


 
 
 
  
 

ตามรอยพญานาค ถ า้นาคา  3 วนั 2 คืน 
อดุรธานี - บงึกาฬ  - นครพนม  

วนัแรก  อดุรธานี - ค าชะโนด – บึงกาฬ - หินสามวาฬ 

05.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิชัน้ 4  เคาน์เตอร์ B สายการบนิไทยสไมล์ เจ้าหน้าที่ คอยให้

การตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกเรื่องสมัภาระในการเดนิทาง 

07.00 น. เหนิฟ้าสูส่นามบนิอุดรธานี  โดยสายการบนิไทยสไมล ์เทีย่วบนิที ่WE 2 (07.00-08.05) สนามบนิ

สุวรรณภูม ิหรอื โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD 088 (05.55-07.00) สนามบนิดอนเมอืง 
08.05 น.  น าท่านออกเดนิทางโดยรถตู้ปรบัอากาศ บริการอาหาร

เช้า (1) (SET BOX) บนรถ มัคคุเทศก์แนะน าเกี่ยวกับ
สาระความรูใ้นการ ท่องเทีย่ว พรอ้มน าท่านเดินทาง
ไปยงั เกาะ ค าชะโนด  เ ชื่ อ กัน ว่ า เ ป็ นสถ านที่
ศกัดิส์ทิธิแ์ละ ดินแดนลี้ลับ จุดเชื่อมต่อระหว่างเมือง
บาดาลและโลกมนุษย์ สถานที่แห่งนี้ปรากฏในต านาน
พืน้บา้นทีเ่ชื่อกนัว่าเป็นทีส่งิสถติของพญานาคราชปู่ ศรสีุท
โธและองค์แม่ศรปีทุมมานาคราชเทว ีและสิง่ลี้ลบัต่างๆ เป็นที่ยดึเหนี่ยวจิตใจรวมศรทัธาของคนใน
จงัหวดัอุดรธานีและอสีานตอนบน ค าชะโนดมลีกัษณะเป็นเกาะลอยน ้า เมื่อเขา้มาถงึภายในพื้นที่ของ

ค าชะโนด จะรู้สึกได้
ถงึความร่มรื่น ร่มเยน็ 
เพราะปกคลุมไปด้วย
ต้นชะโนดทัว่บริเวณ 
ให้ท่านได้กราบไหว้
ศาลเจ้าปู่ ศรสีุทโธขอ
โชค ขอพร ขอลาภ 
ตามอธัยาศยั (ใชเ้วลา
เดนิทาง 1.30 ชม.) 

 ** ค าแนะน าการ
สกัการะบูชา** 

 บรเิวณดา้นหน้าทางเขา้เกาะค าชะโนด มรีา้นใหจ้ าหน่ายบายศร ีหรอืเครื่องถวาย  
 ต่างๆ จากนัน้เมื่อเดนิเขา้ไปยงัเกาะค าชะโนดมจุีดไหวส้กัการะต่างๆ ดงันี้ 

- จุดที ่1  ศาลาท าพธิทีีม่รีปูปั้นของพอ่ปู่ ศรสีุทโธ และแม่ย่าศรปีทุมมา (บรเิวณจุดนี้จะมพีอ่พราหมณ์
คอยใหค้ าแนะน าในการท าพธิ)ี 



 
 
 
 

o ส าหรบัท่านใดทีต่้องการบน หรอืขอพรใหพ้่อปู่ แม่ย่าช่วยเหลอืในเรื่องต่างๆ ทางดา้นขวา
ของศาลาท าพิธี จะมีเจ้าหน้าท่ีคอยให้ค าแนะน า นอกจากนี้ส าหรบัท่านที่ต้องการบน 
และขอพรสามารถรบัชุดบนไดท้ีจุ่ดใหบ้รกิาร โดยท าบุญตามก าลงัทรพัยข์องท่าน  

  ส าหรบัท่านใดทีน่ าบายศรพีญานาคมาถวายใหห้นัหน้าของบายศรพีญานาคเขา้หาตวั 
เรา หลงัจากกล่าวบูชาจบ พอ่พราหมณ์จะน าบายศร ีไปวางไวท้ีห่น้าของพอ่ปู่  และแม่ย่า แต่ท่านใดที่
ประสงคน์ ากลบั สามารถน ากลบัได ้

- จุดที่ 2  หลงัเสรจ็สิน้พธิ ีจากตรงศาลาของพ่อปู่ และแม่ย่าทางดา้นขวาจะเป็นต้นไทรใหญ่เพื่อไป
กราบไหวพ้อ่ปู่  และแม่ย่าอกีครัง้ทีต่น้ไทรใหญ่ 

- จุดที ่3  ศาลเจา้ตรงต้นมะเดื่อยกัษ์ต้นมะเดื่อขนาดใหญ่อายุนับ 100 ปี ทีเ่ชื่อกนัว่าเป็นขุมทรพัย์
ของพอ่ปู่ ศรสีุทโธและแม่ย่าศรปีทุมมา ผูม้กันิยมมากราบไหวข้อพร (ใหถู้กหวย) 

- จุดที ่4  บ่อน ้าศกัดิส์ทิธิ ์ซึง่มคีวามเชื่อว่า เป็นจุดเชื่อมต่อกบัโลกบาดาล มนี ้าผุดตลอดทัง้ปี 
   ** หมายเหตุ : และพธิกีารกราบไหวส้กัการะต่างๆ ขึน้อยู่กบัระเบยีบการจดัการ   
 ของทางค าชะโนด ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงภายหลงั ** 
เท่ียง   รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ร้านอาหาร (2) 
บ่าย หลังจากนัน้พาทุกท่านขึ้น จุดชมวิวหิน

สามวาฬ โดยรถของชาวบ้านท้องถิ่น หนิ

สามวาฬ มีลักษณะเป็นหินขนาดใหญ่ติด
หน้าผาสูง  แยกตัว เ ป็น 3 ก้อน มีอายุ
ประมาณ  75 ลา้นปี เมื่อมองดจูากมุมสูงใน
ระยะไกล หินสามก้อนนี้จะดูคล้ายกับฝูง
ครอบครวัวาฬ ที่ประกอบด้วยพ่อวาฬ แม่
วาฬ และลูกวาฬ ซึ่งเรยีกตามขนาดของหนิ
แต่ละกอ้น พรอ้มน าท่านชมพระอาทติยข์ึน้ หากอากาศดเีราจะไดส้มัผสัทะเลหมอกอย่างสวยงาม  
จากนัน้ อสิระใหท้่านถ่ายภาพแห่งความประทบัใจตามอธัยาศยั ณ จุดชมววิผาถ ้า ฤๅษี จากนัน้ คณะ

เดนิทางสู ่ประตูภูสงิห ์จุดชมววิสรา้งรอ้ยบ่อ  
                 (ใชเ้วลาเดนิทาง 20 นาท ี) น าท่านเดนิทางไปชม เรอืโบราณ ทีว่ดัโพธาราม เป็น วดัที่มีพระพุทธรูป

ศกัดิส์ทิธิค์ู่บา้นคู่เมอืง ซึง่เป็นศูนยร์วมจติใจของชาวจงัหวดับงึ กาฬและชาวจงัหวดัใกล้เคียงรวมไปถึงใน
สปป.ลาว ทีอ่ยู่ในลุ่มน ้าโขงแถบน้ี  เมื่อ เขา้มายงัตวัวดัจะพบกบัอุโบสถเมื่อมองเขา้ไปด้านในก็จะเหน็หลวง
พอ่พระใหญ่ ประดษิฐานอยู่ดา้นในตวัอุโบสถเดมิเป็นพระพุทธรปูทองส ารดิทีม่คีวามงดงาม  แต่ต่อมามี
การพอกปนูฉาบไว ้ซึง่สนันิษฐานว่าเป็นการอ าพรางจากเหตุการณ์  สงคราม  

โดยพระพุทธรปูทีเ่หน็ในปัจจุบนั ประดษิฐาน ณ ทีเ่ดมินบัตัง้แต่คน้พบ ไม่ท าการเคลื่อนย้ายแต่
อย่างใด 

เยน็   รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร (3) 



 
 
 
 

   พกัท่ี...โรงแรม THE ONE HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 4* (บึงกาฬ) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

วนัท่ีสอง      บึงกาฬ – ศาลปู่ อือลือ – เกาะดอนโพธ์ิ - ภลูงักา - ถ า้นาคา 

เช้า   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (4)   
08.00 น. น าท่านมาเปิดต านาน ศาลปู่ อือลือ

นาคราช พญานาคผูถู้กสาป แห่งบงึโขง

หลง  ตามต านานเชื่อว่า เกดิจากการล่ม
เมอืงของพญานาค ซึ่งเกดิจากความรกัที่
ไม่สมหวงั 
ระหว่างพญานาคกบัมนุษย ์ท าใหเ้มอืงที่
เจรญิรุ่งเรอืงล่มสลาย บรเิวณแห่งนี้เดิม
เป็นที่ตัง้เมอืง ชื่อ รตัพานคร ม ีพระอือ
ลื อ ร า ช า  เ ป็ น ผู้ ค ร อ ง น ค ร 
 เรื่องราวคอืพระออืลอืถูกพระยานาคราชจบัตวัไว ้พรอ้มกบัสาปใหพ้ระออืลอืราชากลายร่างเป็น
นาค เฝ้าอยู่ในบงึโขงหลงชัว่นิรนัดร ์จนกว่าจะมเีมอืงเกดิใหม่ในดนิแดนแห่งนี้ จงึจะลา้งค าสาปของพระ
ยานาคราชได ้ ซึง่ชาวบา้นมกัจะบนบานศาลกล่าวหรอืขอพรจากท่านใหแ้คลว้คลาดปลอดภยัทุกครัง้ที่
ออกไปหาปลาในบงึและเรื่องหน้าทีก่ารงานเพือ่ใหส้มปรารถนา 

  และน าท่านสู ่เกาะดอนโพธ์ิ สกัการะองคป์ู่ ออืลอืทีท่่านใหค้วามเคารพเลื่องใส ศรทัธา  จากนัน้น า

ท่านขึน้ชมความมหศัจรรยช์วนพศิวงของ ถ า้นาคา การขึน้ไป เที่ยวถ ้ าต้องเดินขึ้นบันไดสูงชันที่ทาง

อุทยานฯ จดัสรา้งขึน้ไปกว่า 1,400 ขัน้ ใช ้ เวลาเดนิราว 1-1.30 ชัว่โมง 



 
 
 
 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั เซตปิกนิก (5) 

บ่าย  อสิระใหท้่านเทีย่วชม “ถ ้านาคา” หรอื “ถ ้าพญานาค” เนื่องจากมลีกัษณะของ หนิ  และ 
ผนังถ ้าดูคลา้ยพญานาค ทีม่รีูปทรงคลา้ยพญานาคหรอืงูขนาดใหญ่นอนขดตวั โดยมสี่วนส าคญั ๆ ทัง้
ส่วนหวั ล าตวั และเกลด็พญานาค (ตามจนิตนาการและความเชื่อของชาวบา้น) ดว้ยเหตุนี้จงึมตี านาน
เรื่องเล่าเชื่อมโยง กับความเชื่อของถ ้าแห่งนี้ว่า ถ ้านาคาคือพญานาคหรืองูยกัษ์ที่ถูกสาปให้
กลายเป็นหนิ โดย “ออืลอืราชา”หรอื “ปู่ ออืลอื” เทพบนสรวงสวรรค ์ทีถู่กสาปใหเ้ป็นพญานาคปกครอง
เมอืงบาดาล (เชื่อกนัว่าคอืบงึโขงหลง จ.บงึกาฬ) ที่มทีัง้พญานาคและมนุษย์อาศยัอยู่ร่วมกนั ได้สาป
บรวิารพญานาคของตนให้กลายเป็นหนิที่ถ ้าแห่งนี้เนื่องจากท าผดิจารตีเพราะไปมสีมัพนัธ์สวาทกับ
มนุษย ์ซึ่งกค็อืถ ้านาคา หรอื ถ ้าพญานาค ที ่อช.ภูลงักาแห่งนี้ สมควรแก่เวลาน าคณะเดนิทางกลบัลง
มาและน าคณะเดนิทางต่อสู่จงัหวดันครพนม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค า่             รบัประทานอาหารเยน็ ณ ร้านอาหาร (6) หลงัอาหารน าคณะเดินทางสู่ท่ีพกั.. 

พกัท่ี...โรงแรม แม่โขงเฮอริเทจ หรือระดบัเทียบเท่า 4.5* (นครพนม) 



 
 
 
 

 
 

วนัท่ี 3  พญาศรีสตัตนาคราช – โบสถค์ริสต์ – พระธาตุพนม – พระธาตุเรณู   

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั (7) 

08.00 น. น า ท่ า น สั ก ก า ร ะ  พญาศ รี สั ต ต

นาคราช ประดิษฐานอยู่ที่ บนลานศรี
สตัตนาคราช เป็นลานที่ตัง้อยู่รมิแม่น ้า
โ ข ง  ท า ใ ห้ มีทัศ นี ยภ าพสว ย ง าม 
บรรยากาศดี ได้ชมวิวสวยๆ และวิถี
ชีวิต ริม ฝั ่ง โขงอีกด้วย ส าหรับอ งค์
พญานาคนัน้ สร้างด้วยทองเหลือง ซึ่ง
นับไดว้่าเป็นองคพ์ญานาคทองเหลอืงที่
ใหญ่ที่สุดของภาคอีสาน ซึ่งมีน ้ าหนัก
รวมถงึ 9,000 กโิลกรมั อกีทัง้ยงัเป็นรูป
พญานาคขดหาง 7 เศยีร สงา่งาม และ ประดษิฐานบนแท่น  ฐานแปดเหลีย่ม กวา้ง 6 เมตร ความสูง
รวมฐาน 15 เมตร ทเีดยีว โดยองค์พญานาคยงัสามารถพ่นน ้าได้อกีดว้ย  มคีวามเชื่อที่ว่า หาก
เรา ไดม้าขอพร หรอืบนบานองคพ์ญาศรสีตัตนาคราช จะประสบผลส าเรจ็ตามทีต่ ัง้ใจ เพราะเชื่อว่า
มคีวามศกัดิส์ทิธิ ์ท าใหท้ีน่ี่เตม็ไปดว้ยผูค้นจากทัว่สารทศิทีม่าบูชา และขอพรองคพ์ญานาค จงึเป็นอกี
จุดท่องเทีย่วหนึ่งในจงัหวดันครพนม ทีต่้องไม่พลาดแวะมากราบไหว้ขอพร องคพ์ญาศรสีตัตนาคราช 
เพือ่ความเป็นสริมิงคลเมื่อมาถงึนครพนม 



 
 
 
 

  น าท่านชม สถานพระมารดาแห่งมรณสกัขี วดัสองคอน เป็นโบสถค์รสิตน์ิกาย โ ร มั น ค า ท อ ลิ ก 

สรา้งแบบสถาปัตยกรรมสมยัใหม่ ทีม่คีวามสวยงามและใหญ่ทีสุ่ด ใน 
เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้เคยไดร้บัรางวลัสถาปัตยกรรมดเีด่น สมาคมสถาปนิกสยาม  

เท่ียง       รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ร้านอาหาร (8) 

บ่าย น าท่านสกัการะ พระธาตุพนม พระธาตุประจ าวนัเกดิวนัอาทติย ์พระธาตุพนม ประดษิฐาน ณ วดัพระ

ธาตุพนมวรมหาวหิาร อ.ธาตุพนม มลีกัษณะเป็นเจดยีร์ปูสีเ่หลีย่มจตัุรสัก่อดว้ยอฐิ ภายในบรรจุพระอุรงั
ธาตุ (กระดกูสว่นหน้าอก) ของพระสมัมาสมัพุทธเจา้ พระธาตุพนมนัน้ไม่เพยีงแต่เป็น ศู น ย์ ร ว ม
จติใจของชาวนครพนม และภาคอสีานเท่านัน้ แต่ยงัเป็นทีเ่คารพของ ชาวไทยภาคอื่น ๆ และชาว
ลาวอกีดว้ย ว่ากนัว่าถา้ใครไดม้านมสัการองคพ์ระธาตุพนมครบ 7 ครัง้ จะถอืว่าเป็น “ลูกพระธาตุ” เป็น
สริมิงคลแก่ชวีติและจะมคีวามเจรญิรุ่งเรอืง 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่านเดินทางไปยัง พระธาตุ
เรณู พระธาตุประจ าวันเกิดวัน

จนัทร ์พระธาตุเรณู ประดษิฐาน ณ 
วัดธาตุเรณู อ.เรณู ภายในบรรจุ
พระไตรปิฎก พระพุทธรูปเงิน  
พระพุทธรูปทองค า  ของมีค่ า
มากมาย และเครื่องกกุธภณัฑข์อง
พระยาและเจ้าเมอืง ของนครพนม 



 
 
 
 

เชื่อว่าผูใ้ดไดไ้ปสกัการะจะไดร้บัอานิสงสส์ง่ผลใหม้วีรรณะงดงาม ผุดผ่องดงัแสงจนัทรอ์กีดว้ย 
จากนัน้น าท่านเดนิทางมู่งสู่สนามบนินครพนม ระหว่างทางแวะซือ้ของฝากทาง 

  บา้น ณ รา้นของฝาก ก่อนเดนิทางต่อสูส่นามบนิ 
16.35 น.  บนิลดัฟ้าสู ่กรุงเทพ โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี เทีย่วบนิที ่FD 615  

17.55 น.   เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 

******* ขอขอบพระคณุท่ีเลือกใช้บริการ ******* 

          
ตารางการเดินทาง 

พกัเด่ียวเพ่ิม 1,800.-บาท (เดก็ 2 – 10 ขวบไม่เสริมเตียง คิด 70% ของผู้ใหญ่) 

วนัเดินทาง ราคา 8-9 ท่าน ราคา 6-7 ท่าน ราคา 4–5 ท่าน จอยทวัร ์

27 – 29 มกราคม 66 11,499.-บาท 11,999.-บาท 12,999.-บาท 12,999.-บาท 

1 – 3 กมุภาพนัธ ์66 10,999.-บาท 11,999.-บาท 12,999.-บาท 12,999.-บาท 

4 – 6 กมุภาพนัธ ์66 11,499.-บาท 11,999.-บาท 12,999.-บาท 12,999.-บาท 

10 – 12 กมุภาพนัธ ์66 11,499.-บาท 11,999.-บาท 12,999.-บาท 12,999.-บาท 

14 – 16 กมุภาพนัธ ์66 10,999.-บาท 11,999.-บาท 12,999.-บาท 12,999.-บาท 

18 – 20 กมุภาพนัธ ์66 11,499.-บาท 11,999.-บาท 12,999.-บาท 12,999.-บาท 

24– 26 กมุภาพนัธ ์66 11,499.-บาท 11,999.-บาท 12,999.-บาท 12,999.-บาท 

3 – 5 มีนาคม 66 11,499.-บาท 11,999.-บาท 12,999.-บาท 12,999.-บาท 

4 – 6 มีนาคม 66 11,999.-บาท 12,999.-บาท 13,999.-บาท 12,999.-บาท 

10 – 12 มีนาคม 66 11,499.-บาท 11,999.-บาท 12,999.-บาท 12,999.-บาท 

13 – 15 มีนาคม 66 9,999.-บาท 10,999.-บาท 11,999.-บาท 11,999.-บาท 

17 – 19 มีนาคม 66 11,499.-บาท 11,999.-บาท 12,999.-บาท 12,999.-บาท 

24 – 28 มีนาคม 66 11,499.-บาท 11,999.-บาท 12,999.-บาท 12,999.-บาท 

29 – 31 มีนาคม 66 10,999.-บาท 11,999.-บาท 12,999.-บาท 12,999.-บาท 



 
 
 
 

1 – 3 เมษายน 66 11,499.-บาท 11,999.-บาท 12,999.-บาท 12,999.-บาท 

4 – 6 เมษายน 66 11,499.-บาท 11,999.-บาท 12,999.-บาท 12,999.-บาท 

7 – 9 เมษายน 66 11,499.-บาท 11,999.-บาท 12,999.-บาท 12,999.-บาท 

10 – 12 เมษายน 66 10,999.-บาท 11,999.-บาท 12,999.-บาท 12,999.-บาท 

12 – 14 เมษายน 66 12,999.-บาท 13,999.-บาท 14,999.-บาท 14,999.-บาท 

13 – 15 เมษายน 66 13,999.-บาท 14,999.-บาท 15,999.-บาท 15,999.-บาท 

14 – 16 เมษายน 66 13,999.-บาท 14,999.-บาท 15,999.-บาท 15,999.-บาท 

15 – 17 เมษายน 66 13,999.-บาท 14,999.-บาท 15,999.-บาท 15,999.-บาท 

21 – 23 เมษายน 66 11,499.-บาท 11,999.-บาท 12,999.-บาท 12,999.-บาท 

28 – 30 เมษายน 66 11,499.-บาท 11,999.-บาท 12,999.-บาท 12,999.-บาท 

1 – 3 พฤษภาคม 66 11,499.-บาท 11,999.-บาท 12,999.-บาท 12,999.-บาท 

4 – 6 พฤษภาคม 66 11,499.-บาท 11,999.-บาท 12,999.-บาท 12,999.-บาท 

5 – 7 พฤษภาคม 66 11,499.-บาท 11,999.-บาท 12,999.-บาท 12,999.-บาท 

12 – 14 พฤษภาคม 66 11,499.-บาท 11,999.-บาท 12,999.-บาท 12,999.-บาท 

19 – 21 พฤษภาคม 66 11,499.-บาท 11,999.-บาท 12,999.-บาท 12,999.-บาท 

26 – 28 พฤษภาคม 66 11,499.-บาท 11,999.-บาท 12,999.-บาท 12,999.-บาท 

29 – 31 พฤษภาคม 66 9,999.-บาท 10,999.-บาท 11,999.-บาท 11,999.-บาท 

 

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายส่วนต่างค่าท่ีนัง่และทิปให้ช าระเป็นเงินสดกบัมคัคเุทศกห์น้างาน 

1. ท่านท่ีมีความประสงค ์เลือกท่ีนัง่บนรถตู้ แถวท่ี 1 หลงัคนขบั เพ่ิม  600 บาท/ท่าน 

2. แถวท่ี 2 เพ่ิม 300 บาท / ท่าน หากไม่ประสงคเ์ลือกท่ีนัง่ทาง บริษทัจะเป็นผู้จดัให้ไม่มีค่าใช้จ่าย 

 

 

 



 
 
 
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

     ค่าตัว๋เครื่องบนิขาไป สายการบินไทยสมายด ์/นกแอร ์และขากลบั แอรเ์อเชีย 15 ก.ก. 

     ค่ารถตูป้รบัอากาศ วไีอพ ีบรกิารตลอดการเดนิทาง 

 ค่าทีพ่กั โรงแรม THE ONE HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 4* (หอ้งละ 2 ท่าน) 

 ค่าทีพ่กั โรงแรม แม่โขง เฮอริเทจ หรือระดบัเทียบเท่า 4.5* (หอ้งละ 2 ท่าน) 

 ค่าธรรมเนียมอุทยาน และค่าเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามทีร่ะบุในรายการ 

 ค่าอาหารเลศิรส จ านวน 8 มือ้  

 ค่ามคัคุเทศกผ์ูช้ านาญบรกิาร  

 ค่าประกนัภยัอุบตัเิหตุในการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท ต่อท่าน (ตามเงือ่นไข กรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

  ค่าใชจ่้ายสว่นตวัต่าง ๆ อาท ิค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่นอกเหนือจาก รายการ ฯลฯ 

      ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3%  

      ทปิไกดแ์ละคนขบั ท่านละ 300 บาทต่อทรปิ  

 

เงื่อนไขการจอง 

- มดัจ า 5,000 บาท / ท่าน  ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนวนัเดินทาง 15 วนั 

- จอยทวัรก์รณีท่ีมีการจองต า่กว่า 6 คน บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิโปรแกรมนี้โดยจะคนืเงนิทีลู่กคา้ไดช้ าระ
ไวแ้ลว้ทัง้หมด 

หมายเหตุ โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัประโยชน์และความปลอดภยั
ของท่านเป็นส าคญั  

เงื่อนไขการจอง และการยกเลิก 

1. กรุณาศกึษารายละเอยีดโปรแกรมการเดนิทางท่องเทีย่ว เงือ่นไข การใหบ้รกิาร และ 
หมายเหตุ ก่อนท าการจองทวัร ์

2. การส ารองทีน่ัง่ ตอ้งแจง้ ชื่อและเบอรโ์ทรตดิต่อ  
3. เมื่อก าหนดวนัเดนิทางแลว้ ตอ้งวางมดัจ า 5,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัจากยนืยนัวนัเดนิทาง 

และสว่นทีเ่หลอืช าระหมดก่อนเดนิทาง 15 วนั 

4. เนื่องจากเป็นราคาพเิศษ และเป็นการออกตัว๋เด่ียวในกรณียกเลกิการเดนิทางหลงัจากวาง 
มดัจ าจะถูกรบิเงนิมดัจ างวดแรก   



 
 
 
 

5. ในกรณียกเลกิการเดนิทางก่อนวนัเดนิทาง 15 วนั บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิ   
ทัง้หมด 

6. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัรแ์ละจะไม่รบัผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆใน 
กรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั เช่น การยกเลกิหรอืล่าชา้ของสายการบนิ,อุบตัเิหตุ,ภยัธรรมชาติ,การนดัหยุดงาน,การจลาจล,หรอืสิง่ของ
สญูหายตามสถานทีเ่กดิเหนืออ านาจควบคุมของบรษิทั 

7. เมื่อท่านถอนตวัก่อนการท่องเทีย่วจะสิน้สุด ถอืว่าท่านสละสทิธิไ์ม่อาจเรยีกรอ้งค่าใชจ่้ายคนื 
ไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้   

8. ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่ 
เทีย่วบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้ เป็นต้น 

9. ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื  
เกดิอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความประมาทของตวันกัท่องเทีย่วเอง 

10. เมื่อตกลงช าระเงนิเพือ่การเดนิทางกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านได้  
ยอมรบัในเงือ่นไข และขอ้ตกลงต่างๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 
 

 

 

 


