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DAY 1  กรุงเทพฯ – อุดรธานี           (-/-/-) 
20.30 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ปั๊มน้้ามันบางจาก (ข้างสมบัติทัวร์ ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว) โดยมีเจ้าหน้าที่

ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อ้านวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรับหน้ากากอนามัยแบบผ้า บริการ
จุดเช็คอุณหภูมิร่างกายก่อนการเดินทาง และมัคคุเทศก์คอยให้ค้าแนะน้ามาตราการการป้องกัน COVID-19 
ก่อนออกเดินทาง (พ่นฆ่าเชื้อยานพาหนะ และตรวจเช็คอุณหภูมิพนักงานคบขับรถก่อนการเดินทาง )  
*กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทางมายังจุดนัดหมาย เนื่องจากรถออกเดินทางตามเวลา หากท่านมาไม่ทัน ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

21.00 น. ออกเดินทางสู่ จังหวัดอุดรธานี โดย รถตู้ปรับอากาศ VIP (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 ชม.)  
 

DAY 2 อุดรธานี – วัดป่าภูก้อน – หนองคาย – วัดผาตากเสือ ชมSKY WALK – ตลาดท่าเสด็จ –                
ศาลาแก้วกู่ – UD TOWN          (B/L/) 

 เดินทางถึง จังหวัดอุดรธานี เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย จังหวัด
อุดรธานีเป็นศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และศูนย์กลางพ้ืนที่ลุ่มแม่น้้าโขง ปัจจุบัน
อุดรธานีเป็นศูนย์กลางหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในภูมิภาค ศูนย์กลางการเดินทางทางบกและทางอากาศของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้้าโขง เชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน  

เช้า รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร (เมนูไข่กระทะ) 
น้าท่านเดินทางสู่ วัดป่าภูก้อน ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้้าโสม ท้องที่บ้านนาค้า ต้าบลบ้าน
ก้อง อ้าเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี อันเป็นรอยต่อแผ่นดิน 3 จังหวัด คือ อุดรธานี เลย และหนองคาย เกิดขึ้นจาก
พุทธบริษัท ที่ตระหนักถึงคุณประโยชน์ของธรรมชาติและป่าต้นน้้าล้าธาร ซึ่งก้าลังถูกท้าลาย และเพ่ือตามรอยพระ
ยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการรักษาความสมบูรณ์ของป่าไม้ต้นน้้าล้าธาร สัตว์ป่า และพรรณไม้
นานาพันธุ์   ส้าหรับไฮไลท์อันเป็นเอกลักษณ์ของวัดป่าภูก้อน คือ โครงสร้างการออกแบบทางสถาปัตยกรรมของ
องค์พระพุทธรูปหินอ่อน พระวิหาร ศาลาราย และอาคารรอบลานเขา โดยพระวิหารมีลักษณะสถาปัตยกรรมไทย
ประยุกต์สมัยรัตนโกสินทร์ ภาพภายในพระวิหารตกแต่งด้วยพุทธประวัติ พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี
หินอ่อนสีขาว ความยาว 20 เมตร เป็นหินอ่อนที่มีความสวยงามและทนทานที่สุด รวมระยะเวลาในการสร้าง
ทั้งหมด 6 ปี เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระ
ชนมพรรษาครบ 7 รอบ พระพุทธไสยาสน์นี้จึงเป็นสัญลักษณ์แห่งพุทธศิลป์ของรัชกาลที่ 9 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่ วัดผาตากเสื้อ (ใช้เวลาโดยประมาณ 01.30 ชม.) ที่ตั้งอยู่บนเขาในเขตอ้าเภอสังคม 
จังหวัดหนองคาย เดิมชื่อวัดถ้้าพระ หลวงปู่เพชร ปะทีโป ท่านได้เดินทางมาปฏิบัติธรรม บริเวณถ้้าพระและได้
ก่อตั้งวัดผาตาก เสื้อขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2477 มีเนื้อที่ 29 ไร่ 2 งาน 78 ตารางวา วัดผาตากเสื้อเป็นวั ดปฏิบัติธรรม 
ต่อมาได้อัญเชิญพระสารีริกธาตุมาประดิษฐานเมื่อ 2 เมษายน 2550 เป็นที่สักการะของพุทธศาสนิกชนทั่วไป เป็น
วัดที่มีทิวทัศน์สวยงามมาก สูงจากระดับน้้าทะเล 550 เมตร ภายในวัดมีธรรมชาติที่สมบูรณ์ เป็นจุดชมวิวแม่น้้าโขง
ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง ในช่วงที่น้้าลดหากไปยืน อยู่บนวัดผาตากเสื้อแล้วมองลงมายังแม่น้้าโขง จะเห็นสันทรายเป็น
ริ้วคล้ายเกล็ดพญานาคอย่างชัดเจน โดยได้รับการตั้งให้เป็นแหล่ง ท่องเที่ยวเส้นทางในฝัน Dream Destination 2  
น้าคณะชม SKY WALK จุดชมวิวแม่น้้าโขงโดยสร้างเป็นสกายวอล์ค ยื่นออกจากตัวหน้าผา 6 เมตร ปูพ้ืนด้วย
กระจกแทมเพอร์ลามิเนต กระจกใสแข็งแรงทนทาน หนา 4 เซนติเมตร รองรับนักท่องเที่ยวขึ้นไปยืนครั้งละ
ประมาณ 20 คน ส้าหรับจุดชมวิว วัดผาตากเสื้อ บ้านผาตั้ง ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย สูงจากระดับน้้าทะเล 
ประมาณ 500 เมตร เป็นจุดชมทัศนียภาพที่สวยงามของจังหวัดหนองคาย เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่
สวยงามแห่งหนึ่งของ จ.หนองคาย ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวจ้านวนมาก เนื่องจากเป็นภูเขาสูงที่สามารถ
ขับรถข้ึนไปได้ และเป็นจุดที่สามารถมองเห็นตัว อ.สังคมตัว อ.สังคม แม่น้้าโขง แม่น้้าตอนเมืองสังทอง ของ สปป.
ลาว ที่ไหลมาบรรจบแม่น้้าโขง ตลอดจนภูเขาน้อยใหญ่ที่สลับซับซ้อนและสวยงาม  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร (เมนูแหนมเนือง) 

น้าท่านเดินทางไปยัง ตลาดท่าเสด็จ หรือ ตลาดอินโดจีน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) เดิมชื่อ ตลาดท่าเรือ 
เพราะก่อนที่จะมีการสร้างสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว ประชาชนทั้งสองฝั่งน้้า จะต้องใช้เรือในการสัญจรไปมา ท้า
การค้าระหว่างชายแดนกันอย่างคึกคัก ที่นี่จึงเป็นที่ท้าการด่านตรวจคนเข้าเมืองและท้าหนังสือเดินทางผ่านแดน 
ในปี 2498 เกิดน้้าท่วมครั้งใหญ่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถได้ทรงเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรผู้ประสบภัย จ.หนองคาย พระองค์ได้เสด็จขึ้นจากเรือพระที่นั่ง 
ณ ตลาดท่าเรือ แห่งนี้ ภายหลังจึงเปลี่ยนชื่อจาก “ตลาดท่าเรือ” เป็น “ตลาดท่าเสด็จ” และชุมชนตลาดท่าเสด็จ 
เป็นแหล่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดหนองคาย ที่มีสินค้าแทบทุกอย่างที่ต้องการ ในจังหวัดหนองคาย เช่น 
อาหารพ้ืนเมือง สินค้า OTOP ประจ้าต้าบล ของที่ระลึก และของเครื่องใช้ต่างๆ ที่ล้วนแล้วแต่สามารถซื้อไปเป็น
ของฝากได้ อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 
น้าท่านเที่ยวชม ศาลาแก้วกู่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) หรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่า “วัดแขก” คือ สวน
ประติมากรรมปูนปั้นขนาดใหญ่ มีพ้ืนที่หลายสิบไร่ ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของพุทธมามกะสมาคมจังหวัด
หนองคาย สถานที่แห่งนี้สร้างขึ้นจากแรงบันดาลใจของ “พ่อปู่บุญเหลือ สุรีรัตน์” เมื่อราวปี พ.ศ. 2521 ตามความ
เชื่อว่าหลักค้าสอนของทุกๆ ศาสนาสามารถน้ามาผสมผสานกันได้ ( “ พ่อปู่บุญเหลือ สุรีรัตน์ ” เป็นนักปฏิบัติธรรม
แต่เสียชีวิตไปแล้วราวๆ สิบปีกว่า ทีมงานท่องเที่ยวดอทคอมได้ลองสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่จ้าหน่ ายบัตรเข้า
ชมศาลาแก้วกู่แล้วเข้าใจว่า พ่อปู่น่าจะบวชเป็นพราหมณ์นุ่งขาวห่มขาว ปัจจุบันร่างของพ่อปู่บุญเหลือถูกเก็บรักษา
เอาไว้บนชั้น 3 ของศาลาแก้วกู่ในสภาพที่ไม่เน่าเปื่อย นักท่องเที่ยวสามารถแวะข้ึนไปสักการะร่างของพ่อปู่ได้ทุกวัน 
*รวมค่าเข้าชม 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
จากนั้นพาท่านไปเดินชิลล์แลนด์มาร์กใจกลางเมือง UD TOWN ศูนย์การค้าอุดรธานี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 
01.30 ชม.) และเลือกซื้อสินค้านานาชนิด ที่ศูนย์การค้า ยูดี ทาวน์ แหล่งท่องเที่ยวใน จ.อุดรธานี ที่ขนาดใหญ่ที่สุด 
กับความเป็นศูนย์กลางของไลฟ์สไตล์ และความสมบูรณ์แบบของโลเคชั่นใจกลางเมือง เป็นสถานที่พักผ่อน แหล่งช้
อปปิ้งของวัยรุ่นเมืองอุดรธานี ยูดีทาวน์ ตั้งอยู่หน้าสถานีรถไฟอุดรธานี แหล่งช้อปิ้งบริเวณนี้ ประกอบไปด้วย 
แหล่งกิน แหล่งขายของ ที่ใหญ่มาก และมากจริงๆทั้งของกิน และของขาย ถ้าดูจากแผนที่บริเวณหน้าสถานีรถไฟนี้ 
จะประกอบไปดว้ยพื้นที่ 3 ตลาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค่้า  อิสระอาหารค่้า เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว 
ที่พัก  น้าท่านเข้าพักท่ี โรงแรมกิตติ์ลดา จ.อุดรธานี หรือเทียบเท่า  



DAY 3  อุดรธานี – หนองประจักษ์ – วัดศิริสุทโธ หรือ วัดค้าชะโนด – อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ย่าโม – 
กรุงเทพฯ                           (B/L/-) 

เช้า  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น้าท่านเดินทางมายัง หนองประจักษ์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) เป็นหนองน้้าขนาดใหญ่ที่มีเกาะกลางน้้า 
สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดอุดรธานี ถือเป็นแลนมาร์คส้าคัญของจังหวัดที่ชาวอุดรธานีมาท้ากิจกรรม
ต่างๆ มากมาย อาทิเช่น ออกก้าลังกาย กีฬา สนามเด็กเล่น และต้องมาเช็คอิน ถ่ายรูปคู่ชิคๆกับเป็ดเหลืองยักษ์
เมืองอุดรธานี 

 
น้าท่านเดินทางต่อไปยัง วัดศิริสุทโธ หรือ ค้าชะโนด (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 01.30 ชม.) อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 
อีกหนึ่งต้านานความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคที่คนไทยหลายคนยังสงสัย ซึ่งคนในพ้ืนที่เชื่อว่าเป็นดินแดนของพญานาค
ป่าศักดิ์สิทธิ์ลี้ลับอาถรรพ์เกาะลอยน้้ากับเรื่องราวความเชื่อที่ว่าเกาะค้าชะโนดไม่เคยจมน้้าเพราะมีพญานาคคอย
ปกปักรักษา 



 
เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร  
บ่าย ได้เวลาอันสมควรออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 09.30 ชม.) 
 ผ่านเมืองโคราชพาท่านแวะ กราบสักการะ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ย่าโม อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 

2477 เพ่ือเป็นอนุสรณ์ร้าลึกถึงวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของท้าวสุรนารี หรือ "ย่าโม" วีรสตรีไทยผู้อยู่ในหัวใจของชาว
โคราชทุกคน และถือเป็นอนุสาวรีย์ที่ยกย่องความดีของวีรสตรีสามัญชนคนแรกของประเทศ อนุสาวรีย์นี้หล่อด้วย
ทองแดงรมด้าสูง 185 เซนติเมตร หนัก 325 กิโลกรัม ประดิษฐานอยู่บนฐานไพที สี่เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสองสูง 250 
เซนติเมตร แต่งกายด้วยเครื่องยศพระราชทานในท่ายืนมือขวากุมดาบ ปลายดาบจรดพ้ืน มือซ้ายท้าวสะเอว หัน
หน้าไปทางด้านทิศตะวันตก ซึ่งเป็นที่ตั้งของกรุงเทพมหานคร ภายในบรรจุอัฐิของท้าวสุรนารี หรือย่าโมของชาว
โคราช ท้าวสุรนารีมีนามเดิมว่า คุณหญิงโม เป็นภรรยาปลัดเมืองนครราชสีมา เมื่อ พ.ศ. 2369 เจ้าอนุวงศ์แห่ง
เวียงจันทน์ยกทัพเข้ายึดเมืองโคราช คุณหญิงโมได้รวบรวมชาวบ้านเข้าสู้รบและต่อต้านกองทัพเจ้าอนุวงศ์ไม่ให้ยก
มาตีกรุงเทพฯ ได้เป็นผลส้าเร็จ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนา
คุณหญิงโมเป็น "ท้าวสุรนารี" และเพราะย่าโมกลายเป็นสัญลักษณ์ของชาวโคราช จึงเป็นที่มาของอีกชื่อที่เรียกขาน
นครราชสีมาว่า "เมืองย่าโม" นั่นเอง ทุกปีในวันที่ 23 มีนาคม ถึงวันที่ 3 เมษายน จะมีการจัดงานวันฉลองชัยชนะ
ของท้าวสุรนารี ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาร่วมงานอันยิ่งใหญ่ได้ ที่ตั้งอยู่ใจ
กลางเมือง ระหว่างถนนราชด้าเนินกับถนนชุมพล อ้าเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา 

 ระหว่างทางแวะให้ท่าน รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
22.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
ร้านอาหาร  รายการอาหารและการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ทั้งนี้เพื่อประโยชน์และเพื่อความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นส้าคัญ 
************************************************************************************ 

 



อัตราคา่บริการ 
วันที่เดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาพักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหต ุ

10 – 12 ตุลาคม 63 4,999 700 วันหยุดยาว 
23 – 25 ตุลาคม 63 4,999 700 วันหยุดยาว 
13 – 15 พฤศจิกายน 63 3,999 700 ศุกร์-อาทิตย์ 
20 – 22 พฤศจิกายน 63 3,999 700 ศุกร์-อาทิตย์ 
27 – 29 พฤศจิกายน 63 3,999 700 ศุกร์-อาทิตย์ 
5 – 7 ธันวาคม 63 4,999 700 วันหยุดยาว 
10 – 12 ธันวาคม 63 4,999 700 วันหยุดยาว 
18 – 20 ธันวาคม 63 3,999 700 ศุกร์-อาทิตย์ 
30 ธ.ค.63 – 1 ม.ค.64 5,999 700 ปีใหม ่
31 ธ.ค.63 – 2 ม.ค.64 5,999 700 ปีใหม ่

**ไม่มีราคาเด็ก ราคานี้ไม่รวมค่าทิป** 
 
เอกสารประกอบการเดินทาง  
- ส้าเนาบัตรประชาชน ใช้ส้าหรับการท้าประกันการเดินทาง  

***** รบกวนส่งพร้อมกับหลักฐานการช้าระเงิน ***** 
 
ข้อส้าคัญ  

- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท  
- ถ้าหากมีผู้เดินทางต่้ากว่า 8 คน ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วัน

ก่อนการเดินทาง  



 
อัตราค่าบริการนี้รวม  

- รถตู้ปรับอากาศ VIP (น้าเที่ยวตามรายการ) 
- บริการน้้าดื่ม 1 ขวด/วัน  
- ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว 
- มัคคุเทศก์น้าเที่ยวตลอดการเดินทาง 
- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวิต วงเงินท่าน

ละ 1,000,000 บาท  ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ซึ่งไม่รวมประกันสุขภาพ 
- ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
- ค่าท่ีพักจ้านวน 1 คืน ตามโปรแกรม 

 
 



อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม 
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
- ค่าอาหารส้าหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารส้าหรับมุสลิม 
- ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง 
- VAT 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท  

 
เงื่อนไขการจอง 

- มัดจ้าท่านละ 2,000 บาท หลังจากส่งเอกสารการยืนยันการจอง 24 ชั่วโมง เช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาช้าระเงินมัดจ้าในวัน
ถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านได้ท้าการยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติหากไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที่
ก้าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ้าเป็นต้องท้าจองเข้ามาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีที่
มีคิวรอ (WAITING LIST) ก็จะให้สิทธิ์ไปตามระบบ ตามล้าดับ เนื่องจากทุกพีเรียดมีที่นั่งจ้ากัด  

- ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าบริการ เต็มจ้านวน เท่านั้น  
- กรุณาช้าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ช้าระภายในระยะเวลาที่ท่ีบริษัทก้าหนด ทาง

บริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนเงินมัดจ้าให้ท่านได้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งก็
ตาม 
 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าช้าระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจ้านวน 

* กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
* ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง เช่น ค่ามัดจ้าตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจ้าเป็นอ่ืนๆ 
 

หมายเหตุ  
- โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพ

การจราจร สถานที่ท่องเที่ยวปิดให้บริการ เป็นต้น โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบริษัทจะค้านึงถึงประโยชน์
ของลูกค้าเป็นส้าคัญ หากกรณีที่จ้าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน (ถ้ามี) 
ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง ค้าสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอ่ืนๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท  

- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่
สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีอ้านาจในการตัดสินใจหรือให้ค้าสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอ้านาจของบริษัทฯก้ากับเท่านั้นกรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทาง



บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการด้าเนินการต่างๆ ที่เกิดข้ึนจริงส้าหรับการด้าเนินการจองครั้งแรก ตามจ้านวนครั้ง
ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

- -ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืนๆ โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่าน
ทราบล่วงหน้าเพ่ือวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพ่ือท้าการยืนยันทุก
ครั้งหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 

- กรณีที่ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถาม
เพ่ือยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ เพราะมีบาง
กรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฤดูกาล สภาพ
ภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส้าคัญเท่านั้น  

- กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 
- กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์  (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วัน

ก่อนการเดินทาง หรือตั้งแต่ที่ท่านเริ่มจองทัวร์  
- กรณีที่โปรแกรมมีที่พัก ทางบริษัทจะจัดที่นอนเป็นลักษณะ 2 เตียงหรือ 3 เตียง ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับ

ลูกค้าท่ีไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จ้าเป็นต้องช้าระค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ  
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ 

ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจ้าเป็นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทาง
ตามท่ีท่านต้องการ  

- รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง ร้านอาหารที่ระบุในโปรแกรมอาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลงเนื่องจากร้านอาหารปิดท้าการชั่วคราว หรือ กรณีที่โปรแกรมมีที่พัก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง
โรงแรม กรณีที่โรงแรมอาจจะมีปัญหาไม่สามารถเข้าพักได้ โดยจะจัดโรงแรมในระดับใกล้เคียงกัน  

 
**เมื่อท่านช้าระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯ แล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว** 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หากใครสนใจจะจอง... 
 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวรผ์่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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