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วนัแรก กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ - อุดรธานี - ทุ่งดอกไมส้วนสทิธกิร บา้นหว้ยส าราญ - เกาะค าชะโนด - ถนนคนเดนิอุดรธานี 

04.30 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 เพือ่เตรยีมตวัเดนิทาง และผ่านขัน้ตอนการเชค็อนิ 
07.30 น. บนิลดัฟ้าสู่ สนามบนิอุดรธานี โดยสายการบิน THAI VIETJET เทีย่วบินที ่VZ200 (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ1ชัว่โมง10 นาท)ี  

จดัทีน่ั่งแบบ 3-3 ไม่มบีรกิารอาหารบนเครือ่งท ัง้ขาไปและขากลบั (ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใตท้อ้งเครือ่ง และสามารถถอื
ขึน้เครือ่งไดไ้ม่เกนิ 7 กก./ท่าน หากท่านตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิม่ ตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายเพิม่) 

**หมายเหตุ: เทีย่วบนิและประเภทเครือ่งบนิอาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยู่กบัประกาศของทางสายการบนิ** 

 
08.40 น. เดินทางถงึ สนามบินอุดรธานี หลงัจากรบักระเป๋าเดินทางเรยีบรอ้ยแลว้ จากนั้นน าท่านเดินทางโดยรถตูว้ีไอพี เพื่อเดินทางไปยงั ทุ่ง

ดอกไมส้วนสทิธกิร บา้นหว้ยส าราญ ทีส่วนแห่งนีม้ีปลูกทัง้ดอกคตัเตอร ์ดอก
มากาเร็ต ดอกสรอ้ยทอง ดอกบญจมาศ และอื่นๆ ซึง่จะแตกต่างกนัไปในแต่ละปี 
และขึน้อยู่กบัในช่วงฤดูกาลนั้นรวมถึงความเหมาะสมของสภาพอากาศ ** ใน
กรณีทีส่วนแจง้ปิดเขา้ชม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัโปรแกรม
ไปยงั สวนดอกไมอ้ืน่ๆในบา้นหว้ยส าราญ หรอื พพิธิภณัฑเ์มอืงอุดรธานี 
แทน ** 

กลางวนั      บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร พเิศษ!! บรกิารท่านดว้ยเมนูแหนมเนือง 
น าท่านเดนิทางไปยงั เกาะค าชะโนด เชือ่กนัว่าเป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิแ์ละดนิแดน
ลีล้บั จุดเชือ่มต่อระหว่างเมืองบาดาลและโลกมนุษย ์สถานทีแ่ห่งนีป้รากฏในต านานพืน้บา้นทีเ่ชือ่กนัว่าเป็นทีส่งิสถติของพญานาคราชปู่
ศรสีุทโธ และองคแ์ม่ศรปีทุมมานาคราชเทว ีและสิง่ลีล้บัต่างๆ เป็นทีย่ดึเหน่ียวจติใจรวมศรทัธาของคนในจงัหวดัอุดรธานีและอสีานตอนบน 
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ค าชะโนดมีลกัษณะเป็นเกาะลอยน ้า เมื่อเขา้มาถึงภายในพืน้ที่ของค าชะโนด จะ
รูส้กึไดถ้งึความรม่ร ืน่ รม่เย็น เพราะปกคลุมไปดว้ยตน้ชะโนดทั่วบรเิวณ ใหท้่าน
ไดก้ราบไหวศ้าลเจา้ปู่ ศรสีุทโธขอโชค ขอพร ขอลาภ ตามอธัยาศยั 

**ค าแนะน าการสกัการะบูชา** 
บรเิวณดา้นหน้าทางเขา้เกาะค าชะโนด มีรา้นใหจ้ าหน่ายบายศร ีหรอืเคร ือ่งถวายต่างๆ 

จากนั้นเมือ่เดนิเขา้ไปยงัเกาะค าชะโนดมีจุดไหวส้กัการะต่างๆ ดงันี ้
- จุดที ่1  ศาลาท าพิธทีีม่ีรูปปั้นของพ่อปู่ ศรสีุทโธ และแม่ย่าศรปีทุมมา (บรเิวณ

จุดนีจ้ะมีพ่อพราหมณค์อยใหค้ าแนะน าในการท าพิธ)ี 
o ส าหรบัท่านใดที่ตอ้งการบน หรอืขอพรใหพ่้อปู่ แม่ย่าช่วยเหลือในเร ือ่งต่างๆ 

ทางดา้นขวาของศาลาท าพิธี จะมีเจา้หน้าที่คอยใหค้ าแนะน า นอกจากนี้
ส าหรบัท่านที่ตอ้งการบน และขอพรสามารถรบัชดุบนไดท้ี่จุดใหบ้รกิาร โดย
ท าบุญตามก าลงัทรพัยข์องท่าน  

หมายเหตุ: ชดุบน ประกอบไปดว้ย จานใส่ดอกดาวเรอืง เทยีน ใบเขยีนค าบนหรอืค าอธษิฐานของท่าน 
จากนัน้เจา้หนา้ทีจ่ะมอบกระดาษหนึง่ใบส าหรบัเก็บไว ้และรายละเอยีดเกีย่วกบัการเตรยีม
ตวัหากค าอธษิฐานของท่านเป็นจรงิ 

o ส าหรบัท่านใดที่น าบายศรพีญานาคมาถวายใหห้นัหน้าของบายศรพีญานาคเขา้หาตวั
เรา หลงัจากกล่าวบูชาจบ พ่อพราหมณจ์ะน าบายศร ี ไปวางไวท้ีห่นา้ของพ่อปู่  และแม่ย่า 
แต่ท่านใดทีป่ระสงคน์ ากลบั สามารถน ากลบัได ้

- จุดที ่2  หลงัเสรต็สิน้พิธ ีจากตรงศาลาของพ่อปู่ และแม่ย่าทางดา้นขวาจะเป็นตน้ไทรใหญ่
เพือ่ไปกราบไหวพ่้อปู และแม่ย่าอกีคร ัง้ทีต่น้ไทรใหญ่ 

- จุดที ่3  ศาลเจา้ตรงตน้มะเดื่อยกัษ ์ ตน้มะเดือ่ขนาดใหญ่อายุนับ 100 ปี ทีเ่ชือ่กนัว่าเป็น
ขมุทรพัยข์องพ่อปู่ ศรสีุทโธและแม่ย่าศรปีทุมมา ผูม้กันิยมมากราบไหวข้อพร (ใหถู้กหวย) 

- จุดที ่4  บ่อน ้าศกัดิส์ทิธิ ์ซ ึง่มีความเชือ่ว่า เป็นจุดเชือ่มต่อกบัโลกบาดาล มีน ้าผุดตลอดทัง้ปี 
** ทัง้นีจุ้ด และพิธกีารกราบไหวส้กัการะต่างๆ ขึน้อยู่กบัระเบยีบการจดัการของทางค าชะโนด ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงภายหลงั ** 
                   น าท่านเพลดิเพลนิ ถนนคนเดนิอุดรธานี ซึง่จะมีการจ าหน่ายสนิคา้ทีไ่ม่ท าลายสิง่แวดลอ้ม งานหตัถกรรม งานศิลปะ สินคา้หายาก 

และสินคา้ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น และส่วนของลานกิจกรรมมีการส่งเสรมิกลุ่มนักเรยีน นักศึกษาใหแ้สดงความสามารถทางดนตร ี เปิด
ใหบ้รกิารวนัศุกร-์เสาร ์ตัง้แต่เวลา 16.00-21.00 น.  
 ** เพือ่ความเพลดิเพลนิในการท่องเทีย่ว ใหท้่านอสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั ** 

พกัที ่ BROWN HOUSE HOTEL หรอืระดบัเทยีบเท่าเดยีวกนั เป็นโรงแรมสไตลอ์สีาน ไดร้บัแรงบนัดาลใจจากบา้นไมเ้ก่าทาง
ทศิตะวนัออกเฉียงเหนือ มนิิมอลลสิตต์ามวถิกีารด ารงชวีติของคนในทอ้งถิน่และด ัง้เดมิของชาวอสีาน 

 

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

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
 น าท่านเดินทางไปยงั วดัป่าภูกอ้น ตัง้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่า

น ้าโสม บา้นนาค า ต าบลบา้นกอ้ง อ าเภอนายูง จงัหวดัอุดรธานี เป็นทีท่ีเ่ต็มไปดว้ย
ธรรมชาติ มีตน้ไม ้ล าธาร สตัวป่์า และตน้ไมน้านาชนิด วิหารของวดัป่าภูกอ้น 
งดงาม ตระการตาแก่นักท่องเทีย่วชาวไทยและต่างชาต ิโดยพระวหิารมีลกัษณะเป็น
สถาปัตยกรรมไทยประยุกตส์มยัรตันโกสนิทร ์ที่มีประตูทางเขา้ออกวิหาร 3 ดา้น 
ภายในวิหารจะถูกตกแต่งอย่างงดงามเป็นอย่างมากทีเดียว โดยจะแฝงไปดว้ย
เร ือ่งราวค าสอนของพระพุทธเจา้ รอบๆทั่วผาผนังมีภาพพุทธประวตัิและภาพทศ
ชาติ มีการตกแต่งรูปแบบภาพปั้นนูนต ่า หล่อดว้ยทองแดง ซึ่งเป็นภาพของ
พระพุทธเจา้ในองคช์าติทัง้ 10 ชาติ ดา้นบนของทุกภาพจะถูกแกะสลกัดว้ยบท
สวดอติปิิโสชอ่งละท่อนดว้ยสเีขยีวเขม้บนพืน้หนิอ่อนสขีาว ถอืว่าเป็นผนังวหิารทีม่ี
เอกลกัษณง์ดงามยิ่งนัก านั้นน าท่านเดินทางต่อไปยงั หนองคาย (ใชร้ะยะเวลา
เดนิทางโดยประมาณ 1 ชัว่โมง) จากนั้นน าท่านไปยงั วดัผาตากเสือ้ และ SKYWALK เป็นวดัทีม่ีววิทวิทศันส์วยงาม มองจากบนผาลง
มามองเห็นความเป็นอยู่ของชาวไทย-ลาว ภายในวดัมีธรรมชาติทีอุ่ดมสมบูรณ ์สามารถเดินลดัเลาะตามหนา้ผาเพือ่ชมธรรมชาตแิละ 
ทิวทศันท์ี่สวยงาม ที่วดัมีชือ่ว่า  “วดัผาตากเสือ้” เป็นวดัแห่งหน่ึงทีน่อกจากจะเป็นสถานทีป่ฏบิตัธิรรมแลว้ยงัเป็นจุดชมววิทีส่วยงาม 
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เน่ืองจากเป็นตั้งอยู่ที่สูงบนยอดเขาสูง หากขึน้ไปบนผาจะเห็นว่ามีวิวที่สวยงาม
สามารถทีจ่ะมองเห็นดา้นล่างทัง้ฝ่ังไทย ซึง่เป็นอ าเภอสงัคมและทางฝ่ังลาวทีม่ีแม่น ้า
โขงกัน้อยู่ หากไปชว่งหนา้หนาวทีผ่าแห่งนีเ้ป็นอกีจุดหน่ึงมีทะเลหมอกดว้ย ภาพววิ
จะพบกบัเขาต่างๆทีเ่กดิขึน้สลบัซบัซอ้นและมีแม่น ้าสวยงาม 

กลางวนั       บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
 น าท่านเดนิทางสู่ วดัโพธิช์ยั (พระอารามหลวง) จากเดมิชือ่ “วดัผผีวิ” เน่ืองจาก

วดันี้เคยใชเ้ป็นทีเ่ผาผีหรอืเผาศพ และว่ากนัว่ามีผีดุ ซึง่ต่อมาไดเ้ปลีย่นชือ่ใหม่เป็น
วดัโพธิช์ยั ในสมยัรตันโกสินทรแ์ลว้จึงยกฐานะขึน้มาเป็น พระอารามหลวงช ัน้ตร ี
ชนิดสามัญ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2524 ปัจจุบันเป็นสถานที่ประดิษฐาน 
“หลวงพ่อพระใส” พระพุทธรูปขดัสมาธิราบปางมารวิชยั ที่หล่อดว้ยทองสุกอนั
เป็นเนื้อทองค าถึง 92 เปอรเ์ซ็นต ์ซึง่มีพระพุทธลกัษณะอนังดงามอย่างมาก โดยมี
ต านานทีเ่ล่าสบืกนัมาถงึประวตัิของหลวงพ่อพระใสว่าสรา้งขึน้โดยพระธดิา 3 องค ์ของพระไชยเชษฐาธิราช กษตัรยิแ์ห่งลา้นชา้งซึง่ได ้
หล่อพระพุทธรูปขึน้ 3 องค ์และขนานนามพระพุทธรูปตามนามของตนเองไวด้ว้ยว่า  “พระสุก” ประจ าพระธดิาคนโต “พระเสรมิ” ประจ า
พระธดิาคนกลาง และ “พระใส” ประจ าพระธดิาคนสุดทอ้ง ซึง่มีขนาดลดหลั่นกนัตามล าดบั 
น าทุกท่านเพลดิเพลนิไปกบั ถนนคนเดนิบงึกาฬ ซึง่จะมีการจ าหน่ายสนิคา้ทีไ่ม่ท าลายสิง่แวดลอ้ม งานหตัถกรรม งานศลิปะ สนิคา้หา
ยาก และสินคา้ภูมิปัญญาทอ้งถิน่ และส่วนของลานกจิกรรมมีการส่งเสรมิกลุ่มนักเรยีน นักศึกษาใหแ้สดงความสามารถทางดนตร ีเปิด
ใหบ้รกิารวนัศุกร-์เสาร ์ตัง้แต่เวลา 16.00-21.00 น. 

            ** เพือ่ความเพลดิเพลนิในการท่องเทีย่ว ใหท่้านอสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั ** 
พกัที ่ THE ONE HOTEL หรอืระดบัเทยีบเท่าเดยีวกนั ทีม่าพรอ้มความทนัสมยั ในบรรยากาศทีม่ากกว่าค าว่าโรงแรม 

 
วนัทีส่าม            เขาสามวาฬ - ภูทอก - บงึโขงหลง - ศาลปู่ออืลอืนาคราช - อุดรธานี - บา้นนาคาเฟ่ - สนามบนิอุดรธานี 

04.30 น. ตืน่เชา้ ชมพระอาทติยข์ึน้ ณ จุดชมววิหนิสามวาฬ โดยรถของชาวบา้นทอ้งถิน่ หนิสามวาฬ มีลกัษณะเป็นหนิขนาดใหญ่ตดิหนา้
ผาสูง แยกตวัเป็น 3 กอ้น มีอายุประมาณ  75 ลา้นปี เมื่อมองดูจากมุมสูงในระยะไกล หินสามกอ้นนีจ้ะดูคลา้ยกบัฝูงครอบครวัวาฬ ที่
ประกอบดว้ยพ่อวาฬ แม่วาฬ และลูกวาฬ ซึง่เรยีกตามขนาดของหนิแต่ละกอ้น พรอ้มน าท่านชมพระอาทติยข์ึน้ หากอากาศดเีราจะได ้
สมัผสัทะเลหมอกอย่างสวยงาม จากนั้น อิสระใหท้่านถ่ายภาพแห่งความประทบัใจตามอธัยาศยั ณ จุดชมวิวผาถ า้ฤๅษี จากนั้น คณะ
เดนิทางสู่ ก าแพงภูสงิห ์น าคณะกราบนมสัการ หลวงพ่อพระสงิห ์สิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ของภูสงิห ์ณ ลานสงิหห์มอบ ซึง่มีกอ้นหนิลกัษณะคลา้ย
สงิหก์ าลงัหมอบอยู่ จนไดเ้วลาอนัสมควร คณะเดนิทางกลบัสู่ทีพ่กั 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

น าท่านเดนิทางไปยงั วดัเจตยิาศรวีหิาร (วดัภูทอก) ตัง้อยู่ในบา้นค าแคน ต าบลนาสะแบง จ.บงึกาฬ โดยมีพระอาจารยจ์วน กุลเชฏโฐ 
เป็นผูก่้อตั้ง ภูทอก ภาษาอีสานแปลว่าภูเขาที่โดดเดี่ยว ภูทอกนั้นมี 2 ลูก คือภูทอกใหญ่และภูทอกน้อยส่วนที่นักแสวงบุญและ
นักท่องเทีย่วทั่วไป โดยสามารถชมไดค้อืภูทอกนอ้ย ส่วนภูทอกใหญ่อยู่ห่างออกไป ยงัไม่เปิดใหน้ักท่องเทีย่วชม ซึง่เป็นจุดเร ิม่ตน้การเดนิ
เทา้ขึน้สู่ยอดภูทอก จุดเด่นของภูทอกก็คอืสะพานไมแ้ละบนัไดขึน้ชมทศันียภาพรอบๆ ภูทอก โดยใชเ้พียงแรงงานคนสรา้งบนัได เวยีนไป
มารอบภูทอกแบบ 360 ซึง่มีทัง้หมด 7 ช ัน้ ใชเ้วลาในการก่อสรา้งนานถึง 5 ปีเต็มจากช ัน้ 1-7 จะมีบนัไดไมใ้หเ้ดนิแบบ ตรงทอดยาว
จนถงึจุดสูงสุดของยอดภูทอก และตัง้แต่ช ัน้ที ่3 เป็นตน้ไปนักท่องเทีย่วสามารถเดนิชม แบบสะพานเวยีนรอบเขาซึง่จะ ไดเ้ห็น มุมมองที่
แตกต่างไปเร ือ่ย ๆ บนัไดทีท่อดขึน้สู่ยอดภูทอกนีเ้ปรยีบเสมือนเสน้ทางธรรมทีน่อ้มน า สตับุรุษ ใหพ้น้โลกแห่งโลกยีะ สู่โลกแห่ง โลกุตระ
หรอืโลกแห่ง การหลุดพน้ดว้ย ความเพียรพยายามและมุ่งมั่น ภูทอก  

กลางวนั      บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารหลบมุมซอย 8   
น าท่านเดินทางสู่ น าชมและถ่ายภาพ บึงโขงหลง ทะเลสาบขนาดใหญ่ทีเ่ป็นพืน้ทีอ่นุรกัษพ์นัธุน์ก โดยเฉพาะนกน ้าที่ยา้ยถิ่นเขา้มา
ในชว่งฤดูหนาว ทัง้ห่านป่า นกเป็ดน ้า นกยาง นกกระเต็น มีจุดดูนกอยู่ดอนสวรรค ์ เป็นแหล่งพกัผ่อนและชมววิทวิทศัน ์มองเห็นภูลงักา
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เป็นฉากหลงั จากนั้น คณะถ่ายภาพคู่กบั ศาลปู่ออืลอืนาคราช พญานาคผูถู้กสาบแห่งบงึโขงหลง ระหว่างทางน าท่านแวะ บา้นนาคา
เฟ่ บรรยากาศววิแบบทอ้งทุ่งรม่ร ืน่ไปดว้ยตน้ไม ้รวมถงึเคร ือ่งดืม่และขนมต่างๆอกีมากมาย น าทุกท่านอสิระเก็บภาพความประทบัใจ หรอื
เลอืกซือ้เคร ือ่งดืม่และเบเกอร ีไ่ดต้ามอธัยาศยั 

- สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางกลบัสู่ สนามบนิอุดรธานี - 
22.25 น. บนิลดัฟ้าสู่สนามบนิอุดรธานีโดยสายการบนิ THAI VIETJET เทีย่วบินที ่VZ207 (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ1ชัว่โมง10 นาท)ี  
23.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 
** ขอขอบพระคุณทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร * 

อตัราค่าบรกิาร 
 
ก าหนดการเดนิทาง 
 

รายละเอยีดเทีย่วบนิ 
ราคาผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง และ
ไม่มเีตยีง พกั 2-3 ท่าน 

 
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 
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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 

** ราคาเด็กอายุไม่ถงึ 2 ขวบ 3,900 บาท ** 
***ค่าบรกิารขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วท่านละ 400 บาท /ทรปิ/ต่อท่าน*** 
 
** ส าหรบัต ั๋วเคร ือ่งบินทางบรษิัทยงัมิไดท้ าการจองใดๆทัง้สิน้ ราคาค่าบรกิารขา้งตน้เป็นราคาต ั๋วที่ท าการเช็ค ณ วนัที่ 18 
กุมภาพนัธ ์2564 ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บค่าส่วนต่างเพิ่ม หากในกรณีที่ค่าต ัว๋เคร ือ่งบนิ ณ วนัที่ท าจองมรีาคาปรบัขึน้
จากเดมิ ** 
** ในกรณีทีส่ายการบนิประกาศยกเลกิเทีย่วบนิ หรอืเทีย่วบนิเต็ม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใ์นการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ** 
การเดนิทางในแต่ละคร ัง้จะตอ้งมผูีโ้ดยสารจ านวน 6 - 9  ท่าน ต่อ 1 คนัรถตู ้ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา ** ในกรณีทีลู่กคา้เดนิทางไม่ถงึ 6 ท่าน และประสงคท์ีจ่ะเดนิทาง ลูกคา้จะตอ้ง
ช าระค่าส่วนต่างเพิม่เตมิ กรุณาตดิต่อสอบถามเจา้หน้าทีอ่กีคร ัง้ ** 
 
อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 
  ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ  
  ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ี 
  ค่ารถตู ้VIP น าเทีย่วตามรายการ 
  ค่าทีพ่กั หอ้งละ 2 ท่าน พรอ้มอาหารเชา้ ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอืระดบัเดยีวกนั ทัง้นีบ้รษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงหอ้งพกั  
  ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ 
  ค่าอาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ     
  ค่าจา้งมคัคุเทศก ์และทมีงานคอยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
  ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 
  ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าอาหารและเคร ือ่งดืม่ทีส่ ั่งเพิม่นอกเหนือ

รายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์่อนการใชบ้รกิาร) 
  ค่าใชจ่้ายทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ิไดเ้กิดจากความผิดของทางบรษิทั เช่น ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตัิ  อุบตัเิหตุ 

ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสุดวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
  ค่าทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่ว ท่านละ 400 บาท/ทรปิ/ต่อท่าน 
  ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 
เง่ือนไขการช าระค่าบรกิาร 
1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระค่าต ัว๋เคร ือ่งบนิ พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน เพือ่ส ารองทีน่ั่ง **ทัง้น้ีระยะเวลาในการช าระ

ค่าต ัว๋เคร ือ่งบนิขึน้อยู่กบัเง่ือนไขของสายการบนิเป็นผูก้ าหนด** 
2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงินค่าบรกิารส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนวนัเดนิทางอย่างน้อย 21 วนั กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอ

เจนซีไ่ม่ช าระเงิน หรอืช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเชค็ของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่านักท่องเทีย่วสละ
สทิธกิารเดนิทางในทวัรน์ั้นๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษิทัเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษิทั ดงันี ้วนัจนัทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. 
– 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษท์ี่รฐับาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็น
วนัหยุดท าการของทางบรษิทั 

เง่ือนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีที่นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดินทาง หรอืเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซี(่ผูม้ีชือ่ในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรอืเดินทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษิทัอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลกิการจองกบัทางบรษิทัเป็นลายลกัษณ์
อกัษร ทางบรษิทัไม่รบัยกเลกิการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 
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2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรบัเงินค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ีชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื
เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนที่บรษิัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อท าเร ือ่งขอรบัเงินค่าบรกิารคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้ม
หลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมี
เงือ่นไขการคนืเงินค่าบรกิารดงันี ้
2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง 30 วนั ขึน้ไป คืนเงินค่าทวัรเ์ต็มจ านวน ของค่าทวัรท์ี่ช าระแลว้ และหกัค่าใชจ่้ายที่จ่ายจรงิ ไดแ้ก่ ค่าตั๋ว

เคร ือ่งบนิ ค่ายานพาหนะ รา้นอาหาร โรงแรมทีพ่กั ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่ว ค่าบรกิาร หรอืค่าใชจ่้ายทีจ่ าเป็นอื่นๆ ** 
ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดนักขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไม่น้อยกว่า 30 วนั ** 

2.2 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทาง 15 - 29 วนั คนืเงินค่าทวัร ์50% และหกัค่าใชจ่้ายทีจ่่ายจรงิ ไดแ้ก่ ค่ายานพาหนะ รา้นอาหาร โรงแรมทีพ่กั 
ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่ว ค่าบรกิาร หรอืค่าใชจ่้ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  

2.3 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทาง 0 - 14 วนั ไม่คนืเงินค่าทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด** 
 

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทวัรนี์ส้ าหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านั้น 
2. ทวัรนี์เ้ป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-

ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษิทัจะไม่คนืเงินค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหแ้ก่ท่าน 
3. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ภูมิอากาศ และเวลา ณ 

วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษิทัจะค านึงถงึความปลอดภยัของนักท่องเทีย่วส่วนใหญ่เป็นส าคญั 
4. ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ที่เพิ่มขึน้ของนักท่องเที่ยวที่มิไดเ้กิดจากความผิดของทาง

บรษิัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตัิ  อุบตัิเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความ
ล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสุดวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

5. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษิทั ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษิทั  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของ
บรษิทัก ากบัเท่านั้น  

 


