
 

 
 

    � วนั � คืน อุดรธานี-สกลนคร-นครพนม 

 
 

 

 
บิน กรุงเทพ – อุดรธานี– นครพนม– กรุงเทพ โดยสายการบินไทยสมายล์ 

เริ�มต้น 13,900 รวมทิปแล้ว อาหาร 5 มื�อเดินทางด้วยรถตู้ 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. 

หรือช่วงวันเดินทางอื�นๆตามที�คณะส่วนตัวต้องการ (โปรดสอบถาม) 



 

 
 

 

หมายเหตุ 

ทัวร์ภายในประเทศ ทุกโปรแกรม ทางบริษัท จะคอนเฟิร์มกรุ๊ปออกเดินทางและ

รับจํานวนสูงสุด ที�กรุ๊ปละ 8 ท่าน  

 

หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มราคาทัวร์อาจมีการปรับเปลี�ยนได้ในกรณ ี

 

1. ตั�วเครื�องบิน มีการปรับราคาขึ�น เปลี�ยนแปลงเที�ยวบิน หรือเปลี�ยนแปลงสาย

การบิน ทั�งนี�ตั�วที�ออกสําหรับคณะเดินทาง จะเป็นตั�วเดี�ยวทั�งหมด (ราคา

เปลี�ยนแปลงขึ�นลงตามหน้าเวบ็ไซต์ของสายการบิน) **หรือบริษัทจะจัดหา

เที�ยวบินและสายการบินทดแทนที�สอดคล้องกบัโปรแกรมการเดินทางให้ใกล้เคยีง

ที�สุด 

 

2. โรงแรมที�พกั มีการปรับราคาขึ�น หรือ หาโรงแรมทดแทน กรณีโรงแรมเดิมไม่

สามารถรองรับคณะได้  

 

โดยทางบริษัท จะแจ้งให้ทุกท่านรับทราบราคาและเงื�อนไข ก่อนที�จะมีการเรียก

เกบ็ชําระมัดจํา 
 

 

 

 



 

 
 

� วนั � คืน อุดรธานี-สกลนคร-นครพนม 
(อุดรธานี) – บา้นหว้ยสาํราญ – วดัโพธิสมภรณ์  - พพิิธภณัฑเ์มืองอุดรธานี 

สวนสาธารณะหนองประจกัษศิ์ลปาคม - ศาลเจา้ปู่ยา่- ศูนยว์ฒันธรรม ไทย-จีน  

วดัป่าสันติวนาราม – (สกลนคร) - พิพิธภณัฑอ์าจารยฝั์�น อาจาโร 

อุทยานบวัเฉลิมพระเกียรติ –วดัถํ�าผาแด่น – วดัพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร 

(นครพนม) – พระธาตุพนม – พระธาตุเรณู – พระธาตุมรุกขนคร– พญาศรีสัตตนาคราช 

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 

วันที�หนึ�ง กรุงเทพฯ - อุดรธานี 

05.20 น. คณะพบเจา้หนา้ที�และมคัคุเทศกไ์ดที้� เคาน์เตอร์เชค็อิน สายการบินไทยสมายล ์อาคารผูโ้ดยสารขา

ออก ณ สนามบินสุวรรณภูมิ สัมภาระนํ� าหนัก 20 กก. สําหรับโหลด และ ถือขึ�นเครื�องไม่เกิน 7 

กก. (ขอสงวนสิทธิ� ในการเปลี�ยนแปลงสายการบิน) 

07.25 น. ออกเดินทางสู่อุดรธานีโดย เที�ยวบิน WE8 (ใชเ้วลาบินประมาณ 1.05 ชั�วโมง)  

08.35 น. เดินทางถึงสนามบินอุดรธานี นาํท่านรับสัมภาระ  

นําท่านเดินทางสู่ บา้นห้วยสําราญ (ระยะทาง 20 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) แหล่ง

ท่องเที�ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่ของจงัหวดัอุดรธานี ตั�งอยู่ในอาํเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี ซึ� งเป็น

หมู่บา้นที�มีพื�นที� 625 ไร่ ใหญ่ที�สุดในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ บา้นห้วยสําราญ ขึ�นชื�อว่าเป็น 

“หมู่บา้นไมด้อกไมป้ระดบั” จากวิถีชีวิตชาวบา้นที�ปลูกไมต้ดัดอก เพื�อบูชาพระ ส่งขาย หรือใชใ้น

พิธีกรรมต่าง ๆ ส่วนใหญ่ปลูกตน้ดอกมะลิ ดอกพุดกรอง ดาวเรือง หงอนไก่ และบานไม่รู้โรย 

ส่วนพนัธุ์อื�น ๆ เช่น เบญจมาศ คตัเตอร์ กุหลาบร้อยมาลยัสร้อยทอง รวมแลว้ประมาณ 30 สาย

พนัธุ์ เรียงแถวเป็นแนวยาวกว่า 150 เมตร มองเห็นไกลสุดสายตา โดยชนิดของเมล็ดพนัธุ์จะปลูก

เวียนหมุนเปลี�ยนตลอดทั�งปี อิสระให้ท่านถ่ายภาพความสวยงามของทุ่งดอกไม้ตามฤดูกาล 

จากนั�นนาํท่านเดินทางสู่ วดัโพธิสมภรณ์ (ระยะทาง 20 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที ) 

เป็นวดัที�มีความสาํคญัแห่งหนึ�งของจงัหวดัอุดรธานี เริ�มสร้างเมื�อ พ.ศ. ���� ในสมยัรัตนโกสินทร์ 

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว รัชกาลที� 9 ไดโ้ปรดเกลา้ฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาติ ให้วดั

โพธิสมภรณ์เป็นพระอารามหลวงชั�นตรี ชนิดสามัญ ปลายรัชกาลที� � ภายในวดัยงัมีสถานที�

น่าสนใจต่าง ๆ อาทิ เช่น ภาพจิตรกรรมฝาผนงั เรื�องราวปฏิปทาพระธุดงคก์รรมฐานสายหลวงปู่



 

 
 

มั�น ภูริทตัโต  สะทอ้นภาพประวติัศาสตร์ของพระสงฆ์ในวดัโพธิสมภรณ์มุ่งศึกษากัมมฏัฐาน 

ปฏิบติัสืบต่อตามครูอาจารย,์ พระบรมธาตธุรรมเจดีย,์ ตูพ้ระไตรปิฎกลายทองลดนํ�า, รอยพระพุทธ

บาทจาํลอง เป็นตน้  
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 
 

   

บ่าย  นาํท่านเดินทางสู่ พิพิธภณัฑเ์มืองอุดรธานี จดัตั�งขึ�นในอาคารราชินูทิศ ซึ� งเป็นอาคารเก่า สร้างขึ�น

ในสมยัรัชกาลที� 6 พิพิธภณัฑ์นี� จดัเปิดทาํการให้บริการแก่ประชาชนเขา้เยี�ยมชมตั�งแต่วนัที� 18 

มกราคม 2547 ซึ� งเป็นวนัคล้ายวนัสถาปนาจังหวดัอุดรธานี ที�ชาวเมืองได้จัดงานเฉลิมฉลอง

ครบรอบ 111 ปี ถือเป็นแหล่งท่องเที�ยวทางประวติัศาสตร์ที�สําคญัของจงัหวดัอุดรธานี เพราะได้

รวบรวมเรื�องราว ประวติัความเป็นมาของจงัหวดัอุดรธานีไวที้�พิพิธภณัฑ์นี�  โดยผูที้�มาเยือนจะได้

รับรู้เรื�องราวเกี�ยวกบัจงัหวดัอุดรธานีในแง่มุมต่าง ๆ อิสระให้ท่านชมภายในพิพิธภณัฑ ์จากนั�น

แวะถ่ายรูปกบั สวนสาธารณะหนองประจกัษศิ์ลปาคม เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่และมีหนอง

นํ� าอยู่บริเวณโดยรอบตั�งอยู่ใจกลางเมือง ชาวอุดรธานีนิยมมาทาํกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิเช่น 

ออกกาํลงักาย กีฬา สนามเด็กเล่น และยงัมีจุดเด่นสําคญัคือ เป็ดเหลืองยกัษแ์ห่งเมืองอุดรธานีที�ตั�ง

เด่นอยูก่ลางหนองนํ�ารอใหทุ้กท่านมาเยี�ยมเยอืน นาํท่านสักการะ ศาลเจา้ปู่ ยา่ ศูนยว์ฒันธรรม ไทย-

จีน สถานที�ตกแต่งโดยจาํลองบรรยากาศแบบจีน เหมือนยกเมืองจีนมาไวใ้จกลางอุดร โดยสร้าง

ขึ�นเพื�อเชิดชูองคเ์จา้ปู่ เจา้ยา่ ที�เป็นที�เคารพและศรัทธาของชาวอุดรธานีและจงัหวดัใกลเ้คียง อีกทั�ง

เป็นแหล่งในการสืบสานวฒันธรรม ประเพณีอนัดีงามของชาวจีนที�อพยพจากประเทศจีนมาพึ�ง

พระบรมโพธิสมภารในจงัหวดัอุดรธานี   

ค ํ�า รับประทานอาหารกลางคํ�า ณ ร้านอาหาร 

 



 

 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที�พกั Vela Dhi Hotel Udonthani  หรือเทียบเท่า  

หมายเหตุ : หากห้องพกัเต็มจะหาโรงแรมเทียบเท่าให้กบัคณะ 
 

วันที�สอง อุดรธานี - สกลนคร 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ พุทธอุทยานวดัป่าดงไร่ หรือ วดัป่าสันติวนาราม (ระยะทาง 61 กม. ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 1.15 ชม. ) นําท่าน ชมพระอุโบสถกลางนํ� ารูปดอกบัว หนึ� งเดียวในสยาม 

ภายนอกงดงามดว้ยการก่อสร้างเป็นรูปดอกบวั ส่วนภายในวิจิตรตระการตาดว้ยภาพวาดฝาผนงัที�

บอกเล่าเรื�องราวพุทธประวติั มีองคพ์ระประธานสีขาวโดดเด่นเป็นสง่าอยู่ภายในอุโบสถ บริเวณ

โดยรอบอุโบสถยงัโอบลอ้มไปดว้ยบึงนํ� าขนาดใหญ่ที�ชาวบา้นเรียกว่า หนองนํ� าอีสานเขียว ซึ� งมี

ปลาอาศยัอยูเ่ป็นจาํนวนมาก 

 

นาํท่านเดินทางสู่ พิพิธภณัฑอ์าจารยฝั์�น อาจาโร (ระยะทาง 82 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 

ชม. )  ตั�งอยูที่�วดัป่าอุดมสมพร ซึ�งเป็นวดัที�พระอาจารยฝั์�น อาจาโร เกจิอาจารยชื์�อดงัสายวิปัสสนา

กรรมฐานเคยจาํพรรษาอยู ่โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เสด็จมาวางศิลา

ฤกษ์ แลว้เสร็จในปี 2525 โดยอาคารพิพิธภณัฑ์ตั�งอยู่ภายในสวน ลกัษณะตวัพิพิธภณัฑ์ มีความ

งดงามของตวัอาคารที�เป็นเอกลกัษณ์เป็นรูปเจดียฐ์านกลมกลีบบวัสามชั�น ภายในมีรูปปั� นพระ

อาจารยฝั์� นมีขนาดเท่ารูปจริง ในท่านั�งห้อยเทา้ และถือไมเ้ทา้ไวใ้นมือ มีตูก้ระจกบรรจุอฐิั และ

แสดง เครื�องอฐับริขารที�ท่านใชเ้มื�อยามมีชีวิต รวมทั�งประวติัความเป็นมาตั�งแต่เกิดจนมรณภาพ  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 

 



 

 
 

บ่าย นาํท่านชม อุทยานบวัเฉลิมพระเกียรติ สร้างขึ�นเมื�อปี พ.ศ.2553 เพื�อเป็นแหล่งรวบรวมบวัพนัธ์ุต่าง 

ๆ และรองรับการประชุม วิชาการบวันานาชาติปี พ.ศ.2553 นอกจากนี�ยงัเป็นสถานที�ศึกษาคน้ควา้ 

ของนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั�วไป รวมทั�งยงัเป็นแหล่งพกัผ่อนหย่อนใจ และเป็นแหล่ง

ท่องเที�ยวแห่งใหม่ของจงัหวดัสกลนคร  ความโดดเด่นของอุทยานบวัคือ มีบึงบวัขนาดใหญ่ที�

ตั�งอยู่ดา้นหน้าทางเขา้ มีสะพานไมสี้แดงทอดยาวเชื�อมต่อกนัสําหรับเดินชม ดอกบวัรอบสระ มี

ศาลาชมวิวกลางบึงบวัสาํหรับพกัผอ่นหยอ่นใจ นบัเป็นอุทยานบวัที�ใหญ่ที�สุดของประเทศ  

 

นาํท่านเดินทางสู่ วดัถํ�าผาแด่น (ระยะทาง 40 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที ) ตั�งอยู่บน

เทือกเขาภูพาน เป็นอีกหนึ� งในสถานที�ที�ห้ามพลาดของสกลนคร ที�งดงามดว้ยงานแกะสลักบน

หน้าผาหินที�มีเอกลกัษณ์วิจิตรศิลป์ ถ่ายทอดเรื�องราว พุทธประวติั  เป็นวดัเก่าแก่อีกวดัหนึ� งใน

จงัหวดัสกลนคร มีความเป็นมานับร้อยปี  วดัตั�งอยู่บนภูเขาสูง ท่ามกลางธรรมชาติที�ร่มรื�นและ 

โดยมีการจดัพื�นที�ให้สามารถชมทิวทศัน์และถ่ายรูป บริเวณศาลาผาแดงมองเห็นตวัเมืองสกลนคร

และทะเลสาบหนองหารไดแ้บบ 180 องศา นาํท่านเดินทางสู่ วดัพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร (ระยะทาง 

28 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 40 นาที ) ปูชนียสถานสําคญัคู่บา้นคู่เมืองสกลนครมาแต่โบราณ 

ภายในวิหารใกลพ้ระธาตุเชิงชุม เป็นที�ประดิษฐานหลวงพ่อองคแ์สนอนัศกัดิ� สิทธิ�  เป็นที�เคารพนบั

ถือ และเป็นศูนยร์วมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในจงัหวดัสกลนคร   ยอดฉตัรเหนือองคพ์ระธาตุทาํ

ดว้ยทองคาํบริสุทธิ�  หนกั 247 บาท ภายในมีรอยพระพุทธบาท 4 พระองค ์นบัตั�งแต่พระกกุสันทะ 

พระโกนาคม พระกสัสะปะ และพระโคดม  วดัพระธาตุเชิงชุม นบัเป็นดินแดนอนัศกัดิ� สิทธิ�  ดงัคาํ

กล่าวที�ว่า “จะมีครั� งไหนที�ไดอ้านิสงส์มากไปกว่าการไดม้าบูชา พระธาตุที�สร้าง ครอบรอยพระ

บาทแห่งพระพุทธเจ้าถึง 4 พระองค์” เชื�อกันว่าอานิสงส์ในการนมสัการพระธาตุเชิงชุมนั�นจะ



 

 
 

ก่อให้เกิดความ เป็นสิริมงคลสูงสุดแก่ตนเองและครอบครัวให้มีความเจริญรุ่งเรือง แคลว้คลาด

ปราศจากอนัตราย 

คํ�า รับประทานอาหารกลางคํ�า ณ ร้านอาหาร 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที�พกั  At Sakon Hotel หรือเทียบเท่า  

หมายเหตุ : หากห้องพกัเต็มจะหาโรงแรมเทียบเท่าให้กบัคณะ 
 

วันที�สาม สกลนคร - นครพนม – กรุงเทพฯ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

ได้เวลานําท่านเดินทางสู่ พระธาตุพนม (ระยะทาง 75 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชม. ) 

ประดิษฐาน ณ ริมฝั�งแม่นํ� าโขง อยู่ภายในบริเวณวดัพระธาตุพนมวรมหาวิหาร พระธาตุประจาํผูที้�

เกิดวนัอาทิตย ์เชื�อกันว่า ถา้ใครได้มานมสัการพระธาตุครบ 7 ครั� ง จะถือว่าเป็น “ลูกพระธาตุ” 

ไดรั้บอานิสงคบ์ุญบารมี มีคนเคารพนบัถือ ชีวิตดี เจริญรุ่งเรือง 

  

จากนั�นนาํท่านสักการะ พระธาตุเรณู (ระยะทาง 15 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที ) พระ

ธาตุประจาํผูที้�เกิดวนัจนัทร์ ประดิษฐานอยู่ ณ วดัพระธาตุเรณู ใจกลางตวัอาํเภอเรณูนคร โดย

จาํลองมาจากพระธาตุพนมองคเ์ดิม แต่เลก็กวา่ ภายในเจดียบ์รรจุพระไตรปิฎก พระพุทธรูปทองคาํ 

พระพุทธรูปเงิน เพชรนิลจินดา หน่องา เครื�องกกุธภณัฑ์ของพระยาและเจา้เมือง รวมถึงสิ�งของ

อื�นๆ ที�ชาวบา้นบริจาค เชื�อกนัวา่คนที�เกิดวนัจนัทร์มกัเป็นคนมีเสน่ห์ ใครไดก้ราบไหวจ้ะมีรูปงาม

ผอ่งใส เหมือนแสงจนัทร์ ซึ�งตรงกบัลกัษณะของเทพประจาํวนัจนัทร์นั�นเอง นาํท่านสักการะ พระ

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



 

 
 

อาํเภอธาตุพนม สร้างขึ�นเมื�อปี พ.ศ. 2536 เนื�องในวโรกาสที�พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ

พลอดุลยเดช ทรงครองราชยค์รบ 50 ปี องค์พระธาตุก่ออิฐถือปูนเป็นผงัสี� เหลี�ยม ลกัษณะคลา้ย

พระธาตุพนม แต่มีขนาดเล็กกว่า และสูงประมาณ 40 เมตร เชื�อกนัว่าผูที้�ไปนมสัการพระธาตุ จะ

ไดรั้บอานิสงส์ส่งผลใหเ้กิดความดีความชอบ เพิ�มความรัก ความสามคัค ี 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 
 

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

มาร์คสําคญัของนครพนม ประดิษฐานบนริมฝั�งแม่นํ� าโขง บนลานศรีสัตตนาคราช องคพ์ญานาค

ทองเหลืองที�ใหญ่ที�สุดของภาคอีสาน  พญาศรีสัตตนาคราช มีความเด่นสง่าเพราะมี 7 เศียร ลาํตวั

เดียว   ซึ� งต่างรํ� าลือว่า หากใครมาขอพรหรือบนบานองค์พญาศรีสัตตนาคราช อาจสัมฤทธิ� ผล

เพราะเชื�อว่ามีความศกัดิ� สิทธิ�   สําหรับใครที�มาถึงนครพนมตอ้งไม่พลาดแวะมากราบไหวข้องพร

องคพ์ญาศรีสัตตนาคราชเพื�อความเป็นสิริมงคล  

 

นาํท่านแวะชมและถ่ายรูป สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 3 (ระยะทาง 13 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

�� นาที )  เป็นสะพานที�เชื�อมต่อระหว่างประเทศไทย (นครพนม) กบัประเทศลาว (คาํม่วน) เป็น

สะพานที�มีความสวยงามมากอีกแห่งหนึ� งในประเทศไทยมีวิวขา้งหลงัเป็นภาพภูเขาหินปูนของ

ประเทศไทย-ลาวลูกนอ้ยใหญ่ที�เรียงรายสลบัซบัซอ้น  บริเวณดา้นล่างสะพานมีจุดชมวิวที�สามารถ

มองเห็นสะพานไดจ้ากขา้งล่าง ตั�งอยู่ริมฝั�งโขงสามารถมาเดินเล่นพกัผ่อนรับลมเยน็ ไดเ้วลานาํ

ท่านเดินทางเลือกซื�อและชอ้ปปิ� งของฝาก ของที�ระลึก ก่อนนาํท่านเดินทางสู่สนามบิน 

 

 



 

 
 

15.30 น. นาํท่านสู่สนามบิน เพื�อเชค็อิน 

17.25 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยสมายล ์เที�ยวบิน WE33 (ใชเ้วลาบิน 1.25

ชั�วโมง)    

18.50 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิ� ภาพ (BON VOYAGE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

3 วนั 2 คืน อดุรธานี-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. 

หรือช่วงวันเดินทางอื�นๆตามที�คณะส่วนตัวต้องการ (โปรดสอบถาม) 

อตัราค่าบริการ   ราคาทวัร์/ท่าน (บาท) 

ผูใ้หญ่พกั 2 ท่านต่อห้อง  13,900 

พกัเดี�ยวเพิ�มท่านละ 2,000 

ไม่เอาตั�วเครื�องบินหกัคืน ท่านละ (ผูใ้หญ่) 2,000 

**ราคาอาจมีการปรับขึ�น – ลง ตามราคานํ�ามนัที�ปรับขึ�นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที�สายการบินประกาศ

ปรับและที�มีเอกสารยนืยนัเท่านั�น (คิด ณ วนัที� 17 ก.พ.2564) ** 

ขอ้แนะนาํและแจง้เพื�อทราบ 

 สาํหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง กรุณาแจง้ล่วงหนา้เพื�อตรวจสอบกบัทางโรงแรม 

 กรณีเดินทางเป็นตั�วกรุ๊ป หากออกตั�วแลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปลี�ยนวนัเดินทางได ้

 กระเป๋าเดินทางเพื�อโหลดท่านละ 1 ใบ นํ�าหนกัไม่เกิน 20 กก., กระเป๋าถือขึ�นเครื�อง นํ�าหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 

โปรแกรมท่องเที�ยว (ตามที�ระบุไวใ้นรายการ) อตัรานี� รวมถึง 

 ตั�วเครื�องบินไป-กลบัชั�นนกัท่องเที�ยวโดยสายการบินไทยสมายล ์(กระเป๋าเดินทาง นํ�าหนกั ไม่เกิน 20 กก./

ท่าน) หรือสายการบินภายในประเทศสายการบินอื�น กรณีตั�ว ณ วนัเดินทางไม่สามารถรองรับคณะได ้โดย

บริษทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 บริการคณะดว้ยรถตู ้เพื�อความคล่องตวั 8  ท่าน / คนั 

 ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีนํ�ามนั,ค่าประกนัภยัทางอากาศ 

 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 500,000 บาท  

 ค่าที�พกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 

 ค่าอาหารทุกมื�อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนาํเที�ยว, ค่าเขา้ชมสถานที� 

 นํ�าดื�มบริการบนรถวนัละ 2 ขวด/ท่าน/วนั 

 เจา้หนา้ที� (ไกดไ์ทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 ค่าทิปพนกังานขบัรถ/ไกด ์

 

  



 

 
 

อตัรานี�ไม่รวมถึง 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ ค่าเครื�องดื�มมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอื�นๆที�ไม่ไดร้ะบุ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม �% และภาษีหกั ณ ที�จ่าย �% 
 

การชําระเงิน งวดที� 1 : สํารองที�นั�งจ่าย 7,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลงัมีการยืนยันกรุ๊ปออกเดินทาง

แน่นอน 

  งวดที� 2 : ชําระส่วนที�เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  
 

กรณียกเลกิ  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 30 วนัล่วงหนา้ก่อนการเดินทางหกัค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ�นจริง เช่นมดัจาํตั�วเครื�องบิน,  

วีซ่าและค่าดาํเนินการ (ถา้มี), ค่าโรงแรม, ค่าตั�วรถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงใหแ้ก่ลูกคา้ไดรั้บทราบ  

(หมายเหตุ: ช่วง Peak season สายการบินใหม้ดัจาํล่วงหนา้ 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร์ 50% + ค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ�นจริง   

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยดึค่าทวัร์ 100% 

- ผูเ้ดินทางที�ไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื�องจากการยื�นเอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  
 

หมายเหต ุ: 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีผู้เดินทาง ตํ�ากว่า 8 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทาง

ทราบล่วงหนา้  

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการเปลี�ยนแปลงรายการท่องเที�ยว กรณีที�เกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของ

สายการบิน  การนดัหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   

ทั�งนี�จะคาํนึงและรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากที�สุด 
 

ตั�วเครื�องบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลื�อนวนัเดินทางกลบั ท่าน

จะตอ้งชาํระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที�สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซึ� งทางบริษทัฯ ไม่

สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณีที�ยกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตั�วเครื�องบินไปแลว้ ผู ้

เดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั�น (ในกรณีที�ตั�วเครื�องบินสามารถทาํการ Refund ได้

เท่านั�น) 

 ท่านที�จะออกตั�วเครื�องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื�อขอ

คาํยนืยนัวา่ทวัร์นั�นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั�วภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจาก



 

 
 

พนักงาน แล้วทัวร์นั�นยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที�เกี�ยวข้องกับตั�วเครื� องบิน

ภายในประเทศได ้

 เมื�อท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงื�อนไขที�บริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและห้อง 

 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที�ท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 

เตียง 

(TRIPLE ROOM) ขึ�นอยูก่บัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซึ�งมกัมีความ

แตกต่างกนั ซึ� งอาจจะทาํให้ท่านไม่ไดห้้องพกัติดกนัตามที�ตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัห้องที�พกัแบบ 3 

เตียงได ้
 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึ�นเครื�องบิน 

 กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ที�จะถือขึ�นเครื�องบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด 

ตะไบเลบ็ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนาํติดตวัขึ�นบนเครื�องบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุที�เป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั�น นํ�าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการ

ตรวจอยา่งละเอียดอีกครั� ง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ�นเครื�องไดไ้ม่เกิน 10 ชิ�น ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. 

แลว้ใส่รวมเป็นที�เดียวกนัในถุงใสพร้อมที�จะสาํแดงต่อเจา้หนา้ที�รักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์าร

การบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซื�อสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบ ุวนัเดินทาง เที�ยวบิน จึงสามารถนาํ

ขึ�นเครื�องได ้และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 

 สําหรับนํ� าหนักของสัมภาระที�ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเครื�องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สําหรับ

ผูโ้ดยสารชั�นประหยดั/ Economy Class Passenger ซึ� งขึ� นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวาง

นํ� าหนกัเพิ�มเป็นสิทธิ� ของสายการบินที�ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หาก นํ� าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกว่าที�สายการ

บินกาํหนด 

 สาํหรับกระเป๋าสัมภาระที�ทางสายการบินอนุญาตใหน้าํขึ�นเครื�องได ้ตอ้งมีนํ�าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมี

สัดส่วนไม่เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 สาํหรับหน่วยวดั “นิ�ว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สาํหรับหน่วยวดั 

“เซนติเมตร” (Centimeter) 



 

 
 

 ในบางรายการทวัร์ ที�ตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นํ�าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ�ากวา่

มาตรฐานได ้ทั�งนี�ขึ�นอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธิ� ไม่รับภาระ ความ

รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในนํ�าหนกัส่วนที�เกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระที�มีลอ้เลื�อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ�นเครื�องบิน 

(Hand carry) 

 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนําไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที�เช็คไปกับเครื�อง เพราะหากเกิดการสูญหาย 

สายการบินจะไม่รับผิดชอบ 

 กรณีกระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่าน

ได ้ดงันั�นท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

แบบฟอร์มการสํารองที�นั�ง  

� วนั � คืน อดุรธานี-สกลนคร-นครพนม 
ราคาทัวร์ 13,900 บาท :  30 ม.ีค - 1 เม.ย. /  20-22 เม.ย. /  11-13 พ.ค. /  

 18-20 พ.ค./  8-10 มิ.ย. / 22-24 มิ.ย. 

หรือช่วงวันเดินทางอื�นๆตามที�คณะส่วนตัวต้องการ (โปรดสอบถาม) 
ลาํดบัที� ชื�อ – สกุล (ภาษาองักฤษ) เบอร์โทรศพัท ์ ห้องพกั 

(SGL/TWN/ 

DBL/ TRP) 

เลขที� 

สะสมไมล ์

อาหาร 

(หากแพอ้าหาร โปรดระบุ) 

      

      

      

      

      

      

 

ชื�อผู้สํารองที�นั�ง............................................................................เอเย่นต์............................................................... 

โทรศัพท์....................................แฟกซ์..................................................อเีมล......................................................... 

โทรศัพท์มือถือ.............................................. 
 

 

 

 


