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เสน้ทาง : อดุรธาน ี หนองคาย  บงึกาฬ  นครพนม อบุลราชธาน ี
 
  

 

 
 
 
 
 

Unseen Isan |  วัดป่าภูก้อน  Skywalkวัดผาตากเสือ้  ค าชะโนด  วัดภูทอก  หินสามวาฬ 
พระธาตุพนม  สามพันโบก  วัดเรืองแสง  อุทยานแห่งชาติผาแต้ม 

 

รายการทัวร์โดยรถตู้VIP  พักโรงแรม  6 ท่านเดินทางได้ 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง     9 – 13 พฤษภำคม /  23 – 27  พฤษภำคม 2564  
   6 – 10 มิถุนำยน / 20 – 24 มิถุนำยน / 4 – 8 กรกฎำคม 2564 
   25 – 29 กรกฏำคม / 8 – 12 สิงหำคม / 22 – 26 สิงหำคม 2564    

      

 
05.00 น.  คณะเดินทางพร้อมกนัท่ี สนามบินสวุรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้  4  ประตทูางเข้า 2   เคาเตอร์    

สายการบินไทยสไมล์   โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษทัฯ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกแก่ทา่น     
07.25 น. โดยเท่ียวบินท่ี  WE2 สู ่ สนามบิน สนำมบินอดุรธำนี 

วันแรก   1  
             กรุงเทพฯ สนำมบินสุวรรณภมูิ – จ.อุดรธำนี – วดัป่ำภกู้อน- หนองคำย - วัดผำตำกเสือ้ - ท่ำเสด็จ    
 

อสีาน เลาะรมิโขง 5วนั 4คนื 
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08.35 น. ถึงสนำมบินสนำมบนิอุดรธำนี    หลงัรับสมัภาระแล้ว   น าทา่นเดินทางสู ่อ ำเภอนำยูง   
( ระยะทาง 125 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2.30 ชม.) 
ชม วัดป่ำภกู้อน ตัง้อยูใ่นเขตป่าสงวนแหง่ชาติป่านายงูและ
ป่าน า้โสม ท้องท่ีบ้านนาค า ต าบลบ้านก้อง อนัเป็นรอยตอ่
แผน่ดิน 3 จงัหวดั คือ อุดรธานี เลย และหนองคาย เกิดขึน้จาก
พทุธบริษัท ท่ีตระหนกัถึงคณุประโยชน์ของธรรมชาติและป่าต้น
น า้ล าธาร ซึง่ก าลงัถกูท าลาย และเพื่อตามรอยพระยคุลบาท
พระ  บาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั ในการรักษาความสมบูรณ์ของ
ป่าไม้ต้นน า้ล าธาร สตัว์ป่า และพรรณไม้นานาพนัธ์ุ มีพระวิหาร
ขนาดใหญ่ ภายในประดิษฐานองค์พระพทุธรูปหินอ่อนขาวปาง
ปรินิพพาน สถาปัตยกรรมการออกแบบลกัษณะศิลปกรรมไทย
แบบรัตนโกสนิทร์ประยกุต์   

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เจ๊นา นาเด่ือ 
จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่อ.สังคม ( ระยะทาง 77 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง )   
ชมวัดผำตำกเสือ้ เป็นวดัท่ีมีทิวทศัน์สวยงามมาก มองจากบนผาลงมามองเห็นความเป็นอยู่ของชาวไทย
ลาว ภายในวดัมีธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ สามารถเดินเลาะ ตามหน้าผาเพื่อชม ธรรมชาติและ ทิวทศัน์ท่ีสวยงาม
ได้ ในอ าเภอสงัคมนัน้มีแหล่งท่องเท่ียวมากกว่าท่ีอ่ืน เป็นสถานท่ีปฏิบัติธรรมแล้วยังเป็นท่ีจุดชมวิวท่ี
สวยงามอีกด้วย ไฮไลท์ของท่ีนีคื้อ  Skywalk มองเห็นแม่น า้โขงกัน้อยูเ่บือ้งลา่งกัน้ระหวา่งประเทศไทยและ
ลาว เป็นพืน้กระจกท่ียื่นออกมาจากหน้าผา ให้นกัทอ่งเท่ียวได้เดินออกไปสมัผสักบับรรยากาศบนกระจกใส
แบบต่ืนเต้น หากไปช่วงหน้าหนาวท่ีผาแหง่นีเ้ป็นอีกจุดหนึง่มีทะเลหมอกด้วย วิวจะพบกบัเขาต่างๆท่ีเกิดขึน้
สลบัซบัซ้อนและมีแม่น า้โขง 
 
 
 
 
 
จากนัน้ อิสระให้ทา่นได้ช้อปปิง้ ตลำดท่ำเสด็จ แหลง่ซือ้-ขาย
ผลติภณัฑ์ชุมชนจงัหวดัหนองคายติดริมแม่น า้โขง มีผลติภณัฑ์ให้เลอืก
ซือ้มากมาย อาทิเช่น อาหารพืน้เมือง สนิค้า OTOP ของดีประจ าจงัหวดั 
ของท่ีระลกึ และของเคร่ืองใช้ตา่งๆ 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า  ในโรงแรม  
พกัหนองคาย โรงแรมอมนัตา ระดบั 4ดาว หรือเทียบเทา่ 
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เช้า   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

น าทา่นเดินทางสู ่ จังหวัดบึงกำฬ  ( ระยะทาง 94 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง )   
น าทา่นชม ค ำชะโนด น าท่านร่วมพิธีบวงสรวงพญานาคปู่ ศรีสทุโธ
และยา่ศรีปทมุ  มา อีกหนึง่สถานท่ีทอ่งเท่ียวศกัด์ิสทิธ์ ท่ีตัง้อยูอ่ าเภอ
บ้านดุง จังหวดัอุดรธานี สถานท่ีแห่งนีน้อกจากเป็นสถานท่ีเลื่อมใส
ศรัทธาของชาวบ้านในจงัหวดัอุดรธานีและใกล้เคียงแล้ว หากแต่ยงั
เป็นสถานท่ีท่ีเต็มไปด้วยการเลา่ขานต านานลีล้บัอนัโดง่ดงั ท่ีเช่ือกัน
ว่าเป็นดินแดนของพญานาค ผืนป่าลอยน า้ หรือความเช่ือเก่ียวกับ
เมืองบาดาล "บ่อน า้ศกัด์ิสิทธ์ิ" หรือ "บ่อค าชะโนด" ท่ีตัง้อยู่กลางเกาะ มีลกัษณะเป็นน า้ใต้ดินพุ่งไหลอยู่
ตลอดเวลา และไม่เคยลดแห้งลงเลย ระดบัน า้อยูแ่ค่ไหน ก็จะอยูร่ะดบันัน้ไม่เปลีย่น (มีความเช่ือกันว่าเป็น
ประตเูช่ือมไปสูเ่มืองบาดาล ท่ีอยูอ่าศยัของพญาศรีสทุโธนาคราช)  

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  
น าทา่นเดินทางสู ่อ าเภอศรีวิไล จงัหวดับงึกาฬ ( ระยะทาง 95 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง )   
น าทา่นชม วัดภทูอก วดัเจติยาคีรีวิหาร สถานท่ีปฏิบติัธรรมสวยงามด้วยธรรมชาติแวดล้อม แฝงไว้ซึง่เสน่ห์
ทางธรรม  ภูทอก ในภาษาอีสานแปลว่า ภูเขาท่ีโดดเด่ียว   จุดเด่นของภูทอกก็คือ สะพานไม้และบนัไดขึน้
ชมทศันียภาพรอบ ๆ ภทูอก ใช้เพียงแรงงานคนสร้างบนัได เวียนไปมา รอบภูทอกแบบ 360 ซึง่ มีทัง้หมด 7 
ชัน้ ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 5 ปีเต็ม 
 
 

 
 
 
ค ่า    รับประทานอาหารค ่า  ในโรงแรม  
  ให้ทา่นอิสระเดินเลน่ริมแม่น า้โขงบงึกาฬ ท่ี ถนนข้ำวเม่ำ  

พกับงึกาฬ  โรงแรม The One Hotel  ระดบั 4ดาว หรือเทียบเทา่ 
 

 
 

เช้า   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
น าทา่นชม หินสำมวำฬ  ตัง้อยูใ่นเขตภสูงิห์ พืน้ท่ีป่าภสูงิห์กวา่ 1.2 หม่ืนไร่ เป็นป่าเบญจพรรณป่าดิบแล้ง 

วันที่สอง        2 
                   จ.หนองคำย - จ.บงึกำฬ – ค ำชะโนด – วัดภทูอก – ถนนข้ำวเม่ำ   

วันที่สำม        3 
                   จ.บงึกำฬ – หินสำมวำฬ – อ.เซกำ – น ำ้ตกถ ำ้พระ – จ.นครพนม – พญำศรีสัตตนำครำช  
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ป่าเต็งรัง และป่าละเมาะเขา ด้านบนไม่มีแหลง่น า้และเต็มไปด้วยผา
หินทรายวา่กนัวา่มีอายกุวา่ 75 ล้านปี ลกัษณะเป็นก้อนหินขนาดมหมึา
วางเรียงกนั 3 ก้อน มองไกลหรือมองจากภาพถ่ายทางอากาศ มีรูปร่าง
คล้ายปลาวาฬ พอ่ แม่ ลกู ก าลงัวา่ย น า้กนัอยา่งสนกุสนาน จึงเรียกกนั
วา่”หินสามวาฬ” สามารถยืนชมทศันียภาพของป่าภวูวั ห้วยบงับาตร 
แก่งสะดอก หาดทรายแม่น า้โขงและภเูขาเมืองปากกระด่ิงสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึง่เราสามารถเดินขึน้ไปยืนบนหินวาฬ **
ควรสวมรองเท้าผ้าใบในการเดินทางขึน้หินสามวาฬ และควรใช้ความ
ระมดัระวงัในการเดิน 
น าท่านเดินทางสู่ อ าเภอเซกา  ( ระยะทาง 33 กม. ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ  45 นาที  ) น าทา่นขึน้เรือท้องถ่ินท่ีทา่เรือ ลอ่งเรือประมาณ 15นาที จากนัน้เดินเท้าอีก 1 กม. เพื่อ
ชม   น ำ้ตกถ ำ้พระ หรือ น า้ตกถ า้พระภวูวั ตัง้อยูบ่ริเวณเขตรักษาพนัธ์ุ
สตัว์ป่าภูววั บ้านถ า้พระ ต าบลโสกก่าม อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 
เป็นน า้ตกขนาดใหญ่ 3 ชัน้ ท่ีไหลอยูบ่นภเูขาหินทรายขนาดใหญ่  เป็น
สถานท่ีท่องเท่ียวพกัผอ่นหย่อนใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวชมความ
งามของน า้ตก นอกจากนีย้ังมีแอ่งน า้ขนาดใหญ่และร่องน า้ท่ีสามาร
เลน่เป็นสไลเดอร์ได้ ท าให้เลน่น า้กนัในล าธารกนัได้อยา่งสนกุสนาน 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร   
 น าท่านเดินทางสู่  จังหวัดนครพนม ( ระยะทาง 150 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ  2.30  ชั่วโมง ) 
จงัหวดัท่ีมีบนัทกึทางประวติัศาสตร์มาแตโ่บราณกาล ในฐานะเมืองเก่  าเคียงคูอ่ยูก่บัอาณาจกัรศรีโคตรบูร 
น าท่านชม  พญำศรีสัตตนำครำช แลนด์มาร์กเมืองนครพนม ตัง้อยู่
บนลานศรีสตันาคราช ริมฝ่ังแม่น า้โขงบริเวณหน้าส านกังานป่าไม้ ถ.
สนุทรวิจิตร เขตเทศบาลเมืองนครพนม เอกลกัษณ์เด่นของ “พญาศรี
สตัตนาคราช” คือการสร้างองค์พญานาคสีเหลอืงทองขนาดใหญ่ ตาม
ความเช่ือของชาวริมโขงทัง้ไทยและลาว ในแต่ละวันมีนักท่องเท่ียว
เดินทางมาชมและสกัการะขอพรกนัเป็นจ านวนมาก   

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร  สบายดี@นครพนม 
                                         พกันครพนม โรงแรม ฟอร์จูน ริเวอร์ววิ ระดบั 4 ดาว  

 
 
 
เช้า   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  

วันที่ ส่ี           4 
                พระธำตุพนม – จ.นครพนม – จ.มุกดำหำร – แก่งกะเบำ – สำมพันโบก - วดัเรืองแสง  
                         

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
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น าทา่นเดินทางสู ่อ าเภอธาตพุนม ( ระยะทาง 51กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ  45 นาที ) 
นมสัการ พระธำตุพนม ณ วดัพระธาตพุนมวรมหาวิหาร  เป็น
พระธาตปุระจ าปีเกิดของปีวอกและผู้ ท่ีเกิดวนัอาทิตย์   พระธาตุ
พนมไม่เพียงแตเ่ป็นศนูย์รวมจิตใจของชาวนครพนมเทา่นัน้ยงัเป็น
ท่ี เคารพของ ชาวไทยภาคอ่ืน ๆ และชาวลาวอีกด้วย วา่กนัวา่ถ้า
ใครได้มานมสัการพระธาตคุรบ 7 ครัง้ จะถือวา่เป็น “ลกูพระธาต”ุ 
เป็นสริิมงคลแก่ชีวิตและจะมีความเจริญรุ่งเรือง หรือแม้แตก่าร
ได้มากราบพระธาตพุนม 1 ครัง้ ก็ถือ เป็นมงคลแก่ชีวิตแล้ว  น า
ทา่นเดินทางสู ่จังหวัดมุกดำหำร เมืองสวยริมฝ่ังโขง ประตสููอิ่น
โดจีน  ( ระยะทาง  17 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 25 นาที ) 
จากนัน้แวะถ่ายรูปท่ี แก่งกะเบำ ตัง้อยูใ่น เขตบ้านนาแกน้อย อ.
หว้านใหญ่ เป็นแหล่งท่องเท่ียวพักผ่อนหย่อนใจมีทัศนียภาพท่ี
สวยงาม มองเห็นวิวล าน า้โขงทอดยาวซึง่เป็นพรมแดนกัน้ระหว่างประเทศไทยและเมืองไชยบุรี สปป.ลาว 
อากาศปลอดโปร่ง มีลมพดัตลอดเวลา ในพืน้ท่ีของแก่งกะเบายงัมีแลนด์มาร์คท่ีโดดเดน่  คือ พญาศรีภชุงค์
มุกดานาคราช รูปปัน้พญานาคหินอ่อน ล าตวัสีขาว สงู 11เมตร ยาว 51เมตร หนัหน้าไปทางล าน า้โขงมี
ความงดงามและสง่างามน าท่านเดินทางสู ่อ าเภอโพธ์ิไทร จังหวดัอุบลราชธานี  (ระยะทาง 144 กม. ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง ) 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  ครัวระเบียงโขง 
จากนัน้ชมความงดงามท่ีธรรมชาติรังสรรค์ สำมพันโบก    เป็นแก่งหินหรือกมุภลกัษณ์ท่ีอยูใ่ต้ล าน า้โขง ใน
อ าเภอโพธ์ิไทร จังหวดัอุบลราชธานี เกิดจากแรงน า้วนกัดเซาะ กลายเป็นแอ่งมากกว่า 3,000 แอ่ง และจะ
ปรากฏให้เห็นในช่วงฤดูแล้งท่ีน า้แห้งขอดแก่งหินดังกลา่วก็จะโผล่พ้นน า้คล้ายภูเขากลางล าน า้โขง จน
ชาวบ้านเรียกว่า แกรนแคนยอนน า้โขง ซึ่งจะปรากฏการณ์นีจ้ะเกิดขึน้ตัง้แต่ประมาณเดือนตุลาคม - 
พฤษภาคม ซึง่หลงัจากนัน้จะมีน า้หลากมาทว่มโบกเหลา่นัน้จมหายไปอยูใ่ต้แม่น า้ 
 
 
 

 
 

จากนัน้น าทา่นเดินทางสูอ่ าเภอโขงเจียม (ระยะทาง 100 กม. ใช้เวลา 1.40 ชม. ) 
น าทา่นชม  วัดสิรินธรวรำรำมภพูร้ำว หรือ วัดภพูร้ำว อีกช่ือหนึง่ท่ีนิยมเรียกกนัก็คือ วัดเรืองแสง   วดันี ้
จะตัง้อยูบ่นเนินเขาสงู ในอ าเภอสริินธร จงัหวดัอบุลราชธานี เป็นการจ าลองสภาพแวดล้อมของวดัป่าหิม
พานต์หรือเขาไกรลาศบนยอดเขาเราจะสามารถมองเห็นพระอุโบสถสปัีดทอง ตัง้เดน่งดงามอยู ่ด้านหลงั 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
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ของอุโบสถจะเป็นงานจิตรกรรมเรืองแสงสเีขียวของต้นกลัปพฤกษ์ อยู่
ด้านหลงัของอุโบสถในเวลากลางคืน สวยงามมาก 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า  ในโรงแรม  
พกั อ.โขงเจียม  โรงแรม ทอแสงโขงเจียม  ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่  

 
 
 
เช้า   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  

 จากนัน้น าทา่นชมเสำเฉลียง มีลกัษณะหินตัง้ซ้อนกนัโดยธรรมชาติ มีลกัษณะคล้ายดอกเห็ดเรียงรายอยู่
มากมายซึง่หินดงักลา่วจะปรากฏเห็นซากเปลอืกหอย กรวด ทราย อยู่
ในแ  ผน่ดินขนาดใหญ่  โดยประกอบจากหินทรายสองชุดคือหินทราย
ยคุครีเตเชียส ชัน้บน (ซึง่แข็งกวา่) และหินทรายยคุจูแรสซิก ชัน้ลา่ง (ซึง่
อ่อนกวา่) ถกูกระท าโดยน า้และลมเป็นเวลายาวนานกวา่ร้อยล้านปี จน
เกิด "กระบวนการต้านทานทางธรรมชาติ" ซึง่เป็นแรงกดทบั และแรง
ธรรมชาติอ่ืน ๆ ท าให้เม็ดทรายในเนือ้หินเช่ือมประสานกนัแนน่ขึน้ 
สง่ผลให้สามารถรักษารูปร่างได้ถึงปัจจุบนันี ้ สว่นช่ือ เสาเฉลยีง แผลง
มาจากค าวา่ "สะเลยีง" ซึง่แปลวา่เสาหิน   
น าทา่นชม อุทยำนแห่งชำติผำแต้ม  ชม หมู่ภำพเขียนสียุคก่อน
ประวัติศำตร์อำยุกว่ำ 3,000 ปี Unseen In Thailand ซึง่มี 4 กลุม่ภาพเขียน มีไม่ต ่ากวา่ 300ภาพ ซึง่เป็น
จ านวนภาพเขียนสโีบราณท่ีมากท่ีสดุเทา่ท่ีเคยค้นพบในประเทศไทย 
เดินทางสู ่อ าเภอเมือง อบุลราชธานี  (ระยะทาง 93 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30ชัว่โมง)   

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นชม วดัพระธำตหุนองบัว  ภายในวดัประดิษฐาน พระธาตเุจดีย์
ศรีมหาโพธ์ิ ท่ีสร้างขึน้เพื่อเป็นสญัลกัษณ์ครบรอบ 25 ศตวรรษของพทุธ
ศาสนาในปี พ.ศ.2500 ซึง่จ าลองแบบมาจากเจดีย์ท่ีพทุธคยา ประเทศ
อินเดีย 

เย็น    รับประทานอาหารเย็น  ณ ภตัตาคาร  มาดามเฮือง 
17.30 น. สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางสู ่สนามบินอุบลรำชธำนี 
19.35 น. โดยเท่ียวบินท่ี WE29  กลบัสูก่รุงเทพฯ 
20.40 น. ถึงสนามบินสวุรรณภมิู  กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
 

 

วันที่ห้ำ           5 
                      อุทยำนแห่งชำติผำแต้ม – เสำเฉลียง –  วัดพระธำตุหนองบัว – อุบลรำชธำนี   –  กรุงเทพฯ      
                         

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%81
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อัตรำค่ำบริกำร  อีสำน เลำะริมโขง  5วัน4คืน WE 
   

2564 6-9 ท่ำน/ตู้ พักเดี่ยว 

ผู้ใหญ่  พกัห้องละ 2 ท่ำน 18,800 บำท 4,800 บำท 

 
ค่ำบริกำรนีร้วม    ค่าตัว๋เคร่ืองบนิ กรุงเทพฯ-อดุรธานี//อบุลราชธานี -กรุงเทพฯ+ น า้หนกักระเป๋า 20 กก. 

   ค่ารถตู้ ท้องถิ่น 
  ค่าที่พกัโรงแรม 4 คืน 
  ค่าอาหารตามระบใุนรายการ   
  ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการที่ระบ ุ   
  ค่ามคัคเุทศก์น าเท่ียวตลอดการเดินทาง  
  ค่าประกนัอบุติัเหตุทกุที่นัง่ๆ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เง่ือนไขตามกรมธรรม์ 

ค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม   ค่าใช้จ่ายสว่นตวัต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น.     
   ค่าทิปไกด์และคนขบัรถ   
   ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัท่องเท่ียว   ( ถ้ามี ) 
   ค่าเข้าสถานท่ีท่องเท่ียวส าหรับชาวต่างชาติ 

เงื่อนไขกำรให้บริกำร 
- ในการจองครัง้แรก มดัจ าท่านละ  5,000 บาท พร้อมส าเนาบตัรประชาชน  
- สว่นท่ีเหลอืช าระก่อนเดินทาง 21 วนั  

หมำยเหตุ 
1. จ านวนผู้ เดินทางขัน้ต ่าผู้ใหญ่ 6 ท่านขึน้ไป/คนั  ราคา และรายการอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

2.  รายการท่องเท่ียวสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นส าคญั 

3. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ  ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย , การถูกท าร้าย, การสูญ
หาย, ความลา่ช้า หรือจากอบุติัเหตตุ่างๆ 

4  . ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,  ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทกุอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 
5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุติัเหตทุี่เกิดจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลง
ต่างๆ ที่ได้ระบไุว้แล้วทัง้หมด 

 


