
 

 
 

หนองคาย - อุดรธานี (คาํชะโนด) 3D2N 

ซุปตาร์ คาํแก้ว 

เดนิทางพฤศจิกายน 63 - มกราคม 64 

 



 

 
 

โดยสายการบินแอร์เอเซีย (FD) 

ชมววิแม่นํา้โขง ณ สกายวอร์ค วดัผาตากเส้ือ 

สักการะ หลวงพ่อพระใส ณ วดัโพธ์ิชัย วดัคู่บ้านคู่เมืองจังหวดัหนองคาย 

ชมสวนประติมากรรมปูนป้ันที่มีแนวคดิที่ว่าทุกศาสนาอยู่ร่วมกนัได้ ณ ศาลาแก้วกู่  

ไหว้พระขอพร พร้อมชมธรรมชาติอนัสวยงาม ณ วดัป่าภูก้อน  

เช็คอนิ หนองประจักษ์ อพัสเตตัส ลงรูปคู่กบั น้องเป็ดสีเหลือง แลนด์มาร์คเมืองอุดร 

ห้ามพลาด แหล่งแฮงเอ้าท์ วยัรุ่นเมืองอุดร พร้อมชิว ช้อปย่านยูด ีทาวน์ 

ไฮไลท์!! คอหวยห้ามพลาด...วดัป่าคาํชะโนด สักการะปู่ศรีสุทโธ ย่าศรีประทุมมา 

พเิศษ!! ล่องเรือชม ทะเลบัวแดง UNSEEN อุดรธานี  

อร่อยกบัเมนู แหนมเนือง ต้นตํารับเมืองอุดร พร้อมบริการนํา้ด่ืมบนรถ  

วนัเดนิทาง ราคาผู้ใหญ่ พกัเดีย่ว กรุ๊ปไซต์ 

19-21 พฤศจิกายน 2563 8,555.- 2,500.- 15 

10-12 ธันวาคม 2563 8,888.- 2,500.- 15 

11-13 ธันวาคม 2563 8,888.- 2,500.- 15 

30 ธันวาคม 63 – 01 มกราคม 64 8,999.- 2,500.- 15 

31 ธันวาคม 63 - 02 มกราคม 64 8,999.- 2,500.- 15 

**ราคาไม่รวมค่าทิปไกด์ จ่ายเพิม่ท่านละ 300 บาท/ท่าน/ทริป 

ราคานีสํ้าหรับออกเดนิทางตั้งแต่ 9 ท่านขึน้ไป **จอยแลนด์ โปรดสอบถาม** 

วนัแรก ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานอุดรธานี - จังหวัดหนองคาย - วัดผาตากเส้ือ – 

สกายวอล์คจุดชมววิแม่นํา้โขง - หลวงพ่อพระใส ณ วดัโพธ์ิชัย - ศาลาแก้วกู่ 



 

 
 

 05.00 น. พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานดอนเมือง ช้ัน 2 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ (อาคาร 2) เคาน์เตอร์ สายการ

บินแอร์เอเซีย เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอาํนวยความสะดวกในการเช็คอิน 

06.40 น. นําทุกท่านเดินทางสู่จังหวัดอุดรธานี โดยเท่ียวบินท่ี FD3362 สายการบินแอร์เอเซีย (FD) ใช้เคร่ือง 

AIRBUS A320  จาํนวน 180 ท่ีนั่ง จดัท่ีนั่งแบบ 3-3  (นํ้ าหนักกระเป๋า 10 กก./ท่าน หากต้องการซ้ือ

นํ้าหนกัเพิ่ม ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย)   

**ราคาทัวร์ไม่รวมค่าบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง**  

(ท่านสามารถซ้ืออาหารและเคร่ืองด่ืมเพิม่เติมได้ โดยสอบถามโดยตรงกบัทางสายการบิน) 

07.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานอุดรธานี นําท่านผ่านขั้นตอนการรับกระเป๋า และทาํธุระส่วนตัวต่างๆ ท่ี

สนามบินเรียบร้อยแลว้ นาํท่านออกเดินทางสู่ อาํเภอสังคม จังหวดัหนองคาย โดยรถตู/้รถบสั (**ข้ึนอยู่

จาํนวนผูเ้ดินทาง)  

10.30 น. เดินทางสู่ วัดผาตากเส้ือ ท่ีตั้งอยู่บนเขา เดิมช่ือ วัดถํ้าพระ หลวงปู่เพชร ปะทีโป ท่านได้เดินทางมา

ปฏิบติัธรรม บริเวณถํ้ าพระและได้ก่อตั้งวดัผาตาก เส้ือข้ึน เม่ือปี พ.ศ.2477 มีเน้ือท่ี 29 ไร่ 2 งาน 78 

ตารางวา วดัผาตากเส้ือเป็นวดัปฏิบติัธรรม ต่อมาไดอ้ญัเชิญพระสารีริกธาตุมาประดิษฐานเม่ือ 2 เมษายน 

2550 เป็นท่ีสักการะของพุทธศาสนิกชนทัว่ไป เป็นวดัท่ีมีทิวทศัน์สวยงาม   มาก สูงจากระดบันํ้ าทะเล 

550 เมตร ภายในวดัมีธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ เป็นจุดชมวิวแม่นํ้ าโขงท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึง ในช่วงท่ีนํ้ าลด

หากไปยืน อยูบ่นวดัผาตากเส้ือแลว้มองลงมายงัแม่นํ้ าโขง จะเห็นสันทรายเป็นร้ิวคลา้ยเกล็ดพญานาค

อย่างชดัเจน โดยไดรั้บการตั้งให้เป็นแหล่ง ท่องเท่ียวเส้นทางในฝัน Dream Destination 2 จากนั้นชม 

SKY WALK จุดชมวิวแม่นํ้าโขง โดยสร้างเป็นสกายวอล์ค ยื่นออกจากตวัหน้าผา 6 เมตร ปูพื้นดว้ย

กระจกแทมเพอร์ลามิเนต กระจกใสแข็งแรงทนทานหนา 4 เซนติเมตร รองรับนักท่องเท่ียวข้ึนไปยืน

คร้ังละประมาณ 20 คน สาํหรับจุดชมวิว วดัผาตากเส้ือ บา้นผาตั้ง ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย สูงจาก

ระดบันํ้ าทะเล ประมาณ 500 เมตร เป็นจุดชมทศันียภาพท่ีสวยงามของจงัหวดัหนองคาย เป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีสวยงามแห่งหน่ึงของ จ.หนองคาย ท่ีไดรั้บความสนใจจากนกัท่องเท่ียวจาํนวน

มาก เน่ืองจากเป็นภูเขาสูงท่ีสามารถขบัรถข้ึนไปได ้และเป็นจุดท่ีสามารถมองเห็นตวั อ.สังคมตวั อ.



 

 
 

สงัคม แม่นํ้ าโขง แม่นํ้ าตอนเมืองสังทอง ของ สปป.ลาว ท่ีไหลมาบรรจบแม่นํ้ าโขง ตลอดจนภูเขานอ้ย

ใหญ่ท่ีสลบัซบัซอ้นและสวยงาม 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารชายโขง (1)  

14.00 น. นาํท่านกราบไหวข้อพร หลวงพ่อพระใส ณ วัดโพธ์ิชัย เป็นพระพุทธรูปสาํคญัคู่เมือง เป็นพระพุทธรูป

ขดัสมาธิราบ ปางมารวิชยั หล่อดว้ยทอง สีสุก มีพระรูปลกัษณะงดงามมาก ขนาดหนา้ตกักวา้ง 2 คืบ 8 

น้ิว ส่วนสูงจากองค์พระเบ้ืองล่างถึงยอดพระเกศ 4 คืบ 1 น้ิว ประดิษฐานอยู่ท่ีวดัโพธ์ิชยั ซ่ึงเป็นพระ

อารามหลวง “สมเด็จกรมพระยาดาํรงราชานุภาพ ทรงสันนิษฐานไว้ในหนังสือประวัติพระพุทธรูป

สาํคัญ ซ่ึงพิมพ์แจกในงานทอดกฐินพระราชทาน พ.ศ. 2468 ว่า หลวงพ่อพระใส เป็นพระพุทธรูปหล่อ

ในสมัยล้านช้าง และตามตาํนานท่ีเล่าสืบต่อกันมาว่า พระธิดา 3 องค์ แห่งกษัตริย์ล้านช้างเป็นผู้สร้าง 

บางท่านกว่็าเป็นพระราชธิดาของพระไชยเชษฐาธิราช ได้หล่อพระพุทธรูปขึน้ 3 องค์ และขนานนาม 

พระพุทธรูปตามนามของตนเองไว้ด้วยว่า พระเสริมประจําพี่ใหญ่ พระสุกประจาํคนกลาง พระใส

ประจาํน้องสุดท้อง มขีนาดลดหลัน่กนัตามลาํดับ” 

15.20 น. จากนั้นชม ศาลาแก้วกู่ หรือท่ีรู้จกักนัในอีกช่ือหน่ึงวา่ วัดแขก คือ สวนประติมากรรมปูนป้ันขนาดใหญ่ 

มีพื้นท่ีหลายสิบไร่ ปัจจุบนัอยู่ในความดูแลของพุทธมามกะสมาคมจงัหวดัหนองคาย สถานท่ีแห่งน้ี

สร้างข้ึนจากแรงบนัดาลใจของ “พ่อปู่บุญเหลือ สุรีรัตน์” เม่ือราวปี พ.ศ. 2521 ตามความเช่ือว่าหลกัคาํ

สอนของทุกๆ ศาสนาสามารถนาํมาผสมผสานกนัได ้(**พ่อปู่บุญเหลือ สุรีรัตน์ เป็นนักปฏิบัติธรรมแต่

เสียชีวิตไปแล้วราวๆ สิบปีกว่า ทีมงานท่องเท่ียวดอทคอมได้ลองสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าท่ีจาํหน่าย

บัตรเข้าชมศาลาแก้วกู่แล้วเข้าใจว่า พ่อปู่น่าจะบวชเป็นพราหมณ์นุ่ งขาวห่มขาว ปัจจุบันร่างของพ่อปู่

บุญเหลือถูกเกบ็รักษาเอาไว้บนช้ัน 3 ของศาลาแก้วกู่ในสภาพท่ีไม่เน่าเป่ือย นักท่องเท่ียวสามารถแวะ

ขึน้ไปสักการะร่างของพ่อปู่ได้ทุกวันตั้งแต่เวลาประมาณ 07.00 – 17.00 น.)  

 จากน้ัน นําท่านเดนิทางสู่จังหวดัอุดรธานี เพ่ือนําท่านเข้าสู่ท่ีพกั 

18.00 น. รับประทานอาหารเยน็ ณ ร้านอาหาร (2) พเิศษ บริการด้วย เมนูแหนมเนือง 

ท่ีพกั โรงแรม เบล แกรนด์ หรือเทียบเท่าระดบัเดยีวกนั 

วนัท่ีสอง ล่องเรือชมทะเลบัวแดง - วดัป่าคาํชะโนด - ศูนย์วฒันธรรมไทย-จีน - ยูด ีทาวน์ 



 

 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร โรงแรม (3) 

08.00 น. เดินทางสู่ ทะเลบัวแดง  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 50-60 นาที) นาํท่านนัง่เรือชม ทะเลบวัแดง (1 ลาํนัง่

ได ้6-10 ท่าน) ท่ีน่ีตอ้งนบัวา่เป็นประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่ แมจ้ะมีเวลาใหช้มอยา่งจาํกดั (ราวๆ 45 นาที

ถึง 1.30 ชั่วโมง) และหากดูเผินๆ เหมือนวิวรอบๆ ตวัจะมีแต่ดอกบวัสีแดงๆ แต่หากใช้หัวใจสัมผสั

เพิ่มเติมจากสองตา จะเห็นความแตกต่างหลากหลายของบวัท่ีเติบโต เห็นนกกระสา นกกระยาง ออ้ยอ่ิง

ด่ิงขาละเลียดปลาในบึงอย่างไม่รีบร้อนเสมือนเป็นรังของมนัเอง เห็นวิถีชีวิตชาวบา้นท่ียงัคงลอยเรือ

ออกไปทาํนา หาปลา ตดัออ้ยเดินทางสู่คาํชะโนดเมืองแห่งบาดาล   

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร วาสนาปาร์ค (4)  

13.00 น. นาํท่านสู่ วัดป่าคําชะโนด  หรือ วงันาคินทร์คําชะโนด ตั้งอยูภ่ายในพื้นท่ีวัดศิริสุทโธคําชะโนด ตําบลวัง

ทอง อาํเภอบ้านดุง จังหวดัอุดรธานี เป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชาวบา้นทั้งในจงัหวดัอุดรธานีและใกลเ้คียง

ให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก เป็นป่าท่ีมีลกัษณะเหมือนเกาะแม่นํ้ าในอ่างเก็บนํ้ ากุดขาม ข้ึนอยู่

กลางทุ่งนา เต็มไปดว้ยตน้ชะโนด ซ่ึงเป็นพืชจาํพวกปาลม์ ความยาวประมาณ 200 เมตร ป่าคาํชะโนด

เป็นสถานท่ีๆ ปรากฏในตาํนานพื้นบา้น เป็นสถานท่ี ๆ เช่ือวา่ เป็นท่ีสิงสถิตของพญานาค ปู่ศรีสุทโธ ยา่

ศรีประทุมมา เลย และหนองคาย เป็นท่ีท่ีอุดมไปดว้ยธรรมชาติ มีตน้ไม ้ลาํธาร สัตวป่์า และตน้ไมน้านา

ชนิด 

16.30 น. จากนั้นเขา้ชม ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอุดรธานี บริเวณเดียวกันกับศาลเจา้ปู่ย่า 

สถานท่ีตกแต่งโดยจาํลองบรรยากาศแบบจีน เหมือนยกเมืองจีนมาไวใ้จกลางอุดร โดยสร้างข้ึนเพื่อเชิด

ชูองคเ์จา้ปู่เจา้ยา่ ท่ีเป็นท่ีเคารพและศรัทธาของชาวอุดรธานีและจงัหวดัใกลเ้คียง อีกทั้งเป็นแหล่งในการ

สืบสานวฒันธรรม ประเพณีอนัดีงามของชาวจีนท่ีอพยพจากประเทศจีนมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารใน

จงัหวดัอุดรธานี  เป็นสถานท่ีสงบ เยน็สบาย เเละสวยงามมาก ไฮไลท์!!! ดา้นหนา้ก่อนเขา้อาคาร จะมีจุด

ใหเ้ช่าก่ีเพา้ (ราคาตั้งแต่ 50-500 บาท) ใหท่้านใส่ชุดก่ีเพา้ พร้อมกบัจิบชาเพลินๆ วา่กนัวา่ท่ีน่ีเป็นแหล่ง

ชาท่ีใหญ่ท่ีสุดในอุดรฯ นาํเขา้จากจีน ภายในห้องจะมีเจา้หนา้ท่ีให้ความรู้เก่ียวกบัชาดว้ย “ชาดีต้องกิน

ตอนร้อน จะให้คุณประโยชน์กว่ากนิชาเย็น” พร้อมกนัน้ียงัสาธิตวิธีชงชาจีนแบบโบราณ จิบไปดว้ย ได้

ความรู้ไปดว้ย อิสระใหท่้านถ่ายรูปภายในอาคารตามอธัยาศยั 

17.30 น.  จากนั้นอิสระชอ้ปป้ิง ยูด ีทาวน์ เป็นศูนยก์ลางของไลฟ์สไตล ์และความสมบูรณ์แบบของโลเคชัน่ใจ

กลางเมือง เป็นสถานท่ีพกัผอ่น แหล่งชอ้ปป้ิงของวยัรุ่นเมืองอุดรธานี ประกอบไปดว้ย แหล่งกิน แหล่ง

ขายของ ทั้งของกิน ของน่ารัก เส้ือผา้ แฟชัน่ ศูนยอ์าหารใหญ่มาก  

คํา่ อสิระรับประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศัย 



 

 
 

ท่ีพกั โรงแรม เบล แกรนด์ หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีสาม วัดป่าภูก้อน – สวนสาธารณะหนองประจักษ์ - วัดโพธิสมภรณ์ - ท่าอากาศยานอุดรธานี - ดอนเมือง 

กรุงเทพฯ 

07.00 น.     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร โรงแรม (5) 

08.00 น. ออกเดินทางสู่ วดัป่าภูก้อน ไหวพ้ระ ขอพร ท่ีวดัป่าภูกอ้น ตั้งอยูใ่นเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายงูและ

ป่านํ้าโสม บา้นนาคาํ ตาํบลบา้นกอ้ง อาํเภอนายงู จงัหวดัอุดรธานี ค่ะ ซ่ึงเขตป่าสงวนแห่งชาติน้ีเป็น

รอยต่อของจงัหวดั อุดรธานี เลย และหนองคาย เป็นท่ีท่ีอุดมไปดว้ยธรรมชาติ มีตน้ไม ้ลาํธาร สตัวป่์า 

และตน้ไมน้านาชนิด  

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร ตําสีลม อุดร (6)  

14.00 น.    จากนั้นนําท่านอิสระพกัผ่อนหย่อนใจ ณ สวนสาธารณะหนองประจักษ์ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมือง

อุดรธานี เป็นสวนสาธารณะท่ีอยู่ใจกลางเมืองฯ มีพื้นท่ีและบริเวณกวา้งขวางหลายไร่ มีลกัษณะเป็น

หนองนํ้ าขนาดใหญ่ท่ีตั้งอยู่ใจกลางเมือง รายลอ้มดว้ยตน้ไมแ้ละมองเห็นสถานท่ีท่องเท่ียวสําคญัของ

เมืองอุดรตั้งอยูข่นาบขา้ง ไฮไลท์!!! ตุ๊กตาเป็ดยางสีเหลือง ท่ีลอยโดดเด่นอยูก่ลางนํ้ากลายเป็นสญัลกัษณ์

ของหนองประจกัษ ์ท่ีมาถึงอุดรแลว้ตอ้งแวะมาถ่ายรูปกบัเจา้เป็ดนอ้ย นอกจากน้ีบริเวณหนองประจกัษ์

ยงัมี ศาลเทพารักษ ์ศาลศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมือง ซ่ึงเม่ือเดินทางมาถึงแลว้ก็ไม่พลาดท่ีจะเขา้ไปสักการะ

และกราบไหว ้ขอโชคลาภอีกดว้ย 

15.00 น. นาํท่านสู่ วัดโพธิสมภรณ์ เป็นวดัท่ีมีความสําคญัมากของจงัหวดัอุดรธานี เร่ิมสร้างเม่ือ พ.ศ. 2499 ใน

สมยัรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ ไดโ้ปรดเกลา้ฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให ้



 

 
 

วดัโพธิสมภรณ์  เป็น พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ปลายรัชกาลท่ี 5 ภายในวดัยงัมีสถานท่ี 

น่าสนใจต่างๆ อาทิ เช่น พระบรมธาตุธรรมเจดีย ์พระเจดียพ์ิพิธภณัธ์ ศาลามงคลธรรม ฯลฯ ให้ท่านได้

สกัการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ เพื่อความสิริมงคลของชีวิต 

16.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านเดินทางสู ท่าอากาศยานอุดรธานี 

17.20 น.   ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เท่ียวบินท่ี FD3359 

18.25 น.     เดนิทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทับใจ  

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

 

*** กรุณาศึกษารายละเอยีดท้ังหมดก่อนทําการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกนัระหว่างท่าน

ลูกค้า และ บริษัทฯ  เม่ือท่านตกลงชําระเงินมัดจํา หรือ ค่าทัวร์ท้ังหมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษทัฯ จะ

ถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ท้ังหมด *** 

 

บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ   รายการทวัร์สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ , การระบาดของ

โรคติดต่อ , การเมือง , สายการบิน เป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ การบริการของรถบสันาํเท่ียว ตามกฎหมาย 

สามารถให้บริการวนัละ 10 ชัว่โมง มิอาจเพิ่มเวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม 

ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับสภาพการจราจรในวนัเดินทางนั้นๆ เป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตาม

สถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 



 

 
 

อตัราค่าบริการรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามรายการท่ีระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีนํ้ามนั  

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศ หรือ รถตูป้รับอากาศ ข้ึนอยูก่บัเส้นทางท่องเท่ียว 

 โรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุ หรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ    

 ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ   

 ค่าเบ้ียประกนั อุบติัเหตุในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว วงเงินประกนัท่านละ 500,000 บาท ( ไม่คลอบคลุมถึง 

สุขภาพ อาการเจ็บป่วย หรือ โรคประจาํตวั ) กรณีเสียชีวิต จากอุบติัเหตุระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว วงเงิน

ประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรม)์  

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %  

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะ

ต่างๆ ท่ีมิไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีนํ้ าหนักเกินกว่าท่ีสายการบินนั้นๆกาํหนดหรือสัมภาระใหญ่เกิน

ขนาดมาตรฐาน 

× ค่าภาษีนํ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเกบ็เพิ่ม ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 

× ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

× ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัร์อาํนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

× ค่าทิปมัคคเุทศก์, คนขับรถ, 300 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพงึพอใจของท่าน 

 

เดนิทางขึน้ตํ่า 9 ท่าน หากตํ่ากวา่กาํหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยนิดีท่ีจะชาํระค่าบริการเพิ่ม

เพื่อให้คณะเดินทางได ้ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์ห้ท่านต่อไป ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ

ในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปในวนัอ่ืนต่อไป โดยทางบริษทัฯจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้  

 

1. เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงิน  ( เฉพาะการส่งจอยทัวร์เท่าน้ัน ไม่รวมการตัดกรุ๊ป หรือ กรุ๊ปเหมา ) 

 มัดจํา 50% ต่อท่านจากราคาทัวร์ท่ีท่านซ้ือ กาํหนดชาํระในวนัถดัไป ไม่เกินเวลา 16:00 น. (นบัรวมวนัเสาร์ และ 

อาทิตย)์ กรณีลูกค้าทําการจองน้อยกว่าวันเดินทาง 14 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าทัวร์เต็มจํานวน 

ทันทีในวนัจองเท่าน้ัน   



 

 
 

 ส่วนท่ีเหลือ ชาํระก่อนวนัเดินทาง 14 วนั  ( นบัรวมวนัเสาร์ และ อาทิตย ์)  

• หากไม่มกีารชาํระมดัจาํตามท่ีกาํหนด ขออนุญาตยกเลิกท่ีน่ังให้ลกูค้าท่านอ่ืนท่ีรออยู่ 

• หากชาํระไม่ครบตามจาํนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมติัโดยไม่มเีง่ือนไข 

• เม่ือท่านชาํระเงินไม่ว่าจะท้ังหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขและข้อตกลงต่างๆ

ท่ีได้ระบไุว้ท้ังหมดนีแ้ล้ว 

• หากชําระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสําเนาการโอนเงนิ พร้อมระบุช่ือพนักงานขายมาทางอีเมล์ ,  หรือ

แนบสลิป ผ่านระบบจองท่ีน่ัง ออนไลน์ ของทางบริษทัฯ   

 

1.1 เง่ือนไขยกเลกิการจองทัวร์  

** เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกจินําเที่ยวและมัคคุเทศก์ ** 

• ยกเลกิก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าทัวร์ ( โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกดิขึน้จริง ได้แก่ ค่ามัดจําบัตร

โดยสารเคร่ืองบิน )  

• ยกเลกิก่อนการเดนิทางมากกว่า 15 วนั แต่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าทัวร์ 50%  ( จากราคาทัวร์ท่ีซ้ือ โดยหัก

ค่าใช้จ่ายท่ีเกดิขึน้จริง ได้แก่  มัดจําค่าบริการ โรงแรม , รถโค้ช , ร้านอาหาร ) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินท่ีได้ชําระมาท้ังหมด / สามารถ

เปลีย่นแปลงผู้เดนิทางได้ ( เปลีย่นช่ือ ) ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7วนั  

 

1.2  เง่ือนไขกรณเีกดิภัยพบิัต ิ

     ไม่ว่ากรณใีดๆ หากเกดิภัยพบิัติ ตามธรรมชาติ หรือ ภยัพบิัติอนัไม่สามารถคาดการณ์ ล่วงหน้าได้ เช่น พายุไต้ฝุ่น 

แผ่นดนิไหว สึนามิ หรือ โรคระบาด ในประเทศ หรือ นอกประเทศ หรือ จังหวดัท่ีท่านเดนิทางไป ลูกค้าไม่สามรถท่ีจะนํา

เหตุการณ์ดงักล่าวมาขอยกเลกิ หรือ ขอคืนเงินได้ และบริษัทฯจะไม่คืนเงินใดๆท้ังส้ิน แต่จะขอสงวนสิทธ์ิ ในการพจิารณา

เล่ือนการเดนิทางออกไปได้ ตามท่ีบริษัทได้แจ้ง จนกว่าภัยพบิตัิน้ันจะส้ินสุดลง 

โปรดตรวจสอบ บัตรประชาชน: จะตอ้งไม่หมดอาย ุ

 

หมายเหตุ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้จงัหวดัท่ีระบุไว ้ใน

รายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะ



 

 
 

แลว้ ถา้ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้อง

ค่าบริการคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 

ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน 

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั ไม่สามารถเล่ือนวนัเดินทางกลบัได ้และ การจัด

ท่ีน่ังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กาํหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณยีกเลกิการ

เดนิทาง บตัรโดยสาร ไม่สามารถยกเลิก หรือ คืนเงินได ้

 

ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

 เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) 

และหอ้งคู่ (Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 

 กรณีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมาก และห้องพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter) 

 สําหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้นาํข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีนํ้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมี

ความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 

เซนติเมตร (18 น้ิว)  

 ทางบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบกรณเีกดิการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสารทุกกรณ ี

หมายเหตุ.. (สําคญัมาก!!! ผู้โดยสารควรรับทราบ  ก่อนการเดนิทาง) 

1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจาก การยกเลิกเท่ียวบิน ความล่าช้าของสายการบิน 

โรงแรม ท่ีพกั การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยั

ธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั โรคระบาด ในประเทศ หรือ นอกประเทศ หรือจงัหวดัท่ีท่านเดินทางไป หรือไม่วา่จะ

ดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัทฯ) โดยทางบริษทัฯ จะคาํนึงถึง

ความปลอดภยัของลูกคา้เป็นสาํคญั 

2. หากท่านยกเลิกทัวร์ เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาต

ภยั อคัคีภยั โรคระบาด ในประเทศ หรือ นอกประเทศ หรือจงัหวดัท่ีท่านเดินทางไป แต่สายการบิน หรือ ใน



 

 
 

ส่วนของการบริการของทางจงัหวดัท่ีท่านเดินทางท่องเท่ียว ยงัคงให้บริการอยูเ่ป็นปกติ ทางบริษทัฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการไม่คืนค่าทัวร์ท้ังหมด หรือ บางส่วนให้กบัท่าน 

3. หากในวนัเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัฯ จะหา

สถานท่ีท่องเท่ียวใหม่ทดแทน  

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทัวร์ท้ังหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน ในกรณีดงัน้ี 

 กรณีท่ีเจา้หน้าท่ี ห้ามผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ

ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามท่ีทางเจา้หนา้ท่ีหา้มเดินทาง 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดท้ังหมดก่อนทําการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่าน

ลูกค้าและบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดนิทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึน้ ในกรณท่ีีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเกบ็ค่านํ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง  

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การ

นดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนาํส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ

บริษทั  

5. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจาก

การโจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง  

6. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ

เง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ท้ังหมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ํารองโรงแรมท่ีพกัใน

จงัหวดันั้นๆเรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  

8. การจดัการเร่ืองหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปท่ีเขา้พกั  โดยมีหอ้งพกัสาํหรับผูสู้บบุหร่ี / 

ปลอดบุหร่ีได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนห้องไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัความพร้อมให้บริการ

ของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการ

เดนิทาง มิฉะนั้นบริษทัฯไม่สามารถจดัการไดล่้วงหนา้ได ้ 



 

 
 

10. มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้าํสญัญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูมี้อาํนาจของผูจ้ดักาํกบัเท่านั้น 

11. สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาล หรือ วนัเสาร์อาทิตย ์รถอาจจะติด อาจทาํให้เวลาใน

การท่องเท่ียวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานท่ีน้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก์ และคนขบัรถในการบริหาร

เวลา ซ่ึงอาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางคร้ังท่ีตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท่้องเท่ียวตามโปรแกรม 

12. บริการนํ้าด่ืมท่านวนัละ 1ขวด ต่อคนต่อวนั 

13. การบริการของรถบสันาํเท่ียว ตามกฎหมาย สามารถใหบ้ริการวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได ้

โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดินทาง

นั้นๆ เป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 

 

 

*** ขอบขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้กบัเรา ดูแลเร่ืองการท่องเที่ยว และ บริการ *** 

 


