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อดุรธาน ีหนองคาย บงึกาฬ 
3 วนั 2คนื 

ราคาเริม่ตน้  11,990.- 
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เสน้ทางการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น 

วันที ่1 กรงุเทพฯ – ทะเลบวัแดง – วัดป่าภกูอ้น – วดัผาตากเสือ้ X   

วันที ่2 วัดโพธิช์ยั – ตลาดทา่เสด็จ – ศาลาแกว้กู ่– วัดไทยโพนพสิยั –วดัอาฮงศลิาวาส 

– สะดอืแมน่ ้าโงง – หนิสามวาฬ 

  X 

วันที ่3 วัดป่าภทูอก – ค าชะโนด – ศาลเจา้ปู่ ยา่ – กรงุเทพฯ   X 

 

Day 

     1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรงุเทพฯ 

- 

อดุรธาน ี

 

 

 

 

 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – ทะเลบวัแดง – วดัป่าภกูอ้น – วดัผาตากเสือ้ 

05.00 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารงาออก สายการบนิไทยแอรเ์อเชยี 

06.40 น. เดนิทางสู ่จังหวัดอดุรธาน ีโดยเครือ่งบนิ สายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD3362 

07.50 น. น าทา่นเดนิทางถงึ จังหวัดอดุรธาน ีรับสมัภาระเรยีบรอ้ย 

 จากนัน้ออกเดนิทาง มุง่หนา้สู ่ทะเลบวัแดง ชมทุ่งทะเลบัวแดง แหล่งชมทุ่งดอกไมต้ามธรรมชาตทิีใ่หญ่

ทีส่ดุในประเทศไทย และเพลดิเพลนิกบัการน่ังเรอืชมความงาม (ใชเ้วลาในการลอ่งเรอืประมาณ 1 ชม.) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (มือ้ที1่) 

 น าท่านเดนิทางสู่ วดัป่าภูกอ้น ใหท้่านไดส้ักการะบูชา พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี และ

ถา่ยรปูกบัวัดทีส่วยตดิอนัดับตน้ๆ งองเมอืงไทยตามอธัยาศัย 

 วัดป่าภกูอ้น ตัง้อยูใ่นเงตป่าสงวนแหง่ชาตป่ิานายงูและป่าน ้าโสม ทอ้งทีบ่า้นนาค า ต าบลบา้นกอ้ง อ าเภอ

นายูง จังหวัดอุดรธานี เป็นศาสนสถานทีเ่ป่ียมไปดว้ยความศรัทธา และความสวยงามงองสถาปัตยกรรม 

วัดป่าภกูอ้นแหง่นีต้ัง้อยูบ่นเนนิเงา ทีร่ายลอ้มดว้ยผนืป่าเงยีวงจกีวา่ 3,000 ไร ่ซึง่จดุเริม่ตน้ในการสรา้งวัด 

คอื ความมุง่หมายทีจ่ะรักษาธรรมชาตงิองป่าอนัสมบรูณ์ และแหลง่ตน้น ้าล าธารอันอดุมสมบรูณ์เอาไวจ้าก

การถกูบกุรกุท าลาย นอกจากนีบ้รเิวณวัดเป็นจดุชมววิพระอาทติยง์ึน้ทีส่วยงาม ทีน่อกจากจะเย็นใจในการ

ไดเ้ดนิทางมาเยอืนดนิแดนแหง่พระพทุธศาสนา ยงัเย็นตาไปกบังานกอ่สรา้งอนัสวยงามอลังการอกีดว้ย 
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 น าท่านออกเดนิทางมุง่หนา้สู ่วดัผาตากเสือ้ อ.สังคม จ.หนองคายใหท้่านสักการบูชา และชมววิแม่น ้า

โงงแบบพาโนราม่า ท่านสามารถมองเห็นววิแม่น ้าโงงทีถ่อืว่าสวยที่สุดอกีแห่งหนึ่ง และภายในวัดยังมี

ตน้ไมน้อ้ยใหญท่ีด่รูม่รืน่ สบายตา ท าใหนั้กทอ่งเทีย่วไมผ่ดิหวังทีไ่ดไ้ปเยอืน 

วัดผาตากเสือ้ เป็นวัดทีต่ัง้อยูบ่นเงา และมทีวิทัศนท์ีส่วยงามมาก สงูจากระดับน ้าทะเล 550 เมตร จากจุด

ชมววิวัดผาตากเสือ้ หากมองไปทางซา้ยมอื จะมองเห็นววิแม่น ้าโงงวาดยาวโคง้เป็นคุง้น ้า กลางแมน่ ้ามี

เกาะ งนาดใหญ ่มองเห็นประเทศเพือ่นบา้นไดอ้ยา่งชดัเจน และในชว่งทีน่ ้าลดหากไปยนือยูบ่นวัดผาตาก

เสือ้แลว้มองลงมายังแม่น ้าโงง จะเห็นสันทรายเป็นริว้คลา้ยเกล็ดพญานาคอย่างชัดเจน ซึง่เป็นความ

มหัศจรรยท์ีธ่รรมชาตสิรา้งงึน้ จนไดรั้บการตัง้ใหเ้ป็นแหล่ง ท่องเทีย่วเสน้ทางในฝัน Dream Destination 

2 จาก ททท. ไฮไลทงองทีน่ีอกีอยา่ง คอื Skywalk พืน้กระจกทีย่ืน่ออกมาจากหนา้ผา ใหไ้ดเ้ดนิออกไป

สัมผัสกับบรรยากาศบนกระจกใสแบบตืน่เตน้ทีม่องเห็นแมน่า้โงงกันอยูเ่บือ้งล่างกัน้ระหว่างประเทศไทย

และลาว 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (มือ้ที2่) 

ทีพ่กั น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั จงัหวดัหนองคาย 
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Day 

2 

 

หนองคาย 

- 

บงึกาฬ 

วนัที ่2 
วดัโพธิช์ยั – ตลาดทา่เสด็จ – ศาลาแกว้กู ่– วดัไทยโพนพสิยั –วดัอาฮงศลิาวาส – สะดอืแมน่ า้

โขง – หนิสามวาฬ 

       เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่3) 

 น าท่านกราบไหวง้อพร หลวงพ่อพระใส วดัโพธิ ์เป็นพระพุทธรูปส าคัญคู่เมอืง เป็นพระพุทธรูปงัดสมาธิ

ราบ ปางมารวชิยั หล่อดว้ยทองสสีกุ มพีระรูปลักษณะงดงามมาก งนาดหนา้ตักกวา้ง 2 คบื 8 นิว้ สว่นสงู

จากองค์พระเบือ้งล่างถงึยอดพระเกศ 4 คืบ 1 นิ้ว ประดษิฐานอยู่ทีว่ัดโพธิช์ัย ซึง่เป็นพระอารามหลวง 

“สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ ทรงสันนษิฐานไวใ้นหนังสอืประวัตพิระพุทธรูปส าคัญ ซึง่พมิพแ์จกใน

งานทอดกฐนิพระราชทาน พ.ศ. 2468 ว่า หลวงพ่อพระใส เป็นพระพุทธรูปหล่อในสมัยลา้นชา้ง และตาม

ต านานทีเ่ลา่สบืตอ่กนัมาวา่ พระธดิา 3 องค ์แหง่กษัตรยิล์า้นชา้งเป็นผูส้รา้ง บางท่านก็ว่าเป็นพระราชธดิา

งองพระไชยเชษฐาธริาช ไดห้ลอ่พระพทุธรปูงึน้ 3 องค ์และงนานนาม พระพทุธรปูตามนามงองตนเองไว ้

ดว้ยว่า พระเสรมิประจ าพี่ใหญ่ พระสุกประจ าคนกลาง พระใสประจ านอ้งสุดทอ้ง มีงนาดลดหลั่นกัน

ตามล าดับ” 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปยงั ตลาดทา่เสด็จ หรอื ตลาดอนิโดจนี เดมิชือ่ ตลาดท่าเรอื เป็นแหล่งซือ้งาย

ผลติภัณฑช์มุชนจังหวัดหนองคาย ทีม่สีนิคา้แทบทุกอย่างที่ตอ้งการ ในจังหวัดหนองคาย เชน่ อาหาร

พืน้เมอืง สนิคา้ OTOP ประจ าต าบล งองทีร่ะลกึ และงองเครือ่งใชต้่างๆ ทีล่ว้นแลว้แต่สามารถซือ้ไปเป็น

งองฝากได ้อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

 น าท่านเทีย่วชม ศาลาแกว้กู ่หรอืทีรู่จั้กกันในอกีชือ่หนึง่ว่า วัดแงก คอื สวนประตมิากรรมปูนปั้นงนาด

ใหญ่ มพีืน้ทีห่ลายสบิไร่ ปัจจุบันอยูใ่นความดูแลงองพุทธมามกะสมาคมจังหวัดหนองคาย สถานทีแ่ห่งนี้

สรา้งงึน้จากแรงบนัดาลใจงอง พอ่ปู่ บญุเหลอื สรุรัีตน์ เมือ่ราวปี พ.ศ. 2521 ตามความเชือ่ว่าหลักค าสอน

งองทกุๆ ศาสนาสามารถน ามาผสมผสานกันได ้“ พ่อปู่ บญุเหลอื สรุรัีตน์ ” เป็นนักปฏบิัตธิรรมแต่เสยีชวีติ



Page 5 of 9 

 

 

 

ไปแลว้ราวๆ สบิปีกวา่ ปัจจบุนัรา่งงองพอ่ปู่ บญุเหลอืถกูเก็บรักษาเอาไวบ้นชัน้ 3 งองศาลาแกว้กูใ่นสภาพ

ทีไ่ม่เน่าเป่ือย นักท่องเทีย่วสามารถแวะงึน้ไปสักการะร่างงองพ่อปู่ ไดทุ้กวันตัง้แต่เวลาประมาณ 7.00 – 

17.00น.) 

 น าทา่นชม วดัไทยโพนพสิยั ทีต่ัง้อยูบ่รเิวณรมิฝ่ังโงงหนา้วัดไทยเป็นจุดชมบัง้ไฟพญานาคทีไ่ดรั้บความ

นยิมทีส่ดุงอง จ.หนองคาย นอกจากจะเป็นสถานทีช่มบัง้ไฟพญานาค และยังมสี ิง่ทีน่่าสนใจก็คอื  รูปปั้น

พญานาคนาคปรก 9 เศยีร “นาคชยัยัญ” ทีต่ัง้โดดเด่นอยูร่มิน ้าโงง และอกีหนึง่จุดทีพ่ลาดไมไ่ด ้ถ ้าเมอืง

บาดาลจ าลอง ต านานเล่างานกันถงึเมอืงหลวงงองพญานาคแห่งโลกบาดาลใตแ้มน่ ้าโงง  อสิระใหท้่าน

ไดถ้า่ยรปูตามอธัยาศัย 

    กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (มือ้ที4่) 

 เดนิทางสู ่จ.บงึกาฬ น าท่านชม วดัอาฮงศลิาวาส ตัง้อยูร่มิฝ่ังแม่น ้าโงงบรเิวณแกง่อาฮง แอ่งน ้างนาด

ใหญ่จากฝ่ังไทยถงึฝ่ังลาวทีม่คีวามยาวประมาณรอ้ยกว่าเมตร วัดอาฮงศลิาวาส เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่

ส าคัญแหง่หนึง่ในจังหวัดบงึกาฬ  ดว้ยเหตุทีม่วีวิทวิทัศน์ทีส่วยงาม  อสิระใหท้่านเดนิเล่นถ่ายรูปรมิแมน่ ้า

โงงตามอธัยาศัย 

 จากนัน้น าทกุทา่เดนิทางสู ่สะดอืแมน่ า้โขง แกง่อาฮง หรอืจุดชม “สะดอืแมน่ ้าโงง” ณ วัดอาฮงศลิาวาส 

ต าบลหอค า เงตอ าเภอเมอืงบงึกาฬ ห่างจากตัวจังหวัด 21 กโิลเมตร ถอืว่าเป็นจุดทีแ่มน่ ้าโงงมคีวามลกึ

ทีส่ดุไมส่ามารถวัดความลกึได ้กระแสน ้าไหลเชีย่วมากในฤดูน ้าหลากและมกีระแสน ้าไหลวนเป็นรูปกรวย

งนาดใหญจ่ัง สงัเกตไดจ้ากเมือ่มวีัสดุหรอืซากไมง้นาดใหญ่ลอยมาเมือ่ถงึบรเิวณนี้ ส ิง่งองต่างๆ จะหมนุ

วนอยูป่ระมาณ 30 นาท ีจงึจะไหลตอ่ไป ซึง่ชาวบา้นเชือ่กนัวา่เป็น “สะดอืแมน่ ้าโงง” มคีวามกวา้งประมาณ 

300 เมตร 

 น าทา่นสู ่หนิสามวาฬ หนึง่ในจุดท่องเทีย่วทีน่่าสนใจในพืน้ทีป่่าภสูงิห ์ตัง้อยูใ่นอ าเภอศรวีไิล จังหวัดบงึ

กาฬ ในเงตพืน้ทีอ่นุรักษ์เงตป่าสงวนแห่งชาตป่ิาดงดบิกะลา ป่าภูสงิห ์และป่าดงสชีมพู ซึง่เต็มไปดว้ย

กลุม่งองกอ้นหนิรปูทรงตา่งๆ ทีส่วยงามแปลกตาและถ ้ากระจายอยูท่ั่วทัง้พืน้ที ่สามารถแวะชมไดห้ลายจุด 

รวมถงึหนิสามวาฬ ที่มลีักษณะเป็นหนิงนาดใหญ่ตดิหนา้ผาสูง เหตุผลที่เรียกว่า หนิสามวาฬ เพราะ

ลักษณะงองจุดชมววินี้เป็นกอ้นหนิงนาดใหญ่ 3 กอ้น รูปร่างคลา้ยปลาวาฬเรยีงกันยืน่ออกไปสู่หนา้ผา 

หากมองในมมุสงูจะเหมอืนกลุ่มวาฬทีม่พี่อ แม ่ลูก จงึเรยีกกันว่า หนิสามวาฬ ซึง่เป็นจุดชมววิทีส่วยงาม

โดดเดน่งองภสูงิห ์สามารถชมพระอาทติยง์ึน้ในยามเชา้ เบือ้งหนา้คอื ววิงองผนืป่าเงยีวงจแีละสายหมอก

บาง หนิสามวาฬสามารถเทีย่วไดต้ลอดทัง้ปี และตลอดทัง้วัน 

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั The One Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
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Day 

3 

 

 

อดุรธาน ี

- 

กรงุเทพฯ 

วนัที ่3 วดัป่าภกูอ้น – ค าชะโนด – ศาลเจา้ปู่ ยา่ – กรงุเทพฯ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่5) 

09.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ วดัป่าภทูอก เป็นทีต่ัง้งองวดัเจตยิาศรวีหิาร (วัดภทูอก) อยูใ่นอาณาเงตบา้นค า

แคน ต าบลนาสะแบง จ.บงึกาฬ โดยมพีระอาจารยจ์วน กลุเชฏโฐ เป็นผูก้อ่ตัง้ ในภาษาอสีานแปลวา่ 

ภเูงาทีโ่ดดเดีย่ว ภทูอก ม ี2 ลกู คอืภทูอกใหญแ่ละภทูอกนอ้ยสว่นทีนั่กแสวงบญุและ นักทอ่งเทีย่ว

ทั่วไป สามารถชมไดค้อื ภทูอกนอ้ย สว่นภทูอกใหญอ่ยูห่า่งออกไป ยงัไมเ่ปิดใหนั้กทอ่งเทีย่วชม ซึง่

เป็นจดุเริม่ตน้การ เดนิเทา้งึน้สูย่อดภทูอก จดุเดน่งองภทูอกก็คอื สะพานไมแ้ละบนัไดงึน้ชม

ทัศนยีภาพรอบ ๆ ภทูอก ใชเ้พยีงแรงงานคนสรา้งบนัได เวยีนไปมา รอบภทูอก ใชเ้วลาในการ

กอ่สรา้งนานถงึ 5 ปีเต็ม ตัง้แตช่ัน้ที ่ 3 เป็นตน้ไปนักทอ่งเทีย่วสามารถเดนิชม แบบสะพานเวยีนรอบ

เงาซึง่จะ ไดเ้ห็น มมุมองทีแ่ตกตา่งไปเรือ่ยๆ บนัไดทีท่อดงึน้สูย่อดภทูอกนีเ้ปรยีบเสมอืนเสน้ทาง

ธรรมทีน่อ้มน า สตับรุษุ ใหพ้น้โลกแหง่โลกยีะ สูโ่ลกแหง่ โลกตุระหรอืโลกแหง่การหลดุพน้ดว้ย ความ

เพยีรพยายามและมุง่มัน่ 
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร  (มือ้ที6่) 

 น าท่านเงา้ชม ค าชะโนด วงัฤสนีาคนิทร ์อ.บา้นดุง จ.อุดรธานี อกีหนึง่ต านานความเชือ่เกีย่วกับ

พญานาค ซึง่ชาวบา้นในพืน้ทีเ่ชือ่ว่าเป็นดนิแดนงองพญานาคป่าศักดิส์ทิธิ ์ลีล้ับอาถรรพเ์กาะลอยน ้า

กบัเรือ่งราวความเชือ่ทีว่่า เกาะค าชะโนดไมเ่คยจมน ้าเพราะมพีญานาคคอยปกปักรักษา และมบีอ่น ้า

ศักดิส์ทิธิซ์ ึง่ในต านานเชือ่กนัวา่เป็นทางงึน้ลงระหวา่งเมอืงบาดาลกบัโลกมนุษยง์องเหลา่พญานาคที่

พระอนิทรท์รง 

 จากนัน้น าทา่น เงา้ชม ศาลเจา้ปู่ ยา่ เป็นศาลเจา้ชาวจนีทีใ่หญโ่ตและสวยงาม ศาลเจา้ปู่ ยา่ไดรั้บการ

กลา่วงานถงึความศักดิส์ทิธิ ์แผเ่มตตาแกค่นยากไร ้ผูใ้ดทีม่ทีกุงโ์สกมกัจะไปจดุธูปงอใหค้วามทกุงท์ี่

มอียูส่ลายไป 

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิอดุรธาน ี

19.30 น. น าทา่นเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยเครือ่งบนิ สายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD3357 

20.30 น. เดนิทางกลับถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ พรอ้มกบัภาพความประทับใจ 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง ราคาทา่นละ 

วันที ่23-25 ตลุาคม  2564  11,990.- 

 วันที ่20-22 พฤศจกิายน 2564  11,990.- 

วันที ่04-06 ธันวาคม  2564  11,990.- 

พกัเดีย่ว เพิม่ 2,000 บาท 

 

 

หมายเหต ุ(กรุณาอา่นรายละเอยีดทุกขอ้หมายเหตุ) 

1. รบกวนพจิารณาโปรแกรมการเดนิทางใหล้ะเอยีดกอ่นท าการจอง 

2. กรุณาปฏบิตัรตามทีเ่จา้หนา้ทีแ่นะน า เพือ่เป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานทอ่งเทีย่วปลอดภัยดา้นสงุอนามัย) และเพือ่

ความปลอดภัยในการทอ่งเทีย่ว 

3. กรุณาจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 7 วนั 

4. บรษัิทฯ งอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอืปรับราคาคา่บรกิารงึน้ หรอืยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 

8  ทา่น โดยบรษัิทจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้ 

5. ก าหนดการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมงองหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภมูอิากาศในงณะนัน้ 

โดยค านงึถงึความปลอดภัยและประโยชนง์องผูเ้ดนิทางเป้นส าคญั 

6. บรษัิทงอสงวนสทิธิย์กเลกิ หรอืเลือ่นการเดนิทาง ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีก่ าหนด 

 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ีร้วม 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ไป-กลบั กรุงเทพ-อดุรธาน ี ชัน้ประหยัด สายการบนิแอรเ์อเชยี 

น ้าหนักสมัภาระถอืงึน้เครือ่ง Carry On 7 กโิลกรัม โดยสมัภาระทีจ่ะถอืงึน้เครือ่งบนิ ตอ้งไม่มงีองมคีม กรรไกรตดัเล็บ วัตถ ุ

ไวไฟ งองเหลวสามารถโหลดไดไ้มเ่กนิงนาดบรรจ ุ100 มล. 

2. รถตูป้รับอากาศ ทอ่งเทีย่วตามรายการ  

3. คา่ธรรมเนยีมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ตามทีร่ะบใุนรายการทวัร์ 
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4. พาหนะทอ้งถิน่(ถา้ม)ี ตามทีร่ะบใุนรายการทัวร ์

5. อาหารตามทีร่ะบตุามรายการ 

6. มัคคเุทศก ์ทีค่อยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

7. คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง (คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 2,000,000 

บาท , คา่รักษาพยาบาลในกรณีทีเ่กดิจากอบุตัเิหต ุวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไงกรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ีไ้มร่วม 

1. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืรายการทัวรท์ีร่ะบ ุอาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ คา่รักษาพยาบาล (ในกรณีทีเ่กดิจากการ

เจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตัว) 

2. คา่น ้าหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง กรณีทีต่อ้งการซือ้น ้าหนัก 15 กโิลกรัม ราคา 480 บาทตอ่เทีย่ว  

( หากทา่นตอ้งการซือ้น ้าหนักกระเป๋าเพิม่ รบกวนแจง้เจา้หนา้ทีก่อ่น 48 ชัว่โมง ) 

3. คา่ใชจ้่ายทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว ทีเ่กดิจากผูเ้ดนิทางเอง 

4. คา่ธรรมเนยีมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ส าหรับชาวตา่งชาตทิีต่อ้งช าระเพิม่ อาท ิคา่ธรรมเนยีมอทุยานแหง่ชาต ิ

5. คา่ทปิมัคคเุทศก ์และพนักงานงบัรถ จ านวน 300 บาท/ลกูคา้ 1 ทา่น 

6. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (เฉพาะในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษีเทา่นัน้) (กรณีตอ้งการ รบกวน

แจง้กอ่นท าการช าระเงนิ) 

 

การจองทวัรแ์ละส ารองทีน่ ัง่ 

1. กรุณาแจง้ชือ่-นามสกลุ, ทีอ่ยู่และหมายเลงโทรศพัทง์องผูจ้อง ส าหรับออกใบแจง้หนีแ้ละใบรับเงนิงองทา่น  

2. ช าระคา่ทัวร ์เพือ่เป็นการยนืยันการจองจงึจะถอืวา่ไดท้ าการส ารองทีน่ั่งเสร็จสมบรูณ์ โดยการโอนเงนิเงา้ทางธนาคารงอง

บรษัิทฯ ดงัรายละเอยีด 

3. กรุณาสง่ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง ใหท้างบรษัิทฯ กอ่นการเดนิทาง 7 วนั เพือ่ใชส้ าหรับการ

ท าเอกสารประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 

 

การยกเลกิการเดนิทาง 

1. เมือ่ทา่นตกลงช าระคา่ทวัรก์ับทางบรษัิทฯแลว้ ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับ   เงือ่นไงและงอ้ตกลงทัง้หมดทกุ

งอ้แลว้ ทางบรษัิทงอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด ในทกุกรณี 

 

ขอ้แนะน าส าหรบัการเดนิทาง  ในชว่งภาวะ โควทิ 19 

มาตรการการบรกิารบนรถบรกิาร 

1. สมาชกิตอ้งใสห่นา้กากอนามัยตลอดการเดนิทาง  

2. กอ่นงึน้-ลงรถทกุครัง้  ทางบรษัิทจะมมีาตรการ วดัไง ้ และ ลา้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอลบ์นรถงดใชห้อ้งน ้าบนรถตลอดการ

เดนิทาง  

3. ประตรูถ  เปิด-ปิด ประตเูดยีว 

4. กรุณากรอกรายละเอยีดแบบฟอรม์  ต.๘-คค  (ทางบรษัิท ปริน้แบบฟอรม์นีใ้หท้กุทา่น  เมือ่ทา่นกรอกแลว้กรุณาสง่คนืให ้ 

จนท.บรกิารบนรถบรกิาร) 

5. น ้าดืม่/น ้าเปลา่  แจกใหว้นัละ 1 งวด    

6. ทางบรษัิทงออนุญาต งดแจกงนม-อาหารวา่ง ระหวา่งทีอ่ยู่บนรถ 
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โปรดทราบ 

 
1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไงทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเงา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นงอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไงทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯงอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่งอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นงอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (งึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารงองลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆงองสถานฑตู) 
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯงอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการงอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไงทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไงทา้ยโปรแกรมทวัร ์
6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุงัน้ตอน เป็นเอกสทิธิง์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไงทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไงทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้งา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิง์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเงา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้
รับอนุญาตใหเ้งา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไงทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนงัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯงอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและงองใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืงึน้เครือ่ง (กรณีถอืงึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไงทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ
งองใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสงุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯงอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสงุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนงายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์
โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯงอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 

 


