
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รหัสทัวร์ AD24-03 

3 วัน 2 คืน อุดรธานี-สกลนคร-นครพนม 

 
 

 

 
บิน กรุงเทพ – อุดรธานี– นครพนม– กรุงเทพ โดยสายการบินไทยสมายล์ 

เร่ิมต้น 13,900 รวมทิปแล้ว อาหาร 5 มือ้ 

เดินทางด้วยรถตู้ VIP 8 ท่าน 
ราคาทัวร์ 13,900 บาท : 30 มี.ค - 1 เม.ย. / 20-22 เม.ย./ 11-13 พ.ค. / 18-20 พ.ค./ 8-10 มิ.ย. /22-24 มิ.ย. 

หรือช่วงวันเดินทางอ่ืนๆตามท่ีคณะส่วนตัวต้องการ (โปรดสอบถาม) 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หมายเหตุ 
ทัวร์ภายในประเทศ ทุกโปรแกรม ทางบริษัท จะคอนเฟิร์มกรุ๊ปออกเดินทางและ
รับจ านวนสูงสุด ท่ีกรุ๊ปละ 8 ท่าน  

 
หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มราคาทัวร์อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ในกรณี 
 
1. ตั๋วเคร่ืองบิน มีการปรับราคาขึ้น เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน หรือเปลี่ยนแปลงสาย
การบิน ทั้ งนี้ตั๋วที่ออกส าหรับคณะเดินทาง จะเป็นตั๋วเดี่ยวทั้ งหมด (ราคา
เปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามหน้าเว็บไซต์ของสายการบิน)  **หรือบริษัทจะจัดหา
เที่ยวบินและสายการบินทดแทนที่สอดคล้องกับโปรแกรมการเดินทางให้ใกล้เคียง
ท่ีสุด 
 
2. โรงแรมที่พัก มีการปรับราคาขึ้น หรือ หาโรงแรมทดแทน กรณีโรงแรมเดิมไม่
สามารถรองรับคณะได้  
 
โดยทางบริษัท จะแจ้งให้ทุกท่านรับทราบราคาและเงื่อนไข ก่อนท่ีจะมีการเรียก
เก็บช าระมัดจ า 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3 วนั 2 คนื อุดรธานี-สกลนคร-นครพนม 
(อุดรธานี) – บา้นห้วยส าราญ – วดัโพธิสมภรณ์ - พิพิธภณัฑเ์มืองอุดรธานี 

สวนสาธารณะหนองประจกัษศ์ิลปาคม - ศาลเจา้ปู่ยา่- ศูนยว์ฒันธรรม ไทย-จีน  
วดัป่าสันติวนาราม – (สกลนคร) - พิพิธภณัฑอ์าจารยฝ้ั์น อาจาโร 

อุทยานบวัเฉลิมพระเกียรติ –วดัถ ้าผาแด่น – วดัพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร 

(นครพนม) – พระธาตุพนม – พระธาตุเรณู – พระธาตุมรุกขนคร– พญาศรีสัตตนาคราช 

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 
วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ - อุดรธานี 
05.20 น. คณะพบเจา้หนา้ที่และมคัคุเทศก์ไดท้ี่ เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบินไทยสมายล ์อาคารผูโ้ดยสารขา

ออก ณ สนามบินสุวรรณภูมิ สัมภาระน ้ าหนัก 20 กก. ส าหรับโหลด และ ถือขึ้นเคร่ืองไม่เกิน 7 
กก. (ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงสายการบิน) 

07.25 น. ออกเดินทางสู่อุดรธานีโดย เที่ยวบิน WE8 (ใชเ้วลาบินประมาณ 1.05 ชัว่โมง)  
08.35 น. เดินทางถึงสนามบินอุดรธานี น าท่านรับสัมภาระ  

น าท่านเดินทางสู่ บ้านห้วยส าราญ (ระยะทาง 20 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่ของจงัหวดัอุดรธานี ตั้งอยู่ในอ าเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี ซ่ึงเป็น

หมู่บ้านที่มีพ้ืนที่ 625 ไร่ ใหญ่ที่สุดในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ บ้านห้วยส าราญ ขึ้นช่ือว่าเป็น 

“หมู่บา้นไมด้อกไมป้ระดบั” จากวิถีชีวิตชาวบา้นที่ปลูกไมต้ดัดอก เพื่อบูชาพระ ส่งขาย หรือใชใ้น
พิธีกรรมต่าง ๆ ส่วนใหญ่ปลูกตน้ดอกมะลิ ดอกพุดกรอง ดาวเรือง หงอนไก่ และบานไม่รู้โรย 

ส่วนพนัธ์ุอื่น ๆ เช่น เบญจมาศ คตัเตอร์ กุหลาบร้อยมาลยัสร้อยทอง รวมแลว้ประมาณ 30 สาย
พนัธ์ุ เรียงแถวเป็นแนวยาวกว่า 150 เมตร มองเห็นไกลสุดสายตา โดยชนิดของเมล็ดพนัธ์ุจะปลูก

เวียนหมุนเปลี่ยนตลอดทั้งปี อิสระให้ท่านถ่ายภาพความสวยงามของทุ่งดอกไม้ตามฤดูกาล 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วดัโพธิสมภรณ์ (ระยะทาง 20 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที ) 
เป็นวดัที่มีความส าคญัแห่งหน่ึงของจงัหวดัอุดรธานี เร่ิมสร้างเมื่อ พ.ศ. 2499 ในสมยัรัตนโกสินทร์ 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว รัชกาลที่ 9 ไดโ้ปรดเกลา้ฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้วดั
โพธิสมภรณ์เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ปลายรัชกาลที่ 5 ภายในวดัยงัมีสถานที่

น่าสนใจต่าง ๆ อาทิ เช่น ภาพจิตรกรรมฝาผนัง เร่ืองราวปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานสายหลวงปู่
มั่น ภูริทัตโต สะท้อนภาพประวติัศาสตร์ของพระสงฆ์ในวดัโพธิสมภรณ์มุ่งศึกษากัมมัฏฐาน 

ปฏิบตัิสืบต่อตามครูอาจารย,์ พระบรมธาตุธรรมเจดีย,์ ตูพ้ระไตรปิฎกลายทองลดน ้า, รอยพระพุทธ

บาทจ าลอง เป็นตน้  
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 
 

   

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภณัฑเ์มืองอุดรธานี จดัตั้งขึ้นในอาคารราชินูทิศ ซ่ึงเป็นอาคารเก่า สร้างขึ้น
ในสมัยรัชกาลที่ 6 พิพิธภัณฑ์น้ีจัดเปิดท าการให้บริการแก่ประชาชนเข้าเย่ียมชมตั้งแต่วนัที่ 18 

มกราคม 2547 ซ่ึงเป็นวันคล้ายวันสถาปนาจังหวัดอุดรธานี ที่ชาวเมืองได้จัดงานเฉลิมฉลอง
ครบรอบ 111 ปี ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวตัิศาสตร์ที่ส าคญัของจงัหวดัอุดรธานี เพราะได้

รวบรวมเร่ืองราว ประวติัความเป็นมาของจงัหวดัอุดรธานีไวท้ี่พิพิธภณัฑ์น้ี โดยผูท้ี่มาเยือนจะได้

รับรู้เร่ืองราวเก่ียวกบัจงัหวดัอุดรธานีในแง่มุมต่างๆ อิสระให้ท่านชมภายในพิพิธภณัฑ ์จากนั้นแวะ
ถ่ายรูปกบั สวนสาธารณะหนองประจกัษ์ศิลปาคม เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่และมีหนองน ้า

อยู่บริเวณโดยรอบตั้งอยู่ใจกลางเมือง ชาวอุดรธานีนิยมมาท ากิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิเช่น   

ออกก าลงักาย กีฬา สนามเด็กเล่น และยงัมีจุดเด่นส าคญัคือ เป็ดเหลืองยกัษแ์ห่งเมืองอุดรธานีที่ตั่ง
เด่นอยูก่ลางหนองน ้ารอให้ทุกท่านมาเย่ียมเยือน น าท่านสักการะ ศาลเจา้ปู่ ยา่ ศูนยว์ฒันธรรม ไทย-



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

จีน สถานที่ตกแต่งโดยจ าลองบรรยากาศแบบจีน เหมือนยกเมืองจีนมาไวใ้จกลางอุดร โดยสร้าง
ขึ้นเพ่ือเชิดชูองคเ์จา้ปู่ เจา้ยา่ ที่เป็นที่เคารพและศรัทธาของชาวอุดรธานีและจงัหวดัใกลเ้คียง อีกทั้ง

เป็นแหล่งในการสืบสานวฒันธรรม ประเพณีอนัดีงามของชาวจีนที่อพยพจากประเทศจีนมาพึ่ง
พระบรมโพธิสมภารในจงัหวดัอุดรธานี   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Vela Dhi Hotel Udonthani  หรือเทียบเท่า  
หมายเหตุ : หากห้องพกัเต็มจะหาโรงแรมเทียบเท่าให้กับคณะ 

 

วันที่สอง อุดรธานี - สกลนคร 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ พุทธอุทยานวดัป่าดงไร่ หรือ วดัป่าสันติวนาราม  (ระยะทาง 61 กม. ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1.15 ชม. ) น าท่าน ชมพระอุโบสถกลางน ้ ารูปดอกบัว หน่ึงเดียวในสยาม 

ภายนอกงดงามดว้ยการก่อสร้างเป็นรูปดอกบวั ส่วนภายในวิจิตรตระการตาดว้ยภาพวาดฝาผนังที่
บอกเล่าเร่ืองราวพุทธประวตัิ มีองค์พระประธานสีขาวโดดเด่นเป็นสง่าอยู่ภายในอุโบสถ บริเวณ

โดยรอบอุโบสถยงัโอบลอ้มไปดว้ยบึงน ้ าขนาดใหญ่ที่ชาวบา้นเรียกว่า หนองน ้ าอีสานเขียว ซ่ึงมี

ปลาอาศยัอยูเ่ป็นจ านวนมาก 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภณัฑ์อาจารยฝ้ั์น อาจาโร (ระยะทาง 82 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 
ชม. )  ตั้งอยูท่ี่วดัป่าอุดมสมพร ซ่ึงเป็นวดัที่พระอาจารยฝ้ั์น อาจาโร เกจิอาจารยช่ื์อดงัสายวิปัสสนา

กรรมฐานเคยจ าพรรษาอยู ่โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เสด็จมาวางศิลา
ฤกษ์ แลว้เสร็จในปี 2525 โดยอาคารพิพิธภณัฑ์ตั้งอยู่ภายในสวน ลกัษณะตวัพิพิธภณัฑ์ มีความ

งดงามของตัวอาคารที่เป็นเอกลกัษณ์เป็นรูปเจดีย์ฐานกลมกลีบบัวสามชั้น ภายในมีรูปป้ันพระ

อาจารยฝ้ั์นมีขนาดเท่ารูปจริง ในท่านั่งห้อยเทา้ และถือไมเ้ทา้ไวใ้นมือ มีตูก้ระจกบรรจุอฐิั และ
แสดง เคร่ืองอฐับริขารที่ท่านใชเ้มื่อยามมีชีวิต รวมทั้งประวติัความเป็นมาตั้งแต่เกิดจนมรณภาพ  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 

 

บ่าย น าท่านชม อุทยานบวัเฉลิมพระเกียรติ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2553 เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมบัวพนัธ์ุ
ต่างๆ และรองรับการประชุมวิชาการบวันานาชาติปี พ.ศ.2553 นอกจากน้ียงัเป็นสถานที่ศึกษา

คน้ควา้ ของนิสิต นักศึกษา และประชาชนทัว่ไป รวมทั้งยงัเป็นแหล่งพกัผ่อนหย่อนใจ และเป็น
แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจงัหวดัสกลนคร  ความโดดเด่นของอุทยานบวัคือ มีบึงบวัขนาดใหญ่

ที่ตั้งอยู่ดา้นหน้าทางเขา้ มีสะพานไมสี้แดงทอดยาวเช่ือมต่อกนัส าหรับเดินชมดอกบวัรอบสระ มี

ศาลาชมวิวกลางบึงบวัส าหรับพกัผ่อนหยอ่นใจ นบัเป็นอุทยานบวัที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ  

 

น าท่านเดินทางสู่ วดัถ ้าผาแด่น (ระยะทาง 40 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที ) ตั้งอยู่บน

เทือกเขาภูพาน เป็นอีกหน่ึงในสถานที่ที่ห้ามพลาดของสกลนคร ที่งดงามดว้ยงานแกะสลักบน



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หน้าผาหินที่มีเอกลกัษณ์วิจิตรศิลป์ ถ่ายทอดเร่ืองราวพุทธประวตัิ   เป็นวดัเก่าแก่อีกวดัหน่ึงใน
จงัหวดัสกลนคร มีความเป็นมานบัร้อยปี  วดัตั้งอยู่บนภูเขาสูง ท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มร่ืน และมี

การจดัพ้ืนที่ให้สามารถชมทิวทศัน์และถ่ายรูป บริเวณศาลาผาแดงมองเห็นตวัเมืองสกลนครและ
ทะเลสาบหนองหารไดแ้บบ 180 องศา น าท่านเดินทางสู่ วดัพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร (ระยะทาง 28 

กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที ) ปูชนียสถานส าคัญคู่บ้านคู่เมืองสกลนครมาแต่โบราณ 

ภายในวิหารใกลพ้ระธาตุเชิงชุม เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อองคแ์สนอนัศกัด์ิสิทธ์ิ เป็นที่เคารพนับ
ถือ และเป็นศูนยร์วมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในจงัหวดัสกลนคร   ยอดฉัตรเหนือองคพ์ระธาตุท า

ดว้ยทองค าบริสุทธ์ิ หนกั 247 บาท ภายในมีรอยพระพุทธบาท 4 พระองค ์นบัตั้งแต่พระกกุสันทะ 

พระโกนาคม พระกสัสะปะ และพระโคดม  วดัพระธาตุเชิงชุม นบัเป็นดินแดนอนัศกัด์ิสิทธ์ิ ดงัค า
กล่าวที่ว่า “จะมีคร้ังไหนที่ไดอ้านิสงส์มากไปกว่าการไดม้าบูชา พระธาตุที่สร้าง ครอบรอยพระ

บาทแห่งพระพุทธเจ้าถึง 4 พระองค์” เช่ือกันว่าอานิสงส์ในการนมสัการพระธาตุเชิงชุมนั้นจะ
ก่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลสูงสุดแก่ตนเองและครอบครัวให้มีความเจริญรุ่งเรือง แคลว้คลาด

ปราศจากอนัตราย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั  At Sakon Hotel หรือเทียบเท่า  

หมายเหตุ : หากห้องพกัเต็มจะหาโรงแรมเทียบเท่าให้กับคณะ 
 

วันที่สาม สกลนคร - นครพนม – กรุงเทพฯ 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

ได้เวลาน าท่านเดินทางสู่ พระธาตุพนม (ระยะทาง 75 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชม. ) 

ประดิษฐาน ณ ริมฝ่ังแม่น ้าโขง อยูภ่ายในบริเวณวดัพระธาตุพนมวรมหาวิหาร พระธาตุประจ าผูท้ี่

เกิดวนัอาทิตย์ เช่ือกันว่า ถ้าใครได้มานมสัการพระธาตุครบ 7 คร้ัง จะถือว่าเป็น “ลูกพระธาตุ” 

ไดรั้บอานิสงคบ์ุญบารมี มีคนเคารพนบัถือ ชีวิตดี เจริญรุ่งเรือง 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

จากนั้นน าท่านสักการะ พระธาตุเรณู (ระยะทาง 15 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที ) พระ

ธาตุประจ าผูท้ี่เกิดวนัจันทร์ ประดิษฐานอยู่ ณ วดัพระธาตุเรณู ใจกลางตัวอ าเภอเรณูนคร โดย
จ าลองมาจากพระธาตุพนมองคเ์ดิม แต่เล็กกว่า ภายในเจดียบ์รรจุพระไตรปิฎก พระพุทธรูปทองค า 

พระพุทธรูปเงิน เพชรนิลจินดา หน่องา เคร่ืองกกุธภัณฑ์ของพระยาและเจา้เมือง รวมถึงส่ิงของ

อื่นๆ ที่ชาวบา้นบริจาค เช่ือกนัว่าคนที่เกิดวนัจนัทร์มกัเป็นคนมีเสน่ห์ ใครไดก้ราบไหวจ้ะมีรูปงาม
ผ่องใส เหมือนแสงจนัทร์ ซ่ึงตรงกบัลกัษณะของเทพประจ าวนัจนัทร์นัน่เอง น าท่านสักการะ พระ

ธาตุมรุกขนคร (ระยะทาง 16 กม.ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 20 นาที ) ประดิษฐาน ณ วดัมรุกขนคร 

อ าเภอธาตุพนม สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 เน่ืองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช ทรงครองราชยค์รบ 50 ปี องค์พระธาตุก่ออิฐถือปูนเป็นผงัส่ีเหลี่ยม ลกัษณะคลา้ย

พระธาตุพนม แต่มีขนาดเล็กกว่า และสูงประมาณ 40 เมตร เช่ือกนัว่าผูท้ี่ไปนมสัการพระธาตุ จะ
ไดรั้บอานิสงส์ส่งผลให้เกิดความดีความชอบ เพ่ิมความรัก ความสามคัคี  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ พญาศรีสัตตนาคราช (ระยะทาง 35 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 40 นาที )แลนด์

มาร์คส าคญัของนครพนม ประดิษฐานบนริมฝ่ังแม่น ้าโขง บนลานศรีสัตตนาคราช องค์พญานาค
ทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสาน  พญาศรีสัตตนาคราช มีความเด่นสง่าเพราะมี 7 เศียร ล าตวั

เดียว   ซ่ึงต่างร ่ าลือว่า หากใครมาขอพรหรือบนบานองค์พญาศรีสัตตนาคราช อาจสัมฤทธ์ิผล



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เพราะเช่ือว่ามีความศกัด์ิสิทธ์ิ  ส าหรับใครที่มาถึงนครพนมตอ้งไม่พลาดแวะมากราบไหวข้องพร
องคพ์ญาศรีสัตตนาคราชเพื่อความเป็นสิริมงคล  

 

น าท่านแวะชมและถ่ายรูป สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 3 (ระยะทาง 13 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

20 นาที )  เป็นสะพานที่เช่ือมต่อระหว่างประเทศไทย (นครพนม) กบัประเทศลาว (ค าม่วน) เป็น
สะพานที่มีความสวยงามมากอีกแห่งหน่ึงในประเทศไทยมีวิวขา้งหลังเป็นภาพภูเขาหินปูนของ

ประเทศไทย-ลาวลูกนอ้ยใหญ่ที่เรียงรายสลบัซบัซ้อน  บริเวณดา้นล่างสะพานมีจุดชมวิวที่สามารถ
มองเห็นสะพานไดจ้ากขา้งล่าง ตั้งอยู่ริมฝ่ังโขงสามารถมาเดินเล่นพกัผ่อนรับลมเยน็ ไดเ้วลาน า

ท่านเดินทางเลือกซ้ือของฝาก ของที่ระลึก ก่อนน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

15.30 น. น าท่านสู่สนามบิน เพื่อเช็คอิน 
17.25 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยสมายล ์เที่ยวบิน WE33 (ใช้เวลาบิน 1.25

ชัว่โมง)    
18.50 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัด์ิภาพ (BON VOYAGE) 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3 วนั 2 คนื อุดรธานี-สกลนคร-นครพนม 
ราคาทัวร์ 13,900 บาท : 30 มี.ค - 1 เม.ย. / 20-22 เม.ย./ 11-13 พ.ค. / 18-20 พ.ค./ 8-10 มิ.ย. /22-24 มิ.ย. 

หรือช่วงวันเดินทางอ่ืนๆตามท่ีคณะส่วนตัวต้องการ (โปรดสอบถาม) 
อตัราค่าบริการ   ราคาทวัร์/ท่าน (บาท) 

ผูใ้หญ่พกั 2 ท่านต่อห้อง  13,900 
พกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ 2,000 
ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบินหักคืน ท่านละ (ผูใ้หญ่) 2,000 
**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศ

ปรับและที่มีเอกสารยืนยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัที่ 17 ก.พ.2564) ** 
ขอ้แนะน าและแจง้เพื่อทราบ 
▪ ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง กรุณาแจง้ล่วงหนา้เพ่ือตรวจสอบกบัทางโรงแรม 
▪ กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคนืเงินได ้และไม่สามารถเปลี่ยนวนัเดินทางได ้
▪ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กก., กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 

โปรแกรมท่องเที่ยว (ตามที่ระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
▪ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัทอ่งเที่ยวโดยสายการบินไทยสมายล ์(กระเป๋าเดินทาง น ้าหนกั ไม่เกิน 20 กก./

ท่าน) หรือสายการบินภายในประเทศสายการบินอื่น กรณีตัว๋ ณ วนัเดินทางไม่สามารถรองรับคณะได ้โดย
บริษทัจะแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 

▪ บริการคณะดว้ยรถตู ้เพื่อความคล่องตวั 8  ท่าน / คนั 
▪ ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน ้ามนั,ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
▪ ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบตัิเหตุวงเงิน 500,000 บาท  
▪ ค่าที่พกัตลอดการเดินทาง (พกัห้องคู่) 
▪ ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน าเที่ยว, ค่าเขา้ชมสถานที่ 
▪ น ้าด่ืมบริการบนรถวนัละ 2 ขวด/ท่าน/วนั 
▪ เจา้หนา้ที่ (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

▪ ค่าทิปพนกังานขบัรถ/ไกด ์
 
อตัราน้ีไม่รวมถึง 

▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ ค่าเคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอื่นๆที่ไมไ่ดร้ะบุ 
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 

การช าระเงิน งวดที่ 1 : ส ารองทีน่ั่งจ่าย7,000 บาท/ท่าน ภายใน3วันหลงัมีการยนืยันกรุ๊ปออกเดนิทางแน่นอน 
  งวดที่ 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  
 

กรณียกเลกิ  
- แจง้ยกเลิกเดินทาง 30 วนัล่วงหนา้ก่อนการเดินทางหักค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นจริง เช่นมดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน,  

วีซ่าและค่าด าเนินการ (ถา้ม)ี, ค่าโรงแรม, ค่าตัว๋รถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงให้แก่ลูกคา้ไดรั้บทราบ  
(หมายเหตุ: ช่วง Peak season สายการบินให้มดัจ าล่วงหนา้ 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง หักค่าทวัร์ 50% + ค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นจริง   
- แจง้ยกเลิกเดินทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยึดค่าทวัร์ 100% 
- ผูเ้ดินทางที่ไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการย่ืนเอกสารปลอม หักค่าใชจ่้าย 100%  

 

หมายเหตุ : 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 8 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทาง

ทราบล่วงหนา้  
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของ

สายการบิน  การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบตัิเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   
ทั้งน้ีจะค านึงและรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้ห้ไดม้ากที่สุด 
 

ต๋ัวเคร่ืองบิน 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่าน

จะต้องช าระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด  ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผู้



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ได้
เท่านั้น) 

▪ ท่านที่จะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม ่ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอ
ค ายืนยนัว่าทวัร์นั้นๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจาก
พนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เก่ียวข้องกับตั๋วเคร่ืองบิน
ภายในประเทศได ้

▪ เมื่อท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงื่อนไขที่บริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
โรงแรมและห้อง 
▪ ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 

เตียง 
(TRIPLE ROOM) ขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความ
แตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท าให้ท่านไม่ไดห้้องพกัติดกนัตามที่ตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัห้องที่พกัแบบ 3 
เตียงได ้

 

กระเป๋าเล็กถอืติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด 

ตะไบเล็บ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ห้ามน าติดตวัขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
▪ วตัถุที่เป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการ

ตรวจอยา่งละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. 
แลว้ใส่รวมเป็นที่เดียวกนัในถุงใสพร้อมที่จะส าแดงต่อเจา้หนา้ที่รักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์าร
การบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถน า
ขึ้นเคร่ืองได ้และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 
 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
▪ ส าหรับน ้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผู้โดยสารชั้นประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงขึ้ นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวาง



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

น ้าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธ์ิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการ
บินก าหนด 

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมี
สัดส่วนไม่เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั 
“เซนติเมตร” (Centimeter) 

▪ ในบางรายการทวัร์ ที่ตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่า
มาตรฐานได ้ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความ
รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนที่เกิน 

▪ กระเป๋าและสัมภาระที่มลีอ้เลือ่นและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองบิน 
(Hand carry) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย 
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย 

สายการบินจะไม่รับผิดชอบ 
▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน

ได ้ดงันั้นท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 
 
 

 


