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BUENG KAN 
มูเตลู ถ้ำนำคำ ถ้ำนำค ี 

สักกำระ 3 พระธำตุศกัดิส์ิทธิ ์3 วัน 2 คืน 
โดยสำยกำรบนิ Nok Air (DD) 

 

กํำหนดวันเดินทำง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่ำน (ท่ำนละ) พักเดีย่ว เพ่ิมท่ำนละ 

26 - 28 ม.ค. 2566 12,999 บำท /ท่ำน 2,000 บำท/ท่ำน 

03 - 05 ก.พ. 2566  12,999 บำท /ท่ำน 2,000 บำท/ท่ำน 

09 - 11 ก.พ. 2566  12,999 บำท /ท่ำน 2,000 บำท/ท่ำน 

16 - 18 ก.พ. 2566  12,999 บำท /ท่ำน 2,000 บำท/ท่ำน 

23 - 25 ก.พ. 2566  12,999 บำท /ท่ำน 2,000 บำท/ท่ำน 

03 - 05 ม.ีค. 2566  13,999 บำท /ท่ำน 2,000 บำท/ท่ำน 

16 - 18 ม.ีค. 2566  12,999 บำท /ท่ำน 2,000 บำท/ท่ำน 

23 - 25 ม.ีค. 2566  12,999 บำท /ท่ำน 2,000 บำท/ท่ำน 

02 - 04 เม.ย. 2566  13,999 บำท /ท่ำน 2,000 บำท/ท่ำน 

28 - 30 เม.ย. 2566  13,999 บำท /ท่ำน 2,000 บำท/ท่ำน 

26 - 28  มิ.ย. 2566  12,999 บำท /ท่ำน 2,000 บำท/ท่ำน 

06 - 08 ก.ค. 2566    12,999 บำท /ท่ำน 2,000 บำท/ท่ำน 

20 - 22 ก.ค. 2566   12,999 บำท /ท่ำน 2,000 บำท/ท่ำน 

28 - 30 ก.ค. 2566     13,999 บำท /ท่ำน 2,000 บำท/ท่ำน 

11 - 13 ส.ค. 2566  13,999 บำท /ท่ำน 2,000 บำท/ท่ำน 

24 - 26  ส.ค. 2566 12,999 บำท /ท่ำน 2,000 บำท/ท่ำน 
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*กรุป๊ออกเดินทำง ข้ันต่ำ 8 ท่ำน* 

รำคำทัวรข์้ำงต้นยังไมร่วมค่ำทิปมคัคุเทศนแ์ละคนขับรถรวม  300 บำท/ท่ำน/ทรปิ 
ค่ำทิปไกด์ถำ้นำคำ และไกด์ถ้ำนคตีตำมแต่ท่ำนจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอำจจะมีกำรปรับเปล่ียนตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดกูำล 

 
 
 

 โปรแกรมกำรเดินทำง เช้ำ เทีย่ง ค่ำ โรงแรมทีพ่ัก 

1 สนำมบินดอนเมอืง กรุงเทพ-สกลนคร-นครพนม-พระธำตุ
เรณ-ูพระธำตพุนม-พระธำตนุอ้ยศรีบุญเรอืง-พญำศรีสตั  
ตนำครำช-บึงกำฬ-หินสำมวำฬ 

   
JB PLACE หรือ THE ONE HOTEL 
หรอื ท่ีพกัในระดับเทียบเท่ำ 

2 ถ้ำนำคำ-ศำลปูอื่อลอืนำครำช-ล่องเรอืเกำะดอนโพธิ ์
   

JB PLACE หรือ THE ONE HOTEL 
หรอื ท่ีพกัในระดับเทียบเท่ำ 

3 ถ้ำนำค-ีสกลนคร-สนำมบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ     

 

 

 

 

 

 

 

วันแรก สนำมบินดอนเมือง กรุงเทพ-สกลนคร-นครพนม-พระธำตุเรณู-พระธำตุพนม-

พระธำตุน้อยศรบุีญเรอืง-พญำศรสีัต  ตนำครำช-บงึกำฬ-หินสำมวำฬ 

04.30 น. คณะเดินทำงพร้อมกันท่ี ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง อำคำรผู้โดยสำรขำออก เคำน์เตอร์สำยกำรบินนก

แอร์โดยมีหัวหน้ำทัวร์คอยต้อนรับ และอ ำนวยควำมสะดวกเร่ืองบัตรโดยสำรท่ีน่ังและเช็คสัมภำระ

ก่อนเดินทำง 

07.00 น. ออกเดินทำงสู่ จังหวัดสกลนคร โดยเท่ียวบินท่ี DD360 (DMK-SNO 07.00-08.10) 

**ขอสงวนสิทธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงไฟล์ทบินและสำยกำรบิน 

***ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋ำสํำหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่ำนสำมำรถซ้ือน้ำหนักกระเป๋ำก่อนเดินทำง 

7วัน (มค่ีำใช้จ่ำย) 

08.10 น. เดินทำงถึงสนำมบินสกลนคร  มัคคุเทศก์ท้องถ่ินคอยต้อนรบัท่ำน จำกน้ันน ำท่ำนข้ึนรถตู้ปรับอำกำศ

เดินทำงสู่จังหวัดนครพนม 

 น ำท่ำนสักกำระ พระธำตุเรณู จ ำลองมำจำกพระธำตุพนมองค์เดิม ภำยในเจดีย์บรรจุพระไตรปิฎก 

พระพุทธรูปทองค ำ พระพุทธรูปเงิน เพชรนิลจินดำ หน่องำ เคร่ืองกกุธภัณฑ์ของพระยำและเจ้ำเมือง 

รวมถึงสิ่งของอ่ืนๆ ท่ีชำวบ้ำนบริจำคด้วแรงศรัทธำ 

 จำกน้ันน ำท่ำนสักกำระ พระธำตุพนม พระธำตุประจ ำคนเกิด "ปีวอก" และ "วันอำทิตย์" ภำยในพระ
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ธำตุได้บรรจุอุรังคธำตุหรือกระดูกส่วนหน้ำอกของพระพุทธเจ้ำ 

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนอำหำร (มื้อท่ี 1) 

 เดินทำงสู่ พระธำตุน้อยศรบุีญเรือง บรรจุพระอุรังคธำตุ จำกพระมหำกัสสปะเถระผู้อัญเชิญมำจำก
ชมพูทวีปเพื่อมำประดิษฐำนท่ีภูก ำพร้ำ แต่ว่ำไม่สำมำรถจะแบ่งพระอุรังคำตุให้ได้ พระมหำกัสสปะ
เถระจึงได้ เหำะกลับไปอัญเชิญพระอังคำรของพระพุทธเจ้ำแบ่งมำให้แทน สร้ำงข้ึนในสมัยพระ
ยำนันทเสนซ่ึงเป็นกษัตริย์ครองเมืองศรีโคตรบูรณ์ เดิมต้ังดินแดนท่ีใต้ปำกเซบ้ังไฟ ประเทศลำว ต่อมำ
หลังจำกพระยำนันทเสนทิวงคตได้เกิดโรคระบำดจึงได้ย้ำยเมืองมำต้ังเหนือพระธำตุพนมในดงไม้รวก 
จึงขนำนนำมเมืองข้ึนว่ำ มรุกขนคร แล้วได้มีกำรสร้ำงพระธำตุน้อยเกิดข้ึนเพื่อบรรจุพระอังคำรของ
พระพุทธเจ้ำ ให้เป็นพระธำตุบริวำรขององค์พระธำตุ 

 หลังจำกน้ันนำท่ำนสักกำระ พญำศรสีัตตนำครำช พญำนำคขดหำง 7 เศียร มีลำตัวเดียวขนำดใหญ่

ประดิษฐำนบนแท่นฐำนแปดเหล่ียม กว้ำง 6 เมตร ควำมสูงท้ังหมดรวมฐำน 15 เมตร สำมำรถพ่นน้ำได้ 

แสดงถึงควำมเช่ือควำมศรัทธำต่อเร่ืองพญำนำคของชำวไทย และชำวลำวท่ีอำศัยอยู่ริมฝ่ังแม่น้ำโขง 

 ชมพระอำทิตย์ตกท่ี จุดชมวิว หินสำมวำฬ หน่ึงในจุดท่องเท่ียวท่ีน่ำสนใจในพื้นท่ีป่ำภูสิงห์ ต้ังอยู่ใน

อ ำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกำฬ ในเขตพื้นท่ีอนุรักษ์เขตป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดงดิบกะลำ ป่ำภูสิงห์ และป่ำ

ดงสีชมพู ซ่ึงเต็มไปด้วยกลุ่มของก้อนหินรูปทรงต่ำงๆ ท่ีสวยงำมแปลกตำและถ้ำกระจำยอยู่ท่ัวท้ังพื้นท่ี 

สำมำรถแวะชมได้หลำยจุด รวมถึงหินสำมวำฬ ท่ีมีลักษณะเป็นหินขนำดใหญ่ติดหน้ำผำสูง เหตุผลท่ี

เรียกว่ำ หินสำมวำฬ เพรำะลักษณะของจุดชมวิวน้ีเป็นก้อนหินขนำดใหญ่ 3 ก้อน รูปร่ำงคล้ำย

ปลำวำฬเรียงกันยื่นออกไปสู่หน้ำผำ หำกมองในมุมสูงจะเหมือนกลุ่มวำฬท่ีมีพ่อ แม่ ลูก จึงเรียกกันว่ำ 

หินสำมวำฬ ซ่ึงเป็นจุดชมวิวท่ีสวยงำมโดดเด่นของภูสิงห์ สำมำรถชมพระอำทิตย์ข้ึนในยำมเช้ำ เบ้ือง

หน้ำคือ วิวของผืนป่ำเขียวขจีและสำยหมอกบำง หินสำมวำฬสำมำรถเท่ียวได้ตลอดท้ังปี และตลอดท้ัง

วัน 

ค่ำ รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ร้ำนอำหำร (มื้อท่ี 2) 

ท่ีพัก เข้ำสู่ท่ีพัก JB PLACE หรอื THE ONE HOTEL หรือ ท่ีพักในระดับเทียบเท่ำ 

วันทีส่อง ถ้ำนำคำ-ศำลปู่อือลือนำครำช-ล่องเรือเกำะดอนโพธิ์ 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม (ม้ือท่ี 3) 

 น ำท่ำนเดินทำงสู่ ถ้ำนำคำ ถ้ำสวย Unseen สุดลึกลับ ใน อุทยำนแห่งชำติภูลังกำ สถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีมี
ต ำนำนควำมเช่ือท้องถ่ินเร่ืองของพญำนำค ด้วยลักษณะทำงกำยภำพของกลุ่มหินท่ีพบภำยในถ้ำ ว่ำมี
รูปร่ำงคล้ำยกับงูขดเล้ือยไปมำ และมีบริเวณด้ำนนอกเหมือนเกล็ดงู ท ำให้เกิดจินตนำกำรว่ำเหมือนกับ
งูยักษ์กลำยเป็น (ใช้เวลำเดินข้ึน-ลง ประมำณ 3-4 ช่ัวโมง) (ลูกค้ำต้องแจ้งช่ือ-นำมสกุลผู้เดินทำงจริง
และเช็ควันเดินทำงอีกคร้ัง เน่ืองจำกอุทยำนจ ำกัดจ ำนวนนักท่องเท่ียวต่อวันไม่เกินวันละ 350 คน ขอ
สงวนสิทธ์ิปรับเปล่ียนวันเดินทำงกรณีท่ีจ ำนวนนักท่องเท่ียวได้มีกำรจองเข้ำอุทยำนเต็มจ ำนวนแล้ว) 

ส ำคัญ เอกสำรท่ีต้องใช้ส ำหรับข้ึนถ้ำนำคำ  

หลักฐำนกำรรับวัคซีนตำมเกณฑ์ท่ี ศบค. ก ำหนด  ( 2-3 เข็ม ) 

หรือ หลักฐำนผลกำรตรวจเช้ือ "ด้วยวิธีกำร RT-PCR " หรือ "ATK ภำยใน 48 ช่ัวโมง จำก

สถำนพยำบำลของรัฐหรือเอกชน" ท่ีรับรองโดยเจ้ำหน้ำท่ีสำธำรณสุข ว่ำไม่พบเช้ือ (ผลเป็นลบ) 
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กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนอำหำร ( ม้ือท่ี 4 ) 

 น ำท่ำนขอพร ศำลเจ้ำปู่อือลือนำครำช  ไหว้ขอพรปู่อือลือ ณ ต ำหนักปู่อือลือ วัดสว่ำงวำรี อ.บึงโขง

หลงล่องเรือ สู่ เกำะดอนโพธิ ์(ใช้เวลำล่องเรือ ประมำณ 5-40นำที // รวมเวลำไป-กลับ ประมำณ 1-2 

ช่ัวโมง) 

ค่ำ รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ร้ำนอำหำร (มื้อท่ี 5) 

ท่ีพัก เข้ำสู่ท่ีพัก JB PLACE หรอื THE ONE HOTEL หรือ ท่ีพักในระดับเทียบเท่ำ 

วันทีส่ำม ถ้ำนำคี-สกลนคร-สนำมบินดอนเมือง กรุงเทพฯ 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม (ม้ือท่ี 6) 

 ออกเดินทำงสู่ ถ้ำนำค ีอุทยำนแห่งชำติภูลังกำ (ฝ่ังนครพนม) ลักษณะของถ้ำนำคีจะคล้ำยกับถ้ำนำคำ 
มีเพิงหินใหญ่มีลวดลำยของเกล็ดพญำนำคบนพื้นผวิของหิน ลักษณะเหมือนหินหัวงูอยู่ไม่ไกลกัน 
ชำวบ้ำนและผู้ส ำรวจมองเห็นเป็นรูปร่ำงคล้ำยกับพญำนำคขดตัวกกไข่ มีท้ังส่วนเศียรและล ำตัว 
ภำยในถำ้นำคีมีหินรูปร่ำงคล้ำยกับนกยูงหันหลังอยูด้่วย แต่บำงคนก็บอกว่ำคล้ำยกับส่วนหัวงูมำกกว่ำ 
ข้ึนอยู่กับวิจำรณญำณของแต่ละบุคคล ด้ำนในสุดของถ้ำจะมีพระพุทธรูปให้กรำบไหว้ขอพร หำก
เดินทำงต่อไปอีกรำวคร่ึงกิโลเมตรก็จะมีจุดชมวิว ผำนำคี เป็นจุดชมวิวแม่น้ำโขงท่ีงดงำม มีจุดน่ังพัก
เป็นระยะ บำงช่วงมีปีนบันไดสูงชัน จะมีป้ำยท่องเท่ียวบอกเป็นจุดๆ ยังคงควำมเป็นธรรมชำติรำยล้อม
ไปด้วยป่ำไม้สีเขียว 

กรณฝีนตกจะทำงอุทยำนฯจะปิดกำรข้ึนเขำทุกกรณ ี

ส ำคัญ เอกสำรท่ีต้องใช้ส ำหรับข้ึนถ้ำนำคี  

หลักฐำนกำรรับวัคซีนตำมเกณฑ์ท่ี ศบค. ก ำหนด  ( 2-3 เข็ม ) 

หรือ หลักฐำนผลกำรตรวจเช้ือ "ด้วยวิธีกำร RT-PCR " หรือ "ATK ภำยใน 48 ช่ัวโมง จำก

สถำนพยำบำลของรัฐหรือเอกชน" ท่ีรับรองโดยเจ้ำหน้ำท่ีสำธำรณสุข ว่ำไม่พบเช้ือ (ผลเป็นลบ) 

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนอำหำร (มื้อท่ี 7) 

 เดินทำงกลับสู่ สกลนคร (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2 ช่ัวโมง) 

17.40 น. ออกเดินทำงสู่ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง เท่ียวบิน DD369 (SNO-DMK 17.40-18.45) 
**ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงไฟล์ทบินและสำยกำรบิน 

***ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋ำส ำหรับโหลดใต้ท้องเคร่ือง ท่ำนสำมำรถซ้ือน้ำหนักกระเป๋ำก่อนเดินทำง 7วัน 

(มีค่ำใช้จ่ำย) 

18.45 น. เดินทำงถึงท่ำอำกำศดอนเมือง กรุงเทพ โดยสวัสดิภำพ พร้อมควำมประทับใจ 

หมำยเหตุ:โปรแกรมทัวร์อำจเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำพอำกำศ / กำรจรำจร / เท่ียวบิน

เปล่ียนแปลง โดยมิได้แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำเพื่อให้ท่ำนได้เท่ียวครบตำมโปรแกรม และค ำนึงถึงผลประโยนช์ของท่ำน

เป็นหลัก 
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อัตรำค่ำบรกิำรและเง่ือนไขรำยกำรท่องเที่ยว 

มูเตลู ถ้ำนำคำ ถ้ำนำค ีสักกำระ 3 พระธำตุศกัดิส์ิทธิ ์3 วัน 2 คืน 

โดยสำยกำรบิน Nok Air (DD) 

วันเดินทำง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่ำน 

ท่ำนละ 
พักเดีย่ว 

26 - 28 ม.ค. 2566 12,999 บำท /ท่ำน 2,000 บำท/ท่ำน 

03 - 05 ก.พ. 2566  12,999 บำท /ท่ำน 2,000 บำท/ท่ำน 

09 - 11 ก.พ. 2566  12,999 บำท /ท่ำน 2,000 บำท/ท่ำน 

16 - 18 ก.พ. 2566  12,999 บำท /ท่ำน 2,000 บำท/ท่ำน 

23 - 25 ก.พ. 2566  12,999 บำท /ท่ำน 2,000 บำท/ท่ำน 

03 - 05 ม.ีค. 2566  13,999 บำท /ท่ำน 2,000 บำท/ท่ำน 

16 - 18 ม.ีค. 2566  12,999 บำท /ท่ำน 2,000 บำท/ท่ำน 

23 - 25 ม.ีค. 2566  12,999 บำท /ท่ำน 2,000 บำท/ท่ำน 

02 - 04 เม.ย. 2566  13,999 บำท /ท่ำน 2,000 บำท/ท่ำน 

28 - 30 เม.ย. 2566  13,999 บำท /ท่ำน 2,000 บำท/ท่ำน 

26 - 28  มิ.ย. 2566  12,999 บำท /ท่ำน 2,000 บำท/ท่ำน 

06 - 08 ก.ค. 2566    12,999 บำท /ท่ำน 2,000 บำท/ท่ำน 

20 - 22 ก.ค. 2566   12,999 บำท /ท่ำน 2,000 บำท/ท่ำน 

28 - 30 ก.ค. 2566     13,999 บำท /ท่ำน 2,000 บำท/ท่ำน 

11 - 13 ส.ค. 2566  13,999 บำท /ท่ำน 2,000 บำท/ท่ำน 

24 - 26  ส.ค. 2566 12,999 บำท /ท่ำน 2,000 บำท/ท่ำน 

 
**โปรแกรมอำจมกีำรสลับสับเปลีย่นหน้ำงำนโดยคํำนึงถึงประโยชน์ลูกค้ำเป็นสํำคัญ** 
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รำคำทัวรข้์ำงต้นยังไม่รวมค่ำทิปมัคคุเทศน์และคนขับรถรวม  300 บำท/ท่ำน/ทรปิ 

ค่ำทิปไกด์ถำ้นำคำ และไกด์ถ้ำนคตตีำมแต่ท่ำนจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดูกำล 
 

อัตรำค่ำบรกิำรรวม 

1.บัตรโดยสำรช้ันประหยัด (ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋ำโหลดใต้ท้องเคร่ือง) 
2.รถน ำเท่ียว รถท้องถ่ิน และเรือ ตำมรำยกำรท่องเท่ียว (แบบจอยทัวร์) 
3.โรงแรมท่ีพัก 2 คืน ตำมท่ีระบุในรำยกำร หรือเทียบเท่ำ(พกัได้ 2-3 ท่ำน) / กรณีพักเด่ียวมีค่ำใช้จ่ำยเพิ่ม 
กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเด่ียว 2 เตียง) โรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทำงบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED (เตียงใหญ่ 1 
เตียง) แทน โดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ หรือหำกต้องกำรห้องพักแบบ DOUBLE BED (เตียงใหญ่ 1 เตียง) ทำง
โรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทำงบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED (เตียงเด่ียว 2 เตียง) แทน โดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
เช่นกัน กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM 3 ท่ำน 1 ห้อง ท่ำนท่ี 3 อำจเป็นเตียงเสริม หรือ SOFA BED หรือเสริมฟูกท่ีนอน 
ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับรูปแบบกำรจัดห้องพักของโรงแรมน้ันๆ 
4.ค่ำอำหำรตำมท่ีระบุในรำยกำร 
5.ค่ำธรรมเนียมสถำนท่ีท่องเท่ียว ตำมท่ีระบุในรำยกำรทัวร์ 
6.มัคคุเทศก์ ดูแลตลอดกำรเดินทำง 
7.ประกันอุบัติเหตุในระหว่ำงกำรเดินทำง (ตำมเง่ือนไขกรมธรรม์) 
  

อัตรำค่ำบรกิำรไม่รวม 

1.ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋ำโหลดใต้ท้องเคร่ือง ค่ำน้ำหนักสัมภำระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 15 กิโลกรัม รำคำ 550 บำทต่อเท่ียว 
(หำกต้องกำรซ้ือนำ้หนักกระเป๋ำเพิ่ม รบกวนแจ้งเจ้ำหน้ำท่ีก่อน 7วันท ำกำร) 
2.ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือรำยกำรทัวร์ท่ีระบุ อำทิ ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืม ค่ำรักษำพยำบำล (ในกรณีท่ีเกิด
จำกกำรเจ็บป่วยด้วยโรคประจ ำตัว) ค่ำอำหำรส ำหรับท่ำนท่ีทำนเจ มังสวิรัติ และอำหำรส ำหรับมุสลิม โปรดติดต่อ
บริษัททัวร์ กรณีต้องกำรทำนแยกจำกเซตโต๊ะทัวร์ จะมีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติม 
3.ค่ำใช้จ่ำยท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงรำยกำรท่องเท่ียว ท่ีเกิดจำกผู้เดินทำงเอง 
4.ค่ำธรรมเนียมสถำนท่ีท่องเท่ียว ส ำหรับชำวต่ำงชำติท่ีต้องช ำระเพิ่ม อำทิ ค่ำธรรมเนียมอุทยำนแห่งชำติ 
5.ทิปมัคคุเทศก์ และพนักงำนขับรถ จ ำนวน 300 บำท/ลูกค้ำ 1 ท่ำน 
  

เง่ือนไขกำรให้บรกิำร 

กำรจองทัวรแ์ละสํำรองทีน่ั่ง  
1.กรุณำส่งส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำหนังสือเดินทำง ให้ทำงบริษัทฯ ก่อนกำรเดินทำงอย่ำงต่ำ 10 วัน   
2.รำยกำรทัวร์เม่ือช ำระเงินแล้ว ไม่สำมำรถยกเลิก และไม่สำมำรถคืนเงินได้ทุกกรณี 
3.ช ำระค่ำทัวร์เต็มจ ำนวน ไม่มีกำรช ำระมัดจ ำ 
4.ไม่สำมำรถเล่ือนหรือเปล่ียนแปลงวันเดินทำงได้ 
5.โปรแกรมทัวร์อำจมีกำรสลับล ำดับกำรเท่ียวเพื่อควำมเหมำะสม 
6.ไม่สำมำรถคืนเงินบำงส่วนกรณีท่ีไม่ได้ร่วมทริปในบำงวัน 
 
***โปรแกรมทัวร์อำจเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำพอำกำศ / กำรจรำจร /ไฟท์บินเปล่ียนแปลง โดย
มิได้แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำเพื่อให้ท่ำนได้เท่ียวครบตำมโปรแกรม และค ำนึงถึงผลประโยนช์ของท่ำนเป็นหลัก*** 
 
ข้อแนะนํำสํำหรบักำรเดินทำง ในช่วงภำวะ โควิท 19 มำตรกำรกำรบรกิำรบนรถ 
1.กรุณำตรำจสอบมำตกำรเข้ำ-ออกของจังหวัดและปฎิบัติตำมอย่ำงเคร่งคัด 
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2.สมำชิกต้องใส่หน้ำกำกอนำมัยตลอดกำรเดินทำง 
3.ก่อนข้ึน-ลงรถทุกคร้ัง ทำงบริษัทจะมีมำตรกำร วัดไข้ และ ล้ำงมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถทำงบริษัทขออนุญำต งด
แจกขนม-อำหำรว่ำง ระหว่ำงท่ีอยู่บนรถ 
 
กำรยกเลิกกำรเดินทำง 
***เง่ือนไขกำรยกเลิกทัวร์เป็นไปตำมพระรำชบัญญติัธุรกิจน ำเท่ียวและมัคคุเทศก์*** 
1. แจ้งยกเลิกกำรเดินทำงล่วงหน้ำ ไม่น้อยกว่ำ 30 วัน คืนเงินค่ำทัวร์โดยหักค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึนจริง 
2. แจ้งยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จำกยอดท่ีลูกค้ำช ำระมำ ส่วนท่ีเหลือ 50% หัก ค่ำใช้จ่ำยท่ี
เกิดข้ึนจริง (ถ้ำมี) 
3. แจ้งยกเลิกกำรเดินทำงน้อยกว่ำ 15 วันของกำรเดินทำง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินท้ังหมด 
** กรณีมีเหตุให้ยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ควำมผิดของบริษัททัวร์ ทำงบริษัทคืนเงินค่ำทัวร์โดยหักค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึนจริง(ถ้ำ
มี)  
*ค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น ค่ำมัดจ ำต๋ัวเคร่ืองบิน โรงแรม ค่ำวีซ่ำ และค่ำใช้จ่ำยจ ำเป็นอ่ืนๆ 
 
หมำยเหตุ (กรุณำอ่ำนรำยละเอยีดทุกข้อหมำยเหตุ) 
1. กรุณำปฏิบัตรตำมท่ีเจ้ำหน้ำท่ีแนะน ำ เพ่ือเป็นไปตำมมำตรฐำน SHA (มำตรฐำนท่องเท่ียวปลอดภัยด้ำน   
สุขอนำมัย) และเพื่อควำมปลอดภัยในกำรท่องเท่ียว 
2. กรุณำจองล่วงหน้ำก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 14 วัน 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนกำรเดินทำง หรือปรับรำคำค่ำบริกำรข้ึน หรือยกเลิกกำรเดินทำง ในกรณีท่ีมีผู้ร่วม 
คณะไม่ถึง 8 ท่ำน โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทำงทรำบล่วงหน้ำ 
4.ก ำหนดกำรน้ีอำจเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมของหมู่คณะ เวลำ สภำพกำรจรำจร และสภำพภูมิอำกำศใน 
 ขณะน้ัน โดยค ำนึงถึงควำมปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทำงเป็นส ำคัญ 
5.บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิก หรือเล่ือนกำรเดินทำง ในกรณีท่ีผู้เดินทำงไม่ครบตำมจ ำนวนท่ีก ำหนด 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

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

 หรือโทร 02-234-5936 
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