
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 22514 (กรุณาแจง้รหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

วนัศกุร ์ท่ี 28 มกราคม 2565 

สนามบินสวุรรณภมิู-สนามบินอดุรธานี-วดัป่าภกูอ้น-วดัถ ้าศรมีงคล (ถ ้าดินเพียง)-วดัผาตาก

เสื้อ-จดุชมวิว Sky Walk 

05.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 ประต ู2 โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรบั และอาํนวยความสะดวกในการเช็คอิน (บริการ Snack Box ม้ือท่ี 1) 

 

 

 

 

 

 

07.10 น. นาํท่านเหินฟ้าสู ่จ.อดุรธาน ีโดยสายการบิน Thai Smile Airways เท่ียวบินท่ี WE 2  

(บริการอาหารบนเคร่ือง ม้ือท่ี 2) 

08.15 น. เดินทางถึง สนามบินอดุรธานี นาํท่านผา่นการรบัสมัภาระ และเตรียมตวัเดินทางท่องเที่ยว 

09.00 น. พรอ้มออกเดินทางท่องเท่ียว โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยใหบ้ริการตลอดการเดนิทาง โดยรถตู้

ปรบัอากาศ VIP พรอ้มมคัคเุทศกท่ี์จะมาใหข้อ้มลูความรูต้า่งๆ  

11.30 น. นาํท่านเดินทางถึง วดัป่าภกูอ้น ใหท้่านไดส้กัการะบชูา พระพทุธไสยาสนโ์ลกนาถศาสดามหามนุี และ

ถ่ายรปูกบัวัดท่ีสวยตดิอนัดบัตน้ๆ ของเมืองไทยตามอธัยาศัย ตัง้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาตป่ิานายงู

และป่านํา้โสม ทอ้งท่ีบา้นนาคาํ ตาํบลบา้นกอ้ง อาํเภอนายงู จงัหวัดอดุรธาน ีเป็นศาสนสถานท่ีเป่ียมไป

ดว้ยความศรทัธา และความสวยงามของสถาปัตยกรรม วัดป่าภกูอ้นแห่งนีต้ัง้อยู่บนเนนิเขา ท่ีรายลอ้ม

ดว้ยผืนป่าเขยีวขจีกว่า 3,000 ไร่ ซ่ึงจดุเร่ิมตน้ในการสรา้งวัด คือ ความมุง่หมายท่ีจะรกัษาธรรมชาติ

ของป่าอนัสมบรูณ ์และแหลง่ตน้นํา้ลาํธารอนัอดุมสมบรูณเ์อาไวจ้ากการถกูบกุรกุทาํลาย นอกจากนี้

บริเวณวดัเป็นจดุชมวิวพระอาทิตยข์ึน้ท่ีสวยงาม ท่ีนอกจากจะเย็นใจในการไดเ้ดินทางมาเยือนดินแดน

แห่งพระพทุธศาสนา ยงัเย็นตาไปกบังานกอ่สรา้งอนัสวยงามอลังการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นเจ๊นาตน้เด่ือ (ม้ือท่ี 3)  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

14.00 น. นาํท่านเดินทางมุง่หนา้สู ่วดัถ ้าศรมีงคล (ถ ้าดินเพียง) ณ ท่ีแห่งนี ้เชื่อว่าถํา้แห่งนีเ้ป็นเสน้ทางสูเ่มือง

พญานาค ท่ีสามารถเดินทางไปใตล้าํนํา้โขงไปๆมาๆ ระหว่างหนองคายกบัเวียงจนัทนไ์ด ้โดยมีเร่ืองเลา่

ว่าในถํา้แห่งนีเ้ป็นเสน้ทางที่พระธดุงคจ์ากลาว ใชข้า้มฝัง่ลอดใตแ้มน่ํา้โขงเขา้มายงัเมืองไทย เป็นถํา้ท่ีตอ้ง

เป็นพระผูท้รงศีลอนัแกก่ลา้เท่านัน้จึงจะเห็นเสน้ทางสญัจรดงักลา่ว ลกัษณะถํา้ดินเพียงนีค้ลา้ยเมือง

บาดาลของพญานาค ตามความเชื่อของชาวบา้น ภายในถํา้จะมีความชื้น และมีนํา้ไหลตลอดปี มีกอ้นหิน

เป็นแท่งตัง้วางอย่างจงใจ มีสว่นเวา้โคง้ของหินภายในถํา้ท่ีสวยงาม  

**แนะน า ควรแต่งกายในชดุท่ีทะมดัทะแมง เน่ืองจากบางจดุตอ้งเดินเข่าหรอืลอดในพ้ืนท่ีจ ากดั ท่านท่ีมีโรค

ความดนั หวัใจ ไม่อนญุาตใหล้งในถ ้า** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.30 น. นาํท่านออกเดินทางสู ่วดัผาตากเสื้อ ใหท้่านสกัการบชูา และชมวิวแม่นํา้โขงแบบพาโนรามา่ ท่าน

สามารถมองเห็นวิวแมน่ํา้โขงที่ถือว่าสวยท่ีสดุ อีกแห่งหนึง่ และภายในวัดยงัมีตน้ไมน้อ้ยใหญ่ท่ีดรู่มร่ืน 

สบายตา ทาํใหน้กัท่องเท่ียวไมผ่ิดหวังท่ีไดไ้ปเยือน เป็นวัดท่ีตัง้อยู่บนเขา และมีทิวทศันท่ี์สวยงามมาก สงู

จากระดบันํา้ทะเล 550 เมตร ข้ึนชม Sky Walk ไฮไลทข์องวัด จากจดุชมวิววัดผาตากเสื้อ หากมองไป

ทางซา้ยมือ จะมองเห็นวิวแมน่ํา้โขงวาดยาวโคง้เป็นคุง้นํา้ กลางแมน่ํา้มีเกาะ ขนาดใหญ่ มองเห็น 

ประเทศเพ่ือนบา้นไดอ้ย่างชดัเจน และในชว่งท่ีนํา้ลดหากไปยืนอยู่บนวัดผาตากเสื้อแลว้มองลงมายงั

แมน่ํา้โขง จะเห็นสนัทรายเป็นร้ิวคลา้ยเกล็ดพญานาคอย่างชดัเจน ซ่ึงเป็นความมหศัจรรยท่ี์ธรรมชาติ

สรา้งขึน้ จนไดร้บัการตัง้ใหเ้ป็นแหลง่ ท่องเท่ียวเสน้ทางในฝัน Dream Destination 2 นาํทางเดินทาง

สู ่เป็นอาํเภอเล็กๆ ของจงัหวัดหนองคาย ตดิลาํนํา้โขง มีชื่อเสียงดา้นการท่องเท่ียวทางธรรมชาต ิและ

เป็นอาํเภอที่มีสถานท่ีท่องเท่ียวมากท่ีสดุของจงัหวัดหนองคาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.30 น. รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นแดงแหนมเนือง (ม้ือท่ี 4) 

20.00 น. นาํท่านเขา้สูท่ี่พกั โรงแรม รอยลั นาคารา และคอนเวนชัน่ เซ็นเตอร ์หนองคาย  

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

  เชิญท่านพกัผอ่นตามอธัยาศัย ท่ามกลางบรรยากาศริมโขง ... ZZzzz 

 



 

 

 

 

 

 

 

วนัเสาร ์ท่ี 29 มกราคม 2565 

วดัโพธ์ิชยั-ประติมากรรมรปูป้ันพญานาค–ตลาดท่าเสด็จ-บึงกาฬ-วดัอาฮงศิลาวาส-ภทูอก 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของท่ีพกั (ม้ือท่ี 5) 

08.00 น. นาํท่านนมสัการ หลวงพ่อพระใส วดัโพธ์ิชยั เพื่อเป็นสิริมงคลสาํหรบัการเดินทาง หลวงพ่อพระ

ใส เป็นพระพทุธรปูศักดิ์สิทธ์ิคูบ่า้นคูเ่มืองที่ชาวเมืองหนองคายนบัถือกนัมาก มีลกัษณะงดงาม ตาํนาน

เลา่ว่า พระธิดา 3 องคข์องกษตัริยล์า้นชา้งไดห้ลอ่พระพทุธรปูขึน้ 3 องค ์และขนานนามพระพทุธรปู

ตามพระนามของตนเอง ทกุปีในวันเพ็ญกลางเดือน 7 ชาวเมืองหนองคายจะมีงานประเพณีบญุบัง้ไฟ

บชูาพระใสท่ีวัดโพธ์ิชยัเป็นประจาํ 

09.00 น. พาท่านชม ประติมากรรมพญานาคอนัวิจิตรงดงาม 

2 องค ์ใหญท่ี่สดุในหนองคาย ดา้นหนา้ลานวัฒนธรรม

ริมโขงหนา้วัดลาํดวล เป็นพ้ืนท่ีสาํหรบัจดักิจกรรม

ตา่งๆ ท่ีสาํคญัของเมืองหนองคาย เดินเลน่ชอ้ปป้ิงที่ 

ตลาดท่าเสด็จ ตลาดเกา่แก ่สินคา้ OTOP ราคาถกู หา

ซ้ือไดท่ี้นีค่รบั โดยท่ีตัง้อยู่ริมโขงนะครบั ไดบ้รรยากาศ

ไปอีก ซ้ืออยู่ในบริเวณถนนคนเดิน โดยท่ีถา้ใครตืน่เชา้

หนอ่ย ไปท่ีนีก็่จะไดบ้รรยากาศยามเชา้ริมฝัง่โขง แนะนาํ

ใหไ้ปหนา้หนาวจะพีคมาก สว่นถา้ใครขีเ้กียจ ใหไ้ปหลงัพรอาทิตยต์กครบั ของกินเยอะมาก  

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นธาราแลนด ์(ม้ือท่ี 6) 

13.00 น. นาํท่านเดินทางเขา้สู่จงัหวัด บึงกาฬ พาท่านชมจดุ สะดือแม่น ้าโขง ณ วดัอาฮงศิลาวาส เป็นจดุท่ี

แมน่ํา้โขงมีความลึกท่ีสดุไม่สามารถวัดความลึกได ้กระแสนํา้ไหลเชี่ยวมากในฤดนูํา้หลากและมีกระแสนํา้

ไหลวนเป็นรปูกรวยขนาดใหญ่ สงัเกตไดจ้ากเมื่อมีวัสดหุรือซากไมข้นาดใหญ่ลอยมาเมื่อถึงบริเวณนี ้

สิ่งของตา่งๆ จะหมนุวนอยู่ประมาณ 30 นาที จึงจะไหลตอ่ไป ซ่ึงชาวบา้นเชื่อกนัว่า “สะดือแม่น ้าโขง”  

14.00 น. ออกเดินทางพาทา่นขึน้ ภทูอก เป็นท่ีตัง้

ของวัดเจตยิาศรีวิหาร (วัดภทูอก) จดุเดน่

ของภทูอกก็คือ สะพานไมแ้ละบนัไดขึน้ชม

ทศันยีภาพรอบ ๆ ภทูอก ใชเ้พียง

แรงงานคนสรา้งบนัไดเวียนไปมารอบภู

ทอกเห็นวิวแบบ 360 ภ ูนกัท่องเท่ียว

สามารถเดินชม แบบสะพานเวียน รอบเขา

ซ่ึงจะไดเ้ห็น มมุมองที่แตกตา่งไปเร่ือย ๆ 

ไฮไลทข์องภทูอก คือ พทุธวิหารอนัเป็นท่ี

บรรจพุระบรมสารีริกธาต ุมีลกัษณะแปลกและนา่อศัจรรย ์คือ เป็นหินแยกตวัออกมาจากหินกอ้นใหญ่ 

แตไ่มต่กลงมาเพราะตัง้อยู่อย่าง ไดฉ้ากกบัพื้นโลกพอดี คลา้ย ๆ กบัพระธาตอิุนทรแ์ขวนท่ีพมา่   

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นครวัเสวย (ม้ือท่ี 7) 

ท่ีพกั  นาํท่านเขา้สูท่ี่พกั โรงแรม บี เค เพลส (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

ใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศัย.........ราตรีสวัสดิ์ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

วนัอาทิตย ์ท่ี 30 มกราคม 2565 

หินสามวาฬ-ค าชะโนด-แวะซ้ือของฝาก-สนามบินอดุรธานี-สนามบินสวุรรณภมิู 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของท่ีพกั (ม้ือท่ี 8)  

07.00 น. พาท่านเดินทางสู ่หินสามาวาฬ หนึง่ในจดุสถานท่ีท่องเท่ียวของ ภสูิงห ์จงัหวัดบึงกาฬ โดยบริเวณนี้

จะเต็มไปดว้ยกลุม่กอ้นหินรปูทรงตา่งๆ หนา้ผา และถํา้ กระจายอยู่ทัว่พื้นท่ี เกดิเป็นความสวยงามใน

แบบตา่งๆ หินสามวาฬ นัน้ จะเป็นหินขนาดใหญ่ตดิหนา้ผาสงู แยกตวัเป็น 3 กอ้นใหญ่ๆ เรียงตอ่กนั มี

อายปุระมาณ 75 ลา้นปีเลยทีเดียว ความพิเศษของหินก็คือ เมื่อมองดจูากระยะไกลๆ หินสามกอ้นนีจ้ะด ู

คลา้ยกบัฝูงครอบครวัวาฬ มีทัง้พ่อวาฬ แม่วาฬ และลกูวาฬ นัน่เอง (เปลี่ยนเป็นรถโฟววิ์ว เพ่ือ

เดินทางข้ึนชมวิวดา้นบน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.00 น. รว่มพิธีบวงสรวงพ่อปู่  แม่ยา่ ณ ชะโนด หรือ ป่าค าชะโนด อีกหนึง่สถานท่ีท่องเท่ียวศักดิ์สิทธ์ิ ท่ีตัง้

อยู่อาํเภอบา้นดงุ จงัหวัดอดุรธาน ีสถานท่ีแห่งนีน้อกจากเป็นสถานท่ีเลื่อมใสศรัทธาของชาวบา้นใน

จงัหวัดอดุรธานแีละใกลเ้คียงแลว้ หากแตย่ังเป็นสถานท่ีท่ีเต็มไปดว้ยการเลา่ขานตาํนานลี้ลบัอนัโดง่ดงั 

ท่ีเชื่อกนัว่าเป็นดินแดนของพญานาค ผืนป่าลอยนํา้ หรือความเชื่อเกี่ยวกบัเมืองบาดาล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอ่ิมเอม (ม้ือท่ี 9) 

15.30 น. เดินทางถึงที่ซ้ือของฝาก VT แหนมเนือง กอ่นเดินทางกลบักรงุเทพฯ   

16.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควร นาํท่านเดินทางเขา้สู ่สนามบินอดุรธานี 

17.35 น. เหิรฟ้าสู ่สนามบินสวุรรณภมิู โดยสายการบิน Thai Smile Airways เท่ียวบินท่ี WE 9 

18.40 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวัสดิภาพ พรอ้มความประทบัใจตลอดทริปการเดินทาง 

 

************************************************** 



 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: รายการทวัรส์ามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, 

การจราจร หรอืช่วงเทศกาลหรอืวนัหยดุ เป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผ ูจ้ดัจะปรบัเปลี่ยนโดยค านึงถึง

ผลประโยชนข์องท่านเป็นหลกั เพ่ือใหท่้านท่องเท่ียวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  

อตัราค่าบรกิาร 

ลกัษณะการเขา้พกั ราคา 

ผ ูใ้หญ่ (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) ราคาท่านละ 15,500. - บาท 

พกัเด่ียว จ่ายเพ่ิมท่านละ 3,000.- บาท 

อตัราขา้งตน้ ส าหรบัคณะเดินทางผ ูใ้หญ่ 40 ท่าน บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิในการปรบัเปล่ียนอตัราค่าบรกิาร 

หรอืยกเลิกหรอืเปล่ียนแปลงการเดินทาง ในกรณีท่ีจ านวนผ ูเ้ดินทางต ่ากว่าผ ูใ้หญ่ 40 ท่าน 

 

 
 
 

 

เง่ือนไขการจอง ช าระเต็มจ านวน 

*** เม่ือช าระค่าทวัรแ์ลว้ ถือว่ารบัทราบเง่ือนไขการจองทวัรท์กุประการ *** 

อัตราน้ีรวม 

 บริการตัว๋เคร่ืองบินชัน้ประหยดั และภาษีนํา้มนั กรงุเทพฯ-อดุร-กรงุเทพฯ สายการบิน Thai Smile Airways  

 บริการนํา้หนกักระเป๋าเดินทาง ทา่นละ 20 กิโลกรมั (ถือขึน้เคร่ืองได ้7 กิโลกรมั) 

 บริการรถตูป้รบัอากาศ VIP 9 ท่ีนัง่ พรอ้มนํา้มนัและคนขบันาํเที่ยวตลอดการเดินทาง 

 บริการท่ีพกั ระดบัมาตราฐาน 2 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (พกั 3 ท่าน เป็นการนอนเตยีงเสริม 1 ท่าน) 

 บริการอาหาร และเคร่ืองดื่ม ตามท่ีระบใุนรายการ 

 บริการนํา้ดื่ม ขนม ตลอดการเดินทาง 

 บริการสถานท่ีเขา้ชม และค่าธรรมเนยีมตา่งๆ ตามที่ระบใุนรายการ  

 บริการมคัคเุทศก ์และทีมงาน นาํเที่ยวและอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 บริการประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิประกนัท่านละ 1,000,000 บาท / คา่รกัษาพยาบาล 500,000 บาท (ทัง้นีข้ึน้อยู่

กบัเงือ่นไขและขอ้ตกลงในกรมธรรม)์ 

 บริการ Tag PVC ดีไซนห์ร ูแขวนกระเป๋า ทา่นละ 1 ใบ 

 บริการซอง Travel Kit ท่านละ 1 ชดุ (สเปรยแ์อลกอฮอล,์ หนา้กากอนามยั, กระดาษทิชช,ู ลกูอม) 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตสุ าคญั : ผ ูเ้ดินทางเขา้จงัหวดัอดุร บึงกาฬ ตอ้งแสดงเอกสารดงัต่อไปน้ี  

 ตอ้งเป็นผ ูท่ี้ไดร้บัวคัซีนครบ 2 เข็ม (ไม่นอ้ยกว่า 14 วนั)  

 ผ ูเ้คยติดเช้ือโควิด-19 ตอ้งหายจากอาการป่วยมาแลว้ไม่ต ่ากว่า 90 วนั 

 



 

 

 

 

 

 

 

อัตราน้ีไม่รวม 

× คา่ธรรมเนียมเขา้สถานท่ี ของชาวตา่งชาตท่ีิเพิ่มเตมิตามการจ่ายจริง 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตวั เชน่ คา่มินบิารภ์ายในหอ้งพกั, คา่โทรศัพท,์ คา่ซักรีด, คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอื่น ๆ 

× บริการภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 

× ค่าทิปไกด ์ทีมงาน และคนขบัรถ ตามความพึงพอใจของลกูคา้ 

 

เง่ือนไขการจองและส ารองท่ีนั่ง 

1. ชาํระเต็มจาํนวน ภายใน 24 ชม. หลงัการจอง (พรอ้มสาํเนาบตัรประชาชนเพ่ือสาํรองที่นัง่) 

 

เง่ือนไขการยกเลิกเดินทาง 

1. กรณียกเลิกภายใน 7 วันหลงัจากสัง่ซ้ือ และไมน่อ้ยกว่า 30 วัน กอ่นการเดินทาง คืนเงนิตามที่ไดช้าํระมา  

(คืนเงนิ 100%) (กรณีเดนิทางตรงกบัวันหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลิกการเดินทางไมน่อ้ยกว่า 40 วัน) 

2. กรณียกเลิกนอ้ยกว่า 30 วันกอ่นวันเดินทาง(หรือ กอ่นวันเดินทาง 16-29 วัน) หกัคา่ใชจ้่ายในการดาํเนนิการ

มลูคา่ 9,000 บาท /ทา่น และคืนคา่ทวัรส์ว่นที่เหลือ  

3. กรณียกเลิกกอ่นการเดินทาง 1-15 วัน ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมดในทกุกรณี 

4. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองเท่านัน้  

บริษทัฯจะทาํการเลื่อนการเดินทางของทา่น ไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้่านจะตอ้งเสียคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง และที่

ไมส่ามารถเรียกคืนได ้คือ คา่ธรรมเนียมในการมดัจาํท่ีพกัโรงแรม และ ตัว๋เคร่ืองบิน(ถา้มี) 

* การเลื่อนการเดินทางตอ้งแจง้ลว่งหนา้อย่างนอ้ย 15 วนัก่อนการเดินทางมฉิะนัน้จะไมส่ามารถเลื่อนการเดินทางได ้* 

 

หมายเหต ุ: กรณุาอ่านรายละเอียดทุกขอ้ เพ่ือสิทธิของท่าน 

1. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผ ูร้ว่มเดินทางไม่

ถึง 40 ท่าน ตามที่กาํหนดไว ้ 

2. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการปรบัราคาคา่ทวัร ์หากมีการปรบัราคาคา่นํา้มนัขึ้น กอ่นการเดินทาง หรือมี

การปรบั ราคาคา่นํา้มนัและภาษีนํา้มนั (กรณีเดินทางโดยเคร่ืองบิน) 

3. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเท่ียวหรือบางประการ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

เพื่อ ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานท่ีและเวลา  ทัง้นีโ้ดยคาํนงึถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของ

ท่านเป็น สาํคญั หรือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่สามารถแกไ้ขได ้และจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสญูหาย สญูเสีย 

หรือไดร้บั บาดเจ็บที่นอกเหนอืความรบัผิดชอบของมคัคเุทศกห์รือทีมงาน 

4. ทางบริษทัฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกิดการสญูหายสิ่งของที่มีคา่ อนัเนือ่งมาจากความประมาทของตวั

ผูเ้ดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อบุตัเิหตจุากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

5. เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไมเ่ดินทางพรอ้มคณะ ถือว่า

ท่าน ละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บริการและเงนิมดัจาํคืนได ้ไมว่่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

6. เนือ่งจากการเดินทางเป็นชว่งเทศกาล High Season อาจมีสถานท่ีท่องเท่ียวบางรายการปิด หรือไมส่ามารถเขา้

ชมได ้ซ่ึงอยู่นอกเหนอืการควบคมุ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิงด หรือเปลี่ยนแปลงรายการ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ แตจ่ะคาํนงึถึงผลประโยชนข์องลกูทวัรเ์ป็นสาํคญั 

7. เมื่อท่านตกลงชาํระคา่มดัจาํหรือชาํระค่าทวัรท์ัง้หมด กบัทางบริษทัฯแลว้ ทางบริษทัฯถือว่าท่านรบัทราบและ

ยอมรบั เงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมายเหตทุัง้หมดทกุขอ้แลว้ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

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

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

