
                                             

                                           222/413 หมู่บา้นโกลเดน้ทาวน์ บางนา-สวนหลวง ถนน กาญจนาภิเษก 
                                                      เขต ประเวศ  แขวง ดอกไม ้กรุงเทพมหานคร 10250                       

 02-004-5895   www.doj.co.th @doj.journey 
                                                                                                                                      Destination of Journey-DOJ         destinationofjourney.doj                                                                                                                                                  

 
บินด้วยสายการบินไทยแอรเ์อเชีย (FD) : ขึ้นเครื่องท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) 

FD3348 DMK(ดอนเมือง) – UTH (อดุรธานี) 06.45 – 07.50 
FD3549 LOE (เลย) – DMK(ดอนเมือง) 16.55 – 17.55 
**ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง แต่ถือขึ้นเครือ่งบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.** 

**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 
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DAY1  กรงุเทพฯ(ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานพิษณุโลก – วดัศิริสุทโธ หรือ วดัค าชะโนด – วดัสนัติวนาราม
ศูนย ์– วฒันธรรมไทย-จีน มูลนิธิศาลเจ้าปู่ -ย่า – หนองประจกัษ์ – UD TOWN ศูนยก์ารค้าอุดรธานี
                                                                 (B/L/–) 

04.00   คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชัน้ 3 เคาน์เตอรส์ายการบินไทยแอร์เอเชีย (THAI AIR ASIA) โดยมี
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ อ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรบัหน้ากากอนามยั และ
มคัคเุทศกค์อยให้ค าแนะน ามาตรการการป้องกนั COVID-19 ก่อนออกเดินทาง  
*กรุณาเผ่ือเวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการเช็คอิน สายการบินจะปิดให้ท าการ
เชค็อินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง* 

06.45 ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี  โดย สายการบินไทยแอรเ์อเชีย (THAI AIR ASIA) เทีย่วบนิ
ที ่FD3348 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 5 นาท ี 
**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 

 **ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเคร่ือง ท่านสามารถซ้ือน ้าหนักกระเป๋าหรืออพัท่ีนัง่ได้ก่อนเดินทาง 
72 ชัว่โมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั** 

07.50 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานอดุรธานี จงัหวดัอุดรธานี 
08.00 เตรยีมตวัออกเดนิทาง โดยจะมรีถตู ้VIP คนัละ 8-9 ทีน่ัง่ คอยใหบ้รกิารอยู่ในสนามบนิ  

--------------------  หลงัจากทุกท่านรบัสมัภาระ และท าธรุะส่วนตวัเรียบร้อยแล้ว --------------------------- 
เชา้ รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

น าท่านออกเดนิทางไปยงั วดัศิริสุทโธ หรือ ค าชะโนด อ.บา้นดุง จ.อุดรธานี อกีหนึ่งต านานความเชื่อเกีย่วกบัพญานาคที่
คนไทยหลายคนยงัสงสยั ซึ่งคนในพืน้ทีเ่ชื่อว่าเป็นดนิแดนของพญานาคป่าศกัดิส์ทิธิล์ี้ลบัอาถรรพเ์กาะลอยน ้ากบัเรื่องราว
ความเชื่อทีว่่าเกาะค าชะโนดไม่เคยจมน ้าเพราะมพีญานาคคอยปกปักรกัษา 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 
น าท่านออกเดนิทางไปยงั อุโบสถดอกบวักลางน ้า ตัง้อยู่ที่ วดัสนัตวินาราม พุทธอุทยานบ้านเชียง อ าเภอหนองหาน 
จงัหวดัอุดรธานี ใกลก้บัแหล่งมรดกโลกชุมชนบ้านเชยีง เป็นพระอุโบสถทรงดอกบวัสขีาวหนึ่งเดยีวในประเทศไทย ทีต่ ัง้
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โดดเด่นกลางน ้ามสีะพานทางเดินเชื่อมไปยงัพระอุโบสถ ส่วนภายในวจิิตรตระการตาด้วยภาพวาดฝาผนังที่บอกเล่า
เรื่องราวพุทธประวตั ิมอีงค์พระประธานสขีาวโดดเด่นอยู่ภายในอุโบสถ บรเิวณโดยรอบอุโบสถยงัโอบล้อมไปดว้ยบงึน ้า
ขนาดใหญ่ ซึง่มปีลาอาศยัอยู่เป็นจ านวนมาก สามารถท าทานดว้ยการใหอ้าหารปลาได้ 

 

 น าท่านออกเดินทางไปยงั วฒันธรรมไทย-จีน ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงอุดรธานีบรเิวณเดียวกนักบั ศาลเจ้าปู่ -ย่า สถานที่
ตกแต่งโดยจ าลองบรรยากาศแบบจนี เหมอืนยกเมอืงจนีมาไวใ้จกลางอุดร โดยสรา้งขึน้เพื่อเชดิชูองคเ์จา้ปู่ เจา้ย่า ทีเ่ป็นที่
เคารพและศรทัธาของชาวอุดรธานีและจงัหวดัใกลเ้คยีง อกีทัง้เป็นแหล่งในการสบืสานวฒันธรรม ประเพณีอนัดงีามของ
ชาวจนีทีอ่พยพจากประเทศจนีมาพึง่พระบรมโพธสิมภารในจงัหวดัอุดรธานี  เป็นสถานทีส่งบ เยน็สบาย เเละสวยงามมาก 

 

 น าท่านเดนิทางมายงั หนองประจกัษ์ เป็นหนองน ้าขนาดใหญ่ที่มเีกาะกลางน ้า สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของจงัหวดั
อุดรธานี ถอืเป็นแลนมาร์คส าคญัของจงัหวดัที่ชาวอุดรธานีมาท ากิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทเิช่น ออกก าลงักาย กฬีา 
สนามเดก็เล่น และตอ้งมาเชค็อนิ ถ่ายรปูคู่ชคิๆกบัเป็ดเหลอืงยกัษ์เมอืงอุดรธานี 
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จากนัน้พาท่านไปเดนิชลิล์แลนด์มาร์กใจกลางเมอืง UD TOWN ศูนย์การค้าอุดรธานี และเลอืกซื้อสนิค้านานาชนิด ที่
ศูนยก์ารคา้ ยูด ีทาวน์ แหล่งท่องเทีย่วใน จ.อุดรธานี ทีข่นาดใหญ่ทีสุ่ด กบัความเป็นศูนยก์ลางของไลฟ์สไตล์ และความ
สมบูรณ์แบบของโลเคชัน่ใจกลางเมอืง เป็นสถานที่พกัผ่อน แหล่งช้อปป้ิงของวยัรุ่นเมอืงอุดรธานี ยูดทีาวน์ ตัง้อยู่หน้า
สถานีรถไฟอุดรธานี แหล่งชอ้ป้ิงบรเิวณนี้ ประกอบไปดว้ย แหล่งกนิ แหล่งขายของ ทีใ่หญ่มาก และมากจรงิๆทัง้ของกนิ 
และของขาย ถา้ดจูากแผนทีบ่รเิวณหน้าสถานีรถไฟนี้ จะประกอบไปดว้ยพืน้ที ่3 ตลาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เยน็ อิสระอาหารเยน็ ณ UD TOWN ศนูยก์ารค้าอดุรธานี 

น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั BELLE GRAND HOTEL หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 
 

DAY2  วดัป่าภกู้อน – วดัพระพทุธบาทภคูวายเงิน – แก่งคดุคู้ – ล่องเรือแม่น ้าโขง – ถนนคนเดินเชียงคาน
                                        (B/L/–) 

เชา้      รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม  
น าท่านออกเดนิทางสู่ วดัป่าภกู้อน ตัง้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาตป่ิานายูงและป่าน ้าโสม ทอ้งทีบ่า้นนาค า ต าบลบา้นกอ้ง 

อ าเภอนายูง จงัหวดัอุดรธานี อนัเป็นรอยต่อแผ่นดนิ 3 จงัหวดั คอื อุดรธานี เลย และหนองคาย เกดิขึน้จากพุทธบรษิทั ที่
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ตระหนักถึงคุณประโยชน์ของธรรมชาติและป่าต้นน ้ าล าธาร ซึ่งก าลังถูกท าลาย และเพื่อตามรอยพระยุคลบาท

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการรักษาความสมบูรณ์ของป่าไม้ต้นน ้ าล าธาร สัตว์ป่า และพรรณไม้นานาพันธุ์   

ส าหรบัไฮไลท์อนัเป็นเอกลกัษณ์ของวดัป่าภูก้อน คอื โครงสรา้งการออกแบบทางสถาปัตยกรรมขององค์พระพุทธรูปหนิ

อ่อน พระวหิาร ศาลาราย และอาคารรอบลานเขา โดยพระวหิารมลีกัษณะสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์สมยัรตันโกสนิทร์ 

ภาพภายในพระวหิารตกแต่งดว้ยพุทธประวตั ิพระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนีหนิอ่อนสขีาว ความยาว 20 เมตร 

เป็นหินอ่อนที่มีความสวยงามและทนทานที่สุด รวมระยะเวลาในการสร้างทัง้หมด 6 ปี เนื่องในโอกาสมหามงคลที่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช ทรงเจรญิพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ พระพุทธไสยาสน์นี้จึงเป็น

สญัลกัษณ์แห่งพุทธศลิป์ของรชักาลที ่9 

 

 น าท่านออกเดนิไปสู ่วดัพระพทุธบาทภคูวายเงิน ตัง้อยู่บนภูเขาสงู ท าใหค้นสมยัก่อนเชื่อว่าคนมบีุญเท่านัน้ทีจ่ะสามารถ
ขึน้มาสกัการะรอยพระพุทธบาทเเห่งนี้ได ้เนื่องจากมเีสน้ทางขึน้ไปทีม่คีวามยากล าบาก จงึมน้ีอยคนนักทีจ่ะขึน้ไปถงึ แต่
ปัจจุบนัมเีสน้ทางทีส่ะดวกมากขึน้ โดยสรา้งเป็นถนนลาดยาง เมื่อมาถงึหน้าวดัจะมลีานจอดรถและรูปปั้นรปูควายเงนิ เดนิ
เขา้ไปภายในวดัจะเหน็โบสถ์ทีด่า้นในเป็นทีป่ระดษิฐานรอยพระพุทธบาทยาวบนหนิลบัพรา้(หนิลบัมดี) มลีกัษณะเป็นรอย
แตกเหมอืนรอบพระพุทธบาทจรงิ ขนาดยาว 120 เซนตเิมตร เเละมคีวามกวา้ง 65 เซนตเิมตร ซึ่งถอืไดว้่าเป็นทีเ่คารพเบู
ชาของผูค้นบรเิวณนี้มาตัง้เเต่อดตี และปัจจุบนัยงัไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นโบราณสถานแลว้ นอกจากท าบุญไหวพ้ระแลว้
ภายในวดัยงัมกีารเลี้ยงกระต่ายแบบปล่อยอสิระไว้จ านวนมาก มหีลายสหีลายขนาด มคีวามเชื่องขนาดกระโดดขึน้มานัง่
ตกัเพือ่ขออาหาร โดยทางวดัไดจ้ดัเตรยีมอาหารกระต่ายไวใ้ห้ส าหรบัท าทาน และยงัสามารถเดนิชมววิธรรมชาตจิากมุมสูง 
ทีเ่มื่อมองลงมาจะเหน็หมู่บา้นทีถู่กลอ้มไปดว้ยความเขยีวขจขีองตน้ไมแ้ละภูเขา 
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เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสู ่แก่งคดุคู้ ห่างจากตวัอ าเภอเชยีงคานประมาณ 3 กโิลเมตร ความสวยงามของแก่งคุดคู ้แก่ง
ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของไทย ที่เกิดจากการทอดตวั ของ แนวหนิ ลงใน แม่น ้าโขง ประกอบด้วย หนิก้อนใหญ่ ๆ เป็น
จ านวนมากจากการทีห่นิเหล่านี้อยู่ใต้น ้าเป็นเวลานาน ท าใหห้นิเหล่านี้มสีสีนัสวยงาม ตวัแก่งกวา้งใหญ่เกอืบจรด สองฝัง่
แม่น ้าโขง มกีระแสน ้าไหลผ่านไป เพยีงช่องแคบ ๆ ใกล้ฝัง่ไทย บรรยากาศดมีากลมเยน็สบาย มองออกมาจากศาลาไป
ทางล าน ้า จะเหน็โขดหนิคลา้ยๆ กบั สนัเขือ่นทีว่างขวาง ล าน ้า 

 
 

จากนัน้ ท าท่านไปยงัท่าเรอืเพื่อเตรยีม ล่องเรือชมพระอาทิตยต์กดิน ยามเยน็และชมทศันียภาพความสายงาม เงยีบ
สงบของล าน ้าโขง  
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น าท่านเดินทางไป เชียงคาน เมอืงเล็กๆรมิแม่น ้าโขงสุดชายแดนไทย เป็นอ าเภอหนึ่งในจงัหวดัเลย ที่คงยงัคงไว้ซึ่ง

วฒันธรรม ขนบประเพณี การใชช้วีติแบบเรยีบงา่ย พอเพยีง วถิชีวีติแบบดัง้เดมิ ซึง่หาดยูากในปัจจุบนั บา้นเก่าทีเ่รยีงราย

ตดิกนัอยู่รมิถนนชายโขง ดงึดูดใจ ใหน้ักท่องเทีย่วหลายต่อหลายรุ่นต่างหลัง่ไหลเดนิทางกนัมาทีน่ี่ บา้นเรอืนทีเ่มอืงเชยีง

คานจะแบ่งออกเป็นซอย เล็กๆ เรยีกว่า “ถนนศรเีชยีงคาน” ถนนศรเีชยีงคานฝัง่ล่าง คอื ถนนเสน้ที่เต็มไปด้วยบ้านไม้

เก่าแก่ ทีพ่กั โฮมสเตย ์รา้นอาหาร และรา้นคา้เก๋ มากมายซึ่งถนนในเสน้นี้จะเรยีกว่า "ถนนชายโขง" หรอืทีเ่รยีกตดิปาก

กันว่า “ถนนคนเดินเชียงคาน” มีระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร เป็นเส้นทางที่นักท่องเที่ยว นิยมมาปัน่จักรยานชม

บรรยากาศถ่ายรูปเล่น ชมบ้านไม้สมยัเก่า แต่ก็มบีางส่วนเป็นตกึแถวสร้างใหม่ ซึ่งทาง เทศบาลไม่อนุญาตให้ปลูกสรา้ง 

เพราะตอ้งการอนุรกัษ์สภาพแวดลอ้มบรเิวณถนนสายนี้ใหเ้ป็นบา้นไมท้ัง้หมดและบา้นไมห้ลงัเก่ายงัถูกดดัแปลงใหเ้ป็นรา้น

ขายของ รา้นอาหาร รา้นกาแฟมากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

เยน็ อิสระอาหารเยน็ ณ ถนนคนเดินเชียงคาน 

น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั THE WHITE HOUSE หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 
 

DAY3  ตกับาตรข้าวเหนียว – วดัศรีคุณเมือง – ภทูอก – สกายวอล์คเชียงคาน – CRYSTAL BOX COFFEE 
CAFE' – ท่าอากาศยานเลย – กรงุเทพฯ(ดอนเมือง)                                 (B/L/–) 

05.30 ตกับาตรข้าวเหนียว ถอืเป็นเอกลกัษณ์อกีอย่างหนึ่งของเมอืงเชยีงคาน (จดัเตรียมให้ท่านละ 1 ชุด) 
เชา้ บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดินทางสู่ วดัศรีคุณเมือง หรอื วดัใหญ่ หนึ่งในหลายศาสนสถานส าคญัและถือเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของ
ชาวบา้นทีน่ี่ ตัง้อยู่บนถนนชายโขง ระหว่างซอยศรเีชยีงคาน 6 และซอยศรเีชยีงคาน 7 วดันี้ถูกสรา้งขึน้เมื่อปี พ.ศ. 2485  
ภายในวดัมพีระประธานในพระอุโบสถวดัศรคีุณเมอืงเป็นพระพุทธปฏมิาประทบัขดัสมาธริาบนาคปรกอายุกว่ า 300 ปี ใน
วดัเป็นก าแพงแกว้ลอ้มรอบตวัพระอุโบสถ วดันี้ถูกขนานนามว่าเป็นแหล่งรวมงานศลิปะทัง้แบบลา้นนาและลา้นชา้งซึ่งเหน็
ไดจ้ากโบสถ ์ทีม่หีลงัคาลดหลัน่อย่างศลิปะลา้นนา  
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น าท่านออกเดนิทางสู ่ภทูอก จุดชมววิทะเลหมอกทีม่ชีื่อเสยีงและเป็นทีน่ิยมของนักท่องเทีย่วที่มาเทีย่วเชยีงคาน มี
ลกัษณะเป็นภูเขาสงู ตัง้อยู่รมิแม่น ้าโขง บนยอดภูเป็นทีต่ ัง้ของสถานีโทรคมนาคมเชยีงคาน และเป็นจุดชมววิทวิทวิทศัน์ที่
สวยงามของอ าเภอเชยีงคานและล าน ้าโขงไดโ้ดยรอบ ตัง้อยู่บนถนนสายเดยีวกนักบัแก่งคุดคูซ้ึง่ห่างจาก ตวัอ าเภอเชยีง
คานประมาณ 3 กโิลเมตร 

 

น าท่านออกเดนิทางสู่ พระใหญ่ภคูกง้ิว เรยีกอกีชื่อหนึ่งว่า พระพุทธนวมนิทรมงคลลลีาทวนิคราภริกัษ์ ตัง้อยู่ที่ภูคกงิว้ 
บ้านท่าดหีม ีต าบลปากตม ประดษิฐานอยู่บนเนินเขาบรเิวณปากล าน ้าเหอืงจรดกบัแม่น ้าโขง เป็นพระพุทธรูปปางลีลา
ประทาน พร หล่อดว้ยไฟเบอรผ์สมเรซิ่นสทีองทัง้องค ์สูง 19 เมตร ตวัฐานกวา้ง 7.2 เมตร สรา้งขึน้โดยกองทพัภาคที ่2 
และประชาชน น าท่านเดนิไปชม สกายวอลค์เชียงคาน หรอื สกายวอล์คภูคกงิว้ ตัง้อยู่ที ่ต าบลปากตม อ าเภอเชยีงคาน 
จงัหวดัเลย สงูกว่าระดบัแม่น ้าโขงกว่า 80 เมตร หรอืเทยีบเท่ากบัตกึ 30 ชัน้ มทีางเดนิทีท่ าดว้ยกระจกยาวกว่า 100 เมตร 
กว้างกว่า 2 เมตร เป็นกระจกใสชนิดพเิศษ มตีะแกรงเหล็กรองรบั ได้มกีารออกแบบเป็นพเิศษ เพื่อให้มคีวามมัน่คง 
ปลอดภยั และแน่นหนา รอบๆ พืน้ทีจ่ะมสีิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น รา้นขายสนิคา้โอทอป 
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เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

จากนัน้น าท่านเดนิทางไปยงั CRYSTAL BOX COFFEE CAFE' เป็นรา้นกาแฟขนาดใหญ่ รองรบัลูกคา้ไดพ้รอ้มกนัหลาย
ท่าน เหมาะกบัการแวะจบิกาแฟระหว่างการเดนิทางไปท่องเทีย่ว แบ่งออกเป็น 3 โซน คอืโซนชัน้ 1 ชัน้ 2 และโซนในสวน 
ทีน่ี่มทีัง้กาแฟรอ้น กาแฟเยน็ ชาต่างๆ เคก้ เบเกอรี่อร่อยๆ ไวค้อยบรกิาร 

 
 

 ไดเ้วลาอนัสมควรออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานเลย จงัหวดัเลย 
16.55  ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง  โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย (THAI AIR ASIA) เที่ยวบนิที่ FD3549 ใช้

เวลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 
 **อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 
 **ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเคร่ือง ท่านสามารถซ้ือน ้าหนักกระเป๋าหรืออพัท่ีนัง่ได้ก่อนเดินทาง 

72 ชัว่โมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั** 
17.55 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

************************************************************************* 
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อตัราค่าบริการ  

วนัท่ีเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พกัเด่ียว 

11 – 13 เมษายน 2564 9,999 2,000 

12 – 14 เมษายน 2564 9,999 2,000 
**ไม่มีราคาเดก็ ราคาน้ีไม่รวมค่าทิป** 

**ราคาเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท ** (ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน)** 
 
เอกสารประกอบการเดินทาง  
- ส าเนาบตัรประชาชน ใช้ส าหรบัการท าประกนัการเดินทาง กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจ้ง

รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ     
***** รบกวนสง่พรอ้มกบัหลกัฐานการช าระเงนิ ***** 
 

ข้อส าคญั  
- ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์่านละ 300 บาท  
- ถา้หากมผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า 8 คน ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทาง โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนั

ก่อนการเดินทาง  
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม  
- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษสีนามบนิ

และค่าภาษีน ้ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลี่ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง 
กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ  

- กระเป๋าถอืขึน้เครื่อง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกนิ 7 กก. 
- รถตูป้รบัอากาศ VIP (น าเทีย่วตามรายการ) 
- บรกิารน ้าดื่ม 1 ขวด/วนั  
- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ว 
- มคัคุเทศกน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- ค่าประกนัอุบตัเิหตุการเดนิทางตามกรมธรรม ์ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิท่านละ 500,000 บาท หรอืกรณีเสยีชวีติ วงเงนิท่าน

ละ 1,000,000 บาท  ตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัภยั ซ่ึงไม่รวมประกนัสุขภาพ 
- ค่าประกนัคุม้ครอง COVID-19 ตามกรมธรรม ์ ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิสงูสุดท่านละ 30,000 บาท คุม้ครองทัง้คนไทยและ

ชาวต่างชาต ิอายุ 1 – 75 ปี ภายใน 30 วนั นับจากวนัท่ีออกเดินทาง ตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัภยั ซ่ึงไม่รวมกรณี
เสียชีวิตจากโรค COVID-19 

- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
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- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา หรอื 
กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการที่ระบุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืง
ใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 
 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
- ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และค่าใชจ่้ายสว่นตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมุสลมิ 
- ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจ่ายจรงิ 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนกัเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได้ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการบนิ และ 

รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 
- ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 
- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
- ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์่านละ 300 บาท  

 
เงื่อนไขการจอง 
- มดัจ าท่านละ 5,000 บาท หลงัจากสง่เอกสารการยนืยนัการจอง 1 วนั เช่น ท่านจองวนัน้ี กรุณาช าระเงนิมดัจ าในวนัถดัไป 

ก่อนเวลา 16.00 น. มเิช่นนัน้จะถอืว่าท่านไดท้ าการยกเลกิการจองโดยอตัโนมตัหิากไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาที่ก าหนด 
และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่คีวิรอ 
(WAITING LIST) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เนื่องจากทุกพเีรยีดมทีีน่ัง่จ ากดั  

- ยกเวน้โปรแกรมราคาพเิศษ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเกบ็ค่าบรกิาร เตม็จ านวน เท่านัน้  
- กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาที่ที่บรษิทัก าหนด 

ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจ าใหท้่านได ้ไม่ว่าส่วนใดสว่น
หนึ่งกต็าม 
 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากค่าทวัรจ์ านวนเตม็ และเกบ็ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเตม็จ านวน 
- กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถ้าม)ี 
- ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ โรงแรม และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอื่นๆ 
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หมายเหตุ  
- โปรแกรมอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อนัเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการณ์ทางการเมอืง 

สภาพการจราจร สถานที่ท่องเที่ยวปิดให้บรกิาร เป็นต้น โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบรษิัทจะค านึงถึง
ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั หากกรณีทีจ่ าเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ่้ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

- กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
- บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภยั

ธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หน้าทีร่ฐั และอื่นๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษิทั  
- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดใช้บรกิารใดบรกิารหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางพร้อมคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่

สามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนบรษิทัฯ ไม่มอี านาจในการตดัสนิใจหรอืให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษิทัฯนอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัฯก ากบัเท่านัน้กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทาง
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวน
ครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นๆ โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหท้่าน
ทราบล่วงหน้าเพือ่วางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่พือ่ท าการยนืยนัทุก
ครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได ้

- กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพือ่ยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้เพราะ
มบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัฤดูกาล 
สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั กรณีทีโ่ปรแกรมมกีารบนิภายใน ทางบรษิทัจะ
เป็นผูอ้อกบตัรโดยสารใหแ้ละท่านจ าเป็นต้องมาถงึสนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้
หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- กรณีผู้เดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใช้วลีแชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจ้งบรษิทัฯ อย่างน้อย 7 
วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์กรณีทีโ่ปรแกรมมกีารบนิภายใน ทางสายการบนิอาจจะเรยีกค่าใช้จ่าย
เพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรณีที่โปรแกรมมทีี่พกั ทางบรษิทัจะจดัที่นอนเป็นลกัษณะ 2 เตยีงหรอื 3 เตยีง ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนให้กบั
ลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม และ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงัจุดหมายปลายทาง
ตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบัการยืนยนัจากบรษิัทฯอีกครัง้หนึ่ง ร้านอาหารที่ระบุในโปรแกรมอาจจะมีการ
เปลีย่นแปลงเนื่องจากรา้นอาหารปิดท าการชัว่คราว หรอื กรณีทีโ่ปรแกรมมทีีพ่กั บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลง
โรงแรม กรณีทีโ่รงแรมอาจจะมปัีญหาไม่สามารถเขา้พกัได ้โดยจะจดัโรงแรมในระดบัใกลเ้คยีงกนั  
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- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่าส่วนใด
สว่นหน่ึง หากท่านไม่ด าเนินการสง่ส าเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพือ่ใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้ท่าน
อย่างน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป หรอื กลบั
ส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณี
พเิศษ 

- ส าหรบัลูกค้าที่เดินทาง 3 ท่าน และ ต้องการพกัห้องส าหรบั 3 ท่าน อาจมคี่าใช้จ่ายเพิม่เติมได้ในบางกรณี ขึ้นอยู่กบั
โรงแรมทีค่ณะนัน้ๆพกัว่ามหีอ้งรอบรบัส าหรบั 3 ท่าน หรอื (TRIPLE ROOM) หรอืไม่ กรณีไม่ม ีท่านจ าเป็นจะต้องช าระ
ค่าใชจ่้ายเพิม่ (พกัเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เดก็ทีม่อีายุต ่ากว่า 12 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 

- เกีย่วกบัทีน่ัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวนสทิธิ ์
ในการเลอืกทีน่ัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยายามทีสุ่ดใหท้่าน
ไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
 

 
**เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แลว้ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 

 
 


