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เดินทางโดยสายการบินไทยสมายล์ THAI SMILE ในครือ STAR ALLIANCE 

  

 กนัยายน 24-27 
 ตุลาคม 01-04 / 08-11 / 10-13 / 15-18 / 22-25 / 29 ต.ค.-01พ.ย.  
 พฤศจิกายน 05-08 / 12-15 / 19-22 / 26-29 
 ธนัวาคม 03-06 / 04-07 / 05-08 / 09-12 / 10-13 / 17-20 / 24-27 

วนัแรกของการเดินทาง(1) กรุงเทพฯ – อุดรธาน ี– หนองหาน (ล่องเรือชมทะเลบัวแดง) 
ป่าค าชะโนด – หนองคาย – ศาลาแก้วกู่ – วดัโพธ์ิชัย  
ตลาดท่าเสด็จ   

05.00 คณะนกัเดินทางพบกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยสมายล์
โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกเร่ืองบตัรโดยสารและสัมภาระ 

07.25 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี โดยสารการบินไทยสมายล ์เท่ียวบินท่ี WE 002 

• มคัคุเทศกแ์ละทีมงานผูช้  านาญเส้นทางและบริการดี เป็นกนัเอง สนุกสนาน มีความรู้  
• ท่ีพกัมาตรฐาน  
• รถตู ้ปรับอากาศ VIP ส าหรับคณะท่าน 
• อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านท่ีเราคดัเลือกให ้สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเยีย่ม  
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08.30 เดินทางถึง ท่าอากาศยานอุดรธานี หลงัรับสัมภาระเรียบร้อยแลว้ น าท่านเดินทางสู่ อ.กุมภวาปี (38 กม.) หนอง
หาน หนองน ้ าจืดธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้วยปลา
จ านวนมาก มีนกอย่างนอ้ย 74 ชนิด และพืชน ้ าอีกอย่างน้อย 15 
ชนิด โดยเฉพาะ บัวแดง หรือบัวสาย ท่ีจะพร้อมใจกันบาน
สะพร่ังในช่วงฤดูหนาวของทุกปีอีกดว้ย ลงเรือหางยาวท่ีท่าเรือ
บ้านเดียมเพื่อชม “ทะเลบัวแดง” ท่ีบานสะพร่ังเต็มบึง (*** 
เดือนตุลาคมบัวเร่ิมแตกใบ และเร่ิมออกดอกตูมและบานเพ่ิมขึน้
เร่ือยๆ บัวจะออกดอกมีปริมาณมากท่ีสุดในช่วงเดือนธันวาคม-
กุมภาพันธ์) จากนั้น เดินทางสู่ “ค าชะโนด” หรือ “ป่าค าชะโนด” 
(89 กม.) สถานท่ีท่องเท่ียวศกัด์ิสิทธ์ ท่ีตั้งอยู่อ  าเภอบา้นดุง จงัหวดัอุดรธานี ดินแดนท่ีเต็มไปด้วยการเล่าขาน
ต านานล้ีลบัอนัโด่งดงั ท่ีเช่ือกนัว่าเป็นดินแดนของพญานาค ป่าค าชะโนด ตั้งอยู่ภายในพื้นท่ีวดัศิริสุทโธค าชะ
โนด ดา้นในของป่าค าชะโนด เป็นท่ีตั้งของศาล
เจา้ปูศรีสุทโธ และ “บ่อน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิ” หรือ “บ่อ
ค าชะโนด”   

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน  
บ่าย หลงัอาหารเดินทางสู่ จ.หนองคาย (81 กม.) น า

ท่านชม “ศาลาแก้วกู่”   หรือ วัดแขก อุทยาน

เทวาลัยแห่งความศรัทธา  อันเป็นพิพิธภัณฑ์

กลางแจง้ท่ีสวยงามแปลกตา จดัแสดงรูปป้ันก่อ

อิฐถือปูนเร่ืองราวทางศาสนา จ านวนรวมกว่า 

200 องค์ โดยประกอบดว้ยพระพุทธรูป พระรูป

ของพระโพธิสัตว์ เทพเจ้าฮินดู บุคคลในคริสต์

ศาสนา ความเช่ือพื้นบ้าน และตัวละครจาก

รามเกียรต์ิ เป็นสถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่และงดงามดูสวยงามตระการตา  จากนั้นเดินทางสู่ “วดัโพธิชยั” สักการะ 

“หลวงพ่อพระใส” พระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมืองของชาวหนองคาย เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นน าท่านสู่ “ตลาด
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ท่าเสด็จ” ริมแม่น ้าโขง แหล่งรวมสินคา้เป็นแหล่งซ้ือขายผลิตภณัฑจ์งัหวดัหนองคาย เช่น อาหารพื้นเมือง สินคา้

โอทอป ของท่ีระลึก และของเคร่ืองใชต้่างๆ นอกจากน้ีริมถนนมีชยัใกลก้บัตลาดท่าเสด็จ มีตึกแถวโบราณเรียง

รายอยู ่บางอาคารยงัอยูใ่นสภาพดี ใหเ้ดินชมและถ่ายภาพเล่นอีกดว้ย 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน  

ที่พกั :  โรงแรมรอยัล นาคา หนองคาย หรือ ที่พกัระดับใกล้เคยีง 
วนัที่สองของการเดินทาง(2) อุทยานประวตัิศาสตร์ภูพระบาท – วดัป่าภูก้อน – ถ า้ดนิเพยีง 
      วดัผาตากเส้ือ (เกลด็พญานาคริมโขง) 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั  
 หลงัอาหารเดินทางสู่ “อุทยานประวติัศาสตร์ภู

พระบาท” (69 กม.) ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาภูพาน 
ถือเป็นอุทยานท่ีแสดงถึงอารยธรรมของมนุษย ์
ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นหินทรายท่ีถูกขัด
เกลาจากขบวนการกดักร่อนทางธรรมชาติกดั
เซาะ มาเป็นเวลาหลายล้านปี ท าให้เ กิดเป็น
โขดหินน้อยใหญ่รูปร่างต่างๆ กนั มีจุดให้ชม
หลายแห่ง เช่น ถ ้าลายมือ ถ ้าโนนสาวเอ ้ถ ้าคน 
ถ ้ าววัแดง (ซ่ึงถ ้ าเหล่าน้ีสันนิษฐานว่าอาจจะ
เป็นท่ีพ  านักของมนุษยส์มยัหิน   นอกจากนั้น
ยงัมีลานหินท่ีสวยงาม คือ ลานหินโนนสาวเอ ้
ธรรมชาติไดส้ร้างเพิงหินต่าง ๆ ไว ้ท าใหม้นุษย์
รุ่นหลัง ๆ ได้จินตนาการผูกเป็นเร่ืองต านาน
พื้นบา้น คือ เร่ือง "นางอุสา-ทา้วบารส" ชม "หอ
นางอุสา"  ท่ีตั้งตระหง่านเป็นเอกลกัษณ์อนัโดด
เด่น โดยมีลกัษณะเป็นโขดหินลกัษณะคลา้ยรูป
เห็ดตั้งอยูบ่นลาน จากนั้นน าท่านสักการะ "พระ
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พุทธบาทบวับก" (2.3 กม.) รอยพระพุทธบาทมีลกัษณะเป็นแอ่งลึกประมาณ 60 เซนติเมตร ท่ีมีการสร้างพระธาตุ
เจดียค์รอบรอยพระพุทธบาท ภายในพระธาตุเจดียบ์รรจุพระบรมสารีริกธาตุ  ตวัองค์เจดียเ์ป็นทรงบวัเหล่ียม
คลา้ยองค์พระธาตุพนม จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ‘วดัป่าภูกอ้น’ (59 กม.) สถานท่ีปฏิบติัธรรม ตั้งอยู่ในเขตป่า
สงวนแห่งชาติป่านายูง และป่าน ้ าโสม ทอ้งท่ีบา้นนาค าใหญ่ ต าบลบา้นกอ้ง เป็น รอยต่อแผ่นดิน 3 จงัหวดั คือ 
อุดรธานี เลย และหนองคาย ภายในวดัมีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุ ในพระเกศพระร่วงโรจน์ศรีบูรพา ซ่ึงเป็น
ประธานประดิษฐานหน้าองค์พระปฐมรัตนบูรพาจารย์มหาเจดีย ์มีพระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี 
เป็นพระพุทธรูปปางปรินิพพาน ท าด้วยหินอ่อนขาวจากเมืองคาร์ราร่า ประเทศอิตาลี ความยาว 20 เมตร มี 
ลกัษณะอ่อนชอ้ยงดงาม 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน  
บ่าย เดินทางสู่ ‘ถ ้ าดินเพียง’ (41 กม.) สถานท่ีท่ีมีเร่ืองเล่าและต านานเก่ียวกับเร่ืองพญานาค อยู่ในวดัถ ้ าศรีมงคล 

ภายในถ ้ามีน ้ าช้ืนอยู่ตลอดเวลาและมีลกัษณะเป็นโพรงลอดผ่านเขา้ไปได ้อีกทั้งยงัมีจุดท่ีเช่ือมต่อกบัล าน ้ าโขง 
ชาวบ้านเช่ือว่าถ ้ าแห่งน้ี เคยเป็นสายทางท่ี
พญานาคใช้เ ดินทางไปสู่เมืองบาดาล โดย
ภายในถ ้ามีการติดไฟนีออนสีต่างๆ กระทบกบั
ช่องและโพรงภายในถ ้ ายิ่งท าให้ ดูมีความ
สวยงามและอศัจรรย ์ จากนั้นเดินทางสู่ ‘วดัผา
ตากเส้ือ’ (18 กม.)  ชมความงดงามทศันียภาพ
ฝ่ังไทยและฝ่ังลาว โดยมีแม่น ้ าโขงไหลผ่าน
แบ่งเส้นเขตแดนระหว่างสองประเทศท่ีสร้าง
ความประทับใจจากจุดชมวิวด้านบนของ 
‘SKYWALK’ ท่ีติดตั้งอยู่บนหนา้ผา  ช่วงน ้ าลง
จะเห็น “เกล็ดพญานาคริมโขง” ปรากฏการณ์
ธรรมชาติอนัน่าอศัจรรยท่ี์เกิดจากลอนคล่ืนใน
แม่น ้ าโขงพดัพาเอาทรายและตะกอนมาทบัถม
จนคลา้ยเกลด็พญานาค มีใหพ้บเห็นโดยทวัร์ไป
บริเวณสันดอนแม่น ้ าโขง (ควรติดกล้องส่อง
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ทางไกลมาดว้ย) ทั้งน้ีการเกิดปรากฏการณ์เกล็ดพญานาคริมโขงจะขึ้นอยู่กบักระแสน ้ าและสภาพภูมิอากาศใน
ขณะนั้น ส่วนมากจะพบเห็นไดใ้นบางช่วงของฤดูหนาว และในฤดูร้อนของทุกปี ประมาณ เดือน ธ.ค.-เม.ย. *** 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน  

ที่พกั : บ้านไม้ริมโขง รีสอร์ท หรือ ที่พกัระดับใกล้เคยีง 
วนัที่สามของการเดินทาง(3) ทะเลหมอก ‘ห้วยภูอสัีน’ – พระธาตุบังพวน - บึงกาฬ – วดัอาฮง  

หินสามวาฬ   
05.30 รุ่งอรุณยามเช้า น าทุกท่านเดินทางสู่ “ห้วยภูอีสัน” (18 กม.) จากนั้นเปล่ียนเป็นรถทอ้งถ่ิน (รถอีแต๋น) สู่ จุดชม

ทะเลหมอกท่ีสวยงามและขึ้นช่ือของหนองคาย สัมผสัแสงแรก
ของวนัและชมทศันียภาพแบบพาโนรามาเกาะแก่งของแม่น ้ าโขง
ท่ีเบ้ืองล่างท่ีสวยงาม 

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
 หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ ‘พระธาตุบงัพวน’ (72 กม.) มนัส

การ พระธาตุเจดียเ์ก่าแก่ท่ีส าคญัของจงัหวดัหนองคาย วดัพระ
ธาตุบงัพวน นอกจากมีองคพ์ระธาตุแลว้ ยงักลุ่มโบราณสถานท่ี
เรียกว่า สัตตมหาสถาน ท่ีสร้างขึ้นตามคติพุทธศาสนา จ านวน 7 
แห่ง คือ โพธิบลัลงัก์, อนิมมิสเจดีย,์ รัตนจงกรมเจดีย ,์ รัตนฆร
เจดีย,์ อชาปาลนิโครธเจดีย,์มุจลินทเจดีย ์และราชายตนะเจดีย ์ซ่ึง
ในวดัพระธาตุบงัพวนแห่งน้ีนบัเป็นท่ีเดียวในโลกท่ียงัหลงเหลือ
โบราณสถานอนัเป็นสัตตมหาสถานจากอดีตครบทั้ง 7 ส่ิง  

10.30 เ ดิ น ท า ง สู่  “ วั ด อ า ฮ ง ศิ ล า ว า ส ”  (72 ก ม . )  ตั้ ง อ ยู่ ท่ี   
อ.เมืองบึงกาฬ ริมฝ่ังแม่น ้ าโขงบริเวณแก่งอาฮง แอ่งน ้ าขนาด
ใหญ่จากฝ่ังไทยถึงฝ่ังลาวท่ีมีความยาวประมาณร้อยกว่าเมตร บริเวณหนา้วดัซ่ึงเป็นท่ีตั้งของแก่งอาฮง คือ จุดท่ี
ลึกท่ีสุดของแม่น ้าโขงซ่ึงมีความลึก 200 เมตร    
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เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน  
บ่าย เดินทางสู่ ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงดิบกะลา ป่าภู

สิงห์ และป่าดงสีชมพู (44 กม.) บริเวณน้ีจะเต็ม
ไปดว้ยกลุ่มกอ้นหินรูปทรงต่างๆ หนา้ผา และถ ้า 
กระจายอยู่ทัว่พื้นท่ี น าท่านขึ้นสู่ “หินสามวาฬ” 
(Tree Rock Whale) มีอายุกว่า 75 ลา้นปี ลกัษณะ
เป็นก้อนหินขนาดมหึมาวางเรียงกัน 3 ก้อน 
รูปร่างคลา้ยปลาวาฬ  สามารถยืนชมทศันียภาพของป่าภูววั ห้วยบงับาตร แก่งสะดอก หาดทรายแม่น ้ าโขง 
และภูเขาเมืองปากกระด่ิงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอยา่งชดัเจน 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 

ที่พกั : โรงแรม เดอะ วนั หรือ ที่พกัระดับใกล้เคยีง 
วนัที่ส่ีของการเดินทาง(4)  ภูทอก (วดัเจติยาศรีวหิาร) – บึงโขงหลง –  กรุงเทพฯ   
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.30 น าท่านเดินทางสู่ “วดัภูทอก” หรือ “วดัเจติยาศรี

วิหาร” (47 กม.) จากนั้น เดินเทา้ขึ้นสู่ยอดภูทอก 
จุดเด่นของภูทอกก็คือ สะพานไมแ้ละบนัไดขึ้น
ชมทศันียภาพรอบ ๆ ภูทอก เวียนไปมา รอบภู
ทอกแบบ 360 ซ่ึงมีทั้งหมด 7 ชั้น ใชเ้วลาในการ
ก่อสร้างนานถึง 5 ปี ทางเดินขึ้นแต่ละชั้นจะผ่าน
ทั้งผ่านซอกหิน สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของ
เนินเขาเต้ียๆ สลบักนั และทศันียภาพของภูลงักา 
รวมถึงอุโมงค์ และถ ้าต่างๆ  และพุทธวิหารอัน
เป็นท่ีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ชั้นท่ี 6 จะเป็น
จุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดของภูทอก 
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10.30 เดินทางสู่ “บึงโขงหลง” (26 กม.) แวะเก็บภาพบรรยากาศของทะเลสาบขนาดใหญ่ท่ีเป็นพื้นท่ีอนุรักษ ์และ
แหล่งอาศยัของสัตวน์ ้ า และพืชน ้ านานาชนิด เช่น นกกว่า 
100 ชนิด โดยเป็นนกอพยพกวา่ 50 ชนิด 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “วัดสันติวนาราม”(141 กม.) อุโบสถ

ดอกบวักลางน ้ า ตั้งอยู่ท่ี วดัสันติวนาราม พุทธอุทยานบา้น
เชียง อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอุดรธานี ใกลก้บัแหล่งมรดก
โลกชุมชนบา้นเชียง เป็นพระอุโบสถทรงดอกบวัสีขาวหน่ึง
เดียวในประเทศไทย ท่ีตั้งโดดเด่นกลางน ้ามีสะพานทางเดิน
เช่ือมไปยงัพระอุโบสถ ส่วนภายในวิจิตรตระการตาดว้ยภาพวาดฝาผนังท่ีบอกเล่าเร่ืองราวพุทธประวติั มีองค์
พระประธานสีขาวโดดเด่นอยู่ภายในอุโบสถ บริเวณโดยรอบอุโบสถยงัโอบลอ้มไปดว้ยบึงน ้ าขนาดใหญ่ ซ่ึงมี
ปลาอาศยัอยู่เป็นจ านวนมาก สามารถท าทานดว้ยการให้อาหารปลาไดอี้กดว้ย  จากนั้น น าท่านชม “ชุมชนบ้าน
เชียง”(8 กม.) เป็นชุมชนเก่าแก่ท่ีไดช่ื้อวา่เป็นแหล่งมรดกโลก  มีถนนคนเดินซ่ึงมีร้านจ าหน่ายและแหล่งขายของ
ฝากสินค้าโอทอป เปิดให้บริการทุกวัน ตั้ งแต่ เวลา 08.00-16.30 น. สินค้า ท่ี มีความโดดเ ด่น คงไม่
พน้  เคร่ืองป้ันดินเผาบา้นเชียง ท่ีมีเอกลกัษณ์และลวดลายสวยงาม ผา้ทอบา้นเชียง เป็นผา้ทอพื้นเมืองท่ีเป็น
มรดกตกทอดกันมายาวนาน ซ่ึงร้านคา้จะตั้งอยู่เรียงรายริมถนนสามารถเดินเลือกช้อปได้ตามความพึงพอใจ 
สินคา้ขึ้นช่ือ หมอ้ดินเผาหมอ้ลายเขียนสีก่อนประวติัศาสตร์  ซ่ึงปัจจุบนัชาวบา้นไดน้ ามรดกช้ินเอก น ามาต่อ
ยอดสร้างสรรค์เป็นผลิตภณัฑ์เคร่ืองป้ันดินเผาในรูปภาชนะต่างๆไปจนถึงสินคา้ท่ีระลึก ไดเ้วลาอนัสมควร น า
ท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี  

 

*** อาหารเย็นอสิระตามอธัยาศัย *** 
20.55 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยสมายล ์เท่ียวบินท่ี WE 009 
22.00 เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร 
การล่าชา้ของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น  เพื่อความเหมาะ และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ได้
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มอบหมายให ้มคัคุเทศกมี์อ านาจตดัสินใจ  ทั้งน้ีจะค านึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะ
เป็นส าคญั  

 
 

   
 
 
 

 
 

ก าหนดการเดินทางท่องเที่ยว 2563 
วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ ราคาท่านละ 

พกัหอ้งละ 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 
ไม่มีเตียงเสริม 

พกัท่านเดียว  
เพิ่มท่านละ 

24-27 ก.ย. 63 9,990 9,990 9,790 9,490 1,500 

01-04 ต.ค. 63 10,590 10,590 10,390 10,090 1,500 

08-11 ต.ค. 63 10,590 10,590 10,390 10,090 1,500 

10-13 ต.ค. 63 11,590 11,590 11,390 11,090 2,000 

15-18 ต.ค. 63 10,590 10,590 10,390 10,090 1,500 

22-25 ต.ค. 63 12,590 12,590 12,390 12,090 2,000 

29 ต.ค.-01พ.ย. 63 10,590 10,590 10,390 10,090 1,500 

05-08 พ.ย. 63 10,590 10,590 10,390 10,090 1,500 

12-15 พ.ย. 63 10,590 10,590 10,390 10,090 1,500 

19-22 พ.ย. 63 10,590 10,590 10,390 10,090 1,500 

26-29 พ.ย. 63 10,590 10,590 10,390 10,090 1,500 

03-06 ธ.ค. 63 12,590 12,590 12,390 12,090 2,000 
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04-07 ธ.ค. 63 12,590 12,590 12,390 12,090 2,000 

05-08 ธ.ค. 63 12,590 12,590 12,390 12,090 2,000 

09-12 ธ.ค. 63 12,590 12,590 12,390 12,090 2,000 

10-13 ธ.ค. 63 12,590 12,590 12,390 12,090 2,000 

17-20 ธ.ค. 63 10,590 10,590 10,390 10,090 1,500 

24-27 ธ.ค. 63 11,590 11,590 11,390 11,090 2,000 

จ านวนลูกค้าออกเดนิทางเพยีง 8 ท่าน 
 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั กรุงเทพฯ-อุดรฯ // อุดรฯ-กรุงเทพฯ 
2. ค่ารถตูป้รับอากาศ VIP น าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ   
3. โรงแรมท่ีพกัระดบัมาตรฐาน 3 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
4. ค่าอาหารทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ  
5. ค่าล่องเรือหางยาวชม ทะเลบวัแดง 
6. มคัคุเทศกผ์ูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้ ดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   
7. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าทิปมคัคุเทศกพ์ร้อมทั้งผูช่้วยมคัคุเทศก ์ และค่าทิปพนกังานขบัรถ ท่านละ 400 บาท 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
1. กรุณาช าระค่ามดัจ าทวัร์ 6,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วนัท าการนบัจากวนัจอง พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน (ท่ีสะกด

ช่ือและนามสกุลภาษาองักฤษ เพื่อใชน้ าส่งประกนัการเดินทาง) และหลกัฐานโอนเงิน 
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2. ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนัท าการ หรือตามวนัเรียกเก็บเงินท่ีระบุ (การไม่ช าระเงินค่า
มดัจ าหรือช าระไม่ครบ บริษทัฯ มีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทาง) 

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

แจง้ ระหว่าง 15-8 วนัท าการ ก่อนวนัเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินให้กบัลูกคา้จ านวน 50 % ของเงินท่ีลูกคา้
ไดช้ าระไวแ้ลว้ หากแจง้นอ้ยกวา่ 8 วนัท าการก่อนวนัเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ินใหก้บัลูกคา้  

 
 
 
 
 
 

***หมายเหตุ*** 
● การเดินทางในแต่ละคร้ังตอ้งมีผูเ้ดินทางท่ีเป็นผูใ้หญ่ จ านวน 20 ท่านขึ้นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 
● รายการท่องเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง

การเมือง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงประโยชน์
และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด 

● หากท่านไม่ไดเ้ดินทางท่องเท่ียวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการท่ี
ขาดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีท่ีท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเน้ือสัตว ์หรือแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บริษทัฯใหท้ราบล่วงหนา้ 
● ทางบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางท่ีเกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ 
ภยัจากธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ 
● การจดัท่ีนัง่บนรถบสัขึ้นอยูก่บัล าดบัการจอง และถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ 
● เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
 

มาตรการการดูแลป้องกนั ในช่วงภาวะโควิด 19 
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● ผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
● ตอ้งมีการตรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก่์อนขึ้น-ลงรถทุกคร้ัง 
● ท่ีนัง่บนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ) 
● มีการฉีดพ่นท าความสะอาดบนรถโดยสาร 
 


