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บนิดว้ยสายการบนิ ไทยเวยีดเจ็ท THAI VIETJET (VZ) : ขึ้นเครื่องทีส่นามบนิสุวรรณภมู ิ(BKK) 

VZ200 BKK(สุวรรณภมู)ิ - UTH(อดุรธานี) 07.30 – 08.40 

VZ205 UTH(อดุรธานี)- BKK(สุวรรณภูม)ิ 15.25 – 16.35 

**สมัภาระสามารถถอืขึ้นเครื่องไดไ้มเ่กนิ 7 กิโลกรมั ราคาน้ีไมร่วมสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื่อง ** 

**อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบนิ** 

 วนัทีห่น่ึง       สนามบนิสุวรรณภมู ิ– ท่าอากาศยานอดุรธานี -ทุ่งบวัแดงกมุภาปี - คาํชะโนด - หนองคาย - ลานพญานาคคู่ ริมนํา้โขง 

05.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิช ัน้ 4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยเวยีดเจท็ (VZ)  

07.30 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี โดยสายการบนิไทยเวยีดเจท็ (VZ) เทีย่วบนิที ่VZ200 ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 1 ช ัว่โมง 10 นาท ี 

**ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิและสายการบนิ** **อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบนิ** 

**ไม่รวมนํา้หนกักระเป๋าสาํหรบัโหลดใตท้อ้งเครื่อง ท่านสามารถซื้อนํา้หนกักระเป๋าหรอือพัทีน่ ัง่ไดก่้อนเดนิทาง 72 ช ัว่โมง (มค่ีาใชจ่้าย) แต่สามารถถอืขึ้น

เครื่องบนิไดน้ํา้หนกัไม่เกนิ 7 กโิลกรมั** 

08.40 น.  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี….นาํท่านเดนิทางโดยรถตู ้VIP คนัละ 8-9 ที่น ัง่  

*.*.*. หลงัจากทกุท่านรบัสมัภาระ และทาํธุระส่วนตวัเรยีบรอ้ยแลว้ *.*.*. 

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร เมนูไขก่ระทะ 

นาํท่านชมทุ่งบวัเเดงอ.จงัหวดัอุดรธานีทะเลสาบนํา้จดืขนาดใหญ่ที่กนิพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในอ.กุมภวาปี กบับางส่วนในพื้นที ่

อ.ประจกัษศิ์ลปาคมของ จ.อดุรธานี ความอดุมสมบูรณข์องบงึหนองหานถอืเป็นตน้แบบทีน่่าสนใจ

ต่อการศึกษาระบบ นิเวศนว์ทิยา เพราะทีน่ี่ชดัเจนความสมัพนัธร์ะหว่างพชืพรรณและสตัว ์

กลบัคืนมาเป็นผลติผลใหช้าวบา้นไดเ้ก็บเกี่ยวเลี้ยงชพีและหลอ่เลี้ยงชมุชนจน เป็นภาพวถิชีวีติของ

ชาวหนองหานมานานปี กาลเวลาผ่านไปวถิชีาวบา้นกลายเป็นความงดงามตามธรรมชาต ิในขณะที่

ความอดุมสมบูรณ์ของบงึหนองหานยงัคงอยู่ วงจรชวีติของ “บวัแดง” หรอื “บวัสาย” ทีบ่งึหนอง

หานจงึเป็นสิง่ที่แสดงถงึความอุดมสมบูรณ์ทีค่วรค่าแก่การศึกษา นัน่จงึเป็นเหตผุลทีว่่าทาํไมบวัแดงที่บงึหนองหานจงึ

งอกงามท ัว่ทอ้งนํา้ ทุ่งทะเลบวัแดง แหลง่ชมทุ่งดอกไมต้ามธรรมชาติทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศไทย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร 

บา่ย นาํท่านสู่ คาํชะโนด หรอื วงันาคินทรค์าํชะโนด ตัง้อยู่ในพื้นที ่3 ตาํบล คือ ตาํบลวงัทอง ตาํบลบา้นมว่ง และตาํบลบา้น

จนัทร ์ใน อาํเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี เชื่อว่าเป็นสถานทีศ่กัดิ์สทิธิ์ดนิแดนลี้ลบัของพญานาค เป็นที่

เคารพยาํเกรงและศรทัธาของคนในจงัหวดัอดุรธานีและอสีานตอนบน คาํชะโนดมลีกัษณะเป็น เกาะลอย

นํา้ ทีเ่ตม็ไปดว้ยตน้ชะโนด  ป่าคาํชะโนดเป็นสถานที่ปรากฏในตาํนานพื้นบา้น เชื่อว่าเป็นที่สงิสถติของ

พญานาคปู่ศรสุีทโธ ย่าศรปีระทุมมา และสิง่ลี้ลบัต่าง ๆ เกาะคาํชะโนดไมเ่คยจมนํา้ โดยมคีวามเชื่อทีว่่า

เพราะมพีญานาคคอยปกปกัรกัษาคาํชะโนดมพีื้นที ่50 ไร่ มบีอ่นํา้อยู่กวา้ง 5  เมตร ยาว 5 เมตร ก่อขอบปูนสูง 60 

เซนติเมตร ใกลก้บับอ่นํา้จะมศีาลเจา้ปู่ศรสุีทโธตัง้อยู่ 2 ศาล เพื่อใหค้นไดก้ราบไหวบู้ชาตน้ชะโนด เป็นตน้ไมท้ี่มลีกัษณะ

ประหลาดลกัษณะคลา้ยกบัตน้มะพรา้ว ตน้หมาก และตน้ตาลผสมกนั ขึ้นเตม็บรเิวณ ชะโนดเป็นภาษาเขมร โตนด 

แปลว่า ตน้ตาล 



ชมลานพญานาคคู่ แลนดม์ารค์ของเมอืงหนองคาย  ต ัง้อยู่หนา้วดัลาํดวน เขต

เทศบาลเมอืงหนองคาย ตดิกบัตลาดท่าเสดจ็ เป็นลานวฒันธรรมทีใ่ชใ้นงานต่างๆ 

หากใครที่ไปตวัเมอืงหนองคายผ่านรมิฝัง่โขงหรอืตลาดท่าเสดจ็ ช่วงเยน็แวะลาน

พญานาค สถานทีเ่หมาะแก่การพกัผ่อนหย่อนใจ  ออกกาํลงักาย ปัน่จกัรยานชม

บรรยากาศของแสงสทีอง มรีา้นอาหาร รา้นขายของ ในยามเยน็ 

คํา่  รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร 

ทีพ่กั  โรงแรมอศัวรรณ จ.หนองคาย หรอืเทยีบเท่า  

 วนัทีส่อง หนองคาย - วดัผาตากเสอื SKY WALK - วดัโพธิ์ชยั - ศาลาแกว้กู่ - อดุรธานี - วดัป่าภูกอ้น - หนองประจกัษ ์- UP TOWN 

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นาํท่านสู่ วดัผาตากเสื้อ ต ัง้อยู่บนเขาในเขตอาํเภอสงัคม จงัหวดัหนองคาย เดมิชื่อวดัถํา้พระ หลวง

ปู่เพชร ปะทโีป ท่านไดเ้ดนิทางมาปฏบิตัิธรรม บริเวณถํา้พระ  และไดก่้อตัง้วดัผาตากเสื้อขึ้น เมือ่ปี 

พ.ศ.2477  มเีน้ือที ่29 ไร่ 2 งาน 78 ตารางวาวดัผาตากเสื้อ เป็นวดัปฏบิตัิธรรม ต่อมาไดอ้ญัเชิญ

พระสารรีกิธาตมุาประดิษฐานเมือ่ 2 เมษายน 2550 เป็นทีส่กัการะของพทุธศาสนิกชนท ัว่ไป เป็น

วดัทีม่ทีวิทศันส์วยงามมาก สูงจากระดบันํา้ทะเล 550 เมตร ภายในวดัมธีรรมชาติทีส่มบูรณ ์เป็น

จดุชมววิแมน่ํา้โขงทีส่วยทีสุ่ดแห่งหน่ึง ในช่วงทีน่ํา้ลดหากไปยนื อยู่บนวดัผาตากเสื้อแลว้มองลงมายงัแมน่ํา้โขง จะเหน็

สนัทรายเป็นริ้วคลา้ยเกลด็พญานาคอย่างชดัเจน โดยไดร้บัการตัง้ใหเ้ป็นแหลง่ ท่องเทีย่วเสน้ทางในฝนั Dream 

Destination 2  จาก ททท. นัน่กค็ือ "เกลด็พญานาครมิโขง"  ซึ่งเป็นความมหศัจรรยท์ีธ่รรมชาตสิรา้งขึ้น 

 นาํท่านกราบไหวข้อพร หลวงพ่อพระใส วดัโพธิ์ชยั เป็นพระพทุธรูปสาํคญัคู่เมอืง เป็นพระพทุธรูปขดัสมาธิราบ ปางมาร

วชิยั หลอ่ดว้ยทองสสุีก มพีระรูปลกัษณะงดงามมาก ขนาดหนา้ตกักวา้ง 2 คืบ 8 น้ิว ส่วนสูงจากองคพ์ระเบื้องลา่งถงึ

ยอดพระเกศ 4 คืบ 1 น้ิว ประดิษฐานอยู่ทีว่ดัโพธิ์ชยั ซึง่เป็นพระอารามหลวง “สมเดจ็กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ ทรง

สนันิษฐานไวใ้นหนงัสอืประวตัพิระพทุธรูปสาํคญั ซึง่พมิพแ์จกในงานทอดกฐนิพระราชทาน พ.ศ. 2468 ว่า หลวงพ่อพระ

ใส เป็นพระพทุธรูปหลอ่ในสมยัลา้นชา้ง และตามตาํนานทีเ่ลา่สบืต่อกนัมาว่า พระธดิา 3 องค ์แห่งกษตัริยล์า้นชา้งเป็น

ผูส้รา้ง บางท่านกว็่าเป็นพระราชธิดาของพระไชยเชษฐาธิราช ไดห้ลอ่พระพทุธรูป

ขึ้น 3 องค ์และขนานนาม พระพทุธรูปตามนามของตนเองไวด้ว้ยว่า พระเสรมิ

ประจาํพีใ่หญ่ พระสุกประจาํคนกลาง พระใสประจาํนอ้งสุดทอ้ง มีขนาดลดหล ัน่

กนัตามลาํดบั 

นาํท่าน ชมศาลาแกว้กู่ หรอืทีรู่จ้กักนัในอีกชื่อหน่ึงว่า วดั

แขก คือ สวนประตมิากรรมปูนปัน้ขนาดใหญ่ มพีื้นที่หลาย

สบิไร่ ปจัจบุนัอยู่ในความดูแลของพทุธมามกะสมาคมจงัหวดัหนองคาย สถานทีแ่ห่งน้ีสรา้งขึ้นจาก

แรงบนัดาลใจของ “พ่อปู่ บญุเหลอื สุรรีตัน”์ เมือ่ราวปี พ.ศ. 2521 ตามความเชื่อว่าหลกัคาํสอนของ

ทกุๆ ศาสนาสามารถนาํมาผสมผสานกนัได ้( “ พ่อปู่บญุเหลอื สุรรีตัน ์” เป็นนกัปฏบิตัธิรรมแต่เสยีชวีติไปแลว้ราวๆ สบิ

ปีกว่า ทมีงานท่องเที่ยวดอทคอมไดล้องสอบถามขอ้มลู

จากเจา้หนา้ทีจ่าํหน่ายบตัรเขา้ชมศาลาแกว้กู่แลว้เขา้ใจ

ว่า พ่อปู่ น่าจะบวชเป็นพราหมณ์นุ่งขาวห่มขาว ปจัจุบนั



ร่างของพ่อปู่บุญเหลอืถูกเก็บรกัษาเอาไวบ้นช ัน้ 3 ของศาลาแกว้กู่ในสภาพทีไ่มเ่น่าเป่ือย นกัท่องเทีย่วสามารถแวะขึ้นไป

สกัการะร่างของพ่อปู่ ไดท้กุวนัต ัง้แต่เวลาประมาณ 7.00 – 17.00น.) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร (เมนูแหนมเนือง) 

บา่ย  นาํท่านสู่ วดัป่าภกูอ้นตัง้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่านํา้โสม ทอ้งทีบ่า้นนาคาํ ตาํบลบา้นกอ้ง อาํเภอนายูง 

จงัหวดัอดุรธานี อนัเป็นรอยต่อแผ่นดนิ 3 จงัหวดั คือ อดุรธานี เลย และหนองคาย เกิดขึ้นจากพทุธบริษทั ที่ตระหนกั

ถงึคุณประโยชนข์องธรรมชาติและป่าตน้นํา้ลาํธาร ซึง่กาํลงัถูกทาํลาย และเพือ่ตามรอยพระยุคล

บาทพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั ในการรกัษาความสมบูรณข์องป่าไมต้น้นํา้ลาํธาร สตัวป่์า และ

พรรณไมน้านาพนัธุ ์ใหเ้ป็นมรดกของลูกหลานไทยคู่กบัแผ่นดนิไทย วดัป่าภกูอ้น จะเป็นสถานที่ที่

สงบเหมาะแก่การบาํเพญ็ภาวนาของพระสายกรรมฐาน 

นาํท่านเดินสู่ หนองประจกัษ ์เป็นหนองนํา้ขนาดใหญ่ทีม่เีกาะกลางนํา้ สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม 

ของจงัหวดัอดุรธานี ถอืเป็นแลนมารค์สาํคญัของจงัหวดัทีช่าวอดุรธานีมาทาํกจิกรรมต่างๆ 

มากมาย อาทเิช่น ออกกาํลงักาย กฬีา สนามเดก็เล่น และตอ้งมาเชค็อนิ 

ถ่ายรูปคู่ชคิๆกบัเป็ดเหลอืงยกัษเ์มอืงอุดรธานี 

อสิระเดินชลิลแ์ลนดม์ารก์ใจกลางเมอืง UP TOWN ศูนยก์ารคา้อดุรธานี

และเลอืกซื้อสนิคา้นานาชนิด ที่ศูนยก์ารคา้ ยูด ีทาวน ์แหลง่ท่องเทีย่วใน 

จ.อดุรธานี ทีข่นาดใหญ่ที่สุด กบัความเป็นศูนยก์ลางของไลฟ์สไตล ์และความสมบูรณ์

แบบของโลเคช ัน่ใจกลางเมอืง เป็นสถานทีพ่กัผ่อน แหลง่ชอ้ปป้ิงของวยัรุ่นเมอืงอดุรธานี 

ยูดทีาวน ์ต ัง้อยู่หนา้สถานีรถไฟอดุรธานี แหลง่ชอ้ป้ิงบรเิวณน้ี ประกอบไปดว้ย แหลง่กนิ 

แหลง่ขายของ ทีใ่หญ่มาก และมากจรงิๆท ัง้ของกิน และของขาย ถา้ดูจากแผนที่บรเิวณ

หนา้สถานีรถไฟน้ี จะประกอบไปดว้ยพื้นที ่3 ตลาด 

คํา่  *.*.*. อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั *.*.*.   

ทีพ่กั  โรงแรมกิตติ์ลดา จ.อดุรธานี หรือเทยีบเท่า  

 วนัทีส่าม  อดุรธานี - วดัพระธาตบุงัพวน - วดัโพธสิมภรณ ์- ท่าอากาศยานนานาชาตอิดุรธานี - สนามสุวรรณภมู ิ   

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นาํท่านสกัการะ วดัพระธาตบุงัพวนเป็นวดัราษฎร ์ต ัง้อยู่ที ่172 หมู ่3 ตาํบลพระธาตุบงัพวน อาํเภอเมอืงหนองคาย 

จงัหวดัหนองคายสงักดัคณะสงฆม์หานิกายพระธาตุบงัพวนมเีน้ือที ่102 ไร่ เจดียพ์ระธาตบุงัพวน เป็นเจดยีท์รงสี่เหลีย่ม 

สรา้งดว้ยศิลาแลง อฐิดนิเผา พ.ศ. 2210 ไดร้บัพระราชทานวสุิงคามสมีา โบราณวตัถภุายในวดัพระธาตุบงัพวน ไดแ้ก่ 

พระพทุธรูปใหญ่ 1 องค ์พระปางนาคปรก 1 องค ์ศิลาจารกึ 1 หลกั พระธาตุบงัพวน พระปรางค ์3 องค ์เจดยีเ์ลก็ 7 

องค ์วดัพระธาตุบงัพวน นอกจากมอีงคพ์ระธาตแุลว้ ยงักลุม่โบราณสถานทีเ่รยีกว่า สตัตมหาสถาน ทีส่รา้งขึ้นตามคติ

พทุธศาสนา หมายถงึการจาํลองสถานที่เกี่ยวขอ้งกบัพระพทุธองค ์หลงัจากตรสัรูแ้ลว้ จาํนวน ๗ แห่ง คือ โพธบิลัลงัก,์ 

อนิมมสิเจดยี ์,รตันจงกรมเจดีย,์ รตันฆรเจดยี,์อชาปาลนิโครธเจดยี,์มจุลนิทเจดยี ์และราชายตนะเจดยี ์ซึง่ในวดัพระ

ธาตุบงัพวนแห่งน้ีนบัเป็นทีเ่ดยีวในโลกทีย่งัหลงเหลอืโบราณสถานอนัเป็นสตัตมหาสถานจากอดีตครบท ัง้ ๗ สิง่ และเป็น

สถานที่เกี่ยวกบัพญานาค พลาดไมไ่ดจ้รงิ ๆ กค็ือ “สระมจุลนิท”์ หรอื “สระพญานาค” สระ นํา้โบราณทีม่บีนัทกึใน

หนงัสอืใบลานทีเ่ขยีนเป็นภาษามคธ เรียกชื่อว่า “สระมงัคละนํา้เทีย่งหมนั” 



นาํท่านชมวดัโพธิสมภรณเ์ป็นพระอารามหลวง ตัง้อยู่ทีต่าํบลหมากแขง้ มี

ความสาํคญัทางประวตัศิาสตร ์ ซึง่สรา้งในสมยัรตันโกสนิทร ์ปลายรชักาล

ที ่5 โดยมหาอาํมาตยต์รพีระยาศรสุีริยราชวรานุวตัร(โพธ ิเนตโิพธ)ิ 

สมหุเทศาภบิาลมณฑลอดุร ไดช้กัชวนราษฎรในหมูบ่า้นหมากแขง้สรา้งวดั 

ซึง่ชาวบา้นนิยมเรียกว่า วดัใหม ่ต่อมา พระเจา้วรวงศเ์ธอ กรมหลวงชนิวรสริวิฒัน ์สมเดจ็พระสงัฆราชเจา้ วดัราชบพธิ

สถติมหาสมีาราม ไดท้รงประทานนามว่า “วดัโพธสิมภรณ”์ ใหเ้ป็นอนุสรณแ์ก่พระยาศรสุีรยิราชวรานุวตัรผูส้รา้งวดัน้ีพระ

บรมธาตุธรรมเจดีย ์วดัโพธสิมภรณ ์ไดร้บัความเคารพศรทัธาจากชาวอดุรฯ จดัสรา้งขึ้นโดยมวีตัถปุระสงค ์เพือ่บรรจุ

พระบรมสารรีิกธาต ุสมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปริณายก บรรจุคาํส ัง่สอนพระพทุธเจา้ 

บรรจอุฐัธิาตพุระอาจารยม์ ัน่ ภรูิทตัโต และนอ้มเกลา้ฯถวายเป็นพระราชกศุล เน่ืองในวโรกาสมหามงคลสมยัที่

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั ทรงเจรญิพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา 

เทีย่ง  รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร 

นาํท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานอดุรธานี เพือ่เดินทางกลบัสู่ กรุงเทพมหานคร 

15.25 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิโดยสายการบนิไทยเวยีดเจท็ (VZ) เทีย่วบนิที่VZ205  

**ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิและสายการบนิ** **อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบนิ** 

**ไม่รวมนํา้หนกักระเป๋าสาํหรบัโหลดใตท้อ้งเครื่อง ท่านสามารถซื้อนํา้หนกักระเป๋าหรอือพัทีน่ ัง่ไดก่้อนเดนิทาง 72 ช ัว่โมง (มค่ีาใชจ่้าย) แต่สามารถถอืขึ้น

เครื่องบนิไดน้ํา้หนกัไม่เกนิ 7 กโิลกรมั** 

16.35 น.  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

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

อตัราค่าบรกิาร  
 

 

เงือ่นไขในการจองทวัร ์  

เอกสารที่ประกอบการเดินทาง 

สาํเนาบตัรประชาชน ** กรุณาส่งพรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจาํท่านละ 5,000.-  ส่วนทีเ่หลอืชาํระก่อนการเดนิทาง 30 วนั 

 

 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ่ 
ราคาเดก็ 2-6 ปี 

ไมเ่สริมเตียง 

พกัเดี่ยว/เดินทางคน

เดยีว เพิม่ 

 

หมายเหตุ 

8-10 / 15-17 / 22-24 มกราคม 2564 

9,900- 
ไม่มรีาคาเดก็ 

 
1,500.- 

 

29-31 มกราคม 2564  

5-7 / 12-14 / 19-21 กมุภาพนัธ ์2564  

26-28 กมุภาพนัธ ์2564  

5-7 / 12-14 / 19-21 มนีาคม 2564  

26 -28 มนีาคม 2564  



เงือ่นไขการช าระเงนิ 

มดัจาํท่านละ 5,000 บาท/ท่าน และชาํระเงนิค่าทวัรส์่วนที่เหลอืก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั 

(การไมช่าํระเงนิค่ามดัจาํ หรอืชาํระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงบัการจ่ายไมว่่าดว้ยสาเหตุใด ผูจ้ดัมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการ

เดนิทาง)   

อตัราน้ีรวม 

 ค่าต ัว๋โดยสารเครื่องบนิไป-กลบัพรอ้มค่าภาษสีนามบนิรายการทวัรข์า้งตน้ทีน่ ัง่เป็นไปตามการจดัสรรของสายการ 

 นํา้หนกัสมัภาระถอืขึ้นเครื่อง Carry on 7 กโิลกรมั 

 ค่าทีพ่กั 2คืน หอ้งละ 2-3ท่านตามโรงแรมที่ระบไุวใ้นรายการหรือระดบัเทยีบเท่า 

 ค่าอาหารตามทีร่ะบุในโปรแกรม ค่าเขา้ชม ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุาํหรบันกัท่องเทีย่วไทย 

 เจา้หนา้ทีบ่รษิทัฯ คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 ค่าประกนัอุบตัิเหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบริษทัฯประกนัภยัทีบ่รษิทัทาํไว ้ท ัง้น้ี 

ย่อมอยู่ในขอ้จาํกดัที่มกีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสรจ็และเอกสารรบัรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง 

ไมร่วมประกนัสุขภาพ ท่านสามารถส ัง่ซื้อประกนัสุขภาพเพิม่ไดจ้ากบริษทัประกนัท ัว่ไป 
 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั และค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี เป็นตน้ 

 นํา้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื่อง กรณีตอ้งการซื้อ นํา้หนกั 15กโิลกรมั ราคา 380 บาทต่อเที่ยว 

 ค่าใชจ่้ายและค่าอาหารทีน่อกเหนือจากรายการทีร่ะบุ 

 ค่าประกนัภยัธรรมชาต ิและประกนัชวีติส่วนตวั และประกนัสุขภาพ 

 ค่าอาหารสาํหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิและหรอือาหารสาํหรบัมสุลมิ 

 ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% 

 ค่าทปิไกด ์ท่านละ 300 บาท  
 

เงือ่นไขการยกเลกิและคนืค่าทวัร ์

 ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึ้นไป คืนเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นจรงิ 

 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีลู่กคา้ชาํระมา และเกบ็ค่าใชจ่้ายทีเ่กิดขึ้นจรงิ(ถา้ม)ี 

 ยกเลกิก่อนการเดนิทางนอ้ยกว่า15วนั ขอสงวนสทิธิ์ยดึเงนิเตม็จาํนวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทวัร ์โดยไมใ่ช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์คืนเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นจรงิ(ถา้ม)ี 

*ค่าใชจ่้ายที่เกดิขึ้นจรงิ เช่น ค่ามดัจาํต ัว๋เครื่องบนิ โรงแรม และค่าใชจ่้ายจาํเป็นอื่นๆ 
 

 

 

 



หมายเหต ุ

 การเดนิทางในแต่ละคร ัง้จะตอ้งมผูีโ้ดยสารข ัน้ตํา่ 6 ท่าน 

 บริษทัฯ มสีทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน้ี์ เมือ่เกดิเหตสุุดวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้

 จะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน้ี์ เมือ่เกดิเหตสุุดวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได  ้

 บริษทัฯ ไมร่บัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณท์ีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาติ 

การเมอืง จราจล ประทว้ง คาํส ัง่ของเจา้หนา้ทีร่ฐั และอื่นๆ ทีอ่ยู่นอเหนือ 

 การควบคุมของทางบริษทั หรอืค่าใช่จ่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึ้นทางตรง หรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถกูทาํรา้ย การสูญหาย ความ

ลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตุต่างๆ 

 มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนบริษทัฯ ไมม่สีทิธิ์ในการใหค้าํสญัญาใดๆ ท ัง้สิ้นแทน บริษทัฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจ

ของบริษทัฯกาํกบัเท่านัน้ 

 ราคาดงักลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้น้ีขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงนิบาทและค่านํา้มนัที่ไมค่งที ่การปรบัราคา

ค่าโดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาที่กาํหนดไว ้

 เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการใดบรกิารหน่ึง หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ์ ไมส่ามารถ

เรยีกรอ้งค่าบรกิารคืนได ้ไมว่่ากรณีใดๆ ท ัง้สิ้น 

 

 

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