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เดินทาง  มกราคม – มีนาคม 2564 
 

 

 

 

 

เสน้ทางการเดินทาง เชา้ เท่ียง เย็น 

วันท่ี 1 กรงุเทพฯ – ทะเลบัวแดง – วัดป่าภกูอ้น – วัดผาตากเสื้อ X   

วันท่ี 2 วัดโพธิช์ยั – ตลาดทา่เสด็จ – ศาลาแกว้ก ู่ – วัดไทยโพนพิสยั –วัดอาฮงศิลาวาส – 

สะดือแมน่ า้โขง – หินสามวาฬ 

  X 

วันท่ี 3 วัดป่าภทูอก – ค าชะโนด – ศาลเจา้ปู่ยา่ – กรงุเทพฯ   X 

 

 

 

อดุรธานี หนองคาย บึงกาฬ 

3 วนั 2คืน 

ราคาเริม่ตน้  8,999.- 
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Day 

     1 
 

 
 

กรงุเทพฯ 

- 

อดุรธานี 
 

วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ – ทะเลบวัแดง – วดัป่าภกูอ้น – วดัผาตากเส้ือ 

05.00 น. คณะเดินทางพรอ้มกันท่ี ทา่อากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออก สายการบินไทยแอรเ์อเชีย 

06.40 น. เดินทางส ู ่จงัหวัดอดุรธานี โดยเครื่องบิน สายการบินไทยแอรเ์อเชีย เท่ียวบินท่ี FD3362 

07.50 น. น าทา่นเดินทางถึง จงัหวัดอดุรธานี รบัสมัภาระเรียบรอ้ย 

 จากนัน้ออกเดินทาง มุ่งหนา้ส ู่ ทะเลบัวแดง ชมทุ่งทะเลบัวแดง แหล่งชมทุ่งดอกไมต้ามธรรมชาติท่ี

ใหญท่ี่สดุในประเทศไทย และเพลิดเพลินกับการนัง่เรือชมความงาม (ใชเ้วลาในการลอ่งเรือประมาณ 1 

ชม.) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (ม้ือท่ี1) 

 น าทา่นเดินทางสู่ วดัป่าภกูอ้น ใหท้่านไดส้ักการะบชูา พระพทุธไสยาสนโ์ลกนาถศาสดามหามนีุ และ

ถ่ายรปูกับวัดท่ีสวยติดอนัดบัตน้ๆ ของเมืองไทยตามอธัยาศัย 

 วัดป่าภกูอ้น ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายงูและป่าน ้าโสม ทอ้งท่ีบา้นนาค า ต าบลบา้นกอ้ง 

อ าเภอนายงู จังหวัดอดุรธานี เป็นศาสนสถานท่ีเป่ียมไปดว้ยความศรัทธา และความสวยงามของ

สถาปัตยกรรม วัดป่าภกูอ้นแห่งน้ีตั้งอยู่บนเนินเขา ท่ีรายลอ้มดว้ยผืนป่าเขียวขจีกว่า 3,000 ไร่ ซ่ึง

จดุเร่ิมตน้ในการสรา้งวัด คือ ความมุง่หมายท่ีจะรักษาธรรมชาติของป่าอันสมบรูณ์ และแหล่งตน้น า้

ล าธารอนัอดุมสมบรูณเ์อาไวจ้ากการถกูบกุรกุท าลาย นอกจากน้ีบริเวณวัดเป็นจดุชมวิวพระอาทิตย์

ขึน้ท่ีสวยงาม ท่ีนอกจากจะเย็นใจในการไดเ้ดินทางมาเยือนดินแดนแห่งพระพทุธศาสนา ยงัเย็นตาไปกับ

งานก่อสรา้งอนัสวยงามอลงัการอีกดว้ย 
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 น าทา่นออกเดินทางมุง่หนา้ส ู ่วดัผาตากเสื้อ อ.สงัคม จ.หนองคายใหท้า่นสกัการบชูา และชมวิวแม่น า้

โขงแบบพาโนรามา่ ทา่นสามารถมองเห็นวิวแมน่ า้โขงท่ีถือว่าสวยท่ีสดุอีกแห่งหน่ึง และภายในวัดยังมี

ตน้ไมน้อ้ยใหญท่ี่ดรูม่ร่ืน สบายตา ท าใหน้กัทอ่งเท่ียวไมผ่ิดหวังท่ีไดไ้ปเยือน 

วัดผาตากเสื้อ เป็นวัดท่ีตัง้อยูบ่นเขา และมีทิวทศันท่ี์สวยงามมาก สงูจากระดบัน า้ทะเล 550 เมตร จาก

จดุชมวิววัดผาตากเสื้อ หากมองไปทางซา้ยมือ จะมองเห็นวิวแม่น า้โขงวาดยาวโคง้เป็นคุง้น า้ กลาง

แมน่ า้มีเกาะ ขนาดใหญ ่มองเห็นประเทศเพ่ือนบา้นไดอ้ย่างชัดเจน และในช่วงท่ีน า้ลดหากไปยืนอยู่บน

วัดผาตากเสื้อแลว้มองลงมายงัแมน่ า้โขง จะเห็นสันทรายเป็นร้ิวคลา้ยเกล็ดพญานาคอย่างชัดเจน ซ่ึง

เป็นความมหัศจรรยท่ี์ธรรมชาติสรา้งขึน้ จนไดร้บัการตัง้ใหเ้ป็นแหล่ง ท่องเท่ียวเสน้ทางในฝัน Dream 

Destination 2 จาก ททท. ไฮไลทของท่ีนีอีกอยา่ง คือ Skywalk พ้ืนกระจกท่ีย่ืนออกมาจากหนา้ผา ใหไ้ด้

เดินออกไปสมัผสักับบรรยากาศบนกระจกใสแบบต่ืนเตน้ท่ีมองเห็นแมน่า้โขงกันอยูเ่บ้ืองลา่งกั้นระหว่าง

ประเทศไทยและลาว 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (ม้ือท่ี2) 

ท่ีพกั น าท่านเขา้ส ูท่ี่พกั จงัหวดัหนองคาย 

 

 

 

Day 

2 

 

หนองคาย 

- 

บึงกาฬ 
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วนัท่ี 2 
วดัโพธ์ิชยั – ตลาดท่าเสด็จ – ศาลาแกว้ก ู่ – วดัไทยโพนพิสยั –วดัอาฮงศิลาวาส 

– สะดือแม่น ้าโขง – หินสามวาฬ 

       เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม (ม้ือท่ี 3) 

 น าท่านกราบไหวข้อพร หลวงพ่อพระใส วัดโพธ์ิ เป็นพระพทุธรปูส าคัญคู่เมือง เป็นพระพทุธรปู

ขดัสมาธิราบ ปางมารวิชยั หลอ่ดว้ยทองสีสกุ มีพระรปูลกัษณะงดงามมาก ขนาดหนา้ตกักวา้ง 2 คืบ 

8 น้ิว สว่นสงูจากองค์พระเบ้ืองล่างถึงยอดพระเกศ 4 คืบ 1 น้ิว ประดิษฐานอยู่ท่ีวัดโพธิ์ชัย ซ่ึงเป็น

พระอารามหลวง “สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานภุาพ ทรงสนันิษฐานไวใ้นหนงัสือประวัติพระพทุธรปู

ส าคัญ ซ่ึงพิมพแ์จกในงานทอดกฐนิพระราชทาน พ.ศ. 2468 ว่า หลวงพ่อพระใส เป็นพระพทุธรปูหลอ่

ในสมยัลา้นชา้ง และตามต านานท่ีเลา่สืบตอ่กันมาว่า พระธิดา 3 องค์ แห่งกษัตริยล์า้นชา้งเป็นผูส้รา้ง 

บางทา่นก็ว่าเป็นพระราชธิดาของพระไชยเชษฐาธิราช ไดห้ล่อพระพทุธรปูขึ้น 3 องค์ และขนานนาม 

พระพทุธรปูตามนามของตนเองไวด้ว้ยว่า พระเสริมประจ าพ่ีใหญ ่พระสกุประจ าคนกลาง พระใสประจ า

นอ้งสดุทอ้ง มีขนาดลดหลัน่กันตามล าดบั” 

 จากนัน้น าทา่นเดินทางไปยัง ตลาดท่าเสด็จ หรือ ตลาดอินโดจีน เดิมชื่อ ตลาดท่าเรือ เป็นแหล่งซ้ือ

ขายผลิตภัณฑ์ชมุชนจังหวัดหนองคาย ท่ีมีสินคา้แทบทกุอย่างท่ีตอ้งการ ในจังหวัดหนองคาย เช่น 

อาหารพ้ืนเมือง สินคา้ OTOP ประจ าต าบล ของท่ีระลึก และของเครื่องใชต้า่งๆ ท่ีลว้นแลว้แต่สามารถ

ซ้ือไปเป็นของฝากได ้อิสระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

 น าท่านเท่ียวชม ศาลาแกว้ก ู่ หรือท่ีร ูจ้ักกันในอีกชื่อหน่ึงว่า วัดแขก คือ สวนประติมากรรมปูนป้ัน

ขนาดใหญ่ มีพ้ืนท่ีหลายสิบไร่ ปัจจบุันอยู่ในความดแูลของพทุธมามกะสมาคมจังหวัดหนองคาย 

สถานท่ีแห่งน้ีสรา้งขึน้จากแรงบันดาลใจของ พ่อปู่บญุเหลือ สรีุรตัน ์เมื่อราวปี พ.ศ. 2521 ตามความ

เชื่อว่าหลกัค าสอนของทกุๆ ศาสนาสามารถน ามาผสมผสานกันได ้“ พ่อปู่บญุเหลือ สรีุรัตน ์” เป็นนัก

ปฏิบัติธรรมแตเ่สียชีวิตไปแลว้ราวๆ สิบปีกว่า ปัจจบุันรา่งของพ่อปู่บญุเหลือถกูเก็บรกัษาเอาไวบ้นชั้น 

3 ของศาลาแกว้ก ู่ในสภาพท่ีไมเ่นา่เป่ือย นกัทอ่งเท่ียวสามารถแวะขึ้นไปสักการะร่างของพ่อปู่ไดท้กุวัน

ตัง้แตเ่วลาประมาณ 7.00 – 17.00น.) 

 น าท่านชม วดัไทยโพนพิสยั ท่ีตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งโขงหนา้วัดไทยเป็นจดุชมบั้งไฟพญานาคท่ีไดร้ับ

ความนิยมท่ีสดุของ จ.หนองคาย นอกจากจะเป็นสถานท่ีชมบั้งไฟพญานาค และยังมีสิ่งท่ีน่าสนใจก็คือ  

รปูป้ันพญานาคนาคปรก 9 เศียร “นาคชัยยัญ” ท่ีตั้งโดดเด่นอยู่ริมน า้โขง และอีกหน่ึงจดุท่ีพลาด

ไมไ่ด ้ถ า้เมืองบาดาลจ าลอง ต านานเลา่ขานกันถึงเมืองหลวงของพญานาคแห่งโลกบาดาลใตแ้ม่น า้โขง  

อิสระใหท้า่นไดถ้่ายรปูตามอธัยาศัย 

    กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (ม้ือท่ี4) 

 เดินทางส ู่ จ.บึงกาฬ น าท่านชม วดัอาฮงศิลาวาส ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น ้าโขงบริเวณแก่งอาฮง แอ่งน ้า

ขนาดใหญ่จากฝั่งไทยถึงฝั่งลาวท่ีมีความยาวประมาณรอ้ยกว่าเมตร วัดอาฮงศิลาวาส เป็นแหล่ง

ทอ่งเท่ียวท่ีส าคัญแห่งหน่ึงในจงัหวัดบึงกาฬ  ดว้ยเหตท่ีุมีวิวทิวทัศนท่ี์สวยงาม  อิสระใหท้่านเดินเล่น

ถ่ายรปูริมแมน่ า้โขงตามอธัยาศัย 

 จากนัน้น าทกุทา่เดินทางสู ่สะดือแม่น ้าโขง แก่งอาฮง หรือจดุชม “สะดือแมน่ า้โขง” ณ วัดอาฮงศิลา

วาส ต าบลหอค า เขตอ าเภอเมืองบึงกาฬ ห่างจากตัวจังหวัด 21 กิโลเมตร ถือว่าเป็นจดุท่ีแม่น า้โขงมี

ความลึกท่ีสดุไมส่ามารถวัดความลึกได ้กระแสน า้ไหลเชี่ยวมากในฤดนู า้หลากและมีกระแสน า้ไหลวน

เป็นรปูกรวยขนาดใหญ่จัง สังเกตไดจ้ากเมื่อมีวัสดหุรือซากไมข้นาดใหญ่ลอยมาเมื่อถึงบริเวณน้ี 

สิ่งของตา่งๆ จะหมนุวนอยูป่ระมาณ 30 นาที จึงจะไหลต่อไป ซ่ึงชาวบา้นเชื่อกันว่าเป็น “สะดือแม่น า้

โขง” มีความกวา้งประมาณ 300 เมตร 
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 น าทา่นส ู ่หินสามวาฬ หนึ่งในจดุทอ่งเท่ียวท่ีน่าสนใจในพ้ืนท่ีป่าภสูิงห์ ตั้งอยู่ในอ าเภอศรีวิไล จังหวัด

บึงกาฬ ในเขตพ้ืนท่ีอนรุักษเ์ขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงดิบกะลา ป่าภสูิงห์ และป่าดงสีชมพ ูซ่ึงเต็มไป

ดว้ยกลุม่ของกอ้นหินรปูทรงตา่งๆ ท่ีสวยงามแปลกตาและถ า้กระจายอยูท่ัว่ทัง้พ้ืนท่ี สามารถแวะชมได้

หลายจดุ รวมถึงหินสามวาฬ ท่ีมีลักษณะเป็นหินขนาดใหญ่ติดหนา้ผาสงู เหตผุลท่ีเรียกว่า หินสาม

วาฬ เพราะลักษณะของจดุชมวิวน้ีเป็นกอ้นหินขนาดใหญ่ 3 กอ้น รปูร่างคลา้ยปลาวาฬเรียงกันย่ืน

ออกไปสูห่นา้ผา หากมองในมมุสงูจะเหมือนกลุม่วาฬท่ีมีพ่อ แม ่ลกู จึงเรียกกันว่า หินสามวาฬ ซ่ึงเป็น

จดุชมวิวท่ีสวยงามโดดเดน่ของภสูิงห ์สามารถชมพระอาทิตยข์ึน้ในยามเชา้ เบ้ืองหนา้คือ วิวของผืนป่า

เขยีวขจีและสายหมอกบาง หินสามวาฬสามารถเท่ียวไดต้ลอดทัง้ปี และตลอดทัง้วัน 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 

ท่ีพกั น าท่านเขา้ส ูท่ี่พกั The One Hotel หรอืเทียบเท่า 

 

Day 

3 
 

 

อดุรธานี 

- 

กรงุเทพฯ 

วนัท่ี 3 วดัป่าภกูอ้น – ค าชะโนด – ศาลเจา้ปู่ ยา่ – กรงุเทพฯ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (ม้ือท่ี 5) 

09.00 น. น าทา่นเดินทางสู ่ วดัป่าภทูอก เป็นท่ีตัง้ของวัดเจติยาศรีวิหาร (วัดภทูอก) อยูใ่นอาณาเขตบา้นค า

แคน ต าบลนาสะแบง จ.บึงกาฬ โดยมพีระอาจารยจ์วน กลุเชฏโฐ เป็นผูก้่อตัง้ ในภาษาอีสานแปลว่า 

ภเูขาท่ีโดดเด่ียว ภทูอก ม ี 2 ลกู คือภทูอกใหญแ่ละภทูอกนอ้ยสว่นท่ีนกัแสวงบญุและ นกัทอ่งเท่ียว

ทัว่ไป สามารถชมไดคื้อ ภทูอกนอ้ย สว่นภทูอกใหญอ่ยูห่่างออกไป ยงัไมเ่ปิดใหน้กัทอ่งเท่ียวชม ซ่ึง

เป็นจดุเร่ิมตน้การ เดินเทา้ขึน้ส ูย่อดภทูอก จดุเดน่ของภทูอกก็คือ สะพานไมแ้ละบันไดขึน้ชม

ทศันียภาพรอบ ๆ ภทูอก ใชเ้พียงแรงงานคนสรา้งบันได เวียนไปมา รอบภทูอก ใชเ้วลาในการ

ก่อสรา้งนานถึง 5 ปีเต็ม ตัง้แตช่ัน้ท่ี 3 เป็นตน้ไปนกัทอ่งเท่ียวสามารถเดินชม แบบสะพานเวียนรอบ

เขาซ่ึงจะ ไดเ้ห็น มมุมองท่ีแตกตา่งไปเร่ือยๆ บันไดท่ีทอดขึน้ส ูย่อดภทูอกน้ีเปรียบเสมือนเสน้ทาง

ธรรมท่ีนอ้มน า สตับรุษุ ใหพ้น้โลกแห่งโลกียะ ส ูโ่ลกแหง่ โลกตุระหรือโลกแห่งการหลดุพน้ดว้ย ความ

เพียรพยายามและมุง่มัน่ 
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร  (มื้อท่ี6) 

 น าท่านเขา้ชม ค าชะโนด วงัฤสีนาคินทร ์อ.บา้นดงุ จ.อดุรธานี อีกหน่ึงต านานความเชื่อเก่ียวกับ

พญานาค ซ่ึงชาวบา้นในพ้ืนท่ีเชื่อว่าเป็นดินแดนของพญานาคป่าศักด์ิสิทธิ์ ลี้ลับอาถรรพ์เกาะลอยน า้

กับเร่ืองราวความเชื่อท่ีว่า เกาะค าชะโนดไม่เคยจมน า้เพราะมีพญานาคคอยปกปักรักษา และมีบ่อน า้

ศักด์ิสิทธิ์ซ่ึงในต านานเชื่อกันว่าเป็นทางขึน้ลงระหว่างเมืองบาดาลกับโลกมนษุยข์องเหล่าพญานาคท่ี

พระอินทรท์รง 

 จากนัน้น าทา่น เขา้ชม ศาลเจา้ปู่ ยา่ เป็นศาลเจา้ชาวจีนท่ีใหญ่โตและสวยงาม ศาลเจา้ปู่ย่าไดร้ับการ

กลา่วขานถึงความศักด์ิสิทธิ์ แผเ่มตตาแก่คนยากไร ้ผูใ้ดท่ีมีทกุขโ์สกมกัจะไปจดุธปูขอใหค้วามทกุขท่ี์มี

อยูส่ลายไป 

 สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางสู ่สนามบินอดุรธานี 

19.30 น. น าทา่นเดินทางกลบัส ูก่รงุเทพฯ โดยเครื่องบิน สายการบินแอรเ์อเชีย เท่ียวบินท่ี FD3357 

20.30 น. เดินทางกลบัถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พรอ้มกับภาพความประทบัใจ 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง ราคาท่านละ 

วันที่ 9 -11 ม.ค. 2564 8,999.- 

วันที่ 16-18 ม.ค. 2564 8,999.- 

วันที่ 23-25 ม.ค. 2564 8,999.- 

วันที่ 30 ม.ค. – 1 ก.พ. 2564 8,999.- 

วันที่ 06-08 ก.พ. 2564 8,999.- 

วันที่ 13-15 ก.พ. 2564 8,999.- 

วันที่ 20-22 ก.พ. 2564 8,999.- 

วันที่ 27 ก.พ. – 01 ม.ีค. 2564 8,999.- 

วันที่ 06-08 ม.ีค. 2564 8,999.- 

วันที่ 13-15 ม.ีค. 2564 8,999.- 



WTUTH-FD001 อดุรธานี หนองคาย บงึกาฬ 3 วนั 2 คืน              7 

วันที่ 20-22 ม.ีค. 2564 8,999.- 

วันที่ 27-29 ม.ีค. 2564 8,999.- 

พกัเด่ียว เพ่ิม 2,000 บาท 

 

 

หมายเหต ุ(กรณุาอ่านรายละเอียดทกุขอ้หมายเหต)ุ 

1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางใหล้ะเอียดก่อนท าการจอง 

2. กรณุาปฏิบัตรตามท่ีเจา้หนา้ท่ีแนะน า เพ่ือเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานทอ่งเท่ียวปลอดภยัดา้น

สขุอนามยั) และเพ่ือความปลอดภยัในการทอ่งเท่ียว 

3. กรณุาจองลว่งหนา้ก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 7 วัน 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทาง หรือปรบัราคาค่าบริการขึน้ หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผ ู้

รว่มคณะไมถึ่ง 8  ทา่น โดยบริษทัจะแจง้ใหผ้ ูเ้ดินทางทราบลว่งหนา้ 

5. ก าหนดการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมูค่ณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภมูิอากาศใน

ขณะนัน้ โดยค านึงถึงความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป้นส าคัญ 

6. บริษทัขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลือ่นการเดินทาง ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไมค่รบตามจ านวนท่ีก าหนด 

 

อตัราค่าบรกิารทวัรน้ี์รวม 

1. ค่าตัว๋เครื่องบิน ไป-กลบั กรงุเทพ-อดุรธานี  ชัน้ประหยดั สายการบินแอรเ์อเชีย 

น า้หนกัสมัภาระถือขึน้เครื่อง Carry On 7 กิโลกรมั โดยสมัภาระท่ีจะถือขึน้เครื่องบิน ตอ้งไมม่ีของมีคม กรรไกรตดั

เล็บ วัตถ ุไวไฟ ของเหลวสามารถโหลดไดไ้มเ่กินขนาดบรรจ ุ100 มล. 

2. รถตูป้รบัอากาศ ทอ่งเท่ียวตามรายการ  

3. ค่าธรรมเนียมสถานท่ีทอ่งเท่ียว ตามท่ีระบใุนรายการทวัร ์

4. พาหนะทอ้งถ่ิน(ถา้มี) ตามท่ีระบใุนรายการทวัร ์

5. อาหารตามท่ีระบตุามรายการ 

6. มคัคเุทศก ์ท่ีคอยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

7. ค่าประกันอบุัติเหตใุนระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอบุัติเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง วงเงนิทา่นละ 
2,000,000 บาท , ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีท่ีเกิดจากอบุัติเหต ุวงเงนิไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท ตาม

เงือ่นไขกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบรกิารทวัรน้ี์ไม่รวม 

1. ค่าใชจ้า่ยสว่นตวัอื่นๆ ท่ีนอกเหนือรายการทวัรท่ี์ระบ ุอาทิ ค่าอาหารและเครื่องด่ืม ค่ารกัษาพยาบาล (ในกรณีท่ี

เกิดจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 

2. ค่าน า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื่อง กรณีท่ีตอ้งการซ้ือน า้หนกั 15 กิโลกรมั ราคา 480 บาทตอ่เท่ียว  

( หากทา่นตอ้งการซ้ือน า้หนกักระเป๋าเพ่ิม รบกวนแจง้เจา้หนา้ท่ีก่อน 48 ชัว่โมง ) 

3. ค่าใชจ้า่ยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงรายการทอ่งเท่ียว ท่ีเกิดจากผูเ้ดินทางเอง 

4. ค่าธรรมเนียมสถานท่ีทอ่งเท่ียว ส าหรบัชาวตา่งชาติท่ีตอ้งช าระเพ่ิม อาทิ ค่าธรรมเนียมอทุยานแห่งชาติ 

5. ค่าทิปมคัคเุทศก ์และพนกังานขบัรถ จ านวน 300 บาท/ลกูคา้ 1 ทา่น 

6. ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจา่ย 3% (เฉพาะในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากับภาษีเทา่นัน้) (กรณี

ตอ้งการ รบกวนแจง้ก่อนท าการช าระเงนิ 
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การจองทวัรแ์ละส ารองท่ีนัง่ 

1. กรณุาแจง้ชือ่-นามสกลุ, ท่ีอยูแ่ละหมายเลขโทรศัพทข์องผูจ้อง ส าหรบัออกใบแจง้หน้ีและใบรบัเงนิของทา่น  

2. ช าระค่าทวัร ์เพ่ือเป็นการยืนยนัการจองจึงจะถือว่าไดท้ าการส ารองท่ีนัง่เสร็จสมบรูณ ์โดยการโอนเงนิเขา้ทาง

ธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด 

3. กรณุาสง่ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ใหท้างบริษทัฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพ่ือ

ใชส้ าหรบัการท าเอกสารประกันอบุัติเหตรุะหว่างการเดินทาง 

 

การยกเลิกการเดินทาง 

1. ยกเลิกการเดินทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คืนเงนิค่าทวัรโ์ดยหักค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้จริง 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงนิ 50% จากยอดท่ีลกูคา้ช าระมา และเก็บค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้จริง (ถา้มี) 

3. ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงนิเต็มจ านวน 

** กรณีมีเหตใุหย้กเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใชจ้า่ยที่ เกิดขึ้นจริง(ถา้

มี)อาทเิช่น ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน โรงแรม และค่าใชจ้า่ยจ าเป็นอื่ นๆ 

***โปรแกรมทัวร์อาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพอากาศ / การจราจร /ไฟทบ์ินเปล่ียนแปลง โดย

มิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้เพื่ อใหท้า่นไดเ้ที่ ยวครบตามโปรแกรม และค านึงถึงผลประโยนช์ของทา่นเป็นหลัก*** 

 

ขอ้แนะน าส าหรบัการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควิท 19 มาตรการการบรกิารบนรถบรกิาร 

1. สมาชิกตอ้งใสห่นา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง  
2. ก่อนขึน้-ลงรถทกุครัง้  ทางบริษทัจะมมีาตรการ วัดไข ้ และ ลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลบ์นรถงดใชห้อ้งน า้บน

รถตลอดการเดินทาง  

3. ประตรูถ  เปิด-ปิด ประตเูดียว 

4. กรณุากรอกรายละเอียดแบบฟอรม์  ต.๘-คค  (ทางบริษทั ปริ้นแบบฟอรม์น้ีใหท้กุทา่น  เมื่อทา่นกรอกแลว้

กรณุาสง่คืนให ้ จนท.บริการบนรถบริการ) 

5. น า้ด่ืม/น า้เปลา่  แจกใหว้ันละ 1 ขวด    
6. ทางบริษทัขออนญุาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างท่ีอยูบ่นรถ 
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