
 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรม : 20429 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทุกคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

   

 

   

 

 

 

  

 



 

  

 สิงหาคม 20-24 / 27-31 
 กนัยายน 03-07 / 10-14 / 17-21 / 24-28 
 ตุลาคม 01-05 / 09-13 / 10-14 / 15-19 / 22-26 / 29ต.ค.-02พ.ย. 
 พฤศจิกายน  05-09 / 12-16 / 19-23 / 26-30 
 ธนัวาคม 03-07 / 04-08 / 09-13 / 17-21 / 24-28 

 

วันแรก(1)   กรุงเทพฯ – นครราชสีมา – อุดรธานี    
05.00 คณะนกัเดินทางพบกนั ณ ลิกไนทท์วัร์ เขตตล่ิงชนั กรุงเทพมหานคร โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยใหบ้ริการ  ก่อนการ

เดินทาง 
06.00 เดินทางโดยรถปรับอากาศ สู่ จ.นครราชสีมา (261 กม.) 
23.00 บริการขา้วตม้รอบดึก ระหว่างทาง ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน // หลงัอาหารเดินทางต่อ (310 กม.) 

วันที่สอง(2)   อุดรธานี – หนองหาน (ล่องเรือชม ‘ทะเลบัวแดง’) –  ป่าค าชะโนด 
          หนองคาย – ศาลาแก้วกู่ – วัดโพธ์ิชัย – ตลาดท่าเสด็จ 
05.00 รุ่งอรุณ ณ จ.อุดรธานี ท าภาระกิจส่วนตวั และบริการอาหารเชา้ ท่ีร้านอาหารทอ้งถ่ิน จากนั้นเดินทางสู่ บึง อ.กุม

ภวาปี (38 กม.) หนองหาน หนองน ้ าจืดธรรมชาติ
ท่ีอุดมสมบูรณ์ เต็มไปดว้ยปลาจ านวนมาก มีนกอ
ยา่งนอ้ย 74 ชนิด และพืชน ้ าอีกอยา่งนอ้ย 15 ชนิด 
โดยเฉพาะ บวัแดง หรือบวัสาย ท่ีจะพร้อมใจกนั
บานสะพร่ังในช่วงฤดูหนาวของทุกปีอีกดว้ย ลง
เรือหางยาวท่ีท่าเรือบ้านเดียมเพื่อชม ‘ทะเลบัว
แดง’ ท่ีบ่านสะพร่ังเต็มบึง 
(*** เดือนตุลาคมบัวเร่ิมแตกใบ และเร่ิมออก
ดอกตูมและบานเพ่ิมขึน้เร่ือยๆ บัวจะออกดอกมี
ป ริ ม าณมาก ท่ี สุด ใน ช่ ว ง เ ดื อน ธันวาคม -
กุมภาพันธ์) จากนั้นเดินทางสู่ ‘ค าชะโนด’ หรือ 
‘ป่าค  าชะโนด’ (89 กม.) สถานท่ีท่องเท่ียวศกัด์ิ

 มคัคุเทศกแ์ละทีมงานผูช้  านาญเสน้ทางและบริการดี เป็นกนัเอง สนุกสนาน มีความรู้  
 ท่ีพกัมาตรฐาน  
 รถตู ้ปรับอากาศ VIP ส าหรับคณะท่าน 
 อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านท่ีเราคดัเลือกให ้สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเยีย่ม  



สิทธ์ ท่ีตั้งอยู่อ  าเภอบา้นดุง จงัหวดัอุดรธานี ดินแดนท่ีเต็มไปดว้ยการเล่าขานต านานล้ีลบัอนัโด่งดงั ท่ีเช่ือกนัว่า
เป็นดินแดนของพญานาค ป่าค าชะโนด ตั้งอยู่ภายในพ้ืนท่ีวดัศิริสุทโธค าชะโนด ดา้นในของป่าค าชะโนด เป็น
ท่ีตั้งของศาลเจา้ปูศรีสุทโธ และ "บ่อน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิ" หรือ "บ่อค าชะโนด"   

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน  
บ่าย หลงัอาหารเดินทางสู่ จ.หนองคาย (81 กม.) น าท่านชม ‘ศาลาแกว้กู่’  หรือ วดัแขก อุทยานเทวาลยัแห่งความ

ศรัทธา  อนัเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งท่ีสวยงาม

แปลกตา จดัแสดงรูปป้ันก่ออิฐถือปูนเร่ืองราวทาง

ศ า สน า  จ  า น ว น ร ว มก ว่ า  2 0 0  อ ง ค์  โ ด ย

ประกอบด้วยพระพุทธรูป พระรูปของพระ

โพธิสัตว์ เทพเจ้าฮินดู บุคคลในคริสต์ศาสนา 

ความเช่ือพ้ืนบา้น และตวัละครจากรามเกียรต์ิ เป็น

สถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่และงดงามดูสวยงาม

ตระการตา  จากนั้ น เ ดินทาง สู่  ‘วัดโพธิชัย ’ 

สัก ก า ร ะ  ‘หลว งพ่ อพระ ใส ’ พระพุ ทธ รูป

คู่บา้นคู่เมืองของชาวหนองคาย เพื่อความเป็นสิริ

มงคล จากนั้นน าท่านสู่ ‘ตลาดท่าเสด็จ’ ริมแม่น ้ า

โขง แหล่งรวมสินคา้เป็นแหล่งซ้ือขายผลิตภณัฑจ์งัหวดัหนองคาย เช่น อาหารพ้ืนเมือง สินคา้โอท๊อป ของท่ีระลึก 

และของเคร่ืองใชต่้างๆ นอกจากน้ีริมถนนมีชยัใกลก้บัตลาดท่าเสด็จ มีตึกแถวโบราณเรียงรายอยู ่บางอาคารยงัอยู่

ในสภาพดี ใหเ้ดินชมและถ่ายภาพเล่นอีกดว้ย 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน  

ที่พกั : โรงแรมรอยัล นาคา หนองคาย หรือ ที่พกัระดับใกล้เคียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
วันทีส่าม(3)   อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท – วัดป่าภูก้อน – ถ า้ดินเพยีง 
    วัดผาตากเส้ือ (เกล็ดพญานาคริมโขง) 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั  
 หลงัอาหารเดินทางสู่ ‘อุทยานประวติัศาสตร์ภู

พระบาท" (69 กม.) ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาภูพาน 
ถือเป็นอุทยานท่ีแสดงถึงอารยธรรมของมนุษย ์
ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นหินทรายท่ีถูกขดัเกลา
จากขบวนการกดักร่อนทางธรรมชาติกดัเซาะ 
มาเป็นเวลาหลายลา้นปี ท าให้เกิดเป็นโขดหิน
น้อยใหญ่รูปร่างต่างๆ กนั มีจุดให้ชมหลายแห่ง 
เช่น ถ  ้าลายมือ ถ  ้าโนนสาวเอ ้ถ  ้าคน ถ  ้าววัแดง 
(ซ่ึงถ  ้าเหล่าน้ีสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นท่ีพ  านัก
ของมนุษยส์มยัหิน   นอกจากนั้นยงัมีลานหินท่ี
สวยงาม คือ ลานหินโนนสาวเอ ้ธรรมชาติได้
สร้างเพิงหินต่าง ๆ ไว ้ท าใหม้นุษยรุ่์นหลงั ๆ ได้
จินตนาการผกูเป็นเร่ืองต านานพ้ืนบา้น คือ เร่ือง 
"นางอุสา-ท้าวบารส" ชม "หอนางอุสา"  ท่ีตั้ ง
ตระหง่านเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่น โดยมี
ลกัษณะเป็นโขดหินลกัษณะคลา้ยรูปเห็ดตั้งอยู่
บนลาน จากนั้นน าท่านสักการะ "พระพุทธบาท
บัวบก" (2.3 กม.) รอยพระพุทธบาทมีลกัษณะ
เป็นแอ่งลึกประมาณ 60 เซนติเมตร ท่ีมีการสร้าง
พระธาตุเจดียค์รอบรอยพระพุทธบาท ภายใน
พระธาตุเจดียบ์รรจุพระบรมสารีริกธาตุ ตวัองค์
เจดียเ์ป็นทรงบวัเหล่ียมคลา้ยองค์พระธาตุพนม  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ‘วดัป่าภูกอ้น’ (59 กม.) สถานท่ีปฏิบติัธรรม ตั้งอยูใ่นเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายงู และ
ป่าน ้ าโสม ทอ้งท่ีบา้นนาค าใหญ่ ต าบลบา้นกอ้ง เป็น รอยต่อแผ่นดิน 3 จงัหวดั คือ อุดรธานี เลย และหนองคาย 
ภายในวดัมีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุ ในพระเกศพระร่วงโรจน์ศรีบูรพา ซ่ึงเป็นประธานประดิษฐานหนา้องคพ์ระ
ปฐมรัตนบูรพาจารยม์หาเจดีย ์มีพระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี เป็นพระพุทธรูปปางปรินิพพาน ท า
ดว้ยหินอ่อนขาวจากเมืองคาร์ราร่า ประเทศอิตาลี ความยาว 20 เมตร มี ลกัษณะอ่อนชอ้ยงดงาม 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน  



บ่าย เดินทางสู่ ‘ถ ้าดินเพียง’ (41 กม.) สถานท่ีท่ีมีเร่ืองเล่าและต านานเก่ียวกบัเร่ืองพญานาค อยูใ่นวดัถ  ้าศรีมงคล ภายใน
ถ ้ามีน ้ าช้ืนอยูต่ลอดเวลาและมีลกัษณะเป็นโพรงลอดผา่นเขา้ไปได ้อีกทั้งยงัมีจุดท่ีเช่ือมต่อกบัล  าน ้ าโขง ชาวบา้น
เช่ือว่าถ  ้ าแห่งน้ีเคยเป็นสายทางท่ีพญานาคใช้
เดินทางไปสู่เมืองบาดาล โดยภายในถ ้ามีการติด
ไฟนีออนสีต่างๆ กระทบกับช่องและโพรง
ภายในถ ้ายิง่ท าให้ดูมีความสวยงามและอศัจรรย ์ 
จากนั้นเดินทางสู่ ‘วดัผาตากเส้ือ’ (18 กม.)  ชม
ความงดงามทศันียภาพฝ่ังไทยและฝ่ังลาว โดยมี
แม่น ้ าโขงไหลผา่นแบ่งเสน้เขตแดนระหว่างสอง
ประเทศท่ีสร้างความประทับใจจากจุดชมวิว
ด้านบนของ ‘Skywalk’ ท่ีติดตั้ งอยู่บนหน้าผา  
ช่วงน ้ าลงจะเห็น ‘เกล็ดพญานาคริมโขง ’ 
ปรากฏการณ์ธรรมชาติอนัน่าอศัจรรยท่ี์เกิดจา
กลอนคล่ืนในแม่น ้ าโขงพัดพาเอาทรายและ
ตะกอนมาทบัถมจนคลา้ยเกลด็พญานาค มีใหพ้บ
เห็นโดยทวัร์ไปบริเวณสันดอนแม่น ้ าโขง (ควร
ติดกล้องส่องทางไกลมาด้วย) ท้ังนี้การเกิด
ปรากฏการณ์เกลด็พญานาคริมโขงจะขึน้อยู่กับ
กระแสน ้าและสภาพภูมิอากาศในขณะน้ัน 
ส่วนมากจะพบเห็นได้ในบางช่วงของฤดูหนาว 
และในฤดูร้อนของทุกปี ประมาณ เดือน ธ.ค.-
เม.ย. *** 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
  

ที่พกั : บ้านไม้ริมโขง รีสอร์ท หรือ ที่พกัระดับใกล้เคียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วันทีส่ี่(4)   ทะเลหมอก ‘ห้วยภูอีสัน’ – พระธาตุบังพวน - บึงกาฬ – วัดอาฮง – หินสามวาฬ   
05.30 รุ่งอรุณยามเชา้ น าทุกท่านเดินทางสู่ ‘ห้วยภูอีสนั’ 

(18 กม.) จากนั้นเปล่ียนเป็นรถทอ้งถ่ิน (รถอีแต๋น) 
สู่จุดชมทะเลหมอกท่ีสวยงามและข้ึนช่ือของ
หนองคาย  สัมผ ัสแสงแรกของวันและชม
ทศันียภาพแบบพาโนรามาเกาะแก่งของแม่น ้ าโขง
ท่ีเบ้ืองล่างท่ีสวยงาม 

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
 หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ ‘พระธาตุบงัพวน’ 

(72 กม.) มนัสการ พระธาตุเจดียเ์ก่าแก่ท่ีส าคัญ
ของจังหวัดหนองคาย ว ัดพระธาตุบังพวน 
นอกจากมีองค์พระธาตุแล้ว ย ังกลุ่มโบราณ
สถานท่ีเรียกว่า สตัตมหาสถาน ท่ีสร้างข้ึนตามคติ
พุทธศาสนา จ  านวน 7 แห่ง คือ โพธิบลัลงัก,์ อนิม
มิสเจดีย,์ รัตนจงกรมเจดีย,์ รัตนฆรเจดีย,์ อชาปาล
นิโครธเจดีย ,์มุจลินทเจดีย ์ และราชายตนะเจดีย ์
ซ่ึงในวดัพระธาตุบงัพวนแห่งน้ีนบัเป็นท่ีเดียวใน
โลกท่ียงัหลงเหลือโบราณสถานอนัเป็นสัตตมหา
สถานจากอดีตครบทั้ง 7 ส่ิง  

10.30 เดินทางสู่ ‘วดัอาฮงศิลาวาส’ (72 กม.) ตั้งอยู่ท่ีอ. 
เมืองบึงกาฬ ริมฝ่ังแม่น ้ าโขงบริเวณแก่งอาฮง แอ่ง
น ้ าขนาดใหญ่จากฝ่ังไทยถึงฝ่ังลาวท่ีมีความยาว
ประมาณร้อยกว่าเมตร บริเวณหนา้วดัซ่ึงเป็นท่ีตั้ง
ของแก่งอาฮง คือ จุดท่ีลึกท่ีสุดของแม่น ้ าโขงซ่ึงมี
ความลึก 200    

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน  
บ่าย เดินทางสู่ ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงดิบกะลา ป่าภู

สิงห์ และป่าดงสีชมพู (44 กม.) บริเวณน้ีจะเต็ม
ไปดว้ยกลุ่มกอ้นหินรูปทรงต่างๆ หน้าผา และถ ้า 
กระจายอยู่ทัว่พ้ืนท่ี น าท่านข้ึนสู่ ‘หินสามวาฬ’ 
(Tree Rock Whale) มีอายุกว่า 75 ลา้นปี ลกัษณะ
เป็นก้อนหินขนาดมหึมาวางเรียงกัน 3 ก้อน 
รูปร่างคลา้ยปลาวาฬ  สามารถยืนชมทศันียภาพ
ของป่าภูววั หว้ยบงับาตร แก่งสะดอก หาดทรายแม่น ้ าโขง และภูเขาเมืองปากกระด่ิงสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวอยา่งชดัเจน 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 



ที่พกั : โรงแรม เดอะ วัน หรือ ที่พกัระดับใกล้เคียง 
 

วันทีห้่า(5)  ภูทอก (วัดเจติยาศรีวิหาร) – บึงโขงหลง –  กรุงเทพฯ   
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
07.30 เดินทางสู่ “วดัภูทอก” หรือ ว”ัดเจติยาศรีวิหาร” (47 

กม.) จากนั้นเดินเทา้ข้ึนสู่ยอดภูทอก จุดเด่นของภู
ทอกก็คือ สะพานไมแ้ละบันไดข้ึนชมทัศนียภาพ
รอบ ๆ ภูทอก เวียนไปมา รอบภูทอกแบบ 360 ซ่ึงมี
ทั้งหมด 7 ชั้น ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 5 ปี 
ทาง เ ดิน ข้ึนแต่ละชั้ นจะผ่านทั้ งผ่านซอก หิน 
สามารถมองเห็นทิวทศัน์ของเนินเขาเต้ียๆ สลบักนั 
และทัศนียภาพของภูลงักา รวมถึงอุโมงค์ และถ ้ า
ต่างๆ  และพุทธวิหารอันเป็นท่ีบรรจุพระบรม
สารีริกธาตุ ชั้นท่ี 6 จะเป็นจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดของ
ภูทอก 

10.00 เดินทางสู่ ‘บึงโขงโหลง’ (26 กม.) แวะเก็บภาพ
บรรยากาศของทะเลสาบขนาดใหญ่ท่ีเป็นพ้ืนท่ี
อนุรักษ์ และแหล่งอาศัยของสัตว์น ้ า และพืชน ้ า
นานาชนิด เช่น นกกว่า 100 ชนิด โดยเป็นนกอพยพ
กว่า 50 ชนิด 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน ระหว่างเดินทางกลบั 

*** อาหารเย็นอสิระตามอัธยาศัย *** 
24.00 กลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร 
การล่าชา้ของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น  เพ่ือความเหมาะ และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ได้
มอบหมายให ้มคัคุเทศกมี์อ  านาจตดัสินใจ  ทั้งน้ีจะค านึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชนข์องหมู่คณะ
เป็นส าคญั  

 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดการเดินทางท่องเที่ยว 2563 
วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ ราคาท่านล่ะ 

พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
เด็ก 2-12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

มีเตียงเสริม 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 
ไม่มีเตียงเสริม 

พกัท่านเดียว  
เพ่ิมท่านล่ะ 

27-31 ส.ค. 63 5,990 5,990 5,790 5,490 1,500 
03-07 ก.ย. 63 6,990 6,990 6,790 6,490 2,000 

10-14 ก.ย. 63 6,590 6,590 6,390 6,090 1,500 

17-21 ก.ย. 63 6,590 6,590 6,390 6,090 1,500 

24-28 ก.ย. 63 6,590 6,590 6,390 6,090 1,500 

01-05 ต.ค. 63 6,590 6,590 6,390 6,090 1,500 

09-13 ต.ค. 63 6,990 6,990 6,790 6,490 2,000 

10-14 ต.ค. 63 6,990 6,990 6,790 6,490 2,000 

15-19 ต.ค. 63 6,590 6,590 6,390 6,090 1,500 

22-26 ต.ค. 63 6,990 6,990 6,790 6,490 2,000 

29ต.ค.-02พ.ย. 63 6,590 6,590 6,390 6,090 1,500 

05-09 พ.ย. 63 6,590 6,590 6,390 6,090 1,500 

12-16 พ.ย. 63 6,590 6,590 6,390 6,090 1,500 

19-23 พ.ย. 63 6,590 6,590 6,390 6,090 1,500 

26-30 พ.ย. 63 6,590 6,590 6,390 6,090 1,500 

03-07 ธ.ค. 63 6,990 6,990 6,790 6,490 2,000 

04-08 ธ.ค. 63 6,990 6,990 6,790 6,490 2,000 

09-13 ธ.ค. 63 6,990 6,990 6,790 6,490 2,000 

17-21 ธ.ค. 63 6,590 6,590 6,390 6,090 1,500 

24-28 ธ.ค. 63 6,990 6,990 6,790 6,490 2,000 

จ านวนลูกค้าออกเดินทางเพยีง 8 ท่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 



อัตราค่าบริการน้ีรวม 
1. ค่ารถปรับอากาศ VIP น าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ   
2. โรงแรมท่ีพกัระดบัมาตรฐาน 3 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
3. ค่าอาหารทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ  
4. ค่าล่องเรือหางยาวชม ทะเลบวัแดง 
5. มคัคุเทศกผ์ูม้ีประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้ ดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าทิปมคัคุเทศกพ์ร้อมทั้งผูช่้วยมคัคุเทศก ์ และค่าทิปพนกังานขบัรถ ท่านละ 400 บาท 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท์ ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  

เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง และการช าระเงิน  
1. กรุณาช าระค่ามดัจ  าทวัร์ 2,500 บาท/ท่าน ภายใน 24 ชัว่โมงท าการนบัจากวนัจอง พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน (ท่ี

สะกดช่ือและนามสกุลภาษาองักฤษ เพื่อใชน้ าส่งประกนัการเดินทาง) และหลกัฐานโอนเงิน 
2. ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนัท าการ หรือตามวนัเรียกเก็บเงินท่ีระบุ (การไม่ช าระเงินค่า

มดัจ  าหรือช าระไม่ครบ บริษทัฯ มีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทาง) 

เง่ือนไขการยกเลิก   
1. กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจง้หลงัจากจ่ายเงินมดัจ  าแลว้ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 2,000 บาท หาก

แจง้ ระหว่าง 15-8 วนัท าการ ก่อนวนัเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินใหก้บัลูกคา้จ  านวน 50 % ของเงินท่ีลูกคา้
ไดช้  าระไวแ้ลว้ หากแจง้นอ้ยกว่า 8 วนัท าการก่อนวนัเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ินใหก้บัลูกคา้  

2. กรณีท่ีมีการจองต ่ากว่า 20 ท่าน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมน้ีโดยจะคืนเงินท่ีลูกคา้ไดช้  าระไวแ้ลว้
ทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



***หมายเหตุ*** 
● การเดินทางในแต่ละคร้ังตอ้งมีผูเ้ดินทางท่ีเป็นผูใ้หญ่ จ  านวน 20 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 
● รายการท่องเท่ียวอาจมกีารเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง

การเมือง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงประโยชน์
และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด 

● หากท่านไม่ไดเ้ดินทางท่องเท่ียวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการท่ี
ขาดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีท่ีท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรือแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บริษทัฯใหท้ราบล่วงหนา้ 
● ทางบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางท่ีเกิดจากเหตุสุดวิสยั อาทิ 
ภยัจากธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ 
● การจดัท่ีนัง่บนรถบสัข้ึนอยูก่บัล  าดบัการจอง และถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ 
● เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
 

มาตรการการดูแลป้องกนั ในช่วงภาวะโควทิ 19 
● ผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
● ตตอ้งมีการรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก่์อนข้ึน-ลงรถทุกคร้ัง 
● ท่ีนัง่บนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ) 
● มีการฉีดพ่นท าความสะอาดบนรถโดยสาร 
 
หากใครสนใจจะจอง... 
      .  สอบถามผา่น.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 
      .  จองทวัรผ์า่น.FB inbox ก็ไดเ้ชน่กนั-> http://m.me/unithaitrip 

      .  หรอืโทร 02-234-5936 
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