
โปรแกรม อดุรธานี - หนองคาย - บงึกาฬ 4 วนั 3 คืน (WE)

รหสัทวัร ์ : WWE0304UAS

 อุดรธานี,ป่าคาํชะโนด, หนองคาย, ศาลาแกว้กู่, วดัโพธิช์ยั, ตลาดทา่เสดจ็ อุทยานประวตัศิาสตรภ์พูระบาท,

วดัป่าภกูอ้น, ถํ้าดนิเพยีง

 ทะเลหมอก ‘หว้ยภอูสีนั’, พระธาตุบงัพวน, บงึกาฬ, วดัอาฮง, หนิสามวาฬ วดัผาตากเสือ้ (เกลด็พญานาครมิโขง),

ภทูอก (วดัเจตยิาศรวีหิาร), บงึโขงหลง

 โรงแรม 4 ดาว



กาํหนดการเดินทาง
กรกฎาคม 02-05 / 09-12 / 16-19 / 23-26 / 24-27 / 27-30 / 30 ก.ค.-02 ส.ค.

สงิหาคม 06-09 / 11-14 / 12-15 / 13-16 / 20-23 / 27-30

กนัยายน 03-06 / 10-13 / 17-20 / 24-27

วนัแรกของการเดินทาง (1) กรงุเทพฯ - อดุรธานี - ป่าคาํชะโนด - หนองคาย - ศาลาแก้วก ู่

วดัโพธิ์ ชยั - ตลาดท่าเสดจ็

05.00 น. คณะนกัเดนิทางพบกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอรส์ายการบนิไทย

สมายลโ์ดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยอาํนวยความสะดวกเรือ่งบตัรโดยสาร และ สมัภาระ

07.25 น. ออกเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตอิุดรธานี โดยสารการบนิไทยสมายล์ เทีย่วบนิที่ WE 002

08.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานอุดรธานี หลังรบัสมัภาระเรียบร้อยแล้ว นําท่าน เดินทางสู่ “คําชะโนด” หรือ

“ป่าคาํชะโนด” (89 กม.) สถานทีท่่องเทีย่ว ศกัดิส์ทิธ์ ทีต่ ัง้อยูอ่าํเภอบา้นดุง จงัหวดัอุดรธานี ดนิแดนทีเ่ตม็ไป

ดว้ยการเล่าขานตํานานลีล้บั อนัโด่งดงั ทีเ่ชื่อกนั

ว่าเป็นดนิแดนของพญานาค ป่าคําชะโนด ตัง้อยู่

ภายในพืน้ทีว่ดัศริสิทุโธ คาํชะโนด ดา้นในของ

ป่าคาํชะโนด เป็นทีต่ ัง้ของศาลเจา้ปศูรสีุทโธ และ

“บ่อน้ําศกัดิส์ทิธิ”์ หรอื “บ่อคาํชะโนด”

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่

 ทีพ่กัมาตรฐาน

 รถตู้ ปรบัอากาศ VIP สาํหรบัคณะทา่น

 อาหารแบบเซท็เมนูจากรา้นทีเ่ราคดัเลอืกให้ สะอาด สด อรอ่ย คณุภาพดเียีย่ม

 มคัคเุทศกแ์ละทมีงานผูช้าํนาญเสน้ทางและบรกิารดี เป็นกนัเอง สนุกสนาน มคีวามรู้



บ่าย หลงัอาหารเดนิทางสู่ จ.หนองคาย (81 กม.) นําทา่นชม “ศาลาแกว้กู่” หรอื วดัแขก อุทยานเทวาลยัแหง่ความ

ศรทัธา อนัเป็นพพิธิภณัฑก์ลางแจง้ทีส่วยงามแปลกตา จดัแสดงรปูปัน้ก่ออฐิถอืปนูเรือ่งราวทางศาสนา จาํนวน

รวมกว่า 200 องค์ โดยประกอบดว้ยพระพทุธรปู พระรปูของพระโพธสิตัว์ เทพเจา้ฮนิดู บุคคลในครสิตศ์าสนา

ความเชือ่พืน้บา้น และ ตวัละครจากรามเกยีรติ ์ เป็น

สถาปัตยกรรมทีเ่ก่าแก่ และ งดงามดสูวยงาม

ตระการตา จากนัน้เดนิทางสู่ “วดัโพธชิยั” สกัการะ

“หลวงพอ่พระใส” พระพทุธรปูคูบ่า้นคูเ่มอืงของชาว

หนองคาย เพือ่ความเป็นสริมิงคลจากนัน้นําทา่นสู่

“ตลาดทา่เสดจ็” รมิแมน้ํ่าโขง แหลง่รวมสนิคา้เป็น

แหลง่ซือ้ขายผลติภณัฑจ์งัหวดัหนองคาย เชน่อาหาร

พืน้เมอืง สนิคา้โอทอป ของทีร่ะลกึ และ ของ

เครือ่งใชต้่างๆ นอกจากนี้รมิถนนมชียัใกลก้บัตลาด

ทา่เสดจ็ มตีกึแถวโบราณเรยีงรายอยู่ บางอาคารยงั

อยูใ่นสภาพดี ใหเ้ดนิชม และ ถ่ายภาพเลน่อกีดว้ย

คํ่า บรกิารอาหารมือ้คํ่า ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่

ที่พกั : โรงแรมรอยลั นาคา หนองคาย หรอื ที่พกัระดบัใกล ้เคียง



วนัที่สองของการเดินทาง (2) อทุยานประวตัิศาสตรภ์พูระบาท - วดัป่าภกู้อน -

ถํา้ดินเพียง วดัผาตากเสื้อ (เกลด็พญานาคริมโขง)

เชา้ บรกิารอาหารมือ้เชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั

หลงัอาหารเดนิทางสู่ “อุทยานประวตัศิาสตรภ์พูระบาท” (69 กม.) ตัง้อยูบ่รเิวณเชงิเขาภพูาน ถอืเป็นอุทยานที่

แสดงถงึอารยธรรมของมนุษย์ ภูมปิระเทศส่วน

ใหญ่เป็นหนิทรายทีถ่กูขดัเกลาจากขบวนการกดั

กร่อนทางธรรมชาตกิดัเซาะ มาเป็นเวลาหลาย

ล้านปี ทําให้เกิดเป็นโขดหินน้อยใหญ่รูปร่าง

ต่างๆ กนั มจีุดใหช้มหลายแห่ง เช่น ถํ้าลายมอื

ถํ้าโนนสาวเอ้ ถํ้าคน ถํ้าววัแดง (ซึ่งถํ้าเหล่านี้

สนันิษฐานว่าอาจจะเป็นทีพ่าํนักของมนุษยส์มยั

หิน นอกจากนัน้ยังมีลานหินที่สวยงาม คือ

ลานหนิโนนสาวเอ้ ธรรมชาตไิดส้รา้งเพงิหนิต่าง

ๆ ไว้ ทําให้มนุษย์รุ่นหลงัๆ ได้จินตนาการผูก

เป็นเรือ่งตาํนานพืน้บา้น คอื เรือ่ง "นางอุสา-ทา้ว

บารส" ชม "หอนางอุสา" ที่ตัง้ตระหง่านเป็น

เอกลกัษณ์อนัโดดเด่น โดยมลีกัษณะเป็นโขดหนิ

ลกัษณะคล้ายรูปเห็ดตัง้อยู่บนลาน จากนัน้นํา

ท่านสกัการะ "พระพุทธบาทบวับก" (2.3 กม.)

รอยพระพทุธบาทมลีกัษณะเป็นแอ่งลกึประมาณ

60 เซนตเิมตร ทีม่กีารสรา้งพระธาตุเจดยีค์รอบ

รอยพระพุทธบาท ภายในพระธาตุเจดีย์บรรจุ

พระบรมสารีริกธาตุ ตัวองค์เจดีย์เป็นทรงบัว

เหลี่ยมคล้ายองค์พระธาตุพนม จากนัน้นําท่าน

เดนิทางสู่ ‘วดัป่าภกูอ้น’ (59 กม.) สถานทีป่ฏบิตัิ

ธรรม ตัง้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูง

และ ป่าน้ําโสม ท้องที่บ้านนาคําใหญ่ ตําบลบ้านก้อง เป็นรอยต่อแผ่นดนิ 3 จงัหวดั คอื อุดรธานี เลย และ

หนองคาย ภายในวดัมี พระบรมสารรีกิธาตุบรรจุ ในพระเกศพระรว่งโรจน์ศรบีรูพา ซึง่เป็นประธานประดษิฐาน

หน้าองคพ์ระปฐมรตันบูรพาจารยม์หาเจดยี์ มพีระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี เป็นพระพุทธรูปปาง

ปรนิิพพาน ทาํดว้ยหนิอ่อนขาวจากเมอืงคารร์ารา่ ประเทศอติาลี ความยาว 20 เมตร มลีกัษณะอ่อนชอ้ยงดงาม

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่



บ่าย เดนิทางสู่ ‘ถํ้าดนิเพยีง’ (41 กม.) สถานทีท่ีม่เีร ื่องเล่าและตํานานเกีย่วกบัเรื่องพญานาค อยู่ในวดัถํ้าศรมีงคล

ภายในถํ้ามน้ํีาชื้นอยู่ตลอดเวลา และ มลีกัษณะเป็นโพรงลอดผ่านเขา้ไปได้ อกีทัง้ยงัมจีุดทีเ่ชื่อมต่อกบัลําน้ํา

โขง ชาวบ้านเชื่อว่าถํ้าแห่งน้ีเคยเป็นสายทางที่

พญานาคใช้เดินทางไปสู่ เมืองบาดาล โดย

ภายในถํ้ามกีารตดิไฟนีออนสตี่างๆ กระทบกบั

ช่อง และ โพรงภายในถํ้ายิ่งทําให้ดูมีความ

สวยงาม และ อศัจรรย์ (หมายเหตุ : แนะนําทุก

ท่าน แต่งกายแบบทะมดัทะแมง เนื่องจากการ

เขา้ถํ้าเพยีงดนิ ไม่สามารถสวมรองเทา้เขา้ไปได้

และ การเยี่ยมชมถํ้ า เพียงดิน บางจุดจะมี

การมุด การคลาน และ การหมอบ) จากนัน้

เดินทางสู่ ‘วดัผาตากเสื้อ’ (18 กม.) ชมความ

งดงามทศันียภาพฝัง่ไทยและฝัง่ลาว โดยมแีมน้ํ่า

โขงไหลผ่านแบ่ง เส้น เขตแดนระหว่างสอง

ประเทศที่สร้างความประทับใจจากจุดชมวิว

ดา้นบนของ ‘SKYWALK’ ทีต่ดิตัง้อยู่บนหน้าผา

ช่วง น้ํ าลงจะ เห็น “เกล็ดพญานาคริมโขง ”

ปรากฏการณ์ธรรมชาตอินัน่าอศัจรรยท์ีเ่กดิจาก

ลอนคลื่นในแม่ น้ําโขงพัดพาเอาทราย และ

ตะกอนมาทบัถมจนคล้ายเกล็ดพญานาค มีให้

พบเห็นโดยทัวร์ไปบริเวณสันดอนแม่น้ําโขง

(ควรตดิกลอ้งส่องทางไกลมาดว้ย) ทัง้นี้การเกดิ

ปรากฏการณ์เกลด็พญานาครมิโขงจะขึน้อยู่กบั

กระแสน้ํา และ สภาพภูมอิากาศในขณะนัน้ ส่วนมากจะพบเหน็ไดใ้นบางช่วงของฤดหูนาว และในฤดรูอ้นของ

ทกุปี ประมาณ เดอืน ธ.ค.-เม.ย. ***

คํ่า บรกิารอาหารมือ้คํ่า ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่

ที่พกั : บา้นไม้ริมโขง รีสอรท์/ สงัคมริเวอร ์ หรอื ที่พกัระดบัใกล ้เคียง

วนัที่สามของการเดินทาง (3) ทะเลหมอก ‘ห้วยภอูีสนั’ - พระธาตบุงัพวน - บงึกาฬ -

วดัอาฮง - หินสามวาฬ

05.30 น. รุ่งอรุณยามเชา้ นําทุกท่านเดนิทางสู่ “หว้ยภูอสีนั”

(18 กม.) จากนัน้เปลีย่นเป็นรถทอ้งถิน่ (รถอแีต๋น)

สู่ จุดชมทะเลหมอกที่สวยงาม และ ขึ้นชื่อของ

ห น อ ง ค า ย สั ม ผั ส แ ส ง แ ร ก ข อ ง วั น แ ล ะ

ชมทศันียภาพแบบพาโนรามาเกาะแก่งของแม่น้ํา

โขงทีเ่บือ้งลา่งทีส่วยงาม



เชา้ บรกิารอาหารมือ้เชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั

หลงัอาหารนําท่านเดนิทางสู่ ‘พระธาตุบงัพวน’ (72 กม.) มนัสการ พระธาตุเจดยี์เก่าแก่ที่สําคญัของจงัหวดั

หนองคาย วดัพระธาตุบงัพวน นอกจากมอีงคพ์ระ

ธ า ตุ แ ล้ ว ยัง ก ลุ่ ม โ บ ร าณสถานที่ เ ร ีย ก ว่ า

สัตตมหาสถาน ที่สร้างขึ้นตามคติพุทธศาสนา

จํานวน 7 แห่ง คอื โพธบิลัลงัก์, อนิมมสิเจดยี์,

รตันจงกรมเจดยี์, รตันฆรเจดยี์, อชาปาลนิโครธ

เจดยี,์ มุจลนิทเจดยี์ และ ราชายตนะเจดยี์ ซึ่งใน

วดัพระธาตุบงัพวนแห่งน้ีนับเป็นที่เดยีวในโลกที่

ยงัหลงเหลอืโบราณสถานอนัเป็นสตัตมหาสถาน

จากอดตีครบทัง้ 7 สิง่

10.30 น. เดินทางสู่ “วดัอาฮงศิลาวาส” (72 กม.) ตัง้อยู่ที่

อ.เมอืงบึงกาฬ รมิฝัง่แม่น้ําโขงบรเิวณแก่งอาฮง

แอ่ ง น้ํ าขนาดใหญ่จาก ฝั ่ง ไทยถึง ฝั ่งลาวที่มี

ความยาวประมาณร้อยกว่าเมตร บรเิวณหน้าวดั

ซึ่งเป็นที่ตัง้ของแก่งอาฮง คือ จุดที่ลึกที่สุดของ

แมน้ํ่าโขงซึง่มคีวามลกึ 200 เมตร

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่

บ่าย เดนิทางสู่ ป่าสงวนแหง่ชาตป่ิาดงดบิกะลา

ป่าภสูงิห์ และ ป่าดงสชีมพู (44 กม.) บรเิวณนี้ จะเตม็ไปดว้ยกลุม่กอ้นหนิรปูทรงต่างๆ หน้าผา และ ถํ้า

กระจายอยูท่ ัว่พืน้ที่ นําทา่นขึน้สู่ “หนิสามวาฬ” (Tree Rock Whale) มอีายกุวา่ 75 ลา้นปี ลกัษณะเป็น

กอ้นหนิขนาดมหมึาวางเรยีงกนั 3 กอ้น รปูรา่ง

คลา้ยปลาวาฬ สามารถยนืชมทศันียภาพของป่า

ภวูวั หว้ยบงับาตร แก่งสะดอก หาดทรายแมน้ํ่า

โขง และ ภเูขาเมอืงปากกระดิง่สาธารณรฐั

ประชาธปิไตยประชาชนลาวอยา่งชดัเจน

คํ่า บรกิารอาหารมือ้คํ่า ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่

ที่พกั : โรงแรม เดอะ วนั หรอื ที่พกัระดบัใกล ้เคียง



วนัที่สี่ของการเดินทาง (4) ภทูอก (วดัเจติยาศรีวิหาร) - บงึโขงหลง - กรงุเทพฯ

เชา้ บรกิารอาหารมือ้เชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั

08.30 น. นําท่านเดนิทางสู่ “วดัภูทอก” หรอื “วดัเจติยาศรี

วหิาร” (47 กม.) จากนัน้ เดนิเท้าขึ้นสู่ยอดภูทอก

จุดเด่นของภูทอกก็คอื สะพานไม้ และ บนัไดขึ้น

ชมทัศนียภาพรอบ ๆ ภูทอก เวียนไปมา รอบ

ภูทอกแบบ 360 ซึง่มทีัง้หมด 7 ชัน้ ใชเ้วลาในการ

ก่อสร้างนานถงึ 5 ปี ทางเดนิขึ้นแต่ละชัน้จะผ่าน

ทัง้ผ่านซอกหนิ สามารถมองเหน็ทวิทศัน์ของเนิน

เขาเตี้ยๆ สลับกัน และ ทัศนียภาพของภูลังกา

รวมถงึอุโมงค์ และ ถํ้าต่างๆ และ พุทธวหิารอนั

เป็นทีบ่รรจุพระบรมสารรีกิธาตุ ชัน้ที่ 6 จะเป็นจุด

ชมววิทีส่วยทีส่ดุของภทูอก

10.30 น. เดินทางสู่ “ บึงโขงหลง” (26 กม.) แวะเก็บภาพ

บรรยากาศของทะเลสาบขนาดใหญ่ที่เป็นพื้นที่

อนุรกัษ์ และ แหล่งอาศยัของสตัว์น้ํา และ พชืน้ํา

นานาชนิด เช่น นกกว่า 100 ชนิด โดยเป็นนก

อพยพกวา่ 50 ชนิด

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ “ ว ดัสนัติ วนาราม” (141 กม.)

อุโบสถดอกบัวกลางน้ํา ตัง้อยู่ที่ วดัสนัติวนาราม

พุทธอุทยานบ้านเชียง อําเภอหนองหาน จงัหวดั

อุดรธานี ใกล้กับแหล่งมรดกโลกชุมชนบ้านเชียง

เป็นพระอุโบสถทรงดอกบัวสีขาวหน่ึงเดียวใน

ประเทศไทย ทีต่ ัง้โดดเด่นกลางน้ํามสีะพานทางเดนิ

เชื่อมไปยงัพระอุโบสถ ส่วนภายในวจิติรตระการตา

ดว้ยภาพวาดฝาผนังทีบ่อกเล่าเรื่องราวพุทธประวตัิ

มอีงค์พระประธานสขีาวโดดเด่นอยู่ภายในอุโบสถ

บริเวณโดยรอบอุโบสถยังโอบล้อมไปด้วยบึงน้ํา

ขนาดใหญ่ ซึ่งมปีลาอาศยัอยู่เป็นจํานวนมาก สามารถทําทานด้วยการให้อาหารปลาได้อีกด้วย จากนัน้

นําท่านชม “ชุมชนบ้านเชียง” (8 กม.)” เป็นชุมชนเก่าแก่ทีไ่ดช้ื่อว่าเป็นแหล่งมรดกโลก มถีนนคนเดนิซึ่งมี

รา้นจาํหน่าย และ แหล่งขายของฝากสนิคา้โอทอป เปิดใหบ้รกิารทุกวนั ตัง้แต่เวลา 08.00-16.30 น. สนิคา้ทีม่ ี

ความโดดเด่น คงไมพ่น้ เครือ่งปัน้ดนิเผาบา้นเชยีง ทีม่เีอกลกัษณ์ และ ลวดลายสวยงาม ผา้ทอบา้นเชยีง เป็น

ผา้ทอพืน้เมอืงทีเ่ป็นมรดกตกทอดกนัมายาวนาน ซึง่รา้นคา้จะตัง้อยู่เรยีงรายรมิถนนสามารถเดนิเลอืกชอ้ปได้

ตามความพงึพอใจ สนิค้าขึ้นชื่อ หม้อดนิเผาหม้อลายเขยีนสกี่อนประวตัศิาสตร์ ซึ่งปัจจุบนัชาวบ้านได้นํา

มรดกชิน้เอก นํามาต่อยอดสรา้งสรรคเ์ป็นผลติภณัฑเ์ครือ่งปัน้ดนิเผาในรปูภาชนะต่างๆ ไปจนถงึสนิคา้ทีร่ะลกึ

ไดเ้วลาอนัสมควร นําทา่นเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตอิุดรธานี



*** อาหารเยน็อิสระตามอธัยาศยั ***
20.55 น. ออกเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ โดยสายการบนิไทยสมายล์ เทีย่วบนิที่ WE 009

22.00 น. เดนิทางถงึ กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ

*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การ

ลา่ชา้ของสายการบนิ และ สถานการณ์ในขณะนัน้ เพือ่ความเหมาะ และ ความปลอดภยัในการเดนิทาง บรษิทัฯ ได้

มอบหมายใหม้คัคเุทศกม์อีาํนาจตดัสนิใจ ทัง้นี้จะคาํนึงถงึความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และ ผลประโยชน์ของหมูค่ณะ

เป็นสาํคญั

อตัราค่าบริการ
วนัเดนิทาง ผูใ้หญ่

ราคาทา่นละ

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น

เดก็ 2-12 ปี
พกักบัผูใ้หญ่ 1ทา่น

เดก็ 2-12 ปี
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น

(มเีตยีงเสรมิ)

เดก็ 2-12 ปี
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น

(ไมม่เีตยีงเสรมิ)

พกัทา่นเดยีว

เพิม่ทา่นละ

02-05 ก.ค. 64 12,990 12,990 12,790 12,490 3,000

09-12 ก.ค. 64 12,990 12,990 12,790 12,490 3,000

16-19 ก.ค. 64 12,990 12,990 12,790 12,490 3,000

23-26 ก.ค. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 3,000

24-27 ก.ค. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 3,000

27-30 ก.ค. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 3,000

30ก.ค.-02 ส.ค. 64 12,990 12,990 12,790 12,490 3,000

06-09 ส.ค. 64 12,990 12,990 12,790 12,490 3,000

11-14 ส.ค. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 3,000

12-15 ส.ค. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 3,000

13-16 ส.ค. 64 12,990 12,990 12,790 12,490 3,000

20-23 ส.ค. 64 12,990 12,990 12,790 12,490 3,000

27-30 ส.ค. 64 12,990 12,990 12,790 12,490 3,000

03-06 ก.ย. 64 12,990 12,990 12,790 12,490 3,000

10-13 ก.ย. 64 12,990 12,990 12,790 12,490 3,000

17-20 ก.ย. 64 12,990 12,990 12,790 12,490 3,000

24-27 ก.ย. 64 12,990 12,990 12,790 12,490 3,000

*** เพียงจาํนวน 6 ท่านเท่านัน้ ออกเดินทาง ***

การเลือกที่น ัง่

บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์หล้กูคา้ทีท่าํการจอง และ ชาํระมดัจาํมาก่อน เลอืกทีน่ัง่บนรถตูโ้ดยสารก่อน



อตัราค่าบริการน้ีรวม

1. คา่ลอ่งเรอืหางยาวชม ทะเลบวัแดง

2. คา่อาหารทกุมือ้ตามทีร่ะบุในรายการ

3. คา่รถตูป้รบัอากาศ VIP นําเทีย่วตามระบุไวใ้นรายการ

4. โรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐาน 3 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น

5. คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ไป-กลบั กรงุเทพฯ-อุดรฯ // อุดรฯ-กรงุเทพฯ

6. มคัคเุทศกผ์ูม้ปีระสบการณ์นําเทีย่วใหค้วามรู้ ดแูลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง

7. ค่าประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางวงเงนิท่านละ 3,000,000 บาท (หากท่านอายุเกนิ 75 ปี หรอื ไม่ไดเ้ดนิทางไป

และ กลบัพรอ้มกรุป๊ ทา่นตอ้งซือ้ประกนัเดีย่วเพิม่)

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม

1. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7 % และ คา่ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3 %

2. คา่ทปิมคัคเุทศกพ์รอ้มทัง้ผูช้ว่ยมคัคเุทศก์ และคา่ทปิพนกังานขบัรถ ทา่นละ 400 บาท

3. คา่ใชจ่้ายสว่นตวั อาทิ คา่โทรศพัท์ คา่ซกัรดี คา่เครือ่งดืม่ และ อาหารนอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ

เงื่อนไขการสาํรองที่นัง่ และการชาํระเงิน

1. กรุณาชําระค่ามดัจําทวัร์ 8,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วนัทําการนับจากวนัจอง พร้อมส่งสําเนาบตัรประชาชน

(ทีส่ะกดชือ่ และ นามสกุลภาษาองักฤษ เพือ่ใชนํ้าสง่ประกนัการเดนิทาง) และ หลกัฐานการโอนเงนิ

2. คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืชาํระก่อนการเดนิทางไมน้่อยกว่า 20 วนัทาํการ หรอื ตามวนัเรยีกเกบ็เงนิทีร่ะบุ (การไมช่าํระ

เงนิคา่มดัจาํ หรอื ชาํระไมค่รบ บรษิทัฯ มสีทิธยิกเลกิการจดั หรอื ยกเลกิการเดนิทาง)

เงื่อนไขการยกเลิก

1. กรณยีกเลกิการเดนิทาง หากแจง้หลงัจากจา่ยเงนิมดัจาํแลว้ ขอสงวนสทิธิ ์ เกบ็คา่ธรรมเนียมทา่นละ 2,000 บาท

หากแจง้ ระหวา่ง 15-8 วนัทาํการ ก่อนวนัเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิค์นืเงนิใหก้บัลกูคา้จาํนวน 50 % ของ

เงนิทีล่กูคา้ไดช้าํระไวแ้ลว้ หากแจง้น้อยกวา่ 8 วนัทาํการก่อนวนัเดนิทาง ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิใดๆทัง้สิน้ใหก้บั

ลกูคา้

2. กรณทีีม่กีารจองตํ่ากวา่ 6 ทา่น บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิโปรแกรมน้ีโดยจะคนืเงนิทีล่กูคา้ไดช้าํระไว้

แลว้ทัง้หมด



*** หมายเหตุ ***
 การเดนิทางในแต่ละครัง้ตอ้งมผีูเ้ดนิทางทีเ่ป็นผูใ้หญ่ จาํนวน 6 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบตามจาํนวน

ดงักลา่ว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา หรอื เลือ่นการเดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง

 รายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเนื่องจากฤดกูาล สภาพภมูอิากาศ, เหตุการณ์

ทางการเมอืง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมไิดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนึงถงึ

ประโยชน์ และ ความปลอดภยัของทา่นเป็นสาํคญัทีส่ดุ

 หากทา่นไมไ่ดเ้ดนิทางทอ่งเทีย่วพรอ้มคณะ หรอื ถอนตวัออกจากคณะ ทา่นไมส่ามารถเรยีกรอ้งเงนิ หรอื สว่น

บรกิารทีข่าดหายไปมาทดแทนได้

 กรณทีีท่า่นเป็นชาวมสุลมิ ไมท่านเน้ือสตัว์ หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้บรษิทัฯ ใหท้ราบล่วงหน้า

 ทางบรษิทัฯ ไมร่บัผดิชอบในความเสยีหาย หรอื การยกเลกิการเดนิทางทีเ่กดิจากเหตุสดุวสิยั อาทิ ภยัจาก

ธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรอื สิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่างๆ

 การจดัทีน่ัง่บนรถบสัขึน้อยูก่บัลาํดบัการจอง และ ถอืเป็นสทิธิข์าดของทางบรษิทัฯ ในการบรหิารจดัการ

 เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิมดัจาํ หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบั

เงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด

มาตรการการดแูลป้องกนั ในช่วงภาวะโควิด 19
 มกีารฉีดพน่ทาํความสะอาดบนรถโดยสาร

 ผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งใสห่น้ากากอนามยัตลอดการเดนิทาง

 ตอ้งมกีารรวจวดัอุณหภมูกิ่อนเดนิทาง และ ลา้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอลก์่อนขึน้-ลงรถทกุครัง้

 ทีน่ัง่บนรถมกีารจดัระยะหา่งแบบเหมาะสม (ถอืเป็นสทิธิข์าดของทางบรษิทัฯ ในการบรหิารจดัการ)
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