FTT2039 เสริมโชค หนุนทรัพย์ สุขใจ อุดรฯ หนองคาย 3 วัน 2 คืน

บินด้วยสายการบิ น ไทยเวียดเจ็ท THAI VIETJET (VZ) : ขึ้นเครื่องที่สนามบิ นนานาชาติ สุวรรณภูมิ (BKK)

VZ200
VZ203

BKK(กรุงเทพ) - UTH(อุดรธานี )
UTH(อุดรธานี )- BKK(กรุงเทพ)

09.00 – 10.10
17.05 – 18.15

**ไม่รวมน้าหนักกระเป๋าสาหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง และถือขึ้นเครือ่ งบินได้น้าหนักไม่เกิ น 7 ก.ก.**
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กบั สายการบิน**

มาตราการดูแลป้ องกัน การติ ดเชื้อโควิ ด-19
-

ตรวจวัดอุณหภูมกิ ่อนการเดินทาง
ฉีดพ่นฆ่าเชือ้ ภายในยานพาหนะ ก่อนให้บริการทุกครัง้
โต๊ะอาหาร มีการจัดทีน่ งแบบเว้
ั่
นระยะห่าง ใช้ชอ้ นกลาง (Social Distancing)
บริการหน้ากากอนามัยชนิดผ้า ท่านละ 1 อัน
จุดบริการ แอลกอฮอล์ลา้ งมือประจารถ ตลอดการเดินทาง
จัดผังทีน่ งั ่ ตามมาตราการป้ องกัน COVID-19 ของกระทรวงการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย

DAY1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานนานาชาติ อดุ รธานี – วัดป่ าภูก้อน – หนองคาย – วัดผา
ตากเสือ ชม SKY WALK
(-/L/D)
07.00 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ชัน้ 4 เคาน์ เตอร์เช็คอิ น สายการบิ น THAI
VIETJET โดยมีเ จ้า หน้ า ที่ข องบริษัท ฯ คอยให้ก ารต้ อ นรับ อ านวยความสะดวกในการลงทะเบี ย นเพื่ อรับ
หน้ ากากอนามัย แบบผ้า และมัค คุเทศก์ค อยให้ ค าแนะน ามาตราการการป้ องกัน COVID-19 ก่ อนออก
เดิ นทาง *กรุณาเผื่อเวลาในการเดิ นทางมายังสนามบิ น เนื่ องจากต้องใช้เวลาในการเช็คอิ น สายการบิ นจะ
ปิ ดให้ทาการเช็คอิ นก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชัวโมง*
่
09.00 ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยสายการบิ น THAI VIETJET เที่ยวบินที่
VZ200 ใช้เวลาบินโดยประมาณ 1 ชัวโมง
่ 10 นาที **อาจจะมีการเปลียนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กบั สายการบิน **

10.10 เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติ อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี หลังจากทุกท่านรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว พา
คณะออกเดินทางตามโปรแกรมทัวร์ โดยรถตู้ปรับอากาศ VIP ที่คอยให้บริการอยู่ (พ่นฆ่าเชื้อยานพาหนะและ
ตรวจเช็คอุณหภูมิพนักงานคบขับรถก่อนการเดิ นทาง )
-------------------- หลังจากทุกท่านรับสัมภาระ และทาธุระส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว --------------------------เทีย่ ง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
นาท่านออกเดินทางสู่ วัดป่ าภูก้อน ตัง้ อยู่ในเขตป่ าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่ าน้ าโสม ท้องที่บ้านนาคา ตาบล
บ้านก้อง อาเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี อันเป็ นรอยต่อแผ่นดิน 3 จังหวัด คือ อุดรธานี เลย และหนองคาย เกิดขึ้น
จากพุทธบริษทั ทีต่ ระหนักถึงคุณประโยชน์ของธรรมชาติและป่ าต้นน้ าลาธาร ซึ่งกาลังถูกทาลาย และเพื่อตามรอย
พระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ในการรักษาความสมบูรณ์ของป่ าไม้ต้นน้ าลาธาร สัตว์ป่า และพรรณไม้
นานาพันธุ์ สาหรับไฮไลท์อนั เป็ นเอกลักษณ์ของวัดป่ าภูก้อน คือ โครงสร้างการออกแบบทางสถาปั ตยกรรมของ
องค์พระพุทธรูปหินอ่อน พระวิหาร ศาลาราย และอาคารรอบลานเขา โดยพระวิหารมีลกั ษณะสถาปั ตยกรรมไทย
ประยุกต์สมัยรัตนโกสินทร์ ภาพภายในพระวิหารตกแต่งด้วยพุทธประวัติ พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี
หินอ่อนสีขาว ความยาว 20 เมตร เป็ นหินอ่อนทีม่ คี วามสวยงามและทนทานทีส่ ุด รวมระยะเวลาในการสร้างทัง้ หมด
6 ปี เนื่องในโอกาสมหามงคลทีพ่ ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7
รอบ พระพุทธไสยาสน์น้จี งึ เป็ นสัญลักษณ์แห่งพุทธศิลป์ ของรัชกาลที่ 9

ได้เวลาอันสมควร นาคณะออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ อ.สังคม จ.หนองคาย นาท่านเดินทางสู่ วัดผาตากเสื้อ อยู่บนเขา
ในเขตอาเภอสังคม จังหวัดหนองคาย เดิมชื่อวัดถ้าพระ หลวงปู่เพชร ปะทีโป ท่านได้เดินทางมาปฏิบตั ธิ รรม บริเวณ
ถ้าพระและได้ก่อตัง้ วัดผาตาก เสื้อขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2477 มีเนื้อที่ 29 ไร่ 2 งาน 78 ตารางวา วัดผาตากเสื้อเป็ นวัด
ปฏิบตั ธิ รรม ต่อมาได้อญ
ั เชิญพระสารีริกธาตุมาประดิษฐานเมื่อ 2 เมษายน 2550 เป็ นทีส่ กั การะของพุทธศาสนิกชน
ทัวไป
่ เป็ นวัดทีม่ ที วิ ทัศน์สวยงามมาก สูงจากระดับน้ าทะเล 550 เมตร ภายในวัดมีธรรมชาติทส่ี มบูรณ์ เป็ นจุดชมวิว
แม่น้ าโขงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง ในช่วงที่น้ าลดหากไปยืน อยู่บนวัดผาตากเสื้อแล้วมองลงมายังแม่น้ าโขง จะเห็นสัน
ทรายเป็ น ริ้ว คล้ายเกล็ด พญานาคอย่ างชัด เจน โดยได้รบั การตัง้ ให้เ ป็ น แหล่ ง ท่อ งเที่ยวเส้นทางในฝั น Dream
Destination 2
นาคณะชม SKY WALK จุดชมวิวแม่น้ าโขงโดยสร้างเป็ นสกายวอล์ค ยื่นออกจากตัวหน้าผา 6 เมตร ปูพ้นื ด้ว ย
กระจกแทมเพอร์ลามิเนต กระจกใสแข็งแรงทนทาน หนา 4 เซนติเมตร รองรับนักท่องเทีย่ วขึน้ ไปยืนครัง้ ละประมาณ
20 คน สาหรับจุดชมวิว วัดผาตากเสือ้ บ้านผาตัง้ ต.ผาตัง้ อ.สังคม จ.หนองคาย สูงจากระดับน้ าทะเล ประมาณ 500
เมตร เป็ นจุดชมทัศนียภาพที่สวยงามของจังหวัดหนองคาย เป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติท่สี วยงามแห่งหนึ่ง

ของ จ.หนองคาย ที่ได้รบั ความสนใจจากนักท่องเที่ยวจานวนมาก เนื่องจากเป็ นภูเขาสูงที่สามารถขับรถขึ้นไปได้
และเป็ นจุดที่สามารถมองเห็นตัว อ.สังคมตัว อ.สังคม แม่น้ าโขง แม่น้ าตอนเมืองสังทอง ของ สปป.ลาว ที่ไหลมา
บรรจบแม่น้าโขง ตลอดจนภูเขาน้อยใหญ่ทส่ี ลับซับซ้อนและสวยงาม

เย็น

รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
นาทุกท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรม โรงแรมอัศวรรณ จ.หนองคาย หรือเทียบเท่า

DAY2 หนองคาย – หลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ ชยั – ศาลาแก้วกู่ – ตลาดท่าเสด็จ – อุดรธานี – วัดพระธาตุ
บังพวน – หนองประจักษ์ – UD TOWN
(B/L/-)
เช้า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านกราบไหว้ขอพร หลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ ชัย เป็ นพระพุทธรูปสาคัญคู่เมือง เป็ นพระพุทธรูปขัดสมาธิราบ
ปางมารวิชยั หล่อด้วยทองสีสุก มีพระรูปลักษณะงดงามมาก ขนาดหน้าตักกว้าง 2 คืบ 8 นิ้ว ส่วนสูงจากองค์พระ
เบือ้ งล่างถึงยอดพระเกศ 4 คืบ 1 นิ้ว ประดิษฐานอยู่ทว่ี ดั โพธิชั์ ย ซึง่ เป็ นพระอารามหลวง “สมเด็จกรมพระยาดารงรา
ชานุภาพ ทรงสันนิษฐานไว้ในหนังสือประวัตพิ ระพุทธรูปสาคัญ ซึง่ พิมพ์แจกในงานทอดกฐินพระราชทาน พ.ศ. 2468
ว่า หลวงพ่อพระใส เป็ นพระพุทธรูปหล่อในสมัยล้านช้าง และตามตานานทีเ่ ล่าสืบต่อกันมาว่า พระธิดา 3 องค์ แห่ง

กษัตริย์ล้านช้างเป็ นผู้สร้าง บางท่านก็ว่าเป็ นพระราชธิดาของพระไชยเชษฐาธิราช ได้หล่ อพระพุทธรูปขึ้น 3 องค์
และขนานนาม พระพุทธรูปตามนามของตนเองไว้ด้วยว่า พระเสริมประจาพี่ใหญ่ พระสุกประจาคนกลาง พระใส
ประจาน้องสุดท้อง มีขนาดลดหลันกั
่ นตามลาดับ”

นาท่านเที่ยวชม ศาลาแก้วกู่ หรือที่รู้จกั กันในอีกชื่อหนึ่งว่า “วัดแขก” คือ สวนประติมากรรมปูน ปั ้นขนาดใหญ่ มี
พื้นที่หลายสิบไร่ ปั จจุบนั อยู่ในความดูแลของพุทธมามกะสมาคมจังหวัดหนองคาย สถานที่แห่งนี้สร้างขึ้นจากแรง
บันดาลใจของ “พ่อปู่บุญเหลือ สุรรี ตั น์” เมื่อราวปี พ.ศ. 2521 ตามความเชื่อว่าหลักคาสอนของทุกๆ ศาสนาสามารถ
นามาผสมผสานกันได้ ( “ พ่อปู่บุญเหลือ สุรรี ตั น์ ” เป็ นนักปฏิบตั ธิ รรมแต่เสียชีวติ ไปแล้วราวๆ สิบปี กว่า ทีมงาน
ท่องเทีย่ วดอทคอมได้ลองสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าทีจ่ าหน่ายบัตรเข้าชมศาลาแก้วกู่แล้วเข้าใจว่า พ่อปู่น่าจะบวช
เป็ นพราหมณ์นุ่งขาวห่มขาว ปั จจุบนั ร่างของพ่อปู่บุญเหลือถูกเก็บรักษาเอาไว้บนชัน้ 3 ของศาลาแก้วกู่ในสภาพทีไ่ ม่
เน่าเปื่ อย นักท่องเทีย่ วสามารถแวะขึน้ ไปสักการะร่างของพ่อปู่ได้ทุกวันตัง้ แต่เวลาประมาณ 7.00 – 17.00น.)

เทีย่ ง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนูแหนมเนื อง
นาท่านเดินทางไปยัง ตลาดท่าเสด็จ หรือ ตลาดอิ นโดจีน เดิมชื่อ ตลาดท่าเรือ เพราะก่อนทีจ่ ะมีการสร้างสะพาน
มิตรภาพ ไทย-ลาว ประชาชนทัง้ สองฝั ง่ น้ า จะต้องใช้เรือในการสัญจรไปมา ทาการค้าระหว่างชายแดนกันอย่าง
คึกคัก ที่น่ีจงึ เป็ นที่ทาการด่านตรวจคนเข้าเมืองและทาหนังสือเดินทางผ่านแดน ในปี 2498 เกิดน้ าท่วมครัง้ ใหญ่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ภูมพิ ลอดุลยเดช และ สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ ์ พระบรมราชินีนาถได้ทรงเสด็จไปเยีย่ ม
เยียนราษฎรผู้ประสบภัย จ.หนองคาย พระองค์ได้เสด็จขึ้นจากเรือพระที่นัง่ ณ ตลาดท่าเรือ แห่งนี้ ภายหลังจึง
เปลี่ยนชื่อจาก “ตลาดท่าเรือ” เป็ น “ตลาดท่าเสด็จ” และชุมชนตลาดท่าเสด็จ เป็ นแหล่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ชุมชน
จังหวัดหนองคาย ทีม่ สี นิ ค้าแทบทุกอย่างทีต่ ้องการ ในจังหวัดหนองคาย เช่น อาหารพืน้ เมือง สินค้า OTOP ประจา
ตาบล ของทีร่ ะลึก และของเครื่องใช้ต่างๆ ทีล่ ว้ นแล้วแต่สามารถซื้อไปเป็ นของฝากได้ อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งตาม
อัธยาศัย

นาท่านเดินทางไปสักการะ วัดพระธาตุบงั พวน เป็ นวัดราษฎร์ ตัง้ อยู่ท่ี 172 หมู่ 3 ตาบลพระธาตุบงั พวน อาเภอ
เมืองหนองคาย จังหวัดหนองคายสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายพระธาตุบงั พวนมีเนื้อที่ 102 ไร่ เจดีย์พระธาตุบงั พวน
เป็ นเจดียท์ รงสีเ่ หลีย่ ม สร้างด้วยศิลาแลง อิฐดินเผา พ.ศ. 2210 ได้รบั พระราชทานวิสุงคามสีมา โบราณวัตถุภายใน
วัดพระธาตุบงั พวน ได้แก่ พระพุทธรูปใหญ่ 1 องค์ พระปางนาคปรก 1 องค์ ศิลาจารึก 1 หลัก พระธาตุบงั พวน พระ
ปรางค์ 3 องค์ เจดียเ์ ล็ก 7 องค์ วัดพระธาตุบงั พวน นอกจากมีองค์พระธาตุแล้ว ยัง กลุ่มโบราณสถานทีเ่ รียกว่า สัต
ตมหาสถาน ทีส่ ร้างขึน้ ตามคติพุทธศาสนา หมายถึงการจาลองสถานทีเ่ กี่ยวข้องกับพระพุทธองค์ หลังจากตรัสรูแ้ ล้ว
จานวน ๗ แห่ง คือ โพธิบลั ลังก์, อนิมมิสเจดีย์ ,รัตนจงกรมเจดีย์, รัตนฆรเจดีย,์ อชาปาลนิโครธเจดีย์,มุจลินทเจดีย์
และราชายตนะเจดีย์ ซึ่งในวัดพระธาตุบงั พวนแห่งนี้นับเป็ นทีเ่ ดียวในโลกที่ยงั หลงเหลือโบราณสถานอันเป็ นสัตตม
หาสถานจากอดีตครบทัง้ ๗ สิง่ และเป็ นสถานทีเ่ กี่ยวกับพญานาค พลาดไม่ได้จริง ๆ ก็คอื “สระมุจลินท์” หรือ “สระ
พญานาค” สระ น้าโบราณทีม่ บี นั ทึกในหนังสือใบลานทีเ่ ขียนเป็ นภาษามคธ เรียกชื่อว่า “สระมังคละน้าเทีย่ งหมัน”

นาท่านเดินทางมายัง หนองประจักษ์ เป็ นหนองน้ าขนาดใหญ่ท่มี เี กาะกลางน้ า สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของ
จังหวัดอุดรธานี ถือเป็ นแลนมาร์คสาคัญของจังหวัดทีช่ าวอุดรธานีมาทากิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิเช่น ออกกาลัง
กาย กีฬา สนามเด็กเล่น และต้องมาเช็คอิน ถ่ายรูปคู่ชคิ ๆกับเป็ ดเหลืองยักษ์เมืองอุดรธานี

จากนัน้ พาท่านไปเดินชิลล์แลนด์มาร์กใจกลางเมือง UD TOWN ศูนย์การค้าอุดรธานี และเลือกซือ้ สินค้านานาชนิด
ทีศ่ ูนย์การค้า ยูดี ทาวน์ แหล่งท่องเทีย่ วใน จ.อุดรธานี ทีข่ นาดใหญ่ทส่ี ุด กับความเป็ นศูนย์กลางของไลฟ์ สไตล์ และ
ความสมบูรณ์แบบของโลเคชันใจกลางเมื
่
อง เป็ นสถานที่พกั ผ่อน แหล่งช้อปปิ้ งของวัยรุ่นเมืองอุดรธานี ยูดที าวน์
ตัง้ อยู่หน้าสถานีรถไฟอุดรธานี แหล่งช้อปิ้ งบริเวณนี้ ประกอบไปด้วย แหล่งกิน แหล่งขายของ ทีใ่ หญ่มาก และมาก
จริงๆทัง้ ของกิน และของขาย ถ้าดูจากแผนทีบ่ ริเวณหน้าสถานีรถไฟนี้ จะประกอบไปด้วยพืน้ ที่ 3 ตลาด

เย็น

อิ สระอาหารเย็น ณ UD TOWN เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
นาทุกท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรม โรงแรมธารบุรี จ.อุดรธานี หรือเทียบเท่า

DAY3 อุดรธานี – วัดศิ ริสุทโธ หรือ วัดคาชะโนด – หัตถ์ศิลป์ ถิ่ นอีสาน หมู่บ้านนาข่า – ท่าอากาศยาน
นานาชาติ อดุ รธานี – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
(B/L/-)
เช้า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางต่อไปยัง วัดศิ ริสุทโธ หรือ คาชะโนด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี อีกหนึ่งตานานความเชื่อเกี่ยวกับ
พญานาคที่คนไทยหลายคนยังสงสัย ซึ่งคนในพื้นที่เชื่อว่าเป็ นดินแดนของพญานาคป่ าศักดิ ์สิทธิลี์ ้ลบั อาถรรพ์เกาะ
ลอยน้ากับเรื่องราวความเชื่อทีว่ ่าเกาะคาชะโนดไม่เคยจมน้ าเพราะมีพญานาคคอยปกปั กรักษา

เทีย่ ง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
จากนัน้ พาท่านเข้าซื้อของฝาก หัตถ์ศิลป์ ถิ่ นอีสาน หมู่บ้านนาข่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 01.30 ชม.) ตลาดผ้า
ไหม คุณภาพ หนึ่งในสินค้า OTOP ห้าดาวประจาจังหวัดอุดรธานี แหล่งช็อปผ้าที่ข้นึ ชื่อเรื่องความ สวยงามและ
คุณภาพดีเลิศ ด้วยการสืบสานกันมาอย่างยาวนานของศิลปะหัตถกรรมไทยของชาวอีสานทีค่ งเอกลักษณ์ลวดลาย
ความเป็ นอีสานไว้ในผ้าไหมคุณภาพดี
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ อดุ รธานี เพือ่ เดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร

17.05 ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดย สายการบิ น THAI VIETJET เที่ยวบินที่
VZ203 ใช้เวลาบินโดยประมาณ 1 ชัวโมง
่
10 นาที **หากน้ าหนักกระเป๋าเกิ นท่ านต้ องเสี ยค่าบริ การเพิ่ มตาม
จริ ง** **อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กบั สายการบิน **
18.15 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

อัตราค่าบริ การ
กาหนดการเดิ นทาง

รายละเอียดเที่ยวบิน

20-22 กันยายน 63

VZ200 BKK-UTH 09.00-10.10
VZ203 UTH-BKK 17.05-18.15
VZ200 BKK-UTH 09.00-10.10
VZ203 UTH-BKK 17.05-18.15
VZ200 BKK-UTH 09.00-10.10
VZ203 UTH-BKK 17.05-18.15
VZ200 BKK-UTH 09.00-10.10
VZ203 UTH-BKK 17.05-18.15
VZ200 BKK-UTH 09.00-10.10
VZ203 UTH-BKK 17.05-18.15
VZ200 BKK-UTH 09.00-10.10
VZ203 UTH-BKK 17.05-18.15
VZ200 BKK-UTH 09.00-10.10
VZ203 UTH-BKK 17.05-18.15
VZ200 BKK-UTH 07.30-08.40
VZ203 UTH-BKK 20.35-21.45
VZ200 BKK-UTH 07.30-08.40
VZ203 UTH-BKK 20.35-21.45
VZ200 BKK-UTH 07.30-08.40
VZ203 UTH-BKK 20.35-21.45
VZ200 BKK-UTH 07.30-08.40
VZ203 UTH-BKK 20.35-21.45
VZ200 BKK-UTH 07.30-08.40
VZ203 UTH-BKK 20.35-21.45
VZ200 BKK-UTH 07.30-08.40
VZ203 UTH-BKK 20.35-21.45
VZ200 BKK-UTH 07.30-08.40

24-26 กันยายน 63
28-30 กันยายน 63
3-5 ตุลาคม 63
11-13 ตุลาคม 63
15-17 ตุลาคม 63
21-23 ตุลาคม 63
25-27 ตุลาคม 63
29-31 ตุลาคม 63
8-10 พฤศจิ กายน 63
15-17 พฤศจิ กายน 63
26-28 พฤศจิ กายน 63
1-3 ธันวาคม 63
3-5 ธันวาคม 63

ผู้ใหญ่ ห้องละ
2-3 ท่าน
อัตราท่านละ
4,999

ราคา
พักเดี่ยว เพิ่ มท่านล่ะ

4,999

1,500

4,999

1,500

5,999

1,500

7,999

1,500

5,999

1,500

5,999

1,500

5,999

1,500

5,999

1,500

5,999

1,500

5,999

1,500

5,999

1,500

5,999

1,500

7,999

1,500

1,500

8-10 ธันวาคม 63
17-19 ธันวาคม 63

VZ203 UTH-BKK 20.35-21.45
VZ200 BKK-UTH 07.30-08.40
VZ203 UTH-BKK 20.35-21.45
VZ200 BKK-UTH 07.30-08.40
VZ203 UTH-BKK 20.35-21.45

7,999

1,500

5,999

1,500

**ไม่มรี าคาเด็ก ราคานี้ไม่รวมค่าทิป**
**ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท ** (ไม่มีที่นัง่ บนเครื่องบิ น)**
เอกสารประกอบการเดิ นทาง
- สาเนาบัตรประชาชน ใช้สาหรับการทาประกันการเดินทาง กรณีทท่ี ่านเดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้ง
รายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าทีใ่ ห้ทราบ
***** รบกวนส่งพร้อมกับหลักฐานการชาระเงิน *****
ข้อสาคัญ
- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท
- ถ้าหากมีผเู้ ดินทางต่ากว่า 8 คน ทางบริษทั ของสงวนสิทธิในการยกเลิ
์
กการเดิ นทาง โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า
7 วันก่อนการเดิ นทาง
อัตราค่าบริ การนี้ รวม
- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั ๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบินและค่าภาษีน้ ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลีย่ นแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่ วใด
เทีย่ วหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- กระเป๋ าถือขึน้ เครื่อง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 7 กก.
- รถตูป้ รับอากาศ VIP (นาเทีย่ วตามรายการ)
- บริการน้าดื่ม 1 ขวด/วัน
- ค่าเข้าชมสถานทีต่ ามทีร่ ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ ว
- มัคคุเทศก์นาเทีย่ วตลอดการเดินทาง

- ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวติ
วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกันภัย ซึ่งไม่รวมประกันสุขภาพ
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุในโปรแกรมการเดินทาง
- ค่าโรงแรมทีพ่ กั ระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ ะบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา
หรือ กิจกรรมอื่นๆ ทีท่ าให้โรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการปรั
์
บเปลีย่ นโรงแรมทีพ่ กั ไป
เป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ
อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากทีร่ ะบุในรายการ
- ค่าอาหารสาหรับท่านทีท่ านเจ มังสวิรตั ิ หรืออาหารสาหรับมุสลิม
- ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานทีข่ องชาวต่างชาติทเ่ี พิม่ เติมตามการจ่ายจริง
- ค่าธรรมเนียมในกรณีท่กี ระเป๋ าสัมภาระที่มนี ้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ ๆกาหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน
- ค่าธรรมเนียมการจองที่นงั ่ บนเครื่องบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทาได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สายการ
บิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช้บนิ ซึง่ อาจเปลีย่ นแปลงได้อยู่ทส่ี ายการบินเป็ นผูก้ าหนด
- ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครื่องบินไปแล้ว
- VAT 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3%
- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท
เงื่อนไขการจอง
- มัดจาท่านละ 2,000 บาท หลังจากส่งเอกสารการยืนยันการจอง 1 วัน เช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชาระเงินมัดจาในวัน
ถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. มิเช่นนัน้ จะถือว่าท่านได้ทาการยกเลิกการจองโดยอัตโนมัตหิ ากไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลา
ทีก่ าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจาเป็ นต้องทาจองเข้ามาใหม่ นัน่ หมายถึง
ว่า กรณีทม่ี คี วิ รอ (WAITING LIST) ก็จะให้สทิ ธิไปตามระบบ
์
ตามลาดับ เนื่องจากทุกพีเรียดมีท่นี งจ
ั ่ ากัด
- ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิเรี์ ยกเก็บค่าบริการ เต็มจานวน เท่านัน้
- กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชาระภายในระยะเวลาที่ท่ีบริษัท
กาหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านสละสิทธิยกเลิ
์ กการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิไม่
์ สามารถคืนเงินมัดจาให้ท่านได้ ไม่
ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตาม

เงื่อนไขการยกเลิ ก และ เปลี่ยนแปลงการเดิ นทาง
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้ แต่ 30 วันขึน้ ไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดทีล่ ูกค้าชาระมา และเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง(ถ้ามี)
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิยึ์ ดเงินเต็มจานวน
* กรณีมเี หตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทั ทัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง(ถ้ามี)
* ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง เช่น ค่ามัดจาตั ๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจาเป็ นอื่นๆ

หมายเหตุ
- โปรแกรมอาจมีก ารเปลี่ยนแปลงได้ต ามความเหมาะสม อันเนื่อ งจากฤดูกาล สภาพภูมิอ ากาศ เหตุการณ์ ทาง
การเมือง สภาพการจราจร สถานทีท่ ่องเทีย่ วปิ ดให้บริการ เป็ นต้น โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบริษทั
จะค านึงถึงประโยชน์ ของลู ก ค้าเป็ นส าคัญ หากกรณีท่ีจาเป็ นจะต้อ งมีค่ าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า
- กรณีทท่ี ่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเ่ี กิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเทีย่ วบิน การล่าช้าของสายการ
บิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คาสังของเจ้
่
าหน้าที่รฐั และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บริษทั
- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ ์
ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มอี านาจในการตัดสินใจหรือให้ค าสัญญาใดๆ ทัง้ สิ้นแทน บริษัทฯ
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ อี านาจของบริษทั ฯกากับเท่านัน้ กรณีตอ้ งการเปลีย่ นแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อน
วันเดินทาง) ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการหั
์
กค่าใช้จ่ายการดาเนินการต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จริงสาหรับการดาเนินการจอง
ครัง้ แรก ตามจานวนครัง้ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิ้น
- ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการงดออกเดิ
์
นทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นๆ โดยทางบริษทั ฯ จะแจ้งให้
ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อกี ครัง้ ทัง้ นี้ ก่อนคอนเฟิ ร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทา
การยืนยันทุกครัง้ หากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้
- กรณีทท่ี ่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั ๋วภายในประเทศ เช่น ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าทีก่ ่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ ามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้
เพราะมีบางกรณีทส่ี ายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่
กับฤดูกาล สภาพภูมกิ าศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็ นสาคัญเท่านัน้ สิง่ สาคัญ กรณีท่โี ปรแกรมมีการบิน

-

-

-

-

-

-

ภายใน ทางบริษทั จะเป็ นผู้ออกบัตรโดยสารให้และท่านจาเป็ นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่าง
น้อย 3 ชัวโมง
่
โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษทั ขอสงวนสิทธิในการไม่
์
รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
ใดๆทัง้ สิน้
กรณีทท่ี ่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่างน้อย 7
วันก่อนการเดินทาง หรือตัง้ แต่ท่ที ่านเริม่ จองทัวร์ กรณีท่โี ปรแกรมมีการบินภายใน ทางสายการบินอาจจะเรียก
ค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม ทางบริษทั ของสงวนสิทธิในการเรี
์
ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
กรณีท่โี ปรแกรมมีท่พี กั ทางบริษทั จะจัดที่นอนเป็ นลักษณะ 2 เตียงหรือ 3 เตียง ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอน
ให้กบั ลูกค้าทีไ่ ม่รจู้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีทท่ี ่านเดินทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้องชาระค่าห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
และ ขอสงวนสิทธิในการเรี
์
ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ ของไว้ทโ่ี รงแรมและจาเป็ นต้องส่งมายังจุดหมาย
ปลายทางตามทีท่ ่านต้องการ
รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอทีต่ ้องได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯอีกครัง้ หนึ่ ง ร้านอาหารทีร่ ะบุในโปรแกรมอาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลงเนื่อ งจากร้า นอาหารปิ ด ท าการชัวคราว
่
หรือ กรณีท่ีโปรแกรมมีท่ีพกั บริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการ
เปลีย่ นแปลงโรงแรม กรณีทโ่ี รงแรมอาจจะมีปัญหาไม่สามารถเข้าพักได้ โดยจะจัดโรงแรมในระดับใกล้เคียงกัน
กรณีทอ่ี อกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการรั
์
บผิดชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดาเนินการส่งสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษทั เพื่อใช้ในการออกบัตร
โดยสาร
หลังจากท่านชาระค่าทัวร์ครบตามจานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนาส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้
ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง
อัตราทัวร์น้ี เป็ นอัตราสาหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั ๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป
หรือ กลับส่วนใดได้ จาเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกาหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ
เจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าทีไ่ ม่รจู้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีทท่ี ่านเดินทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้องชาระค่า
ห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
สาหรับลูกค้าทีเ่ ดินทาง 3 ท่าน และ ต้องการพักห้องสาหรับ 3 ท่าน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ในบางกรณี ขึน้ อยู่กบั
โรงแรมทีค่ ณะนัน้ ๆพักว่ามีหอ้ งรอบรับสาหรับ 3 ท่าน หรือ (TRIPLE ROOM) หรือไม่ กรณีไม่มี ท่านจาเป็ นจะต้อง
ชาระค่าใช้จ่ายเพิม่ (พักเดีย่ ว) ตามจริง ยกเว้นเด็กทีม่ อี ายุต่ากว่า 12 ปี ณ วันเดินทางกลับ

- เกี่ยวกับที่นัง่ บนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอ
สงวนสิทธิใ์ นการเลือกที่นัง่ บนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะ
พยายามทีส่ ุดให้ท่านได้นงด้
ั ่ วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากทีส่ ุด
- ขอสงวนสิทธิการเก็
์
บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
**เมื่อท่านชาระเงิ นค่าทัวร์ให้กบั ทางบริษทั ฯ แล้วทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือ่ นไขข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว**

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริ การ **

