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 ก ำหนดกำรเดินทำง 
เทศกำลสงกรำนต ์  10-13 เม.ย. // 13-16 เม.ย. 2564 

วนัแรกของการเดินทาง(1) กรุงเทพฯ – อุดรธาน ี– ป่าค าชะโนด – หนองคาย – ศาลาแก้วกู่ 
วดัโพธ์ิชัย - ตลาดท่าเสด็จ   

05.00 น. คณะนกัเดินทำงพบกนั ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ชั้น 4 เคำน์เตอร์สำยกำรบินไทยสมำยล์
โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวกเร่ืองบตัรโดยสำรและสัมภำระ 

06.50 น. ออกเดินทำงสู่ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติอุดรธำนี โดยสำรกำรบินไทยสมำยล ์เท่ียวบินท่ี WE 002 
08.00 น. เดินทำงถึง ท่ำอำกำศยำนอุดรธำนี หลังรับ

สัมภำระเรียบร้อยแล้ว น ำท่ำน เดินทำงสู่ “ค ำ
ชะโนด” หรือ “ป่ำค ำชะโนด” (89 กม.) สถำนท่ี
ท่องเท่ี ยวศัก ด์ิ สิทธ์  ท่ีตั้ งอยู่อ  ำเภอบ้ำน ดุง 
จงัหวดัอุดรธำนี ดินแดนท่ีเต็มไปด้วยกำรเล่ำ
ขำนต ำนำนล้ีลับอันโด่งดัง ท่ี เช่ือกันว่ำเป็น
ดินแดนของพญำนำค ป่ำค ำชะโนด ตั้ งอยู่
ภำยในพื้นท่ีวดัศิริสุทโธค ำชะโนด ดำ้นในของ
ป่ำค ำชะโนด เป็นท่ีตั้งของศำลเจำ้ปูศรีสุทโธ และ “บ่อน ้ำศกัด์ิสิทธ์ิ” หรือ “บ่อค ำชะโนด”   

เท่ียง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ร้ำนอำหำรทอ้งถ่ิน  
บ่ำย หลังอำหำรเดินทำงสู่ จ.หนองคำย (81 กม.) น ำ

ท่ำนชม “ศำลำแก้วกู่ ”  หรือ วัดแขก อุทยำน

เทวำลัยแห่งควำมศรัทธำ  อันเป็นพิพิธภัณฑ์

กลำงแจง้ท่ีสวยงำมแปลกตำ จดัแสดงรูปป้ันก่อ

อิฐถือปูนเร่ืองรำวทำงศำสนำ จ ำนวนรวมกว่ำ 

200 องค์ โดยประกอบด้วยพระพุทธรูป พระรูป

ของพระโพธิสัตว์ เทพเจ้ำฮินดู บุคคลในคริสต์

ศำสนำ ควำมเช่ือพื้ นบ้ำน และตัวละครจำก

รำมเกียรต์ิ เป็นสถำปัตยกรรมท่ีเก่ำแก่และงดงำม

ดูสวยงำมตระกำรตำ  จำกนั้นเดินทำงสู่ “วดัโพธิ

ชัย” สักกำระ “หลวงพ่อพระใส” พระพุทธรูป

• มคัคุเทศกแ์ละทีมงำนผูช้  ำนำญเส้นทำงและบริกำรดี เป็นกนัเอง สนุกสนำน มีควำมรู้  
• ท่ีพกัมำตรฐำน  
• รถตู ้ปรับอำกำศ VIP ส ำหรับคณะท่ำน 
• อำหำรแบบเซ็ทเมนูจำกร้ำนท่ีเรำคดัเลือกให ้สะอำด สด อร่อย คุณภำพดีเยีย่ม  



คู่บำ้นคู่เมืองของชำวหนองคำย เพื่อควำมเป็นสิริมงคล จำกนั้นน ำท่ำนสู่ “ตลำดท่ำเสด็จ” ริมแม่น ้ำโขง แหล่งรวม

สินคำ้เป็นแหล่งซ้ือขำยผลิตภณัฑ์จงัหวดัหนองคำย เช่น อำหำรพื้นเมือง สินคำ้โอทอป ของท่ีระลึก และของ

เคร่ืองใช้ต่ำงๆ นอกจำกน้ีริมถนนมีชัยใกลก้ับตลำดท่ำเสด็จ มีตึกแถวโบรำณเรียงรำยอยู่ บำงอำคำรยงัอยู่ใน

สภำพดี ใหเ้ดินชมและถ่ำยภำพเล่นอีกดว้ย 

ค ่ำ บริกำรอำหำรม้ือค ่ำ ณ ร้ำนอำหำรทอ้งถ่ิน  

ที่พกั :  โรงแรมรอยัล นาคา หนองคาย หรือ ที่พกัระดับใกล้เคยีง 
วนัที่สองของการเดินทาง(2) อุทยานประวตัิศาสตร์ภูพระบาท – วดัป่าภูก้อน – ถ า้ดนิเพยีง 
      วดัผาตากเส้ือ (เกลด็พญานาคริมโขง) 
เชำ้ บริกำรอำหำรม้ือเชำ้ ณ โรงแรมท่ีพกั  
 หลงัอำหำรเดินทำงสู่ “อุทยำนประวติัศำสตร์ภู

พระบำท” (69 กม.) ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขำภูพำน 
ถือเป็นอุทยำนท่ีแสดงถึงอำรยธรรมของมนุษย ์
ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นหินทรำยท่ีถูกขัด
เกลำจำกขบวนกำรกดักร่อนทำงธรรมชำติกดั
เซำะ มำเป็นเวลำหลำยล้ำนปี ท ำให้เกิดเป็น
โขดหินน้อยใหญ่รูปร่ำงต่ำงๆ กัน มีจุดให้ชม
หลำยแห่ง เช่น ถ ้ำลำยมือ ถ ้ำโนนสำวเอ ้ถ ้ำคน 
ถ ้ ำววัแดง (ซ่ึงถ ้ ำเหล่ำน้ีสันนิษฐำนว่ำอำจจะ
เป็นท่ีพ  ำนักของมนุษยส์มยัหิน   นอกจำกนั้น
ยงัมีลำนหินท่ีสวยงำม คือ ลำนหินโนนสำวเอ ้
ธรรมชำติไดส้ร้ำงเพิงหินต่ำง ๆ ไว ้ท ำใหม้นุษย์
รุ่นหลัง ๆ ได้จินตนำกำรผูกเป็นเร่ืองต ำนำน
พื้นบ้ำน คือ เร่ือง "นำงอุสำ-ท้ำวบำรส" ชม 
"หอนำงอุสำ"  ท่ีตั้งตระหง่ำนเป็นเอกลกัษณ์อนั
โดดเด่น โดยมีลักษณะเป็นโขดหินลักษณะ
คล้ำยรูปเห็ดตั้ งอยู่บนลำน จำกนั้ นน ำท่ำน
สักกำระ "พระพุทธบำทบวับก" (2.3 กม.) รอย
พระพุทธบำทมีลกัษณะเป็นแอ่งลึกประมำณ 60 
เซนติเมตร ท่ีมีกำรสร้ำงพระธำตุเจดียค์รอบรอย
พระพุทธบำท ภำยในพระธำตุเจดียบ์รรจุพระ
บรมสำรีริกธำตุ ตวัองค์เจดียเ์ป็นทรงบวัเหล่ียมคลำ้ยองคพ์ระธำตุพนม จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ ‘วดัป่ำภูกอ้น’ 
(59 กม.) สถำนท่ีปฏิบติัธรรม ตั้งอยูใ่นเขตป่ำสงวนแห่งชำติป่ำนำยูง และป่ำน ้ ำโสม ทอ้งท่ีบำ้นนำค ำใหญ่ ต ำบล
บำ้นกอ้ง เป็น รอยต่อแผ่นดิน 3 จงัหวดั คือ อุดรธำนี เลย และหนองคำย ภำยในวดัมีพระบรมสำรีริกธำตุบรรจุ 
ในพระเกศพระร่วงโรจน์ศรีบูรพำ ซ่ึงเป็นประธำนประดิษฐำนหนำ้องคพ์ระปฐมรัตนบูรพำจำรยม์หำเจดีย ์มีพระ



พุทธไสยำสน์โลกนำถศำสดำมหำมุนี เป็นพระพุทธรูปปำงปรินิพพำน ท ำด้วยหินอ่อนขำวจำกเมืองคำร์รำร่ำ 
ประเทศอิตำลี ควำมยำว 20 เมตร มี ลกัษณะอ่อนชอ้ยงดงำม 

เท่ียง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ร้ำนอำหำรทอ้งถ่ิน  
บ่ำย เดินทำงสู่ ‘ถ ้ ำดินเพียง’ (41 กม.) สถำนท่ีท่ีมีเร่ืองเล่ำและต ำนำนเก่ียวกับเร่ืองพญำนำค อยู่ในวดัถ ้ ำศรีมงคล 

ภำยในถ ้ำมีน ้ ำช้ืนอยู่ตลอดเวลำและมีลกัษณะเป็นโพรงลอดผ่ำนเขำ้ไปได ้อีกทั้งยงัมีจุดท่ีเช่ือมต่อกบัล ำน ้ ำโขง 
ชำวบ้ำน เช่ือว่ำถ ้ ำแห่งน้ี เคยเป็นสำยทำงท่ี
พญำนำคใช้เดินทำงไปสู่ เมืองบำดำล โดย
ภำยในถ ้ำมีกำรติดไฟนีออนสีต่ำงๆ กระทบกบั
ช่องและโพรงภำยในถ ้ ำยิ่งท ำให้ ดู มีควำม
สวยงำมและอศัจรรย ์ จำกนั้นเดินทำงสู่ ‘วดัผำ
ตำกเส้ือ’ (18 กม.)  ชมควำมงดงำมทศันียภำพ
ฝ่ังไทยและฝ่ังลำว โดยมีแม่น ้ ำโขงไหลผ่ำน
แบ่งเส้นเขตแดนระหว่ำงสองประเทศท่ีสร้ำง
ควำมประทับใจจำกจุดชมวิวด้ำนบนของ 
‘SKYWALK’ ท่ีติดตั้งอยู่บนหน้ำผำ  ช่วงน ้ ำลง
จะเห็น “เกล็ดพญำนำคริมโขง” ปรำกฏกำรณ์
ธรรมชำติอนัน่ำอศัจรรยท่ี์เกิดจำกลอนคล่ืนใน
แม่น ้ ำโขงพดัพำเอำทรำยและตะกอนมำทบัถม
จนคลำ้ยเกล็ดพญำนำค มีใหพ้บเห็นโดยทวัร์ไป
บริเวณสันดอนแม่น ้ ำโขง (ควรติดกล้องส่อง
ทำงไกลมำดว้ย) ทั้งน้ีกำรเกิดปรำกฏกำรณ์เกล็ด
พญำนำคริมโขงจะขึ้ นอยู่กับกระแสน ้ ำและ
สภำพภูมิอำกำศในขณะนั้น ส่วนมำกจะพบเห็น
ไดใ้นบำงช่วงของฤดูหนำว และในฤดูร้อนของ
ทุกปี ประมำณ เดือน ธ.ค.-เม.ย. *** 

ค ่ำ บริกำรอำหำรม้ือค ่ำ ณ ร้ำนอำหำรทอ้งถ่ิน  

ที่พกั : บ้านไม้ริมโขง รีสอร์ท/ สังคมริเวอร์ หรือ ที่พกัระดับใกล้เคยีง 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

วนัที่สามของการเดินทาง(3) ทะเลหมอก ‘ห้วยภูอสัีน’ – พระธาตุบังพวน - บึงกาฬ – วดัอาฮง  
หินสามวาฬ   

05.30 รุ่งอรุณยำมเช้ำ น ำทุกท่ำนเดินทำงสู่ “ห้วยภูอีสัน” (18 กม.) จำกนั้นเปล่ียนเป็นรถทอ้งถ่ิน (รถอีแต๋น) สู่ จุดชม
ทะเลหมอกท่ีสวยงำมและขึ้นช่ือของหนองคำย 
สัมผสัแสงแรกของวนัและชมทศันียภำพแบบพำ
โนรำมำเกำะแก่งของแม่น ้ ำโขงท่ี เบ้ืองล่ำงท่ี
สวยงำม 

เชำ้ บริกำรอำหำรม้ือเชำ้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
 หลงัอำหำรน ำท่ำนเดินทำงสู่ ‘พระธำตุบงัพวน’ 

(72 กม.) มนัสกำร พระธำตุเจดียเ์ก่ำแก่ท่ีส ำคัญ
ของจังหวัดหนองคำย วัดพระธำตุบังพวน 
นอกจำกมีองค์พระธำตุแล้ว ย ังกลุ่มโบรำณ
สถำนท่ีเรียกว่ำ สัตตมหำสถำน ท่ีสร้ำงขึ้นตำม
คติพุทธศำสนำ จ ำนวน 7 แห่ง คือ โพธิบลัลงัก์, 
อนิมมิสเจดีย์, รัตนจงกรมเจดีย์, รัตนฆรเจดีย์, 
อช ำป ำล นิ โค รธ เจ ดี ย์ ,มุ จ ลิ น ท เจ ดี ย์  แล ะ
รำชำยตนะเจดีย ์ซ่ึงในวดัพระธำตุบงัพวนแห่งน้ี
นั บ เป็ น ท่ี เดี ย ว ใ น โ ล ก ท่ี ย ั ง ห ล ง เห ลื อ
โบรำณสถำนอันเป็นสัตตมหำสถำนจำกอดีต
ครบทั้ง 7 ส่ิง  

10.30 เดินทำงสู่ “วดัอำฮงศิลำวำส” (72 กม.) ตั้ งอยู่ท่ี  
อ.เมืองบึงกำฬ ริมฝ่ังแม่น ้ ำโขงบริเวณแก่งอำฮง 
แอ่งน ้ ำขนำดใหญ่จำกฝ่ังไทยถึงฝ่ังลำวท่ีมีควำม
ยำวประมำณร้อยกว่ำเมตร บริเวณหน้ำวดัซ่ึงเป็น
ท่ีตั้งของแก่งอำฮง คือ จุดท่ีลึกท่ีสุดของแม่น ้ ำโขง
ซ่ึงมีควำมลึก 200 เมตร    

เท่ียง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ร้ำนอำหำรทอ้งถ่ิน  
บ่ำย เดินทำงสู่ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดงดิบกะลำ ป่ำภู

สิงห์ และป่ำดงสีชมพู (44 กม.) บริเวณน้ีจะเต็ม
ไปดว้ยกลุ่มกอ้นหินรูปทรงต่ำงๆ หนำ้ผำ และถ ้ำ 
กระจำยอยู่ทัว่พื้นท่ี น ำท่ำนขึ้นสู่ “หินสำมวำฬ” 
(Tree Rock Whale) มีอำยุกว่ำ 75 ลำ้นปี ลกัษณะ



เป็นกอ้นหินขนำดมหึมำวำงเรียงกนั 3 กอ้น รูปร่ำงคลำ้ยปลำวำฬ  สำมำรถยนืชมทศันียภำพของป่ำภูววั ห้วย
บงับำตร แก่งสะดอก หำดทรำยแม่น ้ ำโขง และภูเขำเมืองปำกกระด่ิงสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว
อยำ่งชดัเจน 

ค ่ำ บริกำรอำหำรม้ือค ่ำ ณ ร้ำนอำหำรทอ้งถ่ิน 

ที่พกั : โรงแรม เดอะ วนั หรือ ที่พกัระดับใกล้เคยีง 
 
วนัที่ส่ีของการเดินทาง(4)  ภูทอก (วดัเจติยาศรีวหิาร) – บึงโขงหลง –  กรุงเทพฯ   
เชำ้ บริกำรอำหำรม้ือเชำ้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.30 น ำท่ำนเดินทำงสู่ “วดัภูทอก” หรือ “วดัเจติยำศรี

วิหำร” (47 กม.) จำกนั้น เดินเท้ำขึ้นสู่ยอดภูทอก 
จุดเด่นของภูทอกก็คือ สะพำนไมแ้ละบันไดขึ้น
ชมทัศนียภำพรอบ ๆ ภูทอก เวียนไปมำ รอบภู
ทอกแบบ 360 ซ่ึงมีทั้ งหมด 7 ชั้น ใช้เวลำในกำร
ก่อสร้ำงนำนถึง 5 ปี ทำงเดินขึ้นแต่ละชั้นจะผ่ำน
ทั้งผ่ำนซอกหิน สำมำรถมองเห็นทิวทศัน์ของเนิน
เขำเต้ียๆ สลับกัน และทัศนียภำพของภูลังกำ 
รวมถึงอุโมงค์ และถ ้ ำต่ำงๆ  และพุทธวิหำรอัน
เป็นท่ีบรรจุพระบรมสำรีริกธำตุ ชั้นท่ี 6 จะเป็นจุด
ชมวิวท่ีสวยท่ีสุดของภูทอก 

10.30 เดินทำงสู่ “บึงโขงหลง” (26 กม.) แวะเก็บภำพ
บรรยำกำศของทะเลสำบขนำดใหญ่ท่ีเป็นพื้นท่ี
อนุรักษ์ และแหล่งอำศยัของสัตว์น ้ ำ และพืชน ้ ำ
นำนำชนิด เช่น นกกว่ำ 100 ชนิด โดยเป็นนก
อพยพกวำ่ 50 ชนิด 

เท่ียง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ร้ำนอำหำรทอ้งถ่ิน  
บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ “วดัสันติวนำรำม” (141 กม.) อุโบสถดอกบวักลำงน ้ ำ ตั้งอยู่ท่ี วดัสันติวนำรำม พุทธอุทยำน

บำ้นเชียง อ ำเภอหนองหำน จงัหวดัอุดรธำนี ใกล้
กับแหล่งมรดกโลกชุมชนบ้ำนเชียง เป็นพระ
อุโบสถทรงดอกบวัสีขำวหน่ึงเดียวในประเทศไทย 
ท่ีตั้งโดดเด่นกลำงน ้ ำมีสะพำนทำงเดินเช่ือมไปยงั
พระอุโบสถ ส่วนภำยในวิจิตรตระกำรตำด้วย
ภำพวำดฝำผนังท่ีบอกเล่ำเร่ืองรำวพุทธประวติั มี
องค์พระประธำนสีขำวโดดเด่นอยู่ภำยในอุโบสถ 
บริเวณโดยรอบอุโบสถยงัโอบลอ้มไปด้วยบึงน ้ ำ
ขนำดใหญ่ ซ่ึงมีปลำอำศยัอยู่เป็นจ ำนวนมำก สำมำรถท ำทำนดว้ยกำรให้อำหำรปลำไดอี้กดว้ย   จำกนั้น น ำท่ำน



ชม “ชุมชนบ้านเชียง”(8 กม.) เป็นชุมชนเก่ำแก่ท่ีไดช่ื้อว่ำเป็นแหล่งมรดกโลก  มีถนนคนเดินซ่ึงมีร้ำนจ ำหน่ำย
และแหล่งขำยของฝำกสินคำ้โอทอป เปิดให้บริกำรทุกวนั ตั้งแต่เวลำ 08.00-16.30 น. สินคำ้ท่ีมีควำมโดดเด่น คง
ไม่พน้  เคร่ืองป้ันดินเผำบำ้นเชียง ท่ีมีเอกลกัษณ์และลวดลำยสวยงำม ผำ้ทอบำ้นเชียง เป็นผำ้ทอพื้นเมืองท่ีเป็น
มรดกตกทอดกันมำยำวนำน ซ่ึงร้ำนคำ้จะตั้งอยู่เรียงรำยริมถนนสำมำรถเดินเลือกช้อปได้ตำมควำมพึงพอใจ 
สินคำ้ขึ้นช่ือ หมอ้ดินเผำหมอ้ลำยเขียนสีก่อนประวติัศำสตร์  ซ่ึงปัจจุบนัชำวบำ้นไดน้ ำมรดกช้ินเอก น ำมำต่อ
ยอดสร้ำงสรรคเ์ป็นผลิตภณัฑเ์คร่ืองป้ันดินเผำในรูปภำชนะต่ำงๆไปจนถึงสินคำ้ท่ีระลึก ไดเ้วลำอนัสมควร น ำ
ท่ำนเดินทำงสู่ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติอุดรธำนี  

*** อาหารเย็น อสิระตามอธัยาศัย *** 
17.00 น. น ำท่ำนออกเดินทำงถึงสนำมบินนำนำชำติอุดรธำนี 
19.15 น. ออกเดินทำงสู่กรุงเทพฯโดยสำยกำรบินไทยเท่ียวบินท่ี WE 009 
20.25 น. เดินทำงถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ 
 
 
*** หมำยเหตุ โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำพ ลม ฟ้ำ อำกำศ กำรจรำจร กำร
ล่ำชำ้ของสำยกำรบิน และสถำนกำรณ์ในขณะนั้น  เพื่อควำมเหมำะ และควำมปลอดภยัในกำรเดินทำง บริษทัฯ ไดม้อบหมำย
ให ้มคัคุเทศกมี์อ ำนำจตดัสินใจ  ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงควำมเป็นไปได ้ควำมเหมำะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส ำคญั  

 
 

 

อตัราค่าบริการ 
วนัเดินทำง ผูใ้หญ่ รำคำท่ำนล่ะ 

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

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน 

(มีเตียงเสริม) 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน 
(ไม่มีเตียงเสริม) 

พกัท่ำนเดียว  
เพิ่มท่ำนละ 

   เทศกาลสงกรานต์ 
 10-13 เม.ย. //  
13-16 เม.ย. 2564 

18,990 18,990 18,790 18,490 4,000 

***หากท่านต้องการ อพัเกรดห้องพกักรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่*** 
 

การเลือกท่ีนั่ง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใหลู้กคำ้ท่ีท ำกำรจองและช ำระมดัจ ำมำก่อน เลือกท่ีนัง่บนรถตูโ้ดยสำรก่อน 

 
 
 
 



อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่ำตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั กรุงเทพฯ-อุดรฯ // อุดรฯ-กรุงเทพฯ 
2. ค่ำรถตูป้รับอำกำศ VIP น ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำร   
3. โรงแรมท่ีพกัระดบัมำตรฐำน 3 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่ำน 
4. ค่ำอำหำรทุกม้ือตำมท่ีระบุในรำยกำร  
5. ค่ำล่องเรือหำงยำวชม ทะเลบวัแดง 
6. มคัคุเทศกผ์ูมี้ประสบกำรณ์น ำเท่ียวใหค้วำมรู้ ดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง   
7. ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 %  
2. ค่ำทิปมคัคุเทศกพ์ร้อมทั้งผูช่้วยมคัคุเทศก ์ และค่ำทิปพนกังำนขบัรถ ท่ำนละ 600 บำท 
3. ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์ค่ำซกัรีด ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
1. กรุณำช ำระค่ำมดัจ ำทวัร์ 9,000 บำท/ท่ำน ภำยใน 24 ชัว่โมงท ำกำรนับจำกวนัจอง พร้อมส่งส ำเนำบตัรประชำชน (ท่ี

สะกดช่ือและนำมสกุลภำษำองักฤษ เพื่อใชน้ ำส่งประกนักำรเดินทำง) และหลกัฐำนโอนเงิน 
2. ค่ำทวัร์ส่วนท่ีเหลือช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกว่ำ 30 วนัท ำกำร หรือตำมวนัเรียกเก็บเงินท่ีระบุ (กำรไม่ช ำระเงินค่ำ

มดัจ ำหรือช ำระไม่ครบ บริษทัฯ มีสิทธิยกเลิกกำรจดัหรือยกเลิกกำรเดินทำง) 
 
 
 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
1. กรณียกเลิกกำรเดินทำง หำกแจง้หลงัจำกจ่ำยเงินมดัจ ำแลว้ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่ำธรรมเนียมท่ำนละ 8,000 บำท หำก

แจง้ ระหว่ำง 15-8 วนัท ำกำร ก่อนวนัเดินทำง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินให้กบัลูกคำ้จ ำนวน 50 % ของเงินท่ีลูกคำ้
ไดช้ ำระไวแ้ลว้ หำกแจง้นอ้ยกวำ่ 8 วนัท ำกำรก่อนวนัเดินทำง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ินใหก้บัลูกคำ้  

2. กรณีท่ีมีกำรจองต ่ำกว่ำ 20 ท่ำน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกโปรแกรมน้ีโดยจะคืนเงินท่ีลูกคำ้ไดช้ ำระไวแ้ลว้
ทั้งหมด 

3. ยกเลิกเดินทำงช่วงวนัหยดุยำว หรือเทศกำลไม่สำมำรถขอคืนเงินมดัจ ำคืนได ้     
 

***หมายเหต*ุ** 
● กำรเดินทำงในแต่ละคร้ังตอ้งมีผูเ้ดินทำงท่ีเป็นผูใ้หญ่ จ ำนวน 20 ท่ำนขึ้นไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไม่ครบตำมจ ำนวนดงักล่ำว 

ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหรือเล่ือนกำรเดินทำง หรือยกเลิกกำรเดินทำง 
● รำยกำรท่องเท่ียวอำจมีกำรเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม อนัเน่ืองจำกฤดูกำล สภำพภูมิอำกำศ, เหตุกำรณ์ทำง

กำรเมือง สภำพกำรจรำจร ภยัธรรมชำติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ โดยทำงบริษทัฯ จะค ำนึงถึงประโยชน์
และควำมปลอดภยัของท่ำนเป็นส ำคญัท่ีสุด 



● หำกท่ำนไม่ไดเ้ดินทำงท่องเท่ียวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจำกคณะ ท่ำนไม่สำมำรถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริกำรท่ี
ขำดหำยไปมำทดแทนได ้

● กรณีท่ีท่ำนเป็นชำวมุสลิม ไม่ทำนเน้ือสัตว ์หรือแพอ้ำหำรบำงประเภท กรุณำแจง้บริษทัฯใหท้รำบล่วงหนำ้ 
● ทำงบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบในควำมเสียหำย หรือกำรยกเลิกกำรเดินทำงท่ีเกิดจำกเหตุสุดวิสัย อำทิ 
ภยัจำกธรรมชำติ ภยัจำกสงครำม กำรจลำจล กำรนดัหยดุงำน หรือส่ิงของสูญหำยตำมสถำนท่ีต่ำงๆ 
● กำรจดัท่ีนัง่บนรถบสัขึ้นอยูก่บัล ำดบักำรจอง และถือเป็นสิทธ์ิขำดของทำงบริษทัฯ ในกำรบริหำรจดักำร 
● เม่ือท่ำนตกลงช ำระเงินมดัจ ำหรือค่ำทวัร์ทั้งหมดกบัทำงบริษทัฯ แลว้ ทำงบริษทัฯ จะถือวำ่ท่ำนไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่ำงๆ ทั้งหมด 
 

มาตรการการดูแลป้องกนั ในช่วงภาวะโควิด 19 
● ผูเ้ดินทำงทุกท่ำนตอ้งใส่หนำ้กำกอนำมยัตลอดกำรเดินทำง 
● ตอ้งมีกำรตรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทำง และลำ้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก่์อนขึ้น-ลงรถทุกคร้ัง 
● ท่ีนัง่บนรถมีกำรจดัระยะห่ำงแบบเหมำะสม (ถือเป็นสิทธ์ิขำดของทำงบริษทัฯ ในกำรบริหำรจดักำร) 
● มีกำรฉีดพ่นท ำควำมสะอำดบนรถโดยสำร 
 

 

หากใครสนใจจอง... 
      .  สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 
      .  จองทัวร์ผ่าน.FB inbox กไ็ด้เช่นกนั-> http://m.me/unithaitrip 
      .  หรือโทร 02-234-5936 
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