
                             

CODE: ITHA62  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 ทา่อากาศยานดอนเมอืง – ทา่อากาศยานอดุรธาน ี– ทะเลบวัแดง – ค าชะโนด – นครพนม -  

พระธาตพุนม – พระธาตเุรณู - ถนนคนเดนิ 

พกันครพนม                                                                                อาหารเทีย่ง/เย็น 

2  พญาศรสีตัตนาคราช – บงึกาฬ – ภทูอก – หนิสามวาฬ – น า้ตกถ า้พระ – หนองคาย -  

พระธาตกุลางน า้ 

พกัหนองคาย                                                                               อาหารเชา้/เทีย่ง/เย็น 

3 วดัโพธิช์ยั หลวงพอ่พระใส – วดัผาตากเสือ้ – จดุชม Sky Walk – อดุรธาน ี– วดัป่าภกูอ้น – รา้น
ของฝาก – ทา่อากาศยานอดุรธาน ี- ทา่อากาศยานดอนเมอืง         อาหารเชา้/เทีย่ง 
                                                                              

 
 



                             

ไฟลท์บนิ AIR ASIA (FD) 

Departure:    FD3362 DMK-UTH 06.40-07.55 

Return:          FD3351 UTH-DMK 18.55-19.55 
   

เวลาและไฟลท์บนิ สายการบนิอาจมขียับหรอืปรับเปลีย่นได ้(คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารหรอืเครือ่งดืม่บนเครือ่งและทีน่ั่งบน

เครือ่งเป็นไปตามทีส่ายการบนิจัดสรรหนา้เคานเ์ตอร)์ 

คา่ทัวรไ์มร่วมน ้าหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง กรณีตอ้งการซือ้ น ้าหนัก 15กโิลกรัม ราคา 480 บาทตอ่เทีย่ว 
 

วนัแรก         ทา่อากาศยานดอนเมอืง – ทา่อากาศยานอดุรธาน ี– ทะเลบวัแดง – ค าชะโนด – นครพนม -  

                   พระธาตพุนม – พระธาตเุรณู – ถนนคนเดนิ     พกันครพนม               อาหารเทีย่ง,เย็น  

 

04.00 น. พรอ้มกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานดอนเมอืง อาคาร 2 ช ัน้ 3 ผูโ้ดยสารขาออกในประเทศ

เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชยี ประต ู9-10 เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับ 

06.40 น. เดนิทางสู ่ทา่อากาศยานอดุรธาน ีโดยสายการบนิ AIR ASIA (FD) เทีย่วบนิที ่FD3362 

07.55 น. ถงึ ทา่อากาศยานอดุรธาน ีรับสมัภาระใหเ้รยีบรอ้ย ไกดจ์ะรอตอ้นรบัทา่นอยูด่า้นนอก น าท่ า นขึ้น

รถตูป้รับอากาศเดนิทางไป ทะเลบวัแดง ณ บงึหนองหาน น าทา่นลงเรอื (ใชร้ะยะเวลาในการล่องเรอื

ประมาณ1 ชั่วโมง30นาท)ี ชมทะเลบัวแดงอันกวา้งใหญ่ไพศาลดอกบัวแดงจะบานสะพร่ังในชว่งเชา้ตรู่

จนถงึเวลาประมาณ 11.00 น. ชว่งเวลาดังกลา่วจะเป็นชว่งเวลาทีด่อกบัวบานสวยทีส่ดุจะบานเต็มทอ้งน ้า

สดุลกูหลูกูตา พรอ้มกับถา่ยรูปเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึ โดยในเดอืนตลุาคม-กมุภาพันธ ์ของทกุปี ดอกบัวจะเริม่

แตกใบและเริ่มออกดอกตูมและบานเพิ่มขึน้เรื่อยๆ **ขึน้อยู่กับสภาพภูมอิากาศ**  จากนั้นน าท่าน

เดนิทางสู ่อ.บา้นดงุ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 2-6 ปี 
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/จา่ยเพิม่ ทีน่ ัง่ 
 

หมายเหต ุ

25 – 27 ตลุาคม 63 8,900 

ไมม่รีาคาเด็ก 
(0-2 ปี 1,300 บาท) 

 

 

1,500 16  

29 - 31 ตลุาคม 63 8,900 1,500 16  

8 – 10 พฤศจกิายน 63 8,900 1,500 16  

19 – 21 พฤศจกิายน 63 9,900 1,500 16  

26 – 28 พฤศจกิายน 63 8,900 1,500 16  

17 – 19 ธนัวาคม 63 9,900 1,500 16  

27 – 29 ธนัวาคม 63 9,900 1,500 16  



                             

 ชม ป่าค าชะโนด หรอื วงันาคนิทรค์ าชะโนด ซึง่เป็นป่าทีม่ลีักษณะ

เหมอืนเกาะลอยน ้า เมือ่เขา้มาถงึภายในพืน้ทีข่องค าชะโนด จะรูส้กึได ้

ถงึความร่มรืน่ เพราะปกคลุมไปดว้ยตน้ชะโนดทั่วบรเิวณ เรือ่งราวของ

วังนาคนิทร์ค าชะโนด หรือ ป่าค าชะโนด กลายเป็นข่าวคราวโด่งดัง

ขึน้มาในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2543 เมื่อปรากฏว่ามีกลุ่มบุคคลที่

อา้งว่าสามารถบันทกึวดิโีอภาพของเปรตและรุกขเทวดาไดท้ีป่่าแหง่น้ี 

กอ่นทีค่วามจะแตกวา่เป็นเรือ่งหลอกลวง แตจ่ากนัน้เรือ่งราวความลีล้ับ

ป่าค าชะโนดก็กลายเป็นทีรั่บรูแ้ละสนใจของคนในสงัคมทั่วไป จนหนึง่

ในเรื่องเล่าเกีย่วกับอาถรรพข์องสถานทีแ่ห่งน้ีไดก้ลายเป็นภาพยนตร์

ในปี พ.ศ. 2550 เรื่อง ผีจา้งหนัง และเชือ่กันว่าเป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิ์

ดนิแดนลี้ลับ จุดเชือ่มต่อเมืองบาดาลและโลกมนุษย์ สถานที่แห่งน้ี

ปรากฏในต านานพืน้บา้นเชือ่กันวา่เป็นทีส่งิสถติของพญานาคราชปู่ ศรี

สุทโธและองคแ์ม่ศรีปทุมมานาคราชเทว ีและสิง่ลีล้ับต่าง ๆ เป็นทีย่ดึ

เหน่ียวจติใจรวมศรัทธาของคนใน จ.อดุรธานีและอสีานตอนบน ใหท้า่น

ไดก้ราบไหวศ้าลเจา้ปู่ ศรสีทุโธขอโชคขอลาภตามอัธยาศัย 

 **TIP เมือ่ไปถงึจะมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวก แนะน าวธิกีารเดนิเขา้ไปสักการะบชูา และจัดหา

ทีว่างรองเทา้ไวใ้ห ้การเขา้ไปสักการะตอ้งแต่งกายใหส้ภุาพหา้มนุ่งกางเกงขาสัน้เหนือเขา กระโปรงสัน้

เหนือเข่า หากแต่งกายไม่สุภาพ ทางเจา้หนา้ที่มีบรกิารใหเ้ช่าผา้ถุง และเดนิเทา้เปล่าเขา้ไปขา้งใน

เทา่นัน้**  

 กฎระเบยีบ 6 ขอ้หา้ม!! ในการมาค าชะโนดไดแ้ก ่ 

 1. ไมจุ่ดธปูเทยีนบชูาในป่าค าชะโนด   2. ใหน้ าพานบายศรหีรอืเครือ่งเซน่ไหวก้ลับเพือ่ลดขยะ 

 3. ไมโ่ยนเหรยีญลงบอ่น ้าศักดิส์ทิธิ ์ 4. งดปลอ่ยปลาและสตัวน์ ้าลงไปในแหลง่น ้า 

 5. ไมผ่กูผา้แพร 7 ส ี   6. ไมท่าแป้งหรอืขัดถตูน้ไม ้

 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่1) 

 

  เดนิทางสู ่จ.นครพนม (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 3ชัว่โมง) 

 ถงึ นครพนม น าท่านเดนิทาง วดัพระธาตุพนมวรมหาวหิาร พระธาตุประจ าวันเกดิของชาวปีวอกและ

เป็นพระธาตุประจ าวันเกดิของชาววนัอาทติยด์ว้ย วัดพระธาตุพนม ไดรั้บการยกฐานะเป็นพระอาราม

หลวงชัน้เอกขึน้เป็น “วรมหาวหิาร” พระธาตุพนมเป็นศูนยร์วมจติใจของชาวนครพนม และยังไดรั้บการ

เคารพบชูาอยา่งสงูจากทัง้จากชาวไทย-ลาว วา่กันวา่หากใครไดม้านมัสการพระธาตคุรบ ๗ ครัง้ จะถอืวา่

เป็น “ลกูพระธาต”ุ เป็นสริมิงคลแกช่วีติ หรอืแมแ้ตก่ารไดม้ากราบพระธาตพุนม ๑ ครัง้ ก็ถอืเป็นมงคลแก่

ชวีติ กราบองคพ์ระธาตพุนม พระธาตพุนม เชือ่กันวา่ถา้ใครไดม้านมัสการพระธาตคุรบทัง้ ๗ จะถอืวา่เป็น

ลูกพระธาตุ จะมแีต่ความเจรญิรุ่งเรือง หรือแมแ้ต่การไดม้ากราบพระธาตุพนม ๑ ครัง้ก็ถอืเป็นสริมิงคล 

ส ิง่ของบชูาพระธาต ุ: ขา้วตอก ขา้วเหนียวป้ิง น ้าอบ ดอกไมส้แีดง ธปู 6 ดอก เทยีน 2 เลม่  

 น าทา่นเดนิทางสู ่พระธาตเุรณู ประดษิฐานอยู ่ณ วัดพระธาตเุรณู อ.เรณูนคร เป็นพระธาตขุองผูท้ีเ่กดิ

วนัจนัทร ์โดยจ าลองมาจากพระธาตุพนมองค์เดิม แต่เล็กกว่า ภายในเจดีย์บรรจุพระไตรปิฎก 

พระพุทธรูปทองค า พระพุทธรูปเงนิ เพชรนิลจนิดา หน่องา เครื่องกกุธภัณฑข์องพระยาและเจา้เมือง 

รวมถงึสิง่ของอืน่ๆ ทีช่าวบา้นบรจิาค เชือ่กันว่าคนทีเ่กดิวันจันทรมั์กเป็นคนมเีสน่ห ์ใครไดก้ราบไหวจ้ะมี

รูปงามผ่องใส เหมือนแสงจันทร์ ซึง่ตรงกับลักษณะของเทพประจ าวันจันทร์ ส ิง่ของบูชาพระธาตุ: 

ขา้วตอก น ้าอบ ขา้วเหนียวป้ิง ดอกไมส้เีหลอืง ธปู 15 ดอก เทยีน 2 เลม่   

 

 

 

 

 

 



                             

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่2) 

 เดนิทางสู่ ถนนคนเดนิ ณ บรเิวณชุมชนย่านหอนาฬกิารมิฝ่ังแม่น ้าโขง ซึง่เป็นชุมชนเก่าแก่ ทีไ่ดรั้บ

วัฒนธรรมจาก จนี ฝร่ังเศษ และเวยีดนาม ชม หอนาฬกิาเวยีดนามอนุสรณ์ ทีช่าวเวยีดนามสรา้งขึน้ไวใ้ห ้

กอ่นเดนิทางกลับเวยีดนาม และในบรเิวณชมุชนดังกลา่วน้ียังคงปรากฎ"บา้นรมิโขง" ทีเ่กา่แกเ่กอืบ 100 

ปี ใหค้นรุ่นหลังไดม้าเห็นวัฒนธรรมของ จ.นครพนมในอดตี มรีา้นอาหารของกนิอาหารทอ้งถิน่เยอะมาก 

นอกจากจะมอีาหารแลว้ยังมขีองฝากของทีร่ะลกึและเสือ้ผา้ใหเ้ลอืกซือ้อกีมากมาย **ถนนคนเดนิเปิด

ทกุวันศกุร-์อาทติย ์เวลา 17.00-21.00 น.** 
 

 ทีพ่กั: นครพนมระดบั 3ดาว 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัทีส่อง         พญาศรสีตัตนาคราช – บงึกาฬ – ภทูอก – หนิสามวาฬ – น า้ตกถ า้พระ – หนองคาย -  

                      พระธาตกุลางน า้   พกัหนองคาย                                          อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น                              

 

เชา้    บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  (มือ้ที ่3) 

 น าท่านชม พญาศรสีตัตนาคราช  แลนดม์ารค์แห่งใหม่ของนครพนม เป็นองคพ์ญานาคทองเหลอืงที่

ใหญ่ทีสุ่ดของภาคอสีาน  มคีวามสวยงาม โดดเด่น องคพ์ญาศรีสัตตนาคราช หล่อดว้ยทองเหลอืง มี

น ้าหนักรวม 9,000 กก. เป็นรูปพญานาคขดหาง 7 เศยีร ประดษิฐานบนแท่นฐานแปด เหลีย่ม กวา้ง 6 

เมตร ความสงูทัง้หมดรวมฐาน 15 เมตร สามารถพ่นน ้าได ้ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 จากนัน้เดนิทางสู ่จ.บงึกาฬ (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาท)ี เดนิทางสู ่ภทูอก 

เป็นทีต่ัง้ของวัดเจตยิาศรวีหิาร (วัดภูทอก) โดยมพีระอาจารยจ์วน กลุเชฏโฐ เป็นผูก้อ่ตัง้ ในภาษาอสีาน

แปลว่า ภูเขาที่โดดเดี่ยว ภูทอก มี 2 ลูก คือภูทอกใหญ่และภูทอกนอ้ย ส่วนที่นักแสวงบุญและ

นักท่องเทีย่วทั่วไปสามารถชมไดค้อื ภูทอกนอ้ย ส่วนภูทอกใหญ่ยังไม่เปิดใหเ้ทีย่วชม เดนิเทา้ขึน้สู่

ยอดภูทอก จุดเด่นของภูทอกก็คือ สะพานไมแ้ละบันไดขึ้นชมทัศนียภาพรอบ ๆ ภูทอก ใชเ้พียง

แรงงานคนสรา้งบันได เวยีนไปมา รอบภทูอกแบบ 360 ซึง่มทีัง้หมด 7 ชัน้ ใชเ้วลาในการกอ่สรา้งนานถงึ 

5 ปีเต็มจากชัน้ 1-7 จะมบีันไดไมใ้หเ้ดนิแบบ ตรงทอดยาวจนถงึจุดสงูสดุของยอดภทูอก และตัง้แตช่ัน้ที ่

3 เป็นตน้ไปนักท่องเทีย่วสามารถเดนิชม แบบสะพานเวยีนรอบเขา ซึง่จะไดเ้ห็นมุมมองทีแ่ตกต่างไป

เรือ่ย ๆ บันไดทีท่อดขึน้สูย่อดภทูอกน้ีเปรยีบเสมอืนเสน้ทางธรรมทีน่อ้มน าสัตบุรุษใหพ้น้โลกแห่งโลกยีะ 

สู่โลกแห่ง โลกุตระหรือโลกแห่ง การหลุดพน้ดว้ย ความเพียรพยายามและมุ่งมั่น **ภูทอกปิดไม่ให ้

นักทอ่งเทีย่ว ขึน้ในวันที ่10 -16 เมษายน ของทกุปี** 

 



                             

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่4) 

  เดนิทางสู ่ภสูงิห ์ทีน่ี่โดดเดน่ดว้ยภเูขาหนิทราย หนา้ผา ถ ้า กลุม่หนิรูปทรงตา่งๆ และผนืป่าทีอ่ดุม 

  สมบูรณ์ ชม หนิสามวาฬ โดยมลีักษณะเป็นภูเขาหนิทรงมนทอดตัวยาวเรียงกัน 3 กอ้น มองจากทาง

  อากาศจะเห็นคลา้ยเป็นวาฬพ่อ แม่ ลูก ว่ายน ้าดว้ยกัน ซึง่น ้าในทีน่ี่ก็คอืผนืป่าทีเ่ขยีวขจน่ัีนเอง และเมือ่

  มองจากบนหนิสามวาฬออกไป จะพบกับทัศนียภาพของป่าภวูวั หว้ยบังบาตร แกง่สะดอก หาดทราย

  แม่น ้าโขง และขนุเขาของเมอืงปากกระดิง่ สปป.ลาว หากมาในยามเชา้ก็อาจไดเ้ห็นทะเลหมอกลอยละ

  ลอ่งเหนือผนืป่าอกีดว้ย จากนัน้น าทา่นชม น า้ตกถ า้พระ หรอื น า้ตกถ า้พระภวูวั เป็นน ้าตกขนาดใหญ ่

  3 ชัน้ ทีไ่หลอยู่บนภูเขาหนิทรายขนาดใหญ่  นอกจากน้ียังมแีอ่งน ้าขนาดใหญ่และร่องน ้าทีส่ามารเล่น

  เป็นสไลเดอรไ์ด ้ท าใหเ้ลน่น ้ากันในล าธารกันไดอ้ย่างสนุกสนาน แต่น ้าตกจะมนี ้ามากในฤดฝูนชว่งเดอืน

  กรกฎาคม-ตน้ตลุาคม เทา่นัน้ หากมาในชว่งเดอืนอืน่น ้าคอ่นขา้งนอ้ยมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ จ.หนองคาย (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 2ชั่วโมง ) น าท่านชม 

เดนิทางสู ่พระธาตุกลางน า้ เดมิชือ่ พระธาตุหลา้หนอง เป็นพระธาตุทีห่ักพังอยู่กลางล าน ้าโขง  เป็น

พระธาตุทีห่ักพังอยู่กลางล าน ้าโขง เป็นทีป่ระดษิฐานพระบรมธาตุฝ่าพระบาทเกา้พระองคต์ามต านานอุ

รังคธาตุ หรอืต านานพระธาตุพนม ปัจจุบันองคพ์ระธาตุจมอยู่กลางแม่น ้าโขงห่างจากฝ่ังไทย 180 เมตร 

องคพ์ระธาตุกอ่ดว้ยอฐิถอืปูน ลม้ตะแคงไปตามกระแสน ้า ทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือ มฐีานเหลีย่มมมุ

ฉาก โดยดา้นหนึ่งโผล่ขึน้มาเหนือน ้าเพียงครึง่ฐาน องคพ์ระธาตุมีรูปทรงทางสถาปัตยกรรมเท่าทีย่ัง

เหลอือยูเ่ป็นชัน้ฐานเขยีง 2 ชัน้ ฐานสีเ่หลีย่มยอ่เกจ็ตอ่ขึน้มาอกี 4 ชัน้ จงึเป็นเรอืนธาต ุตอ่ดว้ยบัวลกูแกว้

อีก 2 ชัน้ ความสูงของเจดีย์เฉพาะส่วนที่สัมผัสได ้12.20 เมตร ความกวา้งของฐานองคพ์ระธาตุชัน้

ลา่งสดุ 15.80 เมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่5) 

 ทีพ่กั: หนองคายระดบั 3 ดาว 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 



                             

วนัทีส่าม        วดัโพธิช์ยั หลวงพอ่พระใส – วดัผาตากเสือ้ – จดุชม Sky Walk – อดุรธาน ี– วดัป่าภกูอ้น -  

                     รา้นของฝาก – ทา่อากาศยานอดุรธาน ี- ทา่อากาศยานดอนเมอืง                  

                                                                                                                             อาหารเชา้,เทีย่ง                                                                                            

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  (มือ้ที ่6) 

 เดนิทางสู ่วดัโพธิช์ยั พระอารามหลวงชัน้ตรชีนดิสามัญสังกัดนกิายมหานกิาย เดมิเรยีกกันว่า วดัผผีวิ 

ไม่ปรากฎหลักฐานเมือ่แรกสรา้ง แต่สันนษิฐานว่าเป็นพระอารามส าคัญของเวยีงจันทน์มาแต่เดมิ เป็นที่

ประดษิฐาน หลวงพอ่พระใส พระพุทธรูปส าคัญคูเ่มอืงหนองคายเป็นพระพุทธรูปขัดสมาธริาบ ปางมาร

วชิยัหลอ่ดว้ยทองสสีกุ จากนัน้เดนิทางสู ่วดัผาตากเสือ้ สงูจากระดับน ้าทะเลประมาณ 500 เมตร ซึง่วัด

แห่งน้ีถอืว่าเป็นจุดชมววิของทีส่วยทีส่ดุแห่งหนึ่งของ จ.หนองคาย ชม สกายวอลค์ (Sky Walk) จุด

ชมววิทีส่ามารถมองเห็นทัศนียภาพแบบพาโนรามาของเมอืงหนองคาย สามารถมองเห็นแม่น ้าโขงยาว

เป็นสายเห็นเมอืงสงัขท์องและแขวงก าแพงนครหลวงเวยีงจันทน ์ประเทศลาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่7) 

 เดินทางสู่ วดัป่าภูก้อน พุทธสถานท่ามกลางธรรมชาติ เกิดขึ้นจากพุทธบริษัท ที่ตระหนักถึง

คุณประโยชน์ของธรรมชาตแิละป่าตน้น ้าล าธาร ซึง่ก าลังถูกท าลาย และเพื่อตามรอยพระยุคลบาท

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ในการรักษาความสมบูรณ์ของป่าไมต้น้น ้าล าธาร สัตวป่์า และพรรณไม ้

นานาพันธุ ์ใหเ้ป็นมรดกของลูกหลานไทยคู่กับแผ่นดนิไทย วัดป่าภูกอ้น จะเป็นสถานทีท่ีส่งบเหมาะแก่

การบ าเพ็ญภาวนาของพระสายกรรมฐาน ภายในวัดมพีระบรมสารรีกิธาตบุรรจุ ในพระเกศพระร่วงโรจนศ์รี

บรูพา ซึง่เป็นประธานประดษิฐานหนา้องคพ์ระปฐมรัตนบูรพาจารยม์หาเจดยี ์มพีระพุทธไสยาสนโ์ลกนาถ

ศาสดามหามุนี เป็นพระพุทธรูปปางปรนิิพพาน ท าดว้ยหนิอ่อนขาวจากเมืองคาร์ราร่า ประเทศอติาลี 

ความยาว 20 เมตร ม ีลักษณะออ่นชอ้ยงดงาม 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่าน แวะรา้นของฝาก และของพืน้เมอืง ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของตามอัธยาศัย ไดเ้วลาพอสมควรน า

ทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานอดุรธาน ีเพือ่เช็คอนิเตรยีมตัวเดนิทางกลับ กรงุเทพฯ 

18.55 น.  เดนิทางสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสายการบนิ AIR ASIA (FD) เทีย่วบนิที ่FD3351 

19.55 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

 

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

 

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ , สายการบนิ
การจราจร, การเดนิทางชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุตา่งๆ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ
ปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  
 

มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 
❖ ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 
❖ ฉีดพ่นฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 
❖ โต๊ะอาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 
❖ ปฏบิัตติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกันและยับยัง้การแพร่ระบาดของโควดิ-19 
❖ บรกิารหนา้กากอนามัย-เจลแอลกอฮอล ์ทา่นละ 1 ชดุ 
 

เงือ่นไขการจอง 

 
เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

ส าเนาบัตรประชาชน ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 
 

อตัราบรกิารนีร้วม 
• คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิรายการทวัรข์า้งตน้ ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 
• น ้าหนักสมัภาระถอืขึน้เครือ่ง Carry on 7 กโิลกรัม 
• คา่ทีพ่ัก 2คนื (พักหอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 
• คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
• คา่ธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 
• ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
• เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
• คา่ประกันอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยที่

บรษัิทท าไว ้ทัง้น้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกันชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสาร
รับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไมร่วมประกันสขุภาพ ทา่นสามารถสัง่ซือ้ประกันสขุภาพเพิม่ได ้
จากบรษัิทประกันทั่วไป 

 
 
 
 



                             
 

อตัรานีไ้มร่วม 
• คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ่้ายสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

• น ้าหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง กรณีตอ้งการซือ้ น ้าหนัก 15กโิลกรัม ราคา 480 บาทตอ่เทีย่ว 
• คา่ใชจ่้ายและคา่อาหารทีน่อกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุ
• คา่ประกันภัยธรรมชาต ิและประกันชวีติสว่นตัว และประกันสขุภาพ 
• คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มังสวรัิต ิและหรอือาหารส าหรับมสุลมิ  
• ชาวตา่งชาตเิก็บเพิม่ ทา่นละ 500 บาท 
• คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท  

 
เงือ่นไขการจอง 
มัดจ าทา่นละ 3,000 บาท/ทา่น และช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วัน 
(การไมช่ าระเงนิคา่มัดจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเช็คธนาคารถกูระงับการจ่ายไมว่า่ดว้ยสาเหตใุด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจอง
หรอืยกเลกิการเดนิทาง)   
 
เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
*คา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ่้ายจ าเป็นอืน่ๆ 

หมายเหต ุ
• การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารขัน้ต ่า 9 ทา่น 
• บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้
• บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการ

บนิ ภัยธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อเหนือ 
• การควบคมุของทางบรษัิท หรอืคา่ใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย 

การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 
• มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากับเทา่นัน้ 
• ราคาดังกลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยูต่ามสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น ้ามนัที่

ไมค่งที ่การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้
• เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละ

สทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 


