
 
 
  

 

 

รหัสโปรแกรม : 22554 (กรุณาแจง้รหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

 
บนิดว้ยสายการบนิ ไทยเวยีดเจท็ (VZ) : ขึ้นเครื่องทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิ(BKK) 

 



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

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

**ไม่รวมนํา้หนกักระเป๋าสาํหรบัโหลดใตท้อ้งเครื่อง และถอืขึ้นเครื่องบนิไดน้ํา้หนกัไม่เกิน 7 ก.ก.** 

**อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบนิ** 

 วนัที่หน่ึง        สนามบนิสุวรรณภมูิ - ท่าอากาศยานอดุรธานี - วดัป่าภูกอ้น  - หนองคาย - วดัผาตากเสอื - SKY WALK  

05.30 น.  พรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยเวยีดเจท็ (VZ)  

เชา้  รบัประทานอาหารแบบ SET BOX 

07.30 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานอดุรธานี โดยสายการบนิไทยเวยีดเจท็ (VZ) เทีย่วบนิที ่VZ200  

**ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิและสายการบนิ****อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบนิ** 

**ไมร่วมนํา้หนกักระเป๋าสาํหรบัโหลดใตท้อ้งเครื่อง ท่านสามารถซื้อนํา้หนกักระเป๋าหรอือพัทีน่ ัง่ไดก่้อนเดนิทาง 72 ช ัว่โมง (มค่ีาใชจ่้าย) แต่

สามารถถอืขึ้นเครื่องบนิไดน้ํา้หนกัไมเ่กิน 7 กโิลกรมั** 

08.40 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานอดุรธานีจงัหวดัอดุรธานี  รถตู ้VIP คนัละ 8-9 ทีน่ ัง่ คอยใหบ้รกิารอยู่ในสนามบนิ 

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

นาํท่านออกเดนิทางสู่ วดัป่าภูกอ้นต ัง้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่านํา้โสม ทอ้งที่บา้นนาคาํ ตาํบล

บา้นกอ้ง อําเภอนายูง จงัหวดัอุดรธานี อนัเป็นรอยต่อแผ่นดิน 3 จงัหวดั คือ 

อดุรธานี เลย และหนองคาย เกิดขึ้นจากพทุธบริษทั ที่ตระหนกัถงึคุณประโยชนข์อง

ธรรมชาติและป่าตน้นํา้ลาํธาร ซึ่งกําลงัถูกทาํลาย และเพื่อตามรอยพระยุคลบาท

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั ในการรกัษาความสมบูรณ์ของป่าไมต้น้นํา้ลาํธาร สตัว ์

ป่า และพรรณไมน้านาพนัธุ ์  สาํหรบัไฮไลทอ์นัเป็นเอกลกัษณ์ของวดัป่าภูกอ้น คือ

โครงสรา้งการออกแบบทางสถาปตัยกรรมขององคพ์ระพทุธรูปหนิอ่อน พระวหิาร ศาลาราย และอาคารรอบ

ลานเขา โดยพระวหิารมลีกัษณะสถาปตัยกรรมไทยประยุกตส์มยัรตันโกสนิทร ์ภาพภายในพระวหิารตกแต่ง

ดว้ยพทุธประวตัิ พระพทุธไสยาสนโ์ลกนาถศาสดามหามนีุหนิอ่อนสขีาว ความยาว 20 เมตร เป็นหนิอ่อนที่มี

ความสวยงามและทนทานที่สุด รวมระยะเวลาในการสรา้งท ัง้หมด 6 ปี เน่ืองในโอกาสมห ามงคลที่

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ พระพทุธไสยาสนน้ี์

จงึเป็นสญัลกัษณแ์ห่งพทุธศิลป์ของรชักาลที ่9 

เทีย่ง  รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร 

บ่าย นาํท่านเดนิทางสู่ อ.สงัคม จ.หนองคาย ชม วดัผาตากเสื้ออยู่บนเขาในเขตอาํเภอสงัคม จงัหวดัหนองคาย เดมิ

ชื่อวดัถ ํา้พระ หลวงปู่เพชร ปะทโีป ท่านไดเ้ดนิทางมาปฏบิตัธิรรม บรเิวณถํา้พระและไดก่้อต ัง้วดัผาตาก เสื้อ

ขึ้น เมือ่ปี พ.ศ.2477 มเีน้ือที ่29 ไร่ 2 งาน 78 ตารางวา วดัผาตากเสื้อเป็นวดัปฏบิตัธิรรม ต่อมาไดอ้ญัเชญิ

พระสารรีกิธาตมุาประดษิฐานเมือ่ 2 เมษายน 2550 เป็นทีส่กัการะของพทุธศาสนิกชนท ัว่ไป เป็นวดัทีม่ทีวิทศัน์



สวยงามมาก สูงจากระดบันํา้ทะเล 550 เมตร ภายในวดัมธีรรมชาตทิีส่มบูรณ์ เป็นจดุชมววิแม่นํา้โขงทีส่วย

ทีสุ่ดแห่งหน่ึง ในช่วงทีน่ํา้ลดหากไปยนื อยู่บนวดัผาตากเสื้อแลว้มองลงมายงัแม่นํา้โขง จะเหน็สนัทรายเป็นริ้ว

คลา้ยเกลด็พญานาคอย่างชดัเจน โดยไดร้บัการต ัง้ใหเ้ป็นแหลง่ ท่องเทีย่วเสน้ทาง

ในฝนั Dream Destination 2 …ชม SKY WALKจดุชมววิแม่นํา้โขงโดยสรา้ง

เป็นสกายวอลค์ ยืน่ออกจากตวัหนา้ผา 6 เมตร ปูพื้นดว้ยกระจกแทมเพอรล์ามิ

เนต กระจกใสแขง็แรงทนทาน หนา 4 เซนตเิมตร รองรบันกัท่องเทีย่วขึ้นไปยนื

คร ัง้ละประมาณ 20 คน สาํหรบัจดุชมววิ วดัผาตากเสื้อ บา้นผาตัง้ ต.ผาต ัง้ อ.

สงัคม จ.หนองคาย สูงจากระดบันํา้ทะเล ประมาณ 500 เมตร เป็นจดุชมทศันียภาพทีส่วยงามของจงัหวดั

หนองคาย เป็นแหลง่ท่องเที่ยวทางธรรมชาตทิีส่วยงามแห่งหน่ึงของ จ.หนองคาย ทีไ่ดร้บัความสนใจจาก

นกัท่องเทีย่วจาํนวนมาก เน่ืองจากเป็นภูเขาสูงทีส่ามารถขบัรถขึ้นไปได ้และเป็นจดุทีส่ามารถมองเหน็ตวั อ.

สงัคมตวั อ.สงัคม แม่นํา้โขง แม่นํา้ตอนเมอืงสงัทอง ของ สปป.ลาว ที่ไหลมาบรรจบแม่นํา้โขง ตลอดจนภูเขา

นอ้ยใหญ่ทีส่ลบัซบัซอ้นและสวยงาม  

คํา่  รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร 

ทีพ่กั  โรงแรมอศัวรรณ จ.หนองคาย หรอืเทยีบเท่า  

 วนัทีส่อง หนองคาย-หลวงพ่อพระใส-ศาลาแกว้กู่-ตลาดท่าเสดจ็-อดุรธานี-วดัพระธาตบุงัพวน-หนองประจกัษ-์UP TOWN  

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นาํท่านขอพร หลวงพ่อพระใส วดัโพธ์ิชยัเป็นพระพทุธรูปสาํคญัคู่เมอืง เป็นพระพทุธรูปขดัสมาธิราบ ปางมาร

วชิยั หล่อดว้ยทองสสุีก มพีระรูปลกัษณะงดงามมาก ขนาดหนา้ตกักวา้ง 2 คืบ 8 น้ิว 

ส่วนสูงจากองคพ์ระเบื้องลา่งถงึยอดพระเกศ 4 คืบ 1 น้ิว ประดษิฐานอยู่ที่วดัโพธ์ิชยั ซึง่

เป็นพระอารามหลวง “สมเด็จกรมพระยาดาํรงราชานุภาพ ทรงสนันิษฐานไวใ้นหนงัสอื

ประวตัิพระพุทธรูปสาํคญั ซึ่งพิมพแ์จกในงานทอดกฐินพระราชทาน พ.ศ. 2468 ว่า 

หลวงพ่อพระใส เป็นพระพทุธรูปหล่อในสมยัลา้นชา้ง และตามตาํนานที่เล่าสบืต่อกนัมา

ว่า พระธิดา 3 องค ์แห่งกษตัริยล์า้นชา้งเป็นผูส้รา้ง บางท่านก็ว่าเป็นพระราชธิดาของพระไชยเชษฐาธิราช ได ้

หล่อพระพทุธรูปขึ้น 3 องค ์และขนานนาม พระพทุธรูปตามนามของตนเองไวด้ว้ยว่า พระเสริมประจาํพีใ่หญ่ 

พระสุกประจาํคนกลาง พระใสประจาํนอ้งสุดทอ้ง มขีนาดลดหล ัน่กนัตามลาํดบั” 

 ชม ศาลาแกว้กู่หรอืทีรู่จ้กักนัในอกีชื่อหน่ึงว่า “วดัแขก” คือ สวนประติมากรรมปูนปัน้ขนาดใหญ่ มพีื้นที่หลาย

สบิไร่ ปจัจบุนัอยู่ในความดูแลของพทุธมามกะสมาคมจงัหวดัหนองคาย สถานที่แห่งน้ีสรา้งขึ้นจากแรงบนัดาล

ใจของ “พ่อปู่บุญเหลอื สุรีรตัน์” เมือ่ราวปี พ.ศ. 2521 ตามความเชื่อว่าหลกัคาํสอนของทุกๆ ศาสนาสามารถ

นํามาผสมผสานกนัได ้(“ พ่อปู่บุญเหลอื สุรีรตัน์ ” เป็นนกัปฏิบตัิธรรมแต่เสียชีวิตไปแลว้ราวๆ สิบปีกว่า 

ทมีงานท่องเทีย่วดอทคอมไดล้องสอบถามขอ้มลูจากเจา้หนา้ทีจ่าํหน่ายบตัรเขา้ชมศาลาแกว้กู่แลว้เขา้ใจว่า พ่อปู่



น่าจะบวชเป็นพราหมณนุ่์งขาวห่มขาว ปจัจบุนัร่างของพ่อปู่บญุเหลอืถูกเก็บรกัษาเอาไวบ้นช ัน้ 3 ของศาลาแกว้

กู่ในสภาพทีไ่ม่เน่าเป่ือย นกัท่องเทีย่วสามารถแวะขึ้นไปสกัการะร่างของพ่อปู่ไดท้กุวนัต ัง้แต่เวลาประมาณ 7.00 

– 17.00น.) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร(เมนูแหนมเนือง) 

บ่าย  นาํท่านสู่ ตลาดท่าเสดจ็หรอื ตลาดอนิโดจนีเดมิชื่อ 

ตลาดท่าเรอื เพราะก่อนทีจ่ะมกีารสรา้งสะพาน

มติรภาพ ไทย-ลาว ประชาชนท ัง้สองฝัง่นํา้ จะตอ้ง

ใชเ้รอืในการสญัจรไปมา ทาํการคา้ระหว่างชายแดน

กนัอย่างคกึคกั ทีน่ี่จงึเป็นทีท่าํการด่านตรวจคนเขา้เมอืงและทาํหนงัสอืเดนิทางผ่านแดน ในปี 2498 เกิดนํา้

ท่วมคร ัง้ใหญ่ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัภูมพิลอดุลยเดช และ สมเดจ็พระนางเจา้สริกิิติ์ 

พระบรมราชนีินาถไดท้รงเสดจ็ไปเยีย่มเยยีนราษฎรผูป้ระสบภยั จ.หนองคาย พระองคไ์ดเ้สดจ็ขึ้นจากเรอืพระ

ทีน่ ัง่ ณ ตลาดท่าเรอื แห่งน้ี ภายหลงัจงึเปลีย่นชื่อจาก “ตลาดท่าเรอื” เป็น “ตลาดท่าเสดจ็” และชมุชนตลาดท่า

เสดจ็ เป็นแหลง่ซื้อขายผลติภณัฑช์มุชนจงัหวดัหนองคาย ทีม่สีนิคา้แทบทกุอย่างทีต่อ้งการ ในจงัหวดั

หนองคาย เช่น อาหารพื้นเมอืง สนิคา้ OTOP ประจาํตาํบล ของทีร่ะลกึ และของเครื่องใชต่้างๆ ทีล่ว้นแลว้แต่

สามารถซื้อไปเป็นของฝากได ้อสิระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

 นาํท่านสกัการะ วดัพระธาตุบงัพวนเป็นวดัราษฎร ์ต ัง้อยู่ที่ 172 หมู่ 3 ตาํบลพระธาตุบงัพวน อาํเภอเมือง

หนองคาย จงัหวดัหนองคายสงักดัคณะสงฆม์หานิกายพระธาตุบงัพวนมเีน้ือที่ 102 ไร่ เจดียพ์ระธาตุบงัพวน 

เป็นเจดียท์รงสีเ่หลีย่ม สรา้งดว้ยศิลาแลง อฐิดินเผา พ.ศ. 2210 ไดร้บัพระราชทานวสุิงคามสมีา โบราณวตัถุ

ภายในวดัพระธาตุบงัพวน ไดแ้ก่ พระพุทธรูปใหญ่ 1 องค ์พระปางนาคปรก 1 องค ์ศิลาจารึก 1 หลกั พระ

ธาตุบงัพวน พระปรางค ์3 องค ์เจดียเ์ลก็ 7 องค ์วดัพระธาตุบงัพวน นอกจากมอีงคพ์ระธาตุแลว้ ยงักลุ่ม

โบราณสถานที่เรียกว่า สตัตมหาสถาน ที่สรา้งขึ้นตามคติพทุธศาสนา หมายถงึการจาํลองสถานที่เกี่ยวขอ้งกบั

พระพทุธองค ์หลงัจากตรสัรูแ้ลว้ จาํนวน ๗ แห่ง คือ โพธิบลัลงัก ,์ อนิมมสิเจดีย ์,รตันจงกรมเจดีย,์ รตันฆร

เจดยี,์อชาปาลนิโครธเจดยี,์มจุลนิทเจดยี ์และราชายตนะเจดยี ์ซึง่ในวดัพระธาตบุงัพวนแห่งน้ีนบัเป็นทีเ่ดยีวใน

โลกทีย่งัหลงเหลอืโบราณสถานอนัเป็นสตัตมหาสถานจากอดีตครบ

ท ัง้ ๗ สิ่ง และเป็นสถานที่เกี่ยวกบัพญานาค พลาดไม่ไดจ้ริง ๆ ก็

คือ “สระมจุลนิท”์ หรอื “สระพญานาค” สระ นํา้โบราณทีม่บีนัทกึใน

หนงัสือใบลานที่เขียนเป็นภาษามคธ เรียกชื่อว่า “สระมงัคละนํา้

เทีย่งหมนั” 



 นาํท่านสู่ หนองประจกัษเ์ป็นหนองนํา้ขนาดใหญ่ทีม่เีกาะกลางนํา้ สถานทีท่่องเทีย่วยอดนิยมของจงัหวดั

อดุรธานี ถอืเป็นแลนมารค์สาํคญัของจงัหวดัทีช่าวอดุรธานีมาทาํกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทเิช่น ออกกาํลงั

กาย กีฬา สนามเดก็เลน่ และตอ้งมาเชค็อนิ ถ่ายรูปคู่ชคิๆกบัเป็ดเหลอืงยกัษเ์มอืงอดุรธานี 

จากนัน้นาํท่านไปเดนิชลิลแ์ลนดม์ารก์ใจกลางเมอืง UP TOWN 

ศูนยก์ารคา้อดุรธานีและเลอืกซื้อสนิคา้นานาชนิด ทีศู่นยก์ารคา้ ยูด ี

ทาวน ์แหลง่ท่องเทีย่วใน จ.อดุรธานี ทีข่นาด

ใหญ่ทีสุ่ด กบัความเป็นศูนยก์ลางของไลฟ์

สไตล ์และความสมบูรณ์แบบของโลเคช ัน่ใจกลางเมอืง เป็นสถานทีพ่กัผ่อน แหลง่ช ้

อปป้ิงของวยัรุ่นเมอืงอดุรธานี ยูดทีาวน ์ต ัง้อยู่หนา้สถานีรถไฟอดุรธานี แหลง่ชอ้ป้ิง

บรเิวณน้ี ประกอบไปดว้ย แหลง่กิน แหลง่ขายของ ทีใ่หญ่มาก และมากจรงิๆท ัง้

ของกิน และของขาย ถา้ดูจากแผนทีบ่รเิวณหนา้สถานีรถไฟน้ี จะประกอบไปดว้ยพื้นที ่3 ตลาด 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั  โรงแรมกิตติ์ลดา จ.อดุรธานี หรอืเทยีบเท่า  

 วนัทีส่าม       อดุรธานี - วดัคาํชะโนด - หตัถศิ์ลป์ถิน่อสีาน หมูบ่า้นนาขา่ – ท่าอากาศยานนานาชาต ิ- อดุรธานี - สนามบนิสุวรรณภมู ิ  

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นาํท่านสู่ วดัศิรสุิทโธ หรอื คาํชะโนด อ.บา้นดุง จ.อดุรธานีอกีหน่ึงตาํนาน

ความเชื่อเกี่ยวกบัพญานาคทีค่นไทยหลายคนยงัสงสยั ซึง่คนในพื้นทีเ่ชื่อว่า

เป็นดนิแดนของพญานาคป่าศกัดิ์สทิธ์ิลี้ลบัอาถรรพเ์กาะลอยนํา้กบัเรื่องราว

ความเชื่อทีว่่าเกาะคาํชะโนดไม่เคยจมนํา้เพราะมพีญานาคคอยปกปกัรกัษา 

จากนัน้พาท่านเขา้ซื้อของฝาก หตัถศิ์ลป์ถิ่นอีสาน หมู่บา้นนาข่า(ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 01.30 ชม.)ตลาดผา้ไหม คุณภาพ หน่ึงในสนิคา้OTOP หา้ดาวประจาํจงัหวดัอุดรธานี 

แหล่งช็อปผา้ที่ขึ้นชื่อเรื่องความ สวยงามและคุณภาพดีเลิศ ดว้ยการสืบสานกนัมาอย่างยาวนานของ

ศิลปะหตัถกรรมไทยของชาวอสีานทีค่งเอกลกัษณล์วดลายความเป็นอสีานไวใ้นผา้ไหมคุณภาพดี 

เทีย่ง  รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร 

นาํท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานอดุรธานี เพือ่เดนิทางกลบัสู่ กรุงเทพมหานคร 

15.25 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสายการบนิไทยเวยีดเจท็ (VZ) เทีย่วบนิที ่VZ205  

**ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิและสายการบนิ****อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบนิ** 

**ไมร่วมนํา้หนกักระเป๋าสาํหรบัโหลดใตท้อ้งเครื่อง ท่านสามารถซื้อนํา้หนกักระเป๋าหรอือพัทีน่ ัง่ไดก่้อนเดนิทาง 72 ช ัว่โมง (มค่ีาใชจ่้าย) แต่

สามารถถอืขึ้นเครื่องบนิไดน้ํา้หนกัไมเ่กิน 7 กโิลกรมั** 

16.35 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เงือ่นไขการเดินทาง 
 

เอกสารที่ประกอบการเดินทาง 

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

เงือ่นไขการช าระเงนิ 

มดัจาํท่านละ 5,000 บาท/ท่าน และชาํระเงนิค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั 

(การไม่ชาํระเงนิค่ามดัจาํ หรือชาํระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใด ผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการ

เดนิทาง)   

อตัราน้ีรวม 

 ค่าต ัว๋โดยสารเครื่องบนิไป-กลบัพรอ้มค่าภาษสีนามบนิรายการทวัรข์า้งตน้ทีน่ ัง่เป็นไปตามการจดัสรรของสายการ 

 นํา้หนกัสมัภาระถอืขึ้นเครื่อง Carry on 7 กโิลกรมั 

 ค่าทีพ่กั 2 คืน หอ้งละ 2-3ท่านตามโรงแรมที่ระบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเท่า 

 ค่าอาหารตามทีร่ะบุในโปรแกรม ค่าเขา้ชม ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุาํหรบันกัท่องเทีย่วไทย 

 เจา้หนา้ทีบ่รษิทัฯ คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 ค่าประกนัอุบตัิเหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบริษทัฯประกนัภยัทีบ่รษิทัทาํไว ้ท ัง้น้ีย่อมอยู่ใน

ขอ้จาํกดัทีม่กีารตกลงไวก้บับริษทัประกนัชวีติ ทุกกรณี ตอ้งมใีบเสรจ็และเอกสารรบัรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งไมร่วม

ประกนัสุขภาพ ท่านสามารถส ัง่ซื้อประกนัสุขภาพเพิม่ไดจ้ากบรษิทัประกนัท ัว่ไป 

 

 

 

 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ่ 
ราคาเดก็ 2-6 ปี 

ไม่เสรมิเตยีง 

พกัเดี่ยว/เดนิทางคน

เดยีว เพิม่ 
หมายเหต ุ

8-10 / 15-17 / 22-24 มกราคม 2564 

9,900.- 
ไม่มรีาคาเดก็ 

 
1,500.- 

 

29-31 มกราคม 2564  

5-7 / 12-14 / 19-21 กุมภาพนัธ ์64  

26-28 กมุภาพนัธ ์2564  

5-7 / 12-14 / 19-21 มนีาคม 2564  

26 -28 มนีาคม 2564  



อตัราน้ีไม่รวม 

 ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั และค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี เป็นตน้ 

 นํา้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื่อง กรณีตอ้งการซื้อ นํา้หนกั 15กโิลกรมั ราคา 380 บาทต่อเที่ยว 

 ค่าใชจ่้ายและค่าอาหารทีน่อกเหนือจากรายการที่ระบุ 

 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 

 บรษิทัฯ มสีทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน้ี์ เมือ่เกดิเหตสุุดวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้

 บรษิทัฯ ไมร่บัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณท์ีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเที่ยวบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาติ การเมอืง 

จราจล ประทว้ง คาํส ัง่ของเจา้หนา้ทีร่ฐั และอื่นๆ ทีอ่ยู่นอเหนือ 

 การควบคุมของทางบรษิทั หรอืค่าใช่จ่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึ้นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํรา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ 

หรอืจากอบุตัเิหตตุ่างๆ 

 มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนบริษทัฯ ไม่มสีิทธิ์ในการใหค้าํสญัญาใดๆ ท ัง้สิ้นแทน บริษทัฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจ

ของบรษิทัฯกาํกบัเท่านัน้ 

 ราคาดงักลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้น้ีขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงนิบาทและค่านํา้มนัที่ไม่คงที่ การปรบัราคาค่า

โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่าํหนดไว ้

 เมือ่ท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการใดบริการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ์ ไม่สามารถเรียกรอ้ง

ค่าบรกิารคืนได ้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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