
 

 

 

 

 

 

  

 

THD03 ไหว๎พระขอพรปีใหมํ สุขใจ อุดรฯ หนองคาย 3 วัน 2 คืน 



 

 บินด๎วยสายการบิน นกแอร์ NOKAIR (DD) : ขึ้นเคร่ืองที่สนามบินดอนเมือง(DMK) 

DD9200 DMK(กรุงเทพ) - UTH(อุดรธานี) 05.55 – 07.00 
DD9217 UTH(อุดรธานี)- DMK(กรุงเทพ) 18.35 – 19.35 

**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน้้าหนักไมํเกิน 15 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือข้ึนเครื่องบินได๎น้้าหนักไมํเกิน 7 ก.ก. ** 

มาตราการดูแลป้องกัน การตดิเชื้อโควิด-19  
- ตรวจวัดอุณหภูมิกํอนการเดินทาง  
- ฉีดพํนฆําเช้ือภายในยานพาหนะ กํอนให๎บริการทุกครั้ง 
- โต๏ะอาหาร มีการจัดท่ีนั่งแบบเว๎นระยะหําง ใช๎ช๎อนกลาง (Social Distancing)  
- บริการหน๎ากากอนามัยชนิดผ๎า ทํานละ 1 อัน  
- จุดบริการ แอลกอฮอล์ล๎างมือประจํารถบัส ตลาดการเดินทาง  
- จัดผังท่ีนั่ง ตามมาตราการป้องกัน COVID-19 ของกระทรวงการทํองเท่ียวแหํงประเทศไทย 

 
 
 

03.30 น.  คณะพร๎อมกัน ณ ทําอากาศยานดอนเมือง อาหารคารผ๎ูโดยสารภายในประเทศ เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบิน นก

แอร์ (Nok Air) โดยมีเจ๎าหน๎าท่ีของบริษัทฯ คอยให๎การต๎อนรับ อ้านวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรับ

หน๎ากากอนามัยแบบผ๎า และมัคคุเทศก์คอยให๎ค้าแนะน้ามาตราการการป้องกัน COVID-19 กํอนออกเดินทาง  

*กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทางมายังสนามบิน เนื่องจากต๎องใช๎เวลาในการเช็คอิน สายการบินจะปิดให๎ท้าการ

เช็คอินกํอนเวลาบินประมาณ  

05.55 น. ออกเดินทางสํู ทําอากาศยานนานาชาติอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยสายการบิน นกแอร์ (Nok Air) เท่ียวบินท่ี 

DD9200 ใช๎เวลาบินโดยประมาณ 1 ช่ัวโมง **โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน้้าหนักไมํเกิน 15 ก.ก. (1 ชิ้น) และ 

ถือขึ้นเคร่ืองบินได๎น้้าหนักไมํเกิน 7 ก.ก.   หากน้้าหนักกระเป๋าเกินทํานต๎องเสียคําบริการเพิ่มตามจริง** 

**ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสายการบินระดับเทียบเท่าและเวลาใกล้เคียงกัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
07.00 น. เดินทางถึง ทําอากาศยานนานาชาติอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี หลังจากทุกทํานรับสัมภาระเรียบร๎อยแล๎ว พาคณะ

ออกเดินทางตามโปรแกรมทัวร์ และนําทํานไป รับประทานอาหารเช๎า (1) ณ ร๎านอาหาร (เมนูไขํกะทะ) โดยรถต๎ู

ปรับอากาศ VIP คันละ 8-9 ท่ีนั่ง คอยให๎บริการอยูํท่ีสนามบิน (พํนฆําเชื้อยานพาหนะ และตรวจเช็คอุณหภูมิ

พนักงานคบขับรถกํอนการเดินทาง ) 

วันที่ 1   กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – อุดรธานี – วัดป่าภูก๎อน – หนองคาย – วัดผาตากเสือ ชม SKY WALK  (B/L/D) 
 



 

ออกเดินทางสํู วัดป่าภูก๎อน (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) ต้ังอยูํในเขตป่าสงวนแหํงชาติป่านายูงและป่าน้ําโสม 

ท๎องท่ีบ๎านนาคํา ตําบลบ๎านก๎อง อําเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี อันเป็นรอยตํอแผํนดิน 3 จังหวัด คือ อุดรธานี เลย 

และหนองคาย เกิดขึ้นจากพุทธบริษัท ท่ีตระหนักถึงคุณประโยชน์ของธรรมชาติและป่าต๎นน้ําลําธาร ซึ่งกําลังถูก

ทําลาย และเพื่อตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ในการรักษาความสมบูรณ์ของป่าไม๎ต๎นน้ําลํา

ธาร สัตว์ป่า และพรรณไม๎นานาพันธุ์   สําหรับไฮไลท์อันเป็นเอกลักษณ์ของวัดป่าภูก๎อน คือ โครงสร๎างการ

ออกแบบทางสถาปัตยกรรมขององค์พระพุทธรูปหินอํอน พระวิหาร ศาลาราย และอาคารรอบลานเขา โดยพระ

วิหารมีลักษณะสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์สมัยรัตนโกสินทร์ ภาพภายในพระวิหารตกแตํงด๎วยพุทธประวัติ พระ

พุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนีหินอํอนสีขาว ความยาว 20 เมตร เป็นหินอํอนท่ีมีความสวยงามและทนทาน

ท่ีสุด รวมระยะเวลาในการสร๎างท้ังหมด 6 ปี เนื่องในโอกาสมหามงคลท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ

ดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ พระพุทธไสยาสน์นี้จึงเป็นสัญลักษณ์แหํงพุทธศิลป์ของ 

รัชกาลท่ี 9 

 

* ได๎เวลาอันสมควร นําคณะออกเดินทางมุํงหน๎าสํู อ.สังคม จ.หนองคาย 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ร๎านอาหาร  



 

จากนั้นนําทํานเดินทางสํู วัดผาตากเสื้อ (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 01.30 ชม.) ท่ีต้ังอยูํบนเขาในเขตอําเภอสังคม 

จังหวัดหนองคาย เดิมช่ือวัดถ้ําพระ หลวงปู่เพชร ปะทีโป ทํานได๎เดินทางมาปฏิบัติธรรม บริเวณถ้ําพระและได๎

กํอต้ังวัดผาตาก เส้ือขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2477 มีเนื้อท่ี 29 ไรํ 2 งาน 78 ตารางวา วัดผาตากเส้ือเป็นวัดปฏิบัติธรรม 

ตํอมาได๎อัญเชิญพระสารีริกธาตุมาประดิษฐานเมื่อ 2 เมษายน 2550 เป็นท่ีสักการะของพุทธศาสนิกชนท่ัวไป เป็น

วัดท่ีมีทิวทัศน์สวยงามมาก สูงจากระดับน้ําทะเล 550 เมตร ภายในวัดมีธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ เป็นจุดชมวิวแมํน้ําโขง

ท่ีสวยที่สุดแหํงหนึ่ง ในชํวงท่ีน้ําลดหากไปยืน อยูํบนวัดผาตากเส้ือแล๎วมองลงมายังแมํน้ําโขง จะเห็นสันทรายเป็น

ริ้วคล๎ายเกล็ดพญานาคอยํางชัดเจน โดยได๎รับการตั้งให๎เป็นแหลํง ทํองเท่ียวเส๎นทางในฝัน Dream Destination 2  

นําคณะชม SKY WALK จุดชมวิวแมํน้ําโขงโดยสร๎างเป็นสกายวอล์ค ยื่นออกจากตัวหน๎าผา 6 เมตร ปูพื้นด๎วย

กระจกแทมเพอร์ลามิเนต กระจกใสแข็งแรงทนทาน หนา 4 เซนติเมตร รองรับนักทํองเท่ียวขึ้นไปยืนครั้งละ

ประมาณ 20 คน สําหรับจุดชมวิว วัดผาตากเส้ือ บ๎านผาต้ัง ต.ผาต้ัง อ.สังคม จ.หนองคาย สูงจากระ ดับน้ําทะเล 

ประมาณ 500 เมตร เป็นจุดชมทัศนียภาพท่ีสวยงามของจังหวัดหนองคาย เป็นแหลํงทํองเท่ียวทางธรรมชาติท่ี

สวยงามแหํงหนึ่งของ จ.หนองคาย ท่ีได๎รับความสนใจจากนักทํองเท่ียวจํานวนมาก เนื่องจากเป็นภูเขาสูงท่ีสามารถ

ขับรถขึ้นไปได๎ และเป็นจุดท่ีสามารถมองเห็นตัว อ.สังคมตัว อ.สังคม แมํน้ําโขง แมํน้ําตอนเมืองสังทอง ของ สปป.

ลาว ท่ีไหลมาบรรจบแมํน้ําโขง ตลอดจนภูเขาน๎อยใหญํท่ีสลับซับซ๎อนและสวยงาม  

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (3) ณ ร๎านอาหาร 



 

พักที่  โรงแรมรอยัล นาคารา จ.หนองคาย หรือเทียบเทํา อิสระให๎ทํานได๎พักผํอนตามอัธยาศัย 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

เช๎า  รับประทานอาหารเช๎า (4) ณ ห๎องอาหารของโรงแรม 

นําทํานกราบไหว๎ขอพร หลวงพํอพระใส วัดโพธิ์ชัย (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) เป็นพระพุทธรูปสําคัญคํู

เมือง เป็นพระพุทธรูปขัดสมาธิราบ ปางมารวิชัย หลํอด๎วยทองสีสุก มีพระรูปลักษณะงดงามมาก ขนาดหน๎าตัก

กว๎าง 2 คืบ 8 นิ้ว สํวนสูงจากองค์พระเบ้ืองลํางถึงยอดพระเกศ 4 คืบ 1 นิ้ว ประดิษฐานอยูํท่ีวัดโพธิ์ชัย ซึ่งเป็นพระ

อารามหลวง “สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงสันนิษฐานไว๎ในหนังสือประวัติพระพุทธรูปสําคัญ ซึ่งพิมพ์

แจกในงานทอดกฐินพระราชทาน พ.ศ. 2468 วํา หลวงพํอพระใส เป็นพระพุทธรูปหลํอในสมัยล๎านช๎าง และตาม

ตํานานท่ีเลําสืบตํอกันมาวํา พระธิดา 3 องค์ แหํงกษัตริย์ล๎านช๎างเป็นผ๎ูสร๎าง บางทํานก็วําเป็นพระราชธิดาของพระ

ไชยเชษฐาธิราช ได๎หลํอพระพุทธรูปข้ึน 3 องค์ และขนานนาม พระพุทธรูปตามนามของตนเองไว๎ด๎วยวํา พระเสริม

ประจําพี่ใหญํ พระสุกประจําคนกลาง พระใสประจําน๎องสุดท๎อง มีขนาดลดหล่ันกันตามลําดับ” 

วันที่ 2 หนองคาย – หลวงพํอพระใส วัดโพธิ์ชัย – ศาลาแก๎วกํู – ตลาดทําเสด็จ – อุดรธานี – วัดพระธาตุบังพวน 

– หนองประจักษ์ – UD TOWN                                (B/L/-) 



 

 

นําทํานเท่ียวชม ศาลาแก๎วกํู (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที) หรือท่ีรู๎จักกันในอีกช่ือหนึ่งวํา “วัดแขก” คือ 

สวนประติมากรรมปูนปั้นขนาดใหญํ มีพื้นท่ีหลายสิบไรํ ปัจจุบันอยูํในความดูแลของพุทธมามกะสมาคมจังหวัด

หนองคาย สถานท่ีแหํงนี้สร๎างขึ้นจากแรงบันดาลใจของ “พํอปู่บุญเหลือ สุรีรัตน์” เมื่อราวปี พ.ศ. 2521 ตามความ

เช่ือวําหลักคําสอนของทุกๆ ศาสนาสามารถนํามาผสมผสานกันได๎ ( “ พํอปู่บุญเหลือ สุรีรัตน์ ” เป็นนักปฏิบัติ

ธรรมแตํเสียชีวิตไปแล๎วราวๆ สิบปีกวํา ทีมงานทํองเท่ียวดอทคอมได๎ลองสอบถามข๎อมูลจากเจ๎าหน๎าท่ีจําหนํายบัตร

เข๎าชมศาลาแก๎วกูํแล๎วเข๎าใจวํา พํอปู่นําจะบวชเป็นพราหมณ์นุํงขาวหํมขาว ปัจจุบันรํางของพํอปู่บุญเหลือถูกเก็บ

รักษาเอาไว๎บนช้ัน 3 ของศาลาแก๎วกูํในสภาพที่ไมํเนําเปื่อย นักทํองเท่ียวสามารถแวะขึ้นไปสักการะรํางของพํอปู่ได๎

ทุกวันต้ังแตํเวลาประมาณ 7.00 – 17.00น.) 



 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน (5) ณ ร๎านอาหาร เมนูแหนมเนือง 

นําทํานเดินทางไปยัง ตลาดทําเสด็จ หรือ ตลาดอินโดจีน (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) เดิมช่ือ ตลาดทําเรือ 

เพราะกํอนท่ีจะมีการสร๎างสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว ประชาชนท้ังสองฝ่ังน้ํา จะต๎องใช๎เรือในการสัญจรไปมา ทํา

การค๎าระหวํางชายแดนกันอยํางคึกคัก ท่ีนี่จึงเป็นท่ีทําการดํานตรวจคนเข๎าเมืองและทําหนังสือเดินทางผํานแดน 

ในปี 2498 เกิดน้ําทํวมครั้งใหญํ พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิต์ิ 

พระบรมราชินีนาถได๎ทรงเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรผ๎ูประสบภัย จ.หนองคาย พระองค์ได๎เสด็จขึ้นจากเรือพระท่ีนั่ง 

ณ ตลาดทําเรือ แหํงนี้ ภายหลังจึงเปล่ียนช่ือจาก “ตลาดทําเรือ” เป็น “ตลาดทําเสด็จ” และชุมชนตลาดทําเสด็จ 

เป็นแหลํงซื้อขายผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดหนองคาย ท่ีมีสินค๎าแทบทุกอยํางท่ีต๎องการ ในจังหวัดหนองคาย เชํน 

อาหารพื้นเมือง สินค๎า OTOP ประจําตําบล ของท่ีระลึก และของเครื่องใช๎ตํางๆ ท่ีล๎วนแล๎วแตํสามารถซื้อไปเป็น

ของฝากได๎ อิสระให๎ทํานได๎ช๎อปป้ิงตามอัธยาศัย 

นําทํานเดินทางไปสักการะ วัดพระธาตุบังพวน (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เป็นวัดราษฎร์ ต้ังอยูํท่ี 172 

หมูํ 3 ตําบลพระธาตุบังพวน อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคายสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายพระธาตุบังพวนมี

เนื้อท่ี 102 ไรํ เจดีย์พระธาตุบังพวน เป็นเจดีย์ทรงส่ีเหล่ียม สร๎างด๎วยศิลาแลง อิฐดินเผา พ.ศ. 2210 ได๎รับ

พระราชทานวิสุงคามสีมา โบราณวัตถุภายในวัดพระธาตุบังพวน ได๎แกํ พระพุทธรูปใหญํ 1 องค์ พระปางนาคปรก 

1 องค์ ศิลาจารึก 1 หลัก พระธาตุบังพวน พระปรางค์ 3 องค์ เจดีย์เล็ก 7 องค์ วัดพระธาตุบังพวน นอกจากมีองค์

พระธาตุแล๎ว ยังกลํุมโบราณสถานท่ีเรียกวํา สัตตมหาสถาน ท่ีสร๎างขึ้นตามคติพุทธศาสนา หมายถึงการจําลอง

สถานท่ีเกี่ยวข๎องกับพระพุทธองค์ หลังจากตรัสรู๎แล๎ว จํานวน ๗ แหํง คือ โพธิบัลลังก์, อนิมมิสเจดีย์ ,รัตนจงกรม

เจดีย์, รัตนฆรเจดีย์,อชาปาลนิโครธเจดีย์,มุจลินทเจดีย์ และราชายตนะเจดีย์ ซึ่งในวัดพระธาตุบังพวนแหํงนี้นับเป็น

ท่ีเดียวในโลกท่ียังหลงเหลือโบราณสถานอันเป็นสัตตมหาสถานจากอดีตครบท้ัง ๗ ส่ิง และเป็นสถานท่ีเกี่ยวกับ



 

พญานาค พลาดไมํได๎จริง ๆ ก็คือ “สระมุจลินท์” หรือ “สระพญานาค” สระ น้ําโบราณท่ีมีบันทึกในหนังสือใบลาน

ท่ีเขียนเป็นภาษามคธ เรียกช่ือวํา “สระมังคละน้ําเท่ียงหมัน” 

 

นําทํานเดินทางมายัง หนองประจักษ์ (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เป็นหนองน้ําขนาดใหญํท่ีมีเกาะกลางน้ํา 

สถานท่ีทํองเท่ียวยอดนิยมของจังหวัดอุดรธานี ถือเป็นแลนมาร์คสําคัญของจังหวัดท่ีชาวอุดรธานีมาทํากิจกรรม

ตํางๆ มากมาย อาทิเชํน ออกกําลังกาย กีฬา สนามเด็กเลํน และต๎องมาเช็คอิน ถํายรูปคํูชิคๆกับเป็ดเหลืองยักษ์

เมืองอุดรธานี 



 

 

จากนั้นพาทํานไปเดินชิลล์แลนด์มาร์กใจกลางเมือง UD TOWN ศูนย์การค๎าอุดรธานี (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 

20 นาที) และเลือกซื้อสินค๎านานาชนิด ท่ีศูนย์การค๎า ยูดี ทาวน์ แหลํงทํองเท่ียวใน จ.อุดรธานี ท่ีขนาดใหญํท่ีสุด 

กับความเป็นศูนย์กลางของไลฟ์สไตล์ และความสมบูรณ์แบบของโลเคช่ันใจกลางเมือง เป็นสถานท่ีพักผํอน แหลํงช๎

อปปิ้งของวัยรุํนเมืองอุดรธานี ยูดีทาวน์ ต้ังอยูํหน๎าสถานีรถไฟอุดรธานี แหลํงช๎อปิ้งบริเวณนี้ ประกอบไปด๎วย 

แหลํงกิน แหลํงขายของ ท่ีใหญํมาก และมากจริงๆท้ังของกิน และของขาย ถ๎าดูจากแผนท่ีบริเวณหน๎าสถานีรถไฟนี้ 

จะประกอบไปด๎วยพื้นท่ี 3 ตลาด 



 

 

เย็น  อิสระอาหารค้่า ณ UD TOWN เพื่อความสะดวกในการทํองเที่ยว 

พักที่  โรงแรมธารบุร ีจ.อุดรธานี หรือเทียบเทํา อิสระให๎ทํานได๎พักผํอนตามอัธยาศัย  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

เชา๎  รับประทานอาหารเช๎า (6) ณ ห๎องอาหารของโรงแรม 

นําทํานออกเดินทางตํอไปยัง วัดศิริสุทโธ หรือ ค้าชะโนด (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 01.30 ชม.) อ.บ๎านดุง จ.

อุดรธานี อีกหนึ่งตํานานความเช่ือเกี่ยวกับพญานาคท่ีคนไทยหลายคนยังสงสัย ซึ่งคนในพื้นท่ีเช่ือวําเป็นดินแดนของ

พญานาคป่าศักด์ิสิทธิ์ล้ีลับอาถรรพ์เกาะลอยน้ํากับเรื่องราวความเช่ือท่ีวําเกาะคําชะโนดไมํเคยจมน้ําเพราะมี

พญานาคคอยปกปักรักษา 

วันที่ 3  อุดรธานี – วัดศิริสุทโธ หรือ วัดค้าชะโนด – หัตถ์ศิลป์ถ่ินอีสาน หมํูบ๎านนาขํา –กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 

(B/L/-) 



 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน (7) ณ ร๎านอาหาร  

จากนั้นพาทํานเข๎าซื้อของฝาก หัตถ์ศิลป์ถ่ินอีสาน หมํูบ๎านนาขํา (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 01.30 ชม.) ตลาดผ๎า

ไหม คุณภาพ หนึ่งในสินค๎าOTOP ห๎าดาวประจําจังหวัดอุดรธานี แหลํงช็อปผ๎าท่ีขึ้นช่ือเรื่องความ สวยงามและ

คุณภาพดีเลิศ ด๎วยการสืบสานกันมาอยํางยาวนานของศิลปะหัตถกรรมไทยของชาวอีสานท่ีคงเอกลักษณ์ลวดลาย

ความเป็นอีสานไว๎ในผ๎าไหมคุณภาพดี 

ได๎เวลาอันสมควรนําทํานเดินทางสํู ทําอากาศยานนานาชาติอุดรธานี เพื่อเดินทางกลับสํู กรุงเทพมหานคร 

18.35 น. ออกเดินทางสํู ทําอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบิน นกแอร์ (Nok Air) เท่ียวบินท่ี DD9217 ใช๎เวลาบิน

โดยประมาณ 1 ช่ัวโมง **โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน้้าหนักไมํเกิน 15 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได๎

น้้าหนักไมํเกิน 7 ก.ก. หากน้้าหนักกระเป๋าเกินทํานต๎องเสียคําบริการเพิ่มตามจริง** 

19.35 น. เดินทางถึง ทําอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ 

****************************************************************** 

  



 

อัตราคําบริการ 
วันท่ีเดินทาง ราคาพัก 2-3 ท่าน 

ท่านล่ะ 
ราคา 

พักเด่ียว เพ่ิมท่านล่ะ 
29 – 31 ธันวาคม 63 12,999 2,000 
30 ธ.ค.63 – 1 ม.ค.64 13,999 2,000 
31 ธ.ค.63 – 2 ม.ค.64 13,999 2,000 

1 – 3 มกราคม 64 13,999 2,000 
**ไมํมีราคาเด็ก ราคานี้ไมํรวมคําทิป** 
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ช าระเพิ่มท่านละ 2,000 บาท ** (ไม่มีที่นั่งบนเคร่ืองบิน) 
 

เอกสารประกอบการเดินทาง  
- สําเนาบัตรประชาชน ใช๎สําหรับการทําประกันการเดินทาง กรณีท่ีทํานเดินทางเป็นครอบครัว (หลายทําน) กรุณาแจ๎ง

รายนามคํูนอนกับเจ๎าหน๎าท่ีให๎ทราบ 
***** รบกวนสํงพร๎อมกับหลักฐานการช้าระเงิน ***** 

ข๎อส้าคัญ  
- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ทํานละ 400 บาท ยกเว๎นทารกอายุไมํเกิน 2 ปี  

- ถ๎าหากมีผู๎เดินทางต้่ากวํา 9 คน ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง โดยจะแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า 7 วัน
กํอนการเดินทาง  
 

อัตราคําบริการนี้รวม  
- คําบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพร๎อมคณะ ช้ันประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงคําภาษีสนามบิน

และคําภาษีน้ํามันทุกแหํง กรณีต๎องการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปล่ียนแปลงบัตรโดยสาร ไมํวําเท่ียวใด เท่ียวหนึ่ง กรุณา
ติดตํอเจ๎าหน๎าท่ีเป็นกรณีพิเศษ  

- คําธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต๎ท๎องเครื่องบิน สายการบิน NOK AIR  อนุญาตให๎โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต๎
ท๎องเครื่องบิน โดยมีน้ําหนักไมํเกิน 15 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเครื่องบินได๎น้ําหนักไมํเกิน 7 ก.ก. (ไมํจํากัดจํานวนช้ิน แตํ
ท้ังนี้เจ๎าหน๎าท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตํอทําน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน)*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง
สายการบินระดับเทียบเทําและเวลาใกล๎เคียงกัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- รถต๎ูปรับอากาศ VIP (นําเท่ียวตามรายการ) 
- บริการน้ําด่ืม 1 ขวด/วัน  



 

- คําเข๎าชมสถานท่ีตามท่ีระบุในโปรแกรมทํองเท่ียว 
- มัคคุเทศก์นําเท่ียวตลอดการเดินทาง 
- คําประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ คํารักษาพยาบาลวงเงินทํานละ 500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวิต วงเงินทําน

ละ 1,000,000 บาท  ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ซ่ึงไมํรวมประกันสุขภาพ 
- คําอาหาร ตามรายการท่ีระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
- คําโรงแรมท่ีพักระดับมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ  

 
อัตราคําบริการนี้ ไมํรวม 
- คํามินิบาร์ในห๎องพัก(ถ๎ามี) และคําใช๎จํายสํวนตัว นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
- คําอาหารสําหรับทํานท่ีทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสําหรับมุสลิม 
- คําธรรมเนียมการเข๎าชมสถานท่ีของชาวตํางชาติท่ีเพิ่มเติมตามการจํายจริง 
- คําธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกวําท่ีสายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญํเกินขนาดมาตรฐาน  
- คําธรรมเนียมการจองท่ีนั่งบนเครื่องบินตามความต๎องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทําได๎ ท้ังนี้ขึ้นอยูํกับสายการบิน และ 

รุํนของเครื่องบินแตํละไฟล์ทท่ีใช๎บิน ซึ่งอาจเปล่ียนแปลงได๎อยูํท่ีสายการบินเป็นผ๎ูกําหนด 
- คําภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได๎ออกตั๋วเครื่องบินไปแล๎ว 
- VAT 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจําย 3% 
- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ทํานละ 400 บาท  

 
เง่ือนไขการจอง 
- มัดจ้าทํานละ 3,000 บาท หลังจากสํงเอกสารการยืนยันการจอง 1 วัน เชํน ทํานจองวันนี้ กรุณาชําระเงินมัดจําในวันถัดไป 

กํอนเวลา 16.00 น. มิเชํนนั้นจะถือวําทํานได๎ทําการยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติหากไมํได๎รับยอดเงินตามเวลาท่ีกําหนด 
และหากทํานมีความประสงค์จะต๎องเดินทางในพีเรียดเดิม ทํานจําเป็นต๎องทําจองเข๎ามาใหมํ นั่นหมายถึงวํา กรณีท่ีมีคิวรอ 
(WAITING LIST) ก็จะให๎สิทธิ์ไปตามระบบ ตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียดมีท่ีนั่งจํากัด  

- ยกเว๎นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บคําบริการ เต็มจ้านวน เทํานั้น  
- กรุณาชําระคําทัวร์สํวนท่ีเหลืออยํางน๎อย 20 วัน กํอนออกเดินทาง หากทํานไมํชําระภายในระยะเวลาท่ีท่ีบริษัทกําหนด ทาง

บริษัทจะถือวําทํานสละสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ์ไมํสามารถคืนเงินมัดจําให๎ทํานได๎ ไมํวําสํวนใดสํวนหนึ่งก็
ตาม 
 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลิกกํอนการเดินทางต้ังแตํ 30 วันขึ้นไป คืนเงินคําทัวร์โดยหักคําใช๎จํายท่ีเกิดขึ้นจริง 
- ยกเลิกกํอนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดท่ีลูกค๎าชําระมา และเก็บคําใช๎จํายท่ีเกิดขึ้นจริง(ถ๎ามี) 



 

- ยกเลิกกํอนการเดินทางน๎อยกวํา 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจํานวน 
* กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไมํใชํความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินคําทัวร์โดยหักคําใช๎จํายท่ีเกิดขึ้นจริง(ถ๎ามี) 
* คําใช๎จํายท่ีเกิดขึ้นจริง เชํน คํามัดจําต๋ัวเครื่องบิน โรงแรม และคําใช๎จํายจําเป็นอื่นๆ 
 

หมายเหตุ  
- โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงได๎ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการณ์ทางการเมือง 

สภาพการจราจร สถานท่ีทํองเท่ียวปิดให๎บริการ เป็นต๎น โดยไมํแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า โดยสํวนนี้ทางบริษัทจะคํานึงถึง

ประโยชน์ของลูกค๎าเป็นสําคัญ หากกรณีท่ีจําเป็นจะต๎องมีคําใช๎จํายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า 

- กรณีท่ีทํานเป็นอิสลาม ไมํทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ๎อาหารบางประเภท กรุณาแจ๎งเจ๎าหน๎าท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

- บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบคําเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเท่ียวบิน การลําช๎าของสายการบิน ภัย

ธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท๎วง คําส่ังของเจ๎าหน๎าท่ีรัฐ และอื่นๆ ท่ีอยูํนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท  

- เมื่อทํานออกเดินทางไปกับคณะแล๎ว ทํานงดใช๎บริการใดบริการหนึ่ง หรือไมํเดินทางพร๎อมคณะ ถือวําทํานสละสิทธิ์ ไมํ

สามารถเรียกร๎องคําบริการคืนได๎ ไมํวํากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไมํมีอํานาจในการตัดสินใจหรือให๎คําสัญญาใดๆ ท้ังส้ินแทน บริษัทฯนอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผ๎ูมีอํานาจของบริษัทฯกํากับเทํานั้นกรณีต๎องการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักคําใช๎จํายการดําเนินการตํางๆ ท่ีเกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตามจํานวนครั้ง

ท่ีเปล่ียนแปลง ไมํวํากรณีใดๆท้ังส้ิน 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นๆ โดยทางบริษัทฯ จะแจ๎งให๎ทําน

ทราบลํวงหน๎าเพื่อวางแผนการเดินทางใหมํอีกครั้ง ท้ังนี้ กํอนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดตํอเจ๎าหน๎าท่ีเพื่อทําการยืนยันทุก

ครั้งหากทํานลางานแล๎วไมํสามารถเปล่ียนแปลงได๎ 

- กรณีท่ีทํานต๎องออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชํน ต๋ัวเครื่องบิน , ต๋ัวรถทัวร์ , ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดตํอสอบถาม

เพื่อยืนยันกับเจ๎าหน๎าท่ีกํอนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได๎ เพราะมีบาง

กรณีท่ีสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมํแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า ท้ังนี้ขึ้นอยูํกับฤดูกาล สภาพ

ภูมิกาศ และ ตารางบินของทําอากาศยานเป็นสําคัญเทํานั้น ส่ิงสําคัญ กรณีท่ีโปรแกรมมีการบินภายใน ทางบริษัทจะเป็นผ๎ู

ออกบัตรโดยสารให๎และทํานจําเป็นต๎องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินกํอนเครื่องบิน อยํางน๎อย 3 ช่ัวโมง โดยในสํวนนี้หากเกิด

ความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมํรับผิดชอบคําใช๎จํายท่ีเกิดขึ้นใดๆท้ังส้ิน   

- กรณีท่ีทํานเป็นอิสลาม ไมํทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ๎อาหารบางประเภท กรุณาแจ๎งเจ๎าหน๎าท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

- กรณีผ๎ูเดินทางต๎องการความชํวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชํน ใช๎วีลแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ๎งบริษัทฯ อยํางน๎อย 7 วัน

กํอนการเดินทาง หรือตั้งแตํท่ีทํานเริ่มจองทัวร์ กรณีท่ีโปรแกรมมีท่ีพัก ทางบริษัทจะจัดท่ีนอนเป็นลักษณะ 2 เตียงหรือ 3 



 

เตียง ทางบริษัทไมํมีนโยบายจัดคํูนอนให๎กับลูกค๎าท่ีไมํรู๎จักกันมากํอน เชํน กรณีท่ีทํานเดินทาง 1 ทําน จําเป็นต๎องชําระคํา

ห๎องพักเด่ียวตามท่ีระบุ  

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมํรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหวํางการเดินทาง ไมํวํากรณีใดๆก็ตาม และ 

ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคําใช๎จํายตามจริง กรณีทํานลืมส่ิงของไว๎ท่ีโรงแรมและจําเป็นต๎องสํงมายังจุดหมายปลายทาง

ตามท่ีทํานต๎องการ  

- รายการนี้เป็นเพียงข๎อเสนอท่ีต๎องได๎รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง ร๎านอาหารท่ีระบุในโปรแกรมอาจจะมีการ

เปล่ียนแปลงเนื่องจากร๎านอาหารปิดทําการช่ัวคราว หรือ กรณีท่ีโปรแกรมมีท่ีพัก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลง

โรงแรม กรณีท่ีโรงแรมอาจจะมีปัญหาไมํสามารถเข๎าพักได๎ โดยจะจัดโรงแรมในระดับใกล๎เคียงกัน  

- กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบร๎อยแล๎ว มีรายละเอียดสํวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบไมํวําสํวนใด

สํวนหนึ่ง หากทํานไมํดําเนินการสํงสําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาหน๎าแรกของหนังสือเดินทางให๎ทางบริษัทเพื่อใช๎ในการ

ออกบัตรโดยสาร 

- หลังจากทํานชําระคําทัวร์ครบตามจํานวนเรียบร๎อยแล๎ว ทางบริษัทจะนําสํงใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให๎ทําน

อยํางน๎อย 3 หรือ 5 วัน กํอนออกเดินทาง 

- อัตราทัวร์นี้ เป็นอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมูํคณะ (ต๋ัวกรุ๏ป) ทํานจะไมํสามารถเล่ือนไฟล์ท วัน ไป หรือ กลับ

สํวนใดได๎ จําเป็นจะต๎องไป และ กลับ ตามกําหนดการเทํานั้น หากต๎องการเปล่ียนแปลงกรุณาติดตํอเจ๎าหน๎าท่ีเป็นกรณี

พิเศษ 

- ทางบริษัทไมํมีนโยบายจัดคํูนอนให๎กับลูกค๎าท่ีไมํรู๎จักกันมากํอน เชํน กรณีท่ีทํานเดินทาง 1 ทําน จําเป็นต๎องชําระคําห๎องพัก

เด่ียวตามท่ีระบุ 

- สําหรับลูกค๎าท่ีเดินทาง 3 ทําน และ ต๎องการพักห๎องสําหรับ 3 ทําน อาจมีคําใช๎จํายเพิ่มเติมได๎ในบางกรณี ขึ้นอยูํกับโรงแรม

ท่ีคณะนั้นๆพักวํามีห๎องรอบรับสําหรับ 3 ทําน หรือ (TRIPLE ROOM) หรือไมํ กรณีไมํมี ทํานจําเป็นจะต๎องชําระคําใช๎จําย

เพิ่ม (พักเด่ียว) ตามจริง ยกเว๎นเด็กท่ีมีอายุตํ่ากวํา 12 ปี ณ วันเดินทางกลับ 

- เกี่ยวกับท่ีนั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๏ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิ์

ในการเลือกท่ีนั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกค๎าเดินทางด๎วยกัน กรุณาเช็คอินพร๎อมกัน และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดให๎ทํานได๎

นั่งด๎วยกัน หรือ ใกล๎กันให๎มากท่ีสุด  

- ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคําน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหํงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนกํอนวันเดินทาง  

**เม่ือทํานช้าระเงินคําทัวร์ให๎กับทางบริษัทฯ แล๎วทางบริษัทฯ จะถือวําทํานได๎ยอมรับเง่ือนไขข๎อตกลงทั้งหมดนี้แล๎ว** 

** ขอขอบพระคุณทุกทําน ที่มอบความไว๎วางใจ ให๎เราบริการ ** 

 


