
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 22535  (กรณุาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

Package 1 
3 วนั 2 คืน : นครพนม เขาสามวาฬ ถำ้นาคา 3 วนั 2 คืน 

 

 



วันที่ 1 : รถตู้รับคณะที่ท่าอากาศยานนครพนม - สักการะพญาศรีศัตตนาคราช - สักการะ
พระธาตพุนม - อุทยานหนิสามวาฬ (ชม Sun Set)  - เข้าที่พกั - อิสระอาหารมื้อเย็น 

 
เช้า รถตู ้รับคณะท่านที ่ ท่าอากาศยานนครพนม (KOP) *หากเที ่ยวบินจากดอนเมืองหรือ              

สุวรรณภูมิออกเดินทางหลัง 10.00 ท่านจะไม่สามารถเดินทางไปอุทยานหินสามวาฬได้ทัน * 
หรือท่านสามารถเดินทางมาก่อนล่วงหน้า 1 วัน (ทางเราสามารถจองโรงแรมเพ่ิมให้ท่านได้) 

 

สายการบิน 
สนามบินดอนเมือง (DMK) 

เที่ยวบินขาไป 
ดอนเมือง (DMK) - นครพนม (KOP) 

เที่ยวบินขากลับ 
นครพนม (KOP) - ดอนเมือง (DMK) 

นกแอร์ (DD) 
DD 380 : 07.40 - 09.00 DD 381 : 09.30 - 10.50 
DD 386 : 14.00 - 15.15 DD 387 : 15.45 - 17.00 

แอร์เอเชีย (FD) 
FD 3398 : 08.05 - 09.30 FD 3399 : 10.00 - 11.10 
FD 3396 : 15.05 - 16.25 FD 3397 : 16.55 - 18.15 

 

สายการบิน 
สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) 

เที่ยวบินขาไป 
สุวรรณภูมิ (BKK) - นครพนม (KOP) 

เที่ยวบินขากลับ 
นครพนม (KOP) - สุวรรณภูมิ (BKK) 

ไทยสไมล์ (WE) WE 32 : 11.20 - 12.40 WE 33 : 13.10 - 14.30 
 

*ราคาในแพ็คเกจยังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน (สามารถจองให้ท่านได้)* 
วันและเวลาของเที่ยวบินอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ตามสายการบินเป็นผู้กำหนด 

 
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ องค์พระธาตุพนม  ตั้งอยู่ที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ในตำบลธาตุพนม 

อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยตัวองค์พระธาตุนี้ มีลักษณะคล้ายเจดีย์ทรงสีเหลี่ยม
โดดเด่นด้วยลายพื้นสีขาวตัดกับลวดลายสลักสีทองอร่ามงามตา ด้านบนยอดพระธาตุก็มี
ฉัตรทองคำและมีพลอยประดับแวววาวอย่างสวยสดงดงามภายในพระธาตุที่นี่ก็ได้บรรจุพระอุ
รังคธาตุ (กระดูกหน้าอกส่วนหน้า) ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วที่สำคัญพระธาตุพนมแห่ง
นี้ก็ยังเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของคนวันอาทิตย์และเป็นพระธาตประจำปีเกิดของคนปีวอก
อีกด้วย ซึ่งไม่ว่าใครที่ได้ไปกราบสักการะก็จะได้รับอานิสงส์ บุญบารมี เสริมดวงและความเป็น



สิริมงคลให้กับชีวิต หากมีเวลาเหลือจะพาคณะท่านแวะสักการะ พญาศรีสัตตนาคราช แลนด์
มาร์คแห่งใหม่ของ จ.นครพนม ประดิษฐานบนริมฝั่งแม่น้ำโขง เป็นองค์พญานาคทองเหลืองที่
ใหญ่ที่สุดของภาคอีสาน  มีความสวยงามโดดเด่น หากเราได้มาขอพร หรือบนบานองค์พญา
ศรีสัตตนาคราช จะประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งใจ เพราะเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ ทำให้ที่นี่เตม็ไป
ด้วยผู้คนจากทั่วสารทิศที่มาบูชา และขอพรองค์พญานาค 

 

 
 

จากนั้น เดินทางต่อสู่ อุทยานหินสามวาฬ หนึ่งในจุดสถานที่ท่องเที่ยวของภูสิงห์  จังหวัดบึงกาฬ 
ตั้งอยู่ภายในเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์ และป่าดงสีชมพู 
อีกที โดยบริเวณนี้จะเต็มไปด้วยกลุ่มก้อนหินรูปทรงต่างๆ หน้าผา และถ้ำ กระจายอยู่ทั่วพื้นที่ 
เกิดเป็นความสวยงามในแบบต่างๆ โดยที่บริเวณของหินสามวาฬนั้น จะเป็ นหินขนาดใหญ่ติด
หน้าผาสูง แยกตัวเป็น 3 ก้อนใหญ่ๆ เรียงต่อกัน มีอายุประมาณ 75 ล้านปี ความพิเศษของ
หินก็คือ เมื่อมองดูจากระยะไกลๆ หินสามก้อนนี้จะดูคล้ายกับฝูงครอบครัววาฬ มีทั้ง พ่อวาฬ 
แม่วาฬ และลูกวาฬ (ไม่รวมค่าธรรมเนียมอุทยาน และค่ารถขึ้นเขา : ชำระหน้างาน) 



 
 

เย็น เดินทางเข้าที่พักตามที่คณะท่านเลือก หรือในระดับเทียบเท่า  
 อิสระอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย 
 

วันที่ 2 : รถตู ้ร ับคณะท ี ่ โรงแรม - ศาลเจ ้าป ู ่อ ือล ือนาคราช - ถ ้ำนาคา (รอบเช ้า) -                  
เกาะดอนโพธิ์ - ที่พัก - อิสระอาหารมื้อเย็น 

 
หากเกดิเหตุสดุวิสยัด้วยสถาณการณ ์Covid หรอื ดว้ยเหตผุลอืน่ๆ  

ทีท่ำให้ไมส่ามารถขึน้ถำ้นาคาได ้ทางคณะทัวร์จะนำทา่นขึน้ถำ้นาคแีทน 
 

เช้า รถตู้รับคณะท่านที่โรงแรมที่พักเพ่ือเดินทางไปยังจุดนัดหมายเตรียมตัวขึ้นถ้ำนาคา 
 

เวลานดัสำหรบัการขึน้ถำ้นาคาขึน้อยูก่บัควิทีก่ดได้ 
  
จุดที่ 1 สักการะ ศาลเจ้าปู่อือลือ ที่หน้าทางขึ้นอุทยานแห่งชาติภูลังกา ตามตำนานปู่อือลือที่ข้อง

เกี่ยวกับบึงโขงหลงนั้น เชื่อว่าเกิดจากการล่มเมืองของพญานาค ซึ่งเกิดจากความรักที่ไม่
สมหวังระหว่างพญานาคกับมนุษย์ ทำให้เมืองที่เจริญรุ่งเรืองล่มสลาย บริเวณแห่งนี้เดิมเป็น
ที่ตั้งเมืองชื่อ “รัตพานคร” มี “พระอือลือราชา” เป็นผู้ครองนคร และต่อมาเมืองรัตพานครได้
ถล่มเป็น "บึงหลงของ" ต่อมานานเข้าคำพูดก็กลายเป็นโขงหลง ส่วนพระอือลือราชาได้ถูกพระ
ยานาคราชจับตัวไว้ พร้อมกับสาปให้พระอือลือราชากลายร่างเป็นนาค เฝ้าอยู่ในบึงโขงหลง
ชั่วนิรันดร์จนกว่าจะมีเมืองเกิดใหม่ 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 
จุดที่ 2 ถ้ำนาคา (ใช้เวลาเดินขึ้นลงประมาณ 4 - 5 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับความพร้อมของร่างกายแต่ละ

ท่าน) ตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูลังกา อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ การขึ้นไปเที่ยวถ้ำต้อง
เดินขึ้นบันไดสูงชันที่ทางอุทยานฯ จัดสร้างขึ้นไปกว่า 1,400 ขั้น เหตุที่ถ้ำแห่งนี้ได้ชื่อว่า “ถ้ำ
นาคา” หรือ “ถ้ำพญานาค” เนื่องจากมีหิน และผนังถ้ำดูคล้ายพญานาค ที่มีรูปทรงคล้าย
พญานาคหรืองูขนาดใหญ่นอนขดตัว โดยมีส่วนสำคัญๆ ทั ้งส่วนหัว ลำตัว และเกล็ด
พญานาค (ตามจินตนาการและความเชื่อของชาวบ้าน) *กรณีต้องการลูกหาบ (แบกของ
หนัก / แบกน้ำ) สามารถจ้างเพ่ิมจากไกด์ได้ : ชำระเพิ่ม 1,500 บาทต่อลูกหาบ 1 คน* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดที่ 3  เกาะดอนโพธิ์ *ยังไม่รวมค่าเรือข้ามเกาะ + ค่าธรรมเนียมเหยียบเกาะ + ค่าชดุสักการะบนเกาะ
ดอนโพธิ์ : ชำระหน้างาน* 

 

 
 
เย็น เดินทางเข้าที่พักตามที่คณะท่านเลือก หรือในระดับเทียบเท่า  
 อิสระอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย 

 

 

 

 



วันที่ 3 : Option Tour (เล ือก 1 :  ถ ้ำนาค ี  /  ชมพญานาคเล ่นน ้ำ + ว ังร ัตพานคร) -                
รถตู้ส่งคณะท่านที่ท่าอากาศยานนครพนม 

 
หากในวนัที ่2 ทา่นไปถำ้นาคแีลว้ ทางคณะทวัร์จะนำทา่นเดนิทางไปยงัสถานที่อื่น ๆ ทดแทน 

 
1. ถ้ำนาคี ตั้งอยู่ในอำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม เป็นส่วนหนึ่งของ เส้นทางสายธรรม -            

สายพญานาค เส้นทางใหม่ตรงภูลังกาเหนือที่จะผ่านสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติทั้งหมด 9 จุด 
ได้แก่ วังนาคี ผานาคี หินสาลึคึ ลานธรรม (หัวภู) หินพญาศรีสัตตนาคราช ไข่พญานาค หิน
โลมา เจดีย์กองข้าวศรีบุญเนาว์ และเศียรพญานาค โดยถ้ำนาคีนั้นมีลักษณะเป็นเพิงหินขนาด
ใหญ่ มีพื้นผิวแตกลายซึ่งเกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ ซันแครก (Sun Crack) ทำให้มี
ลวดลายคล้ายเกล็ดของพญานาคขนาดใหญ่กำลังนอนขดตัว โดยมีมอสสีเขียวที่ขึ้นตามโขด
หิน ทำให้ลวดลายซันแครกเด่นชัดขึ้นไปอีก ภายในถ้ำเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปนาค
ปรก เนื้อหยก  สีเขียว เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นักเดินทางมักเข้ามากราบไหว้ทุกครั้งที่มาเยือนถ้ำ
แห่งนี้ หลังจากที่ชมความน่าพิศวงของถ้ำนาคีแล้ว ห่างออกไปประมาณครึ่งกิโลเมตรก็จะถึง 
ผานาคี จุดชมวิวสวย เห็นแม่น้ำโขงและป่าเขาที่ล้อมรอบแบบพาโนรามา พร้อมกับสูดอากาศ
บริสุทธิ์ให้เต็มปอด การเดินทางไปถ้ำนาคี ด้วยเส้นทางศึกษาธรรมชาติสายธรรม  - สาย
พญานาค จะต้องผ่านเส้นทางปูนเลียบธรรมชาติประมาณ 1.5 กิโลเมตร และผ่านเส้นทางเดิน
ป่าอีก 300 เมตร ก็จะถึงถ้ำนาคีระหว่างทางก็จะมีจุดพักเป็นระยะ และมีช่วงที่ต้องดึงและปีน
เชือกเพราะเส้นทางค่อนข้างชันพอสมควร รวมระยะเวลาไป  - กลับทั้งหมดประมาณ 1 - 2 
ชั่วโมง สำหรับการขอพรสายมูเตลูจะต้องมา  อธิษฐานจิตด้วยจิตที่แน่วแน่ และขอพรเรื่อง
ธุรกิจการค้าขาย เงินทอง ต้องไปขอพรที่ถ้ำนาคี เพราะเชื่อกันว่าองค์นาคาคือผู้ชาย และองค์
นาคีคือผู้หญิง ซึ่งผู้หญิงจะเป็นผู้ดูแลด้านเงินทอง โดยมีทริคในการขอพรให้สำเร็จโดยจะต้อง
ไปถวายบายศรีที่เกาะดอนโพธิ์ก่อน จากนั้นค่อยไปขอพรที่ถ้ำนาคา ถ้ำนาคีกัน และหลังจาก
นั้น ควรแวะที่ตำหนักปู่อือลือ เพื่อย้ำคำขอพรให้ประสบความสำเร็จตามที่ขอ เพื่อเรียกขวัญ
และขอความเมตตาจากปู่อือลือ เพ่ือเป็นสิริมงคลก่อนเดินทางกลับสู่ ท่าอากาศยานนครพนม 
เพ่ือเดินทางกลับกรุงเทพฯ 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
2. ชมพญานาคเล่นน้ำ + วังรัตพานคร หินพญานาคในช่องหุบเขาน้ำ หินที่มีลักษณะคล้ายกับ

ส่วนหัวและลำตัวของพญานาคทอดยาวมาในแอ่งน้ำ ภายในเขตพื้นที่สำนักสงฆ์  ห้วยหินแหบ 
บ้านโนนศิลา ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจินตนาการและ
ศรัทธาของแต่ละท่าน แต่มุมมองด้านการท่องเที่ยวที่นี่ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ ที่ยังไม่ค่อยเป็น
ที่รู้จักมากนัก แต่มีความสวยงามทั้งในด้านธรรมชาติและเรื่องราวความเป็นมา เป็นเส้นทาง
ท่องเที่ยวตามรอยพญานาคอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดบึงกาฬ 

 

 
 
 
 
 

https://www.sanook.com/travel


อตัราคา่บริการ 
 

จำนวน 
ผูเ้ดนิทาง ทีพ่กั 

อตัราคา่บรกิารทา่นละ (บาท) 

กรณ ี
ไดค้วิถำ้นาคา 

กรณ ี
ไม่ไดค้วิถำ้นาคา                     

ตอ้งเปลี่ยนไปถำ้นาคทีดแทน 

2 - 3 ทา่น 

Tara Grand จ.บึงกาฬ 
5,499.- 4,899.- 

ภูเงิน รีสอร์ท จ.บึงกาฬ  
JB Place จ. นครพนม  5,699.- 5,099.- 
เรือนไทยเกสเฮ้าท ์จ.บึงกาฬ 

6,099.- 5,499.- 
บ้านฉันโฮมสเตย์  จ.บึงกาฬ 

4 - 6 ทา่น 

Tara Grand จ.บึงกาฬ 
3,599.- 2,999.- 

ภูเงิน รีสอร์ท จ.บึงกาฬ  
JB Place จ. นครพนม  3,799.- 3,199.- 
เรือนไทยเกสเฮ้าท ์จ.บึงกาฬ 

4,199.- 3,599.- 
บ้านฉันโฮมสเตย์  จ.บึงกาฬ 

7 - 8 ทา่น 

Tara Grand จ.บึงกาฬ 
2,999.- 2,399.- 

ภูเงิน รีสอร์ท จ.บึงกาฬ  
JB Place จ. นครพนม  3,199.- 2,599.- 
เรือนไทยเกสเฮ้าท ์จ.บึงกาฬ 

3,599.- 2,999.- 
บ้านฉันโฮมสเตย์  จ.บึงกาฬ 

9 - 10 ทา่น 

Tara Grand จ.บึงกาฬ 
2,599.- 1,999.- 

ภูเงิน รีสอร์ท จ.บึงกาฬ  
JB Place จ. นครพนม  2,799.- 2,199.- 
เรือนไทยเกสเฮ้าท ์จ.บึงกาฬ 

3,199.- 2,599.- 
บ้านฉันโฮมสเตย์  จ.บึงกาฬ 

ขึน้ถำ้นาคาตรงวนัเสาร ์- อาทติย ์: ชำระเพิม่ทา่นละ 200 บาท 
ขึน้ถำ้ชว่งสงกรานต ์(13 - 17 เษายน 65) : ชำระเพิม่ทา่นละ 500 บาท 

 



สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย : รองเท้าผ้าใบที่สวมใส่สบาย, เส้ือผ้าสวมใส่สบายระบายอากาศได้ดี, หมวก, 
อุปกรณ์กันแดด, เสื้อคลุมกันแดด กันลม, กระเป๋าเป้น้ำหนักเบา, ผ้าขนหนูผืนเล็ก, ถุงมือผ้า, กล้องถ่ายรูป , 
มือถือชาร์จแบตให้เต็ม และยาประจำตัว 

 
** ขอ้ควรทราบกอ่นใชบ้รกิาร ** 

 
- อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมไกด์ ท่านสามารถใช้บริการไกดไ์ด้จากหน้าทางขึ้นถ้ำนาคา 
- ท่าเรือสำหรับเดินทางข้ามไปเกาะดอนโพธิ์ ท่าเรือ แสนสุขเลิศ (ไปเกาะดอนโพธิ์ ) 

Click -> https://bit.ly/3G9xzYD 
- อัตราค่าบริการนี้เฉพาะชาวไทย สำหรับชาวต่างชาติจะต้องชำระค่าบริการเพิ่ม

ท่านละ 500 บาท 
 

อตัราคา่บริการนีร้วม 
 
- ค่ารถตู้พร้อมคนขับ 
- ค่าที่พัก 3 วัน 2 คืน ตามที่ท่านเลือก หากที่พักที่ท่านเลือกเต็มขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนที่พักเปน็ที่

พักในระดับเที่ยบเท่ากัน 
- ค่าคิวขึ้นถ้ำนาคา 
- ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานแห่งชาติภูลังกา (ถ้ำนาคา) 
- ค่าประกันขยะอุทยานแห่งชาติภูลังกา (ถ้ำนาคา) 
 

อตัราคา่บริการนี้ไมร่วม 
 
- ตั๋วเครื่องบิน 
- ค่าธรรมเนียมอุทยานต่างๆ : ชำระโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ 
- ค่าเรือข้ามเกาะดอนโพธิ์ + ค่าธรรมเนียมเหยียบเกาะ + ค่าชุดสักการะที่เกาะดอนโพธิ์ 
- ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรม 
- ค่าน้ำมันรถตู้ : จ่ายตามจริงที่หน้างาน 
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่ารักษาพยาบาล 

(ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)  

https://bit.ly/3G9xzYD


- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน /ใบกำกับ
ภาษี ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการชำระเงิน หากแจ้งภายหลังการชำระเงิน ทางบริษัทฯ จะไม่ออก
ย้อนหลังให้ทุกกรณี)  
- กรณีต้องการลูกหาบ (แบกของหนัก / แบกน้ำ) สามารถจ้างเพ่ิมจากไกด์ได้ : ชำระเพิ่ม 1,500 บาท

ต่อลูกหาบ 1 คน 
 

ขัน้ตอนการจอง 
 
1.  จองและชำระเต็มจำนวน 
2.  กรุณาแจ้งรายละเอียด  

- ชื่อผู้เดินทางทุกท่าน, เบอร์โทรศัพท์มือถือ, อีเมลล์ 
- ระบุวันที่ต้องการใช้บริการ และกรุณาระบุวันสำรองเพิ่ม 1 วัน 

3.  เม ื ่อเจ ้าหน้าท ี ่ ได้ร ับข้อมูลแล้ว จะติดต่อกลับเพื ่อยืนยันการจองพร้อมรายละเอ ียด                          
(รอ Confirm คิวประมาณ 7 - 15 วันทำการ) 

4.  ชำระเงินเต็มจำนวน ภายใน 24 ชั ่วโมง หลังทำการจอง หากไม่ชำระมัดจำตามกำหนด                   
ขออนุญาตตัดแพ็กเกจให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ การชำระไม่ครบถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
โดยไม่มีเงื่อนไข ทางผู้จัดมีสิทธิยกเลิกแพคเก็จและขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินตามเงื่อนไขการ
ยกเลิก 

 
เงือ่นไขการใชบ้ริการ 

 
1. อัตราค่าบริการจะต้องเดินทางอย่างน้อย 2 ท่านเท่านั้น * หากท่านเดินทางคนเดียวก็จะต้อง

ชำระในราคา 2 ท่าน * 

2. หากคอนเฟริมคิวขึ ้นถ้ำนาคาแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนผู้เดินทาง ยกเลิก หรือคืนเงินได้              
ทุกกรณ ี

 
 
 
 
 
 



การยกเลกิการบรกิาร 
 
1.  ขอสงวนสิทธิ์การยกเลิก เนื ่องจากเป็นแพ็กเกจราคาพิเศษ หากเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ          

ที่เป็นเหตุสุดวิสัย อาทิ สภาพอากาศ, การนัดหยุดงาน, การปฏิวัติ หรืออื่นๆ ลูกค้าสามารถ
ปรับเปล่ียนวันเดินทางในโปรแกรมนั้นๆได้ 

2.  ทางผู้จัดจะไม่มีการคืนเงินค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ 
 

หมายเหต ุ
 
1.  ขอสงวนสิทธิ์ราคาสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น  
2.  การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมอาจเกิดขึ้นได้ตามสถานการณ์ อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงล่าช้าของ

รอบเรือ, สภาพอากาศ เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ และผู้จัดจะดำเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของ         
ผู้เดินทางให้ดีที่สุด 

3.  ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดกับชีวิต, ร่างกาย, การเจ็บป่วย, การถูก          
ทำร้าย, ความตาย, อุบัติเหตุต่างๆ, การสูญหายในทรัพย์สินหรืออย่างอื่น, การนัดหยุดงาน,              
ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, การปฎิวัติ  และอื่นๆ ที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม  

4.  พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ ้นแทนผู้จัด นอกจาก             
มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับ  

5.  กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน จนมีการยกเลิกล่าช้า เปล่ียนแปลง การบริการจากบริษัท
ขนส่ง หรือหน่วยงานที่ให้บริการ ที่จะส่งผลทำให้เสียเวลาหรือยกเลิกแพ็กเกจบางรายการหรือ
ทั้งหมด ผู้เดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งค่าเสียเวลา             
ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใช้จ่ายที่บริษัทจ่ายไปแล้ว เป็นต้น ขอให้ทราบว่าผู้จัดจะ
ดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่จะไม่คืนเงิน 

6.  ขอความร่วมมือในเรื่องความประพฤติของคนเดินทาง หากผู้จัดเห็นว่าผู้เดินทางประพฤติตนที่
อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้เดินทางอื่นๆ หรือทรัพย์สิน หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) หรือไม่ปฏิบัติตามคำชี้แจงของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) ทางผู้จัดอาจใช้
มาตรการตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันไม่ให้ความประพฤติดังกล่าวดำเนินต่อไป ซึ่งรวมไปถึง
การยับยั้ง และปฏิเสธให้บริการ 

 
 
 
 



หากสนจองกรณุาตดิตอ่ 
 

➢ 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

