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ก ำหนดกำรเดนิทำง 
พฤษภาคม 64 07-10, 14-17, 21-24, 28-31 มิถุนายน 64 04-07, 11-14, 18-21, 25-28 

กรกฎาคม 64 02-05, 09-12, 16-19, 23-26 สิงหาคม 64 06-09, 13-16, 20-23, 27-30 

กนัยายน 64 03-06, 10-13, 17-20, 24-27 ตุลาคม 64 01-04, 08-11, 15-18, 22-25 

พฤศจิกายน 64 05-08, 12-15, 19-22, 26-29 ธันวาคม 64 03-06, 10-13, 17-20, 24-27 
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มนต์เสน่ห์อสีำนเหนือ อุดรธำนี หนองคำย 4 วนั 2 คืน 
เส้นทำงตำมรอยพญำนำค  เปิดต ำนำนแห่งควำมเช่ือแห่ง “ค ำชะโนด” 

ย้อนรอยมรดกโลกบ้ำนเชียง อนัซีนแห่งธรรมชำต ิ“ทุ่งทะเลบัวแดง”  

ชมววิ Skywalk  อนัซีนหนองคำย “วดัผำตำกเส้ือ” พระนอนหินอ่อน “วดัป่ำภูก้อน”  
วนัศุกร์  กรุงเทพฯ – อดุรธำนี  
 

20.00 น. คณะพร้อมกนั ณ จุดจอดรถ ป๊ัมน ้ำมนัปตท ดินแดง-วภิำวดีรังสิต โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัคอยใหก้ำรตอ้นรับ 
20.30 น. ออกเดินทำงสู่ จงัหวดัอุดรธำนี โดยรถตูป้รับอำกำศ พร้อม บริกำรอำหำรว่ำง และน ำ้ด่ืมบนรถ  
 

วนัเสำร์  อดุรธำนี – ทะเลบัวแดง กมุภวำปี – พพิธิภัณฑ์เมืองอดุร – ไม้บ้ำนคำเฟ่ – วงันำคนิทร์ค ำชะโนด –    

พพิธิภัณฑ์สถำนแห่งชำติบ้ำนเชียง – VT แหนมเนือง – โรงแรม  
 

06.00 น. UNSEEN อุดร!  “ทะเลบัวแดง” ใหญ่สุดในไทย ถ่ำยรูปสวยสุดชิค ปังๆ กนัไป กบั ทุ่งดอกไม้ กลำง 

ทะเลสำบ มหัศจรรยท์ำงธรรมชำติกว่ำหม่ืนไร่ และยงัเป็นแหล่งน ้ ำธรรมชำติท่ีอุดมสมบูรณ์ไป ดว้ย พนัธ์ุปลำ 
พนัธ์ุนก และพืชน ้ ำ จ  ำนวนมำก โดยดอกบวัจะออกดอกมีปริมำณมำกท่ีสุดในช่วงเดือนธันวำคม – กุมภำพนัธ์ 
และค่อย ๆ ลดปริมำณ ลงในเดือนมีนำคม ดอกบวัจะบำนในช่วงเช้ำตรู่จนถึงเวลำประมำณ 11.00 น. ท่ำนจะ
มองเห็น ดอกบวัแดง บำนเตม็ทอ้งน ้ำ หนองหำนสุดลูกหูลูกตำงดงำม อยำ่งหำท่ีเปรียบไม่ได ้จึงเป็นท่ีมำของค ำวำ่ 
ทะเลบวัแดง กิจกรรมในกำรมำเท่ียวทะเลบวัแดงก็คือ ลงเรือล่องชมควำมสวยงำมของท่ีน่ี และถ่ำยรูปสวยๆ ค่ะ 
เรำจะไดช้มทะเลบวัแดงอยำ่งใกลชิ้ด แวะถ่ำยรูปคู่กบัดอกบวัแดงสวยๆ ไดเ้ต็มท่ีไปเลยจำ้  (ช่วงเวลาท่ีบัวออกดอก
สวยท่ีสุดคือช่วงเดือนธันวาคม-กมุภาพันธ์ ท้ังนีขึ้น้อยู่กับสภาพอากาศ) 

 
07.30 น. บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ร้ำนอำหำร มำดำมพำเท่ห์ 2515 (บริกำรอำหำรชุดเซ็ต)  
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09.00 น. พพิธิภัณฑ์เมืองอดุรธำนี กบัรูปแบบกำรเล่ำเร่ืองและน ำเสนอดว้ยเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัน่ำสนใจ ภำยใตรู้ปแบบ 
อำคำรเก่ำแก่ท่ีจะท ำให้เรำลืมภำพของกำรเท่ียวพิพิธภณัฑ์ประจ ำจงัหวดัในแบบเดิม พิพิธภณัฑ์เมืองอุดรธำนี 
จดัตั้งข้ึนในอำคำรรำชินูทิศ ซ่ึงเป็นอำคำรเก่ำแก่ท่ีสร้ำงข้ึนในสมยัรัชกำรท่ี 6  ตั้งอยู่ในเมืองอุดรธำนี ใกลก้บั
หนองประจกัษ ์ โดยจดัแสดงเร่ืองรำวต่ำงๆเก่ียวกบัจงัหวดัอุดรธำนีนบัตั้งแต่ประวติัศำสตร์ โบรำณคดี ธรรมชำติ
วทิยำ ธรณีวทิยำ ประวติัศำสตร์ทอ้งถ่ิน และศิลปวฒันธรรม รวมถึงพระประวติัและพระเกียรติคุณของกรมหลวง
ประจกัษศิ์ลปำคมผูก่้อตั้งเมืองอุดรธำนี 

 
 

ไม้บ้ำน คำเฟ่น่ำรัก ชิคๆ สไตล์บ้ำนไม้ที่แสนอบอุ่น  เป็นเหมือนสถำนท่ีเก็บสะสมงำนฝีมือของนกัออกแบบ
งำนไมต่้ำงๆ เอำไวท่ี้น่ี ภำยในพื้นท่ีมีบำ้นไมอ้ยูห่ลำยหลงั แต่ละหลงัจดัแสดงผลงำนเก่ียวกบังำนไมไ้วเ้ยอะมำก 
ทั้งเฟอนิเจอร์ และของแต่งบำ้น มีมุมนัง่ชิลล ์กินอำหำร ด่ืมกำแฟ ทั้งแบบหอ้งแอร์และในสวนส่วนช้ินงำนทุกช้ิน
เป็นงำนแฮนด์เมด สำมำรถสอบถำมรำคำ หรือสั่งจองได ้ส่วนของคำเฟ่ บริกำรอำหำร เคร่ืองด่ืม และของหวำน 
อำหำรส่วนใหญ่เป็นอำหำรไทยสไตลฟิ์วชัน่น่ำกินมำกๆ ใครอยูอุ่ดรธำนี  หรือใครมีแพลนจะไปอุดรธำนี อยำ่ลืม
แวะ “MAIBAAN (ไมบ้ำ้น)” ถ่ำยรูปเช็คอิน กินขนม ซ้ือของฝำกติดไมติ้ดมือกลบัไปกนันะครับ 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวนัเมนูอำหำรพืน้บ้ำน ณ ร้ำนอำหำรท้องถิ่น  
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บ่ำย “เยือนเกำะนำคำ ค ำชะโนด” สถำนทีศั่กดิ์สิทธิ์แห่งดนิแดนพญำนำค เช่ือวำ่เป็นสถำนท่ีศกัด์ิสิทธ์ิดินแดนล้ีลบั

ของพญำนำค เป็นท่ีเคำรพย  ำเกรงและศรัทธำของคนในจงัหวดัอุดรธำนีและอีสำนตอนบน ค ำชะโนดมีลกัษณะ
เป็น เกำะลอยน ้ำ ท่ีเตม็ไปดว้ยตน้ชะโนด  ป่ำค ำชะโนดเป็นสถำนท่ีปรำกฏในต ำนำนพื้นบำ้น เช่ือวำ่เป็นท่ีสิงสถิต
ของพญำนำคปู่ศรีสุทโธ ยำ่ศรีประทุมมำ และส่ิงล้ีลบัต่ำง ๆ เกำะค ำชะโนดไม่เคยจมน ้ำ โดยมีควำมเช่ือท่ีวำ่เพรำะ
มีพญำนำคคอยปกปักรักษำ มีควำมเช่ือท่ีว่ำ ค  ำชะโนด เป็นสถำนท่ีข้ึนลงระหว่ำงมนุษยพิภพกบันำคพิภพของ
พญำสุทโธนำครำช ผูส้ร้ำงแม่น ้ ำโขงและเป็นเจำ้ของปลำบึก เม่ือพญำนำคสุทโธนำคข้ึนมำบนมนุษยพิภพก็จะ
เป็นมนุษยแ์ละมีช่ือเรียกวำ่เจำ้ปู่ศรีสุทโธ เม่ือเขำ้มำถึงภำยในพื้นท่ีของค ำชะโนด จะรู้สึกไดถึ้งควำมร่มร่ืน อำกำศ
ภำยนอกท่ีร้อน เม่ือมำอยูท่ี่น่ีจะรู้สึกเยน็อยำ่งบอกไม่ถูก  เพรำะปกคลุมดว้ยป่ำตน้ชะโนดขนำดใหญ่ บริเวณตรง
กลำงค ำชะโนดจะมีบ่อน ้ ำท่ีลึกมำก น ้ำในบ่อไม่เคยแห้งเลย เช่ือกนัวำ่บ่อน ้ ำค  ำชะโนดทะลุไปถึงแม่น ้ ำโขงได ้บ่อ
น ้ ำศกัด์ิสิทธ์ิใชด่ื้มกินรักษำโรคได ้สำมำรถใชลู้บหวัเพื่อควำมเป็นศิริมงคล ดำ้นหลงัของค ำชะโนด เป็นทำงเดิน
ไมช้มบรรยำกำศของป่ำค ำชะโนด ท่ีรำยลอ้มดว้ย ตน้ไมสู้งใหญ่ โดยเฉพำะตน้ชะ ให้ควำมรู้สึกเหมือนเดินอยูใ่น
ป่ำดึกด ำบรรพ ์ 
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พิพิธภัณฑ์สถำนแห่งชำติบ้ำนเชียง พิพิธภณัฑสถำนแห่งชำติประเภทแหล่งอนุสรณ์สถำน จดัตั้งข้ึนในแหล่ง
โบรำณคดีบำ้นเชียง อนัเป็นแหล่งประวติัศำสตร์ส ำคญัทำงภำคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และภูมิภำค
เอเชียอำคเนย ์ภำยในพิพิธภณัฑมี์กำรจดัแสดงหลกัฐำนท่ีไดจ้ำกกำรส ำรวจขดุคน้ท่ีบำ้นเชียง และแหล่งโบรำณคดี
ใกลเ้คียง ประกอบดว้ยภำชนะดินเผำ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และส่ิงอ่ืนๆ อีกมำกมำย ซ่ึงผูเ้ขำ้ชมจะไดรั้บรู้ถึงกำร
ด ำรงชีวติของมนุษยใ์นยคุก่อนประวติัศำสตร์ยอ้นหลงัไปกวำ่ 5,000 ปี  

เยน็  รับประทำนอำหำรเยน็ ณ ร้ำนอำหำร วที ีแหนมเนือง (VT Namnueng) 

 น ำท่ำนเขำ้เช็คอินโรงแรมท่ีพกั โรงแรมนภำลยั อุดรธำนี หรือเทียบเท่ำ 
 

 

วนัอำทติย์  อดุรธำนี – วดัป่ำภูก้อน - หนองคำย - ถ ำ้ดินเพยีง วดัถ ำ้ศรีมงคล - วดัผำตำกเส้ือ - โรงแรม  
 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม และคืนหอ้งพกั  

 
 

วัดป่ำภูก้อน ตั้งอยู่ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติป่ำนำยูงและป่ำน ้ำโสม ทอ้งท่ีบำ้นนำค ำ อนัเป็นรอยต่อแผน่ดิน 3 
จงัหวดั คือ อุดรธำนี เลย และหนองคำย ก ำเนิดข้ึนจำกกำรด ำริชอบของพุทธบริษทัส่ี ผูต้ระหนกัถึงคุณประโยชน์
อนัยิง่ใหญ่ของธรรมชำติและป่ำตน้น ้ำล ำธำร ซ่ึงก ำลงัถูกท ำลำย ซ่ึงวดัป่ำภูกอ้นนั้นไดรั้บหนงัสืออนุญำตใหเ้ขำ้ท ำ
ประโยชน์หรืออำศยัอยูใ่นเขตป่ำสงวนแห่งชำติ เพื่อจดัตั้งพุทธอุทยำน อยำ่งถูกตอ้งตำมกฎหมำย  โดยกำรสร้ำง
วดันั้นเป็นกำรอนุรักษ์และรักษำผืนป่ำบริเวณโดยรอบของวดัให้คงสภำพสมบูรณ์ เด่นที่สุดของวัดป่ำภูก้อน
แห่งนี้ คือพระวิหำรขนำดใหญ่ที่สวยงำมมำก ภำยในประดิษฐำนองค์พระพุทธรูปหินอ่อนขำวปำง
ปรินิพพำน ซ่ึงสถำปัตยกรรมกำรออกแบบวิหำรบนวดัป่ำภูกอ้นแห่งน้ี เป็นกำรออกแบบในลกัษณะศิลปกรรม
ไทยแบบรัตนโกสินทร์ประยุกต์ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ ด้ำนล่ำงของพระวิหำร ขบัรถลงมำอีกนิดจะมีพระปฐมรัตน
บูรพำจำรยม์หำเจดีย ์เป็นท่ีประดิษฐำนพระบรมสำรีริกธำตุ และรูปป้ันหินอ่อนของครูบำอำจำรย ์พระภิกษุสงฆ์
ช่ือดงัของประเทศไทย  
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ถ ้ำดินเพียง วัดถ ้ำศรีมงคล  เป็นสถำนท่ีท่ีมีเร่ืองเล่ำและต ำนำนเก่ียวกบัเร่ืองพญำนำค  ภำยในถ ้ ำมีน ้ ำช้ืนอยู่
ตลอดเวลำและมีลกัษณะเป็นโพรงลอดผำ่นเขำ้ไปได ้อีกทั้งยงัมีจุดท่ีเช่ือมต่อกบัล ำน ้ ำโขง  ชำวบำ้นเช่ือวำ่ถ ้ำแห่ง
น้ีเคยเป็นสำยทำงท่ีพญำนำคใชเ้ดินทำงไปสู่เมืองบำดำล โดยภำยในถ ้ำมีกำรติดไฟนีออนสีต่ำงๆ กระทบกบัช่อง
และโพรงภำยในถ ้ำยิ่งท ำให้ดูมีควำมสวยงำมและอศัจรรยย์ิ่งข้ึน  ถ ้ำแห่งน้ีถูกคน้พบโดยบงัเอิญเม่ือปี พ.ศ. 2530 
จำกชำวบำ้น ลุงค ำสิงห์ เกศศิริ เจำ้ของพื้นท่ี ซ่ึงต่อมำไดม้อบท่ีดินสร้ำงวดัจนกลำยเป็นวดัถ ้ำศรีมงคล และพฒันำ
เป็นสถำนท่ีท่องเท่ียวข้ึนช่ือเร่ืองควำมน่ำอศัจรรยข์องธรรมชำติ 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั เมนูอำหำรพืน้บ้ำน ณ ร้ำนอำหำรท้องถิ่น  

 
จุดชมววิทีส่วย ที ่“วดัผำตำกเส้ือ” เป็นจุดชมววิอกีจุดทีส่วยมำกๆ เป็นจุดชมววิริมแม่น ำ้โขง มองออกไปก็
จะเห็นฝ่ังของเพื่อนบำ้นเรำ คือ ฝ่ังลำว สวยมำกๆ และนอกจำกววิสวยๆ แลว้ท่ีวดัผำตำกเส้ือยงัมีสกำยวอลก์กระ
จกใส ใหเ้ดินชมววิถ่ำยรูปกนัแบบ Panorama อีกดว้ย ท่ีส ำคญัสกำยวอลก์แห่งน้ียงัเป็นแห่งแรกในไทยดว้ย โดย
มีควำมยำวประมำณ 16 เมตร ยืน่ออกจำกหนำ้ผำประมำณ 6 เมตร สำมำรถเดินชมไดป้ระมำณ 20 คน วดัผำตำกเส้ือ 
เป็นวดัท่ีตั้งอยูบ่นยอดเขำสูง  วดัแห่งน้ีไม่ไดเ้ป็นแต่สถำนท่ีปฏิบติัธรรมเท่ำนั้น แต่ยงัเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีควำม
งดงำมตำมธรรมชำติ  

เยน็  รับประทำนอำหำรเยน็ เมนูอำหำรพืน้บ้ำน ณ ร้ำนอำหำรท้องถิ่น 
 ไดเ้วลำสมควรน ำคณะเดินทำงเขำ้ท่ีพกั โรงแรมรอยลั นำคำรำ, พนัลำ้น บูติค หนองคำย หรือเทียบเท่ำ  
 

วนัจันทร์  หนองคำย – วดัโพธ์ิชัย – ศำลำแก้วกู่ - ตลำดท่ำเสด็จ - กรุงเทพ 
 

09.00 น. บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม และคืนหอ้งพกั  



หนา้ 7 - Code JNL22-โปรแกรม มนตเ์สน่ห์อีสานเหนือ อุดรธานี หนองคาย 4 วนั 2 คืน เดินทางทุกวนัศุกร์_พฤษภาคม-ธนัวาคม64 

เชำ้ วัดโพธ์ิชัย ประดิษฐำนหลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปส ำคญัคู่เมืองหนองคำย  เป็นพระพุทธรูปขดัสมำธิรำบ 
ปำงมำรวิชยัหล่อดว้ยทองสีสุก เดิมทีนั้นหลวงพ่อพระใสไดป้ระดิษฐำน ณ เมืองเวียงจนัทน์ พ.ศ. ๒๓๒๑ สมยั
กรุงธนบุรีไดอ้ญัเชิญไปไวท่ี้เมืองเวียงค ำ และถูกเชิญมำประดิษฐำนไวท่ี้วดัโพนชยั เมืองเวียงจนัทน์อีก ต่อมำใน
รัชกำลท่ี ๓ เจำ้อนุวงศ ์เมืองเวียงจนัทน์เป็นกบฎ สมเด็จพระบวรรำชเจำ้มหำศกัด์ิพลเสพย ์เป็นจอมทพัยกพลมำ
ปรำบ จึงไดอ้ญัเชิญพระสุก พระเสริม และพระใส ลงมำดว้ย โดยอญัเชิญมำจำกภูเขำควำยข้ึนประดิษฐำนบนแพ
ไมไ้ผ่ ซ่ึงผูกติดกนัอย่ำงมัน่คงล่องมำตำมล ำน ้ ำงึม เม่ือล่องมำถึงตรงบำ้นเวินแท่นในขณะนั้น เกิดอศัจรรยแ์ท่น
ของพระสุกไดเ้กิดแหกแพจมลงไปในน ้ำ โดยเหตุท่ีมีพำยพุดัแรงจดั และบริเวณนั้นไดน้ำมวำ่ “เวนิแท่น” 

 
 ศำลำแก้วกู่  อุทยำนเทวำลัยแห่งควำมศรัทธำ พื้นท่ี 42 ไร่ ในชุมชนสำมคัคี  กลำยเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ี

นกัท่องเท่ียวทั้งชำวไทยและชำวต่ำงชำติเขำ้มำชมควำมแปลกตำดว้ยควำมแปลกใจเพรำะเตม็ไปดว้ยรูปป้ันก่ออิฐ
ถือปูนมำกมำยทรงสูงตระหง่ำนใหญ่โตถูกสร้ำงข้ึนดว้ยควำมศรัทธำและควำมเช่ือของ ปู่บุญเหลือ สุรีรัตน์ หรือ 
ปู่เหลือ (พ.ศ.2476-2539) ว่ำทุกศำสนำผสมผสำนกนัไดโ้ดยปรำรถนำให้ "อุทยำนเทวำลยั" หรือ "ศำลำแกว้กู่" 
หรือท่ีชำวหนองคำยเรียกกนัง่ำยๆวำ่ "วดัแขก" เป็นสถำนท่ีแทนภำพดินแดนแห่งกำรหลุดพน้จำกกิเลสทั้งปวง 

เทีย่ง อสิระอำหำรกลำงวนั ณ ตลำดท่ำเสด็จ   

 
ตลำดท่ำเสด็จ หรือ ตลำดอินโดจีน เดิมช่ือ ตลำดท่ำเรือ ตั้งอยู่ริมแม่น ้ำโขง ในเขตเทศบำลเมืองหนองคำย 
เป็นแหล่งรวมสินคำ้เป็นแหล่งซ้ือขำยผลิตภณัฑ์จงัหวดัหนองคำย เช่น อำหำรพื้นเมือง สินคำ้โอทอ๊ป ของท่ีระลึก 
และของเคร่ืองใชต่้ำงๆ โดยเฉพำะสินคำ้ท่ีเก่ียวกบัเด็กมีเยอะมำก นอกจำกน้ีริมถนนมีชยัใกลก้บัตลำดท่ำเสด็จ มี
ตึกแถวโบรำณเรียงรำยอยู ่บำงอำคำรยงัอยูใ่นสภำพดี ใหเ้ดินชมและถ่ำยภำพเล่นอีกดว้ย 

22.00  เดินทำงถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ พร้อมควำมประทบัใจ 
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--------------------------------------------------------------- 

รำยกำรท่องเท่ียวและกิจกรรมอำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถึงควำมปลอดภยัของท่ำนเป็นส ำคญั 

ส่ิงทีค่วรน ำติดตัวไปด้วย - กลอ้งถ่ำยรูป, เส้ือกนัหนำว, อุปกรณ์กนัแดด หมวก แวน่ตำ, รองเทำ้สวมใส่สบำย
, ยำประจ ำตวั 

 
 

ขอขอบคุณภาพประกอบความเข้าใจ จากแหล่งข้อมลูอ้างอิงด้านล่าง เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการเชิญชวนคนไทยเท่ียวไทย 
เพ่ือช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเท่ียวภายในประเทศ  
พิพิธภณัฑเ์มืองอุดรธานี www.facebook.com/ud 
ไมบ้า้น คาเฟ่ https://www.facebook.com/maibaan 
ถ ้าดินเพียง วดัถ ้าศรีมงคล, ศาลาแกว้กู่ https://thailandtourismdirectory.go.th/ 
ตลาดท่าเสด็จ http://www.nongkhaidiscovery.com/ 

 
 
 

ข้อแนะน ำส ำหรับกำรเดินทำง ในช่วงภำวะโควดิ 19 
*สมำชิกตอ้งใส่หนำ้กำกอนำมยัตลอดกำรเดินทำง  
*ก่อนข้ึน-ลงรถทุกคร้ัง  ทำงบริษทัจะมีมำตรกำร วดัไข ้ และลำ้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอล ์ 
 

 

อตัราค่าบริการ เดนิทางทุกวนัศุกร์ เดือนพฤษภาคม-ธันวาคม 64 

 
อตัราค่าบริการนี้รวม    
1. ค่ารถตูป้รับอากาศ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
2. ค่ามคัคุเทศก ์คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
3. ค่าท่ีพกั 2 คืน พร้อมอาหารเชา้  
4. ค่าเขา้สถานท่ีท่องเท่ียว ตามรายการท่ีระบุ 
5. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ตามรายการท่ีระบุ 

ค่าบริการท่านละ (บาท) / ไม่มรีาคาเด็ก พกัเดี่ยว เพิม่ 

6,999.- 1,500.- 

http://www.facebook.com/ud
https://www.facebook.com/maibaan
https://thailandtourismdirectory.go.th/
http://www.nongkhaidiscovery.com/
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6. ประกนัอุบติัเหตุตามกรมธรรม ์(วงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อาย ุ75-85 ความ
คุ้มครองเหลือ 50% อายตุ า่กว่า 1 ปี หรือ อายเุกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวการถกูฆาตกรรมหรือถกูท า
ร้าย) 
7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (ในกรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนการช าระเงิน หากแจง้ภายหลงัการ
ช าระเงิน ทางบริษทัฯ จะไม่ออกยอ้นหลงัใหทุ้กกรณี)  
 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือรายการทวัร์ท่ีระบุ อาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีท่ีเกิดจาก
การเจบ็ป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) หรือเช่าจกัรยาน ค่ากิจกรรมผจญภยัต่างๆ  เป็นตน้ 
2. ค่าทปิไกด์และพนักงานขับรถ ท่านละ 300 บาท 
 
วธีิการจอง 
1. กรุณาแจง้รายละเอียด วนัท่ีเดินทาง ช่ือผูจ้อง พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและช่องทางติดต่อ (เบอร์มือถือ/ไลน์
ไอดี/อีเมล)์ ส่งขอ้มูลทั้งหมดมายงัอีเมล ์หรือ ไลน์ 
2. เม่ือเจา้หนา้ท่ีไดรั้บขอ้มูลแลว้ จะติดต่อกลบั เพื่อยนืยนัการจอง พร้อมรายละเอียด 
3.ช าระค่าทวัร์เต็มจ านวน เพื่อเป็นการยนืยนัการจองจึงจะถือวา่ไดท้  าการส ารองท่ีนัง่เสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเขา้ทาง
ธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด หากไม่ช าระตามก าหนด ขออนุญาตตดัท่ีนัง่ใหลู้กคา้ท่านอ่ืนท่ีรออยู ่การช าระไม่ครบ 
ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข ทางผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกทวัร์และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินตามเง่ือนไขการ
ยกเลิก 
 

การยกเลกิการเดินทาง  
1. ขอสงวนสิทธ์ิการยกเลิก เน่ืองจากเป็นแพคเก็จราคาพิเศษ หากเกิดการเปล่ียนแปลงใดๆ ท่ีเป็นเหตุสุดวสิัย อาทิ สภาพ
อากาศ การนดัหยดุงาน การปฏิวติั หรืออ่ืนๆ ลูกคา้สามารถปรับเปล่ียนวนัเดินทางในโปรแกรมนั้นๆได ้
2. ทางผูจ้ดัจะไม่มีการคืนเงินค่าบริการทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆ 
 

หมายเหตุ  

1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 6 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน ดงักล่าวทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง 
2. การเปล่ียนแปลงโปรแกรม อาจเกิดข้ึนได ้ ตาม สถานการณ์ อาทิเช่น การเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ เป็นตน้  ซ่ึง
บริษทัฯ และผูจ้ดั จะด าเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทาง ให้ดีท่ีสุด 
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3. ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรับผดิชอบค่าเสียหายท่ีเกิดกบัชีวติ ร่างกาย การเจบ็ป่วย การถูกท าร้าย ความตาย อุบติัเหตุ
ต่างๆ  สูญหายในทรัพยสิ์นหรืออยา่งอ่ืน การนดัหยดุงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวติั  และอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึน
ทางตรงหรือทางออ้ม  
4. พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อ  านาจของผูจ้ดัก ากบั  
5. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากบริษทัขนส่ง  ผูเ้ดินทางไม่สามารถ
เรียกร้องค่าเสียหาย ไม่วา่ในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใชจ่้ายท่ีบริษทัจ่ายไป
แลว้ เป็นตน้    
6. ขอความร่วมมือในเร่ืองความประพฤติของคนเดินทาง หากผูจ้ดัเห็นวา่ผูเ้ดินทางประพฤติตนท่ีอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อ
ผูเ้ดินทางอ่ืนๆ หรือทรัพยสิ์น หรือขดัขวางการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ี (ตวัแทน) หรือไม่ปฏิบติัตามค าช้ีแจงของ
เจา้หนา้ท่ี (ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามท่ีเห็นสมควรเพื่อป้องกนัไม่ใหค้วามประพฤติดงักล่าวด าเนินต่อไป ซ่ึง
รวมไปถึงการยบัย ั้ง และปฏิเสธใหบ้ริการ 
 
   
 

 
 


