขัน้ตอนการเช็คอนิ 

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

โดยประมาณ 1 ช่ัวโมง 10 นาท)ี  

จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3 ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่งท ัง้ขาไปและขากลบั 

(ไมร่วมน า้หนกักระเป๋าส าหรบัโหลดใตท้อ้งเครือ่ง และสามารถถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กก./ทา่น หากทา่น

ตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่) 

**หมายเหตุ: เทีย่วบนิและประเภทเครือ่งบนิอาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยู่กบัประกาศของทางสายการบนิ** 

 
08.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิอุดรธาน ีหลังจากรับกระเป๋าเดนิทางเรียบรอ้ยแลว้ จากนั้นน าท่านเดนิทางโดยรถตูว้ีไอพี เพื่อ

เดนิทางไปยัง ทุง่ดอกไมส้วนสทิธกิร บา้นหว้ยส าราญ ทีส่วนแห่งนี้มปีลูกทัง้ดอกคัตเตอร ์ดอกมากาเร็ต ดอกสรอ้ย

ทอง ดอกบญจมาศ และอืน่ๆ ซึง่จะแตกต่างกันไปในแต่ละปี และขึน้อยู่กับในชว่งฤดูกาลนัน้รวมถงึความเหมาะสมของ

สภาพอากาศ ** ในกรณีทีส่วนแจง้ปิดเขา้ชม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัโปรแกรมไปยงั สวนดอกไม้

อืน่ๆในบา้นหว้ยส าราญ หรอื พพิธิภณัฑเ์มอืงอุดรธาน ีแทน ** 

                          

 
 

กลางวนั            บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนูแหนมเนอืง 

 

น าท่านเดนิทางไปยัง เกาะค าชะโนด เชือ่กันว่าเป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิแ์ละดนิแดนลีล้ับ จุดเชือ่มต่อระหว่างเมอืงบาดาล

และโลกมนุษย ์สถานที่แห่งนี้ปรากฏในต านานพื้นบา้นทีเ่ชือ่กันว่าเป็นที่สงิสถติของพญานาคราชปู่ศรีสุทโธ และองค์

แม่ศรีปทุมมานาคราชเทวี และสิง่ลี้ลับต่างๆ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจรวมศรัทธาของคนในจังหวัดอุดรธานีและอีสาน

ตอนบน ค าชะโนดมีลักษณะเป็นเกาะลอยน ้า เมื่อเขา้มาถงึภายในพื้นทีข่องค าชะโนด จะรูส้กึไดถ้งึความร่มรื่น ร่มเย็น 

เพราะปกคลุมไปดว้ยตน้ชะโนดทั่วบรเิวณ ใหท้่านไดก้ราบไหวศ้าลเจา้ปู่ศรสีทุโธขอโชค ขอพร ขอลาภ ตามอัธยาศัย 



**ค าแนะน าการสกัการะบูชา** 

 

บรเิวณดา้นหนา้ทางเขา้เกาะค าชะโนด มรีา้นใหจ้ าหน่ายบายศร ี

หรอืเครือ่งถวายต่างๆ จากนัน้เมือ่เดนิเขา้ไปยังเกาะค าชะโนดมี

จุดไหวสั้กการะต่างๆ ดังนี ้

- จุดที ่1  ศาลาท าพธิทีีม่รูีปป้ันของพ่อปู่ศรสีทุโธ 

และแม่ย่าศรปีทุมมา (บรเิวณจุดนี้จะมพ่ีอพราหมณ์

คอยใหค้ าแนะน าในการท าพธิ)ี 

o ส าหรับท่านใดทีต่อ้งการบน หรอืขอพร

ใหพ่้อปู่แม่ย่าช่วยเหลอืในเรือ่งต่างๆ ทาง

ดา้นขวาของศาลาท าพธิ ีจะมเีจา้หนา้ที่

คอยใหค้ าแนะน า นอกจากนี้ส าหรับท่าน

ทีต่อ้งการบน และขอพรสามารถรับชดุบน

ไดท้ีจุ่ดใหบ้รกิาร โดยท าบุญตามก าลังทรัพยข์องทา่น  

หมายเหตุ: ชดุบน ประกอบไปดว้ย จานใสด่อกดาวเรอืง เทยีน ใบเขยีนค าบนหรอืค าอธษิฐาน

ของท่าน จากนัน้เจา้หนา้ทีจ่ะมอบกระดาษหนึง่ใบส าหรับเก็บไว ้และรายละเอยีดเกีย่วกับการ

เตรยีมตัวหากค าอธษิฐานของท่านเป็นจรงิ 

o ส าหรับท่านใดทีน่ าบายศรีพญานาคมาถวายใหหั้นหนา้ของบายศรพีญานาคเขา้หาตัวเรา 

หลังจากกล่าวบูชาจบ พ่อพราหมณ์จะน าบายศร ีไปวางไวท้ีห่นา้ของพ่อปู่ และแม่ย่า แต่ท่านใด

ทีป่ระสงคน์ ากลับ สามารถน ากลับได ้

- จุดที ่2  หลงัเสร็ตสิน้พธิ ีจากตรงศาลาของพ่อปู่และแม่ย่าทางดา้นขวาจะเป็นตน้ไทรใหญ่เพือ่ไปกราบ

ไหวพ่้อปู และแม่ย่าอกีครัง้ทีต่น้ไทรใหญ่ 

- จุดที ่3  ศาลเจา้ตรงตน้มะเดือ่ยกัษ์ ตน้มะเดือ่ขนาดใหญ่อายุนับ 100 ปี ทีเ่ชือ่กันว่าเป็นขมุทรัพยข์องพ่อ

ปู่ศรสีทุโธและแม่ย่าศรปีทุมมา ผูม้ักนยิมมากราบไหวข้อพร (ใหถู้กหวย) 

- จุดที ่4  บ่อน ้าศักดิส์ทิธิ ์ซึง่มคีวามเชือ่ว่า เป็นจุดเชือ่มต่อกับโลกบาดาล มนี ้าผุดตลอดทัง้ปี 

 

** ทัง้นี้จุด และพธิกีารกราบไหวสั้กการะต่างๆ ขึน้อยู่กับ

ระเบยีบการจัดการของทางค าชะโนด ซึง่อาจมกีาร

เปลีย่นแปลงภายหลัง ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       น าท่านเพลดิเพลนิ ถนนคนเดนิอุดรธาน ีซึง่จะมกีารจ าหน่ายสนิคา้ทีไ่ม่ท าลายสิง่แวดลอ้ม งานหัตถกรรม งานศลิปะ 

สนิคา้หายาก และสนิคา้ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ และสว่นของลานกจิกรรมมกีารสง่เสรมิกลุ่มนักเรยีน นักศกึษาใหแ้สดง

ความสามารถทางดนตร ีเปิดใหบ้รกิารวันศุกร์-เสาร ์ตัง้แตเ่วลา 16.00-21.00 น. 

 

            ** เพือ่ความเพลดิเพลนิในการทอ่งเทีย่ว ใหท้า่นอสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั ** 

 

 

 

 

 

 

 



พกัที ่ BROWN HOUSE HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่เดยีวกนั เป็นโรงแรมสไตลอ์สีาน ไดร้บัแรงบนัดาลใจจากบา้น

ไมเ้กา่ทางทศิตะวนัออกเฉยีงเหนอื มนิมิอลลสิตต์ามวถิกีารด ารงชวีติของคนในทอ้งถิน่และด ัง้เดมิของชาว

อสีาน 

 

 
 

 

วนัทีส่อง           วดัป่าภูกอ้น - หนองคาย - วดัผาตากเสือ้ - SKYWALK - วดัโพธิช์ยั - บงึกาฬ - ถนนคนเดนิบงึกาฬ  

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 

 น าท่านเดนิทางไปยัง วดัป่าภูกอ้น ตัง้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาตป่ิานายูงและป่าน ้าโสม บา้นนาค า ต าบลบา้นกอ้ง 

อ าเภอนายูง จังหวัดอดุรธานี เป็นทีท่ีเ่ต็มไปดว้ยธรรมชาต ิมตีน้ไม ้ล าธาร สัตวป่์า และตน้ไมน้านาชนดิ วหิารของวัดป่า

ภูกอ้น งดงาม ตระการตาแกนั่กท่องเทีย่วชาวไทยและต่างชาต ิโดยพระวหิารมลีักษณะเป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์

สมัยรัตนโกสนิทร ์ทีม่ปีระตูทางเขา้ออกวหิาร 3 ดา้น ภายในวหิารจะถูกตกแต่งอย่างงดงามเป็นอย่างมากทเีดยีว โดยจะ

แฝงไปดว้ยเรื่องราวค าสอนของพระพุทธเจา้ รอบๆทั่วผาผนังมีภาพพุทธประวัตแิละภาพทศชาต ิมีการตกแต่งรูปแบบ

ภาพป้ันนูนต ่า หล่อดว้ยทองแดง ซึง่เป็นภาพของพระพุทธเจา้ในองค์ชาติทัง้ 10 ชาติ ดา้นบนของทุกภาพจะถูก

แกะสลักดว้ยบทสวดอติปิิโสช่องละท่อนดว้ยสเีขยีวเขม้บนพื้นหนิออ่นสขีาว ถือว่าเป็นผนังวหิารที่มเีอกลักษณ์งดงาม

ยิง่นัก 

 



 
 

จานัน้น าท่านเดนิทางต่อไปยัง หนองคาย (ใชร้ะยะเวลาเดนิทาง

โดยประมาณ 1 ช่ัวโมง) จากนั้นน าท่านไปยัง วดัผาตากเสือ้ 

และ SKYWALK เป็นวัดที่มีววิทวิทัศน์สวยงาม มองจากบนผาลง

มามองเห็นความเป็นอยู่ของชาวไทย-ลาว ภายในวัดมีธรรมชาติ

ที่อุดมสมบูรณ์ สามารถเดนิลัดเลาะตามหนา้ผาเพือ่ชมธรรมชาติ

และ ทวิทัศน์ที่สวยงาม ที่วัดมีชือ่ว่า  “วดัผาตากเสือ้” เป็นวัด

แห่งหนึง่ทีน่อกจากจะเป็นสถานทีป่ฏบัิตธิรรมแลว้ยังเป็นจุดชมววิ

ที่สวยงาม เนื่องจากเป็นตัง้อยู่ทีสู่งบนยอดเขาสูง หากขึน้ไปบน

ผาจะเห็นว่ามีวิวที่สวยงามสามารถที่จะมองเห็นดา้นล่างทัง้ฝ่ัง

ไทย ซึง่เป็นอ าเภอสังคมและทางฝ่ังลาวทีม่แีม่น ้าโขงกัน้อยู่ หาก

ไปช่วงหนา้หนาวที่ผาแห่งนี้เป็นอีกจุดหนึ่งมีทะเลหมอกดว้ย 

ภาพวิวจะพบกับเขาต่างๆที่เก ิดขึ้นสลับซับซอ้นและมีแม่น ้ า

สวยงาม 

 

กลางวนั            บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

  

น าท่านเดนิทางสู่ วดัโพธิช์ยั (พระอารามหลวง) จากเดมิชือ่ “วดัผผีวิ” เนื่องจากวัดนี้เคยใชเ้ป็นที่เผาผีหรือเผาศพ 

และว่ากันว่ามีผดีุ ซึง่ต่อมาไดเ้ปลีย่นชือ่ใหม่เป็นวัดโพธิชั์ย ในสมัยรัตนโกสนิทร์แลว้จงึยกฐานะขึน้มาเป็น พระอาราม

หลวงชัน้ตรี ชนิดสามัญ เมื่อวันที่ 24 สงิหาคม พ.ศ. 2524 ปัจจุบันเป็นสถานที่ประดิษฐาน “หลวงพ่อพระใส” 

พระพุทธรูปขัดสมาธริาบปางมารวชัิย ทีห่ล่อดว้ยทองสกุอันเป็นเนื้อทองค าถงึ 92 เปอรเ์ซ็นต ์ซึง่มพีระพุทธลักษณะอัน

งดงามอย่างมาก โดยมตี านานทีเ่ล่าสบืกันมาถงึประวัตขิองหลวงพ่อพระใสว่าสรา้งขึน้โดยพระธดิา 3 องค ์ของพระไชย

เชษฐาธริาช กษัตรยิแ์ห่งลา้นชา้งซึง่ไดห้ล่อพระพุทธรูปขึน้ 3 องค ์และขนานนามพระพุทธรูปตามนามของตนเองไว ้



ดว้ยว่า  “พระสุก” ประจ าพระธดิาคนโต “พระเสรมิ” ประจ าพระธดิาคนกลาง และ “พระใส” ประจ าพระธดิาคนสดุทอ้ง 

ซึง่มขีนาดลดหลั่นกันตามล าดับ 

 

น าทุกท่านเพลดิเพลนิไปกับ ถนนคนเดนิบงึกาฬ ซึง่จะมกีารจ าหน่ายสนิคา้ทีไ่ม่ท าลายสิง่แวดลอ้ม งานหัตถกรรม 

งานศลิปะ สนิคา้หายาก และสนิคา้ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ และสว่นของลานกจิกรรมมกีารสง่เสรมิกลุ่มนักเรยีน นักศกึษาให ้

แสดงความสามารถทางดนตร ีเปิดใหบ้รกิารวันศุกร์-เสาร ์ตัง้แต่เวลา 16.00-21.00 น. 

 

            ** เพือ่ความเพลดิเพลนิในการทอ่งเทีย่ว ใหท้า่นอสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั ** 

 

พกัที ่ THE ONE HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่เดยีวกนั ทีม่าพรอ้มความทนัสมยั ในบรรยากาศทีม่ากกวา่ค าวา่

โรงแรม 

 

 
 

วนัทีส่าม            เขาสามวาฬ - ภูทอก - บงึโขงหลง - ศาลปู่ ออืลอืนาคราช - อุดรธาน ี- บา้นนาคาเฟ่ - สนามบนิอุดรธาน ี

 

04.30 น. ตืน่เชา้ ชมพระอาทติยข์ ึน้ ณ จุดชมววิหนิสามวาฬ โดยรถของชาวบา้นทอ้งถิน่ หนิสามวาฬ มลีักษณะเป็นหนิขนาด

ใหญ่ตดิหนา้ผาสูง แยกตัวเป็น 3 กอ้น มีอายุประมาณ  75 ลา้นปี เมื่อมองดูจากมุมสูงในระยะไกล หนิสามกอ้นนี้จะดู

คลา้ยกับฝูงครอบครัววาฬ ที่ประกอบดว้ยพ่อวาฬ แม่วาฬ และลูกวาฬ ซึง่เรียกตามขนาดของหนิแต่ละกอ้น พรอ้มน า

ท่านชมพระอาทติยข์ ึน้ หากอากาศดเีราจะไดสั้มผัสทะเลหมอกอย่างสวยงาม จากนัน้ อสิระใหท้่านถ่ายภาพแห่งความ

ประทับใจตามอัธยาศัย ณ จุดชมววิผาถ ้าฤๅษี จากนั้น คณะเดนิทางสู่ ก าแพงภูสงิห ์น าคณะกราบนมัสการ หลวงพ่อ

พระสงิห ์สิง่ศักดิส์ทิธิ ์ของภูสงิห ์ณ ลานสงิหห์มอบ ซึง่มีกอ้นหนิลักษณะคลา้ยสงิหก์ าลังหมอบอยู่ จนไดเ้วลาอัน

สมควร คณะเดนิทางกลับสูท่ีพั่ก 

 

 



เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 

น าท่านเดนิทางไปยัง วดัเจตยิาศรวีหิาร (วดัภูทอก) ตัง้อยู่ในบา้นค าแคน ต าบลนาสะแบง จ.บงึกาฬ โดยมีพระ

อาจารยจ์วน กลุเชฏโฐ เป็นผูก้อ่ตัง้ ภูทอก ภาษาอสีานแปลว่าภูเขาทีโ่ดดเดี่ยว ภูทอกนัน้ม ี2 ลูก คอืภูทอกใหญ่และภู

ทอกนอ้ยสว่นทีนั่กแสวงบุญและนักท่องเทีย่วทั่วไป โดยสามารถชมไดค้อืภูทอกนอ้ย สว่นภูทอกใหญ่อยู่ห่างออกไป ยัง

ไม่เปิดใหนั้กท่องเทีย่วชม ซึง่เป็นจุดเริม่ตน้การเดนิเทา้ขึน้สู่ยอดภูทอก จุดเด่นของภูทอกก็คอืสะพานไมแ้ละบันไดขึน้

ชมทัศนียภาพรอบๆ ภูทอก โดยใชเ้พยีงแรงงานคนสรา้งบันได เวยีนไปมารอบภูทอกแบบ 360 ซึง่มทีัง้หมด 7 ชัน้ ใช ้

เวลาในการก่อสรา้งนานถงึ 5 ปีเต็มจากชัน้ 1-7 จะมีบันไดไมใ้หเ้ดนิแบบ ตรงทอดยาวจนถงึจุดสูงสุดของยอดภูทอก 

และตัง้แต่ชัน้ที ่3 เป็นตน้ไปนักท่องเทีย่วสามารถเดนิชม แบบสะพานเวียนรอบเขาซึง่จะ ไดเ้ห็น มุมมองทีแ่ตกต่างไป

เรื่อย ๆ บันไดที่ทอดขึน้สู่ยอดภูทอกนี้เปรียบเสมอืนเสน้ทางธรรมทีน่อ้มน า สัตบุรุษ ใหพ้น้โลกแห่งโลกยีะ สู่โลกแห่ง 

โลกตุระหรอืโลกแห่ง การหลุดพน้ดว้ย ความเพยีรพยายามและมุ่งมั่น ภูทอก  

 

กลางวนั            บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารหลบมุมซอย 8  

  

น าท่านเดนิทางสู ่น าชมและถ่ายภาพ บงึโขงหลง ทะเลสาบขนาดใหญ่ทีเ่ป็นพืน้ทีอ่นุรักษ์พันธุน์ก โดยเฉพาะนกน ้าที่

ยา้ยถิน่เขา้มาในชว่งฤดูหนาว ทัง้ห่านป่า นกเป็ดน ้า นกยาง นกกระเต็น มจีุดดูนกอยู่ดอนสวรรค ์เป็นแหล่งพักผ่อนและ

ชมววิทวิทัศน์ มองเห็นภูลังกาเป็นฉากหลัง จากนัน้ คณะถ่ายภาพคู่กับ ศาลปู่ ออืลอืนาคราช พญานาคผูถู้กสาบแห่ง

บงึโขงหลง ระหว่างทางน าท่านแวะ บา้นนาคาเฟ่ บรรยากาศววิแบบทอ้งทุ่งร่มรื่นไปดว้ยตน้ไม ้รวมถงึเครื่องดืม่และ

ขนมต่างๆอกีมากมาย น าทุกท่านอสิระเก็บภาพความประทับใจ หรอืเลอืกซือ้เคือ่งดืม่และเบเกอรีไ่ดต้ามอัธยาศัย 

 

 
 

- สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลบัสู ่สนามบนิอุดรธาน ี- 

 

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

โดยประมาณ 1 ช่ัวโมง 10 นาท)ี  

23.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 

** ขอขอบพระคุณทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร * 



อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

 

รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

ราคาผูใ้หญ ่เด็กมี

เตยีง และไมม่เีตยีง 

พกั 2-3 ทา่น 

 

พกัเดีย่ว 

 

04 – 06 มนีาคม 2564 
(พฤ.) BKK – UTH VZ200 07.30 – 08.40 
(ส.)   UTH – BKK VZ207 22.25 – 23.35 

6,999 2,000 

05 – 07 มนีาคม 2564 
(ศ.)   BKK – UTH VZ200 07.30 – 08.40 
(อา.)  UTH – BKK VZ207 22.25 – 23.35 

7,999 2,500 

11 – 13 มนีาคม 2564 
(พฤ.) BKK – UTH VZ200 07.30 – 08.40 
(ส.)   UTH – BKK VZ207 22.25 – 23.35 

6,999 2,000 

12 – 14 มนีาคม 2564  
(ศ.)   BKK – UTH VZ200 07.30 – 08.40 

(อา.)  UTH – BKK VZ207 22.25 – 23.35 
7,999 2,500 

18 – 20 มนีาคม 2564 
(พฤ.) BKK – UTH VZ200 07.30 – 08.40 
(ส.)   UTH – BKK VZ207 22.25 – 23.35 

6,999 2,000 

19 – 21 มนีาคม 2564 
(ศ.)   BKK – UTH VZ200 07.30 – 08.40 
(อา.)  UTH – BKK VZ207 22.25 – 23.35 

7,999 2,500 

25 – 27 มนีาคม 2564 
(พฤ.) BKK – UTH VZ200 07.30 – 08.40 
(ส.)   UTH – BKK VZ207 22.25 – 23.35 

6,999 2,000 

26 – 28 มนีาคม 2564 
(ศ.)   BKK – UTH VZ200 07.30 – 08.40 

(อา.)  UTH – BKK VZ207 22.25 – 23.35 
7,999 2,500 

01 – 03 เมษายน 2564 
(พฤ.) BKK – UTH VZ200 07.30 – 08.40 
(ส.)   UTH – BKK VZ207 22.25 – 23.35 

6,999 2,000 

02 – 04 เมษายน 2564 
(ศ.)   BKK – UTH VZ200 07.30 – 08.40 
(อา.)  UTH – BKK VZ207 22.25 – 23.35 

7,999 2,500 

04 – 06 เมษายน 2564 

(วนัจกัร)ี 
(อา.) BKK – UTH VZ200 07.30 – 08.40 

(อ.)   UTH – BKK VZ207 22.25 – 23.35 
8,999 2,500 

08 – 10 เมษายน 2564 
(พฤ.) BKK – UTH VZ200 07.30 – 08.40 
(ส.)   UTH – BKK VZ207 22.25 – 23.35 

7,999 2,500 

09 – 11 เมษายน 2564 
(ศ.)   BKK – UTH VZ200 07.30 – 08.40 

(อา.)  UTH – BKK VZ207 22.25 – 23.35 
10,999 2,500 

12 – 14 เมษายน 2564 
(วนัหยุดสงกรานต)์ 

(อา.) BKK – UTH VZ200 07.30 – 08.40 
(อ.)   UTH – BKK VZ207 22.25 – 23.35 

11,999 3,000 

13 – 15 เมษายน 2564 
(วนัหยุดสงกรานต)์ 

(อ.)   BKK – UTH VZ200 07.30 – 08.40 
(พฤ.) UTH – BKK VZ207 22.25 – 23.35 

12,999 3,000 

14 – 16 เมษายน 2564 
(วนัหยุดสงกรานต)์ 

(พ.)   BKK – UTH VZ200 07.30 – 08.40 
 (ศ.)   UTH – BKK VZ207 22.25 – 23.35 

12,999 3,000 

15 – 17 เมษายน 2564 

(วนัหยุดสงกรานต)์ 
(พฤ.) BKK – UTH VZ200 07.30 – 08.40 
(ส.)   UTH – BKK VZ207 22.25 – 23.35 

11,999 3,000 

16 – 18 เมษายน 2564 

(วนัหยุดสงกรานต)์ 
(ศ.)   BKK – UTH VZ200 07.30 – 08.40 
(อา.)  UTH – BKK VZ207 22.25 – 23.35 

11,999 3,000 

22 – 24 เมษายน 2564 
(พฤ.) BKK – UTH VZ200 07.30 – 08.40 
(ส.)   UTH – BKK VZ207 22.25 – 23.35 

6,999 2,000 

23 – 25 เมษายน 2564 
(ศ.)   BKK – UTH VZ200 07.30 – 08.40 
(อา.)  UTH – BKK VZ207 22.25 – 23.35 

7,999 2,500 

29 เม.ย. – 01 พ.ค. 2564 
(วนัแรงงาน) 

(พฤ.) BKK – UTH VZ200 07.30 – 08.40 
(ส.)   UTH – BKK VZ207 22.25 – 23.35 

8,999 2,500 

30 เม.ย. – 02 พ.ค. 2564 
(วนัแรงงาน) 

(ศ.)   BKK – UTH VZ200 07.30 – 08.40 
(อา.)  UTH – BKK VZ207 22.25 – 23.35 

8,999 2,500 

06 – 08 พฤษภาคม 2564 
(พฤ.) BKK – UTH VZ200 07.30 – 08.40 

(ส.)   UTH – BKK VZ207 22.25 – 23.35 
6,999 2,000 

13 – 15 พฤษภาคม 2564 
(พฤ.) BKK – UTH VZ200 07.30 – 08.40 
(ส.)   UTH – BKK VZ207 22.25 – 23.35 

6,999 2,000 



14 – 16 พฤษภาคม 2564 
(ศ.)   BKK – UTH VZ200 07.30 – 08.40 
(อา.)  UTH – BKK VZ207 22.25 – 23.35 

7,999 2,500 

20 – 22 พฤษภาคม 2564 
(พฤ.) BKK – UTH VZ200 07.30 – 08.40 
(ส.)   UTH – BKK VZ207 22.25 – 23.35 

6,999 2,000 

21 – 23 พฤษภาคม 2564 
(ศ.)   BKK – UTH VZ200 07.30 – 08.40 

(อา.)  UTH – BKK VZ207 22.25 – 23.35 
7,999 2,500 

27 – 29 พฤษภาคม 2564 
(พฤ.) BKK – UTH VZ200 07.30 – 08.40 
(ส.)   UTH – BKK VZ207 22.25 – 23.35 

6,999 2,000 

28 – 30 พฤษภาคม 2564 
(ศ.)   BKK – UTH VZ200 07.30 – 08.40 
(อา.)  UTH – BKK VZ207 22.25 – 23.35 

7,999 2,500 

 

** ราคาเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ 3,900 บาท ** 

 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 400 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 

** ส าหรบัต ัว๋เครือ่งบนิทางบรษิทัยงัมไิดท้ าการจองใดๆท ัง้สิน้ ราคาคา่บรกิารขา้งตน้เป็นราคาต ัว๋ทีท่ าการเช็ค ณ 

วนัที ่18 กุมภาพนัธ ์2564 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่สว่นตา่งเพิม่ หากในกรณีทีค่า่ต ัว๋เครือ่งบนิ ณ 

วนัทีท่ าจองมรีาคาปรบัขึน้จากเดมิ ** 

 

** ในกรณีทีส่ายการบนิประกาศยกเลกิเทีย่วบนิ หรอืเทีย่วบนิเต็ม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใ์นการเปลีย่นแปลง

เทีย่วบนิ ** 
 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผูีโ้ดยสารจ านวน 6 - 9  ทา่น ตอ่ 1 คนัรถตู ้ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา ** ในกรณีทีลู่กคา้เดนิทางไมถ่งึ 6 ทา่น และประสงคท์ีจ่ะเดนิทาง 
ลูกคา้จะตอ้งช าระคา่สว่นตา่งเพิม่เตมิ กรุณาตดิตอ่สอบถามเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้ ** 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 

  ค่าตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ  

  ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี

  ค่ารถตู ้VIP น าเทีย่วตามรายการ 

  ค่าที่พัก หอ้งละ 2 ท่าน พรอ้มอาหารเชา้ ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการ หรือระดับเดียวกัน ทัง้นี้บริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการ

เปลีย่นแปลงหอ้งพัก  

  ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ  

  ค่าอาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ     

  ค่าจา้งมัคคุเทศก ์และทมีงานคอยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

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

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 

  ค่าใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน่ ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่

นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

  ค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ 

อบัุตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสัิย

อืน่ เป็นตน้ 

  คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่ว ทา่นละ 400 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

  ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นกัท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระค่าต ัว๋เครือ่งบนิ พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน เพือ่ส ารองทีน่ ัง่ **ท ัง้นีร้ะยะเวลาใน

การช าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของสายการบนิเป็นผูก้ าหนด** 



2. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักท่องเทีย่ว

หรอืเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อื

ว่านักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร์ 

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอยกเลกิการเดินทาง หรือเลื่อนการเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูม้ีชือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง

กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชีือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อีเมลล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบ

หนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่

ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 30 วัน ขึน้ไป คนืเงนิค่าทัวรเ์ต็มจ านวน ของค่าทัวรท์ีช่ าระแลว้ และหักค่าใชจ้่ายทีจ่่ายจรงิ ไดแ้ก ่

ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่ายานพาหนะ รา้นอาหาร โรงแรมทีพั่ก ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่ว ค่าบรกิาร หรอืค่าใชจ้่ายที่

จ าเป็นอืน่ๆ ** ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ** 

2.2 ยกเลกิก่อนวันเดนิทาง 15 - 29 วัน คืนเงนิค่าทัวร์ 50% และหักค่าใชจ้่ายที่จ่ายจรงิ ไดแ้ก่ ค่ายานพาหนะ รา้นอาหาร 

โรงแรมทีพั่ก ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่ว ค่าบรกิาร หรอืค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 0 - 14 วัน ไม่คนืเงนิค่าทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด** 

 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรือใชบ้ริการตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่าน 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 

และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสยีหาย

ของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 

5. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้  

 


