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สายมู 1 วนั ถ า้นาคา 2565 

- ปู่อือลือ เกาะดอนโพธ์ิ บึงโขงหลง วดัถ า้ชัยมงคล - 

โดยรถตู้  VIP เร่ิม 1,590 บาท/ท่าน 
 

เหมา 2 ท่านขึน้ไป เดนิทางได้ทุกวนั ระหว่างเดือนมิถุนายน ถงึ เดือนกนัยายน 2565 
---- แนะน ำ ! ท่ำนจ ำเป็นตอ้งจองท่ีพกัส ำหรับกำรทริปเดินทำงคร้ังน้ี อยำ่งนอ้ย 2 คืนเตม็ --- 

 

วนัแรก :   จังหวดับึงกาฬ 

------ แพค็เกจเหมำ 2-8 ท่ำน/รถตู ้VIP 8-9 ท่ีนัง่ ------ 
........ น. คณะพร้อมกนั ณ จุดนดัพบ (ท่ีพกั) 

(สถำนท่ีรับ-ส่ง ในตวัเมือง จงัหวดันครพนม หรือ บึงกำฬ หรือ อุดรธำนี) 

คนขับรถเจ้าถิ่นรอต้อนรับและอ านวยความสะดวกคณะตลอดวนั 
ขอ้แนะน ำส ำหรับกำรเดินทำงวถีิท่องเท่ียวใหม่ 

*ทุกท่ำนตอ้งใส่หนำ้กำกอนำมยัตลอดกำรเดินทำง* 
**ก่อนข้ึน-ลงรถทุกคร้ัง  โปรดลำ้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอล์** 

****โปรดปฏิบติัตำมท่ีไกดแ์ละเจำ้หนำ้ท่ีสถำนท่ีต่ำงๆ แนะน ำ เพื่อท่องเท่ียวปลอดภยั*** 
“ ส ำคัญ ! บัตรประชำชนตัวจริงถือติดตัวมำในวนัเดินทำงด้วยนะคะ ” 
“ โปรดพกัผ่อนให้เพียงพอ และ เช็คควำมพร้อมของสุขภำพตนเอง ” 

หลกัฐานแสดงการรับวคัซีนป้องกนัโรค COVID-19 ครบโดสตามชนิดวคัซีน (ซิโนแวค (Sinovac) , ซิโนฟาร์ม (Sinopharm) แอสตราเซนิกา 
(AstraZeneca) , ไฟเซอร์ (Pfizer) , โมเดอร์นา (Moderna) , สปุตนิก วี (Sputnik V) ครบ 2 เข็ม หรือ สูตรไขวค้รบ 2 เข็ม ตามท่ีกระทรวง
สาธารณสุขก าหนด หรือ ไดรั้บวคัซีนชนิดจอห์นสนัแอนดจ์อห์นสนั (Johnson and Johnson) จ านวน 1 เขม็) ก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 14 วนั  
ส่วนผูท่ี้ไม่ไดฉี้ด ตอ้งแสดงผลการตรวจ RT-PCR ท่ียืนยนัผลเป็นลบจากสถานพยาบาลหรือห้องปฏิบติัการก่อนเดินทาง 7 วนั ท่ีรับรองโดย
สถานพยาบาลหรือหอ้งปฏิบติัการก่อนเดินทาง 3 วนั หรือผลตรวจ ATK ท่ียนืยนัผลเป็นลบจากสถานพยาบาลหรือห้องปฏิบติัการก่อนเดินทาง 
2 วนั 

ขอ้มูลมาตรการการเดินทางเขา้จงัหวดัต่างๆ  https://content.nokair.com/th/Special-Page/TravelCOVID.aspx 
โปรดเช็คเม่ือจองอีกคร้ัง เน่ืองจากอาจมีการปรับเปล่ียนตามค าสัง่จงัหวดั 

07.30 น. พบไกดท์อ้งถ่ิน ณ จุดนดัพบ  และพำท่ำนทริปมูช่วงเชำ้ 
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จุดท่ี 1  ไหว้ขอพรปู่อือลือ ณ ต าหนักปู่อือลือ  

ตำมต ำนำนปู่อือลือท่ีขอ้งเก่ียวกบับึงโขงหลงนั้น เช่ือวำ่ เกิดจำกกำรล่มเมืองของพญำนำค ซ่ึงเกิดจำกควำม
รักท่ีไม่สมหวงัระหว่ำงพญำนำคกบัมนุษย ์ท ำให้เมืองท่ีเจริญรุ่งเรืองล่มสลำย บริเวณแห่งน้ี เดิมเป็นท่ีตั้ง
เมือง ช่ือ รัตพำนคร มี พระอือลือรำชำ เป็นผูค้รองนคร และต่อมำเมืองรัตพำนครไดถ้ล่มเป็น "บึงหลงของ" 
ต่อมำนำนเขำ้ค ำพูดก็กลำยเป็นโขงหลง ส่วนพระอือลือรำชำไดถู้กพระยำนำครำชจบัตวัไว ้พร้อมกบัสำปให้
พระอือลือรำชำกลำยร่ำงเป็นนำค เฝ้ำอยูใ่นบึงโขงหลงชัว่นิรันดร์ จนกวำ่จะมีเมืองเกิดใหม่  ก่อนเดินทำงต่อ
...ท่ำนสำมำรถให้พ่อจ ้ำ บำ้นบึงโขงหลง...ศำลปู่อือลือ คอยผูกขอ้ต่อแขนอวยพร และ มีมุมให้เช่ำผำ้ยนัต์ 
วตัถุมงคลเจำ้ปู่อือลือนำครำช 

 
จุดท่ี 2  เดินทางไปยังท่าเรือ....(โดยเรือท้องถิ่น แบบจอยเรือ).....เพ่ือล่องเรือบึงโขงหลง (เร่ืองเล่ำวำ่ เคยเป็นเมืองรัต

พำนครก ก่อนถล่มเป็น "บึงหลงของ" ต่อมำนำนเขำ้ ค ำพูดก็กลำยเป็นของหลง และวดัท่ีเหลือ 3 วดั ก็คือ วดั
ดอนแกว้ (วดัแกว้ฟ้ำ) วดัดอนโพธ์ิ(วดัโพธ์ิสัตว)์ และ วดัดอนสวรรค ์(วดัแดนสวรรค)์ มีควำมลึกโดยเฉล่ีย
ประมำณ 8 เมตร ชำวบำ้นบอกวำ่สมยัก่อนเคยเป็นวดัมำก่อน)  สู่เกาะดอนโพธ์ิ เกาะกลางบึงโขงหลง ซ่ึงเกำะ
แห่งน้ีตำมต ำนำนเช่ือว่ำเป็นวงัพญำนำครำช  เช่ือกนัว่ำเป็นเกำะศกัด์ิสิทธ์ิท่ีปู่อือลือนำครำชสถิตยอ์ำศยัอยู ่  
ใหท้่ำนไดไ้หวอ้งคข์ำวและองคด์ ำ  

จุดท่ี 3  วัดถ า้ชัยมงคล ต านานภูลังกา สถานที่ตั้งของเศียรพญานาค เศียรที่ 1 ตั้งอยูใ่กลก้บัถ ้ำนำคำ ถ า้ชัยมงคล (ถ า้
หลวงปู่วัง) เป็นพระป่ำนกัปฏิบติัวิปัสสนำกมัมฏัฐำนศิษยห์ลวงปู่เสำร์ เป็นลูกศิษยข์องหลวงปู่เสำร์เป็นอีก
จุดหน่ึงท่ีทุกคนท่ีไดข้ึ้นมำภูลงักำแลว้ จะตอ้งมำกรำบไว ้ภำยในถ ้ำเป็นลกัษณะหินผำ ยื่นโคง้พอเป็นท่ีหลบ
แดดฝน อยูติ่ดกบัผำ จะพบหินงูเหมือนนอนขดอยู ่มีพระพุทธรูปเรียงรำย พร้อมคำถำบทสวด ใหผู้ท้่ำนไดม้ำ
กรำบไหวข้อพร 
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จุดท่ี 4  อัศจรรย์แดนศักดิ์ สิทธ์ิ ‘ถ ้านาคา” พิชิตเส้นทางลี้ลับภูลังกา บนเส้นทางสายธรรม-สายพญานาค และ 

ทางเดินเส้นทางป่าธรรมชาติ คอร์สประมาณ 5-5.30 ช่ัวโมง  + อาหารชุดพกพา 
“ถ า้นาคา” ตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูลังกา ใกล้กับวัดถ า้ชัยมงคล  เหตุท่ีถ ้ำแห่งน้ีไดช่ื้อวำ่ “ถ ้ำนำคำ” 
หรือ “ถ ้ำพญำนำค” เน่ืองจำกมีลกัษณะของหินและผนงัถ ้ำดูคลำ้ยพญำนำค ท่ีมีรูปทรงคลำ้ยพญำนำคหรืองู
ขนำดใหญ่นอนขดตวั โดยมีส่วนส ำคญัๆ ทั้งส่วนหวั ล ำตวั และเกล็ดพญำนำค (ตำมจินตนำกำรและควำม
เช่ือของชำวบำ้น) ดว้ยเหตุน้ีจึงมีต ำนำนเร่ืองเล่ำเช่ือมโยงกบัควำมเช่ือของถ ้ำแห่งน้ีวำ่ ถ ้ำนำคำคือพญำนำค
หรืองูยกัษท่ี์ถูกสำปให้กลำยเป็นหิน และยงัมีควำมเช่ือเก่ียวกบั “เมืองหลวงของชำวบงับด” ต ำนำนดินแดน
แห่งเมืองบงับด (เมืองลบัแล)  จุดท่ีนกัท่องเท่ียวมกัมำเยี่ยมชม คือ กรำบเคำรพศำลปู่  หัวใจพญำนำค  ถ ้ ำ
หลวงปู่วงั  เศียรนำคำท่ี 1 และ เศียรนำคำท่ี 3  ก่อนเดินลงจำกอุทยำนแห่งชำติภูลงักำ  ท่ีบริเวณปำกทำงข้ึน
ถ ้ำนำคำ ยงัมีศำลองคพ์ญำนครำชใหน้กัท่องเท่ียวไดก้รำบไหวเ้คำรพบูชำอีกดว้ย 

เยน็  แนะน ำร้ำนอำหำรทอ้งถ่ิน (ใหท้่ำนเลือกเมนูอำหำรไดต้ำมใจ และ ช ำระค่ำใชจ่้ำยตรงกบัร้ำนอำหำร) 
และเดินทำงกลบัโรงแรมท่ีพกัของท่ำน 

 

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

รำยกำรและเวลำเดินทำงหรือกิจกรรมต่ำงๆ สำมำรถเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสมและจะไม่รับผดิชอบในกรณีกำรล่ำชำ้
ท่ีเกิดจำกกำรจลำจล ภยัสงครำม ภยัธรรมชำติ สภำพอำกำศ สภำพกำรจำรจร พำยุ ระดบัน ้ ำในแต่ละวนั ควำมล่ำช้ำของผู ้
เดินทำง และเหตุกำรณ์ล่วงหนำ้ท่ีไม่สำมำรถควบคุมได ้ทั้งน้ีทำงทีมงำนจะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภยัของท่ำนเป็น
ส ำคญั 
ขอขอบคุณภาพประกอบความเข้าใจ จากคนท้องถ่ิน หน่วยงาน และ ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาอุดรธานีและบึงกาฬ 
เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการเชิญชวนคนไทยเท่ียวไทย เพ่ือช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเท่ียวภายในประเทศ 
ศาลเจา้ปู่อ้ือลือนาคราช อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ  shorturl.at/atyIY 
  

 

file://///server02/collective/8.3%20JOURNEY%20THAILAND/PROGRAM%20TOUR%20(Code)/JNL-IS114_สายมู3วัน_อุดรธานี_คำชะโนด_บึงกาฬ_ถ้ำนาคา_มีค-กย65/shorturl.at/atyIY
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ข้อแนะน าการเตรียมตัวก่อนเดินทาง :  ถ่ำยส ำเนำหนำ้บตัรประชำชนและหนำ้เอกสำรใบรับรองกำรฉีดวคัซีน (หมอพร้อม) 
(เก็บเป็นภำพไวใ้นมือถือดว้ย)  รองเทำ้กีฬำสวมใส่สบำยเกำะพื้นหรือรองเทำ้เดินป่ำ เส้ือผำ้และกำงเกงสุภำพ สวมใส่สบำย 
หรือ ชุดเส้ือผำ้ท่ีเหมำะสมกบัสภำพอำกำศ  ของใชส่้วนตวั หมวก เส้ือคลุมกนัลม กระเป๋ำเป้เดินป่ำ  ผำ้ขนหนูซบัเหง่ือผืนเล็ก  
กลอ้งถ่ำยรูป  มือถือชำร์จแบตใหเ้ตม็ ยำประจ ำตวั ยำหม่อง ยำดม ปลำสเตอร์ติดแผล 

 
 

เหมา 2 ท่านขึน้ไป เดินทางได้ทุกวนั ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง เดือนกันยายน 2565 
*** ตดักรุ๊ปส่วนตวัได ้หรือ ตอ้งการจดัคณะพิเศษ  สามารถใหท้างผูจ้ดัช่วยดูแลประสานได ้*** 

 

 

ราคาน้ีเป็นราคาส าหรับคนไทย ไม่มีราคาส าหรับเด็ก 2-12 ปี 
(ชาวต่างชาติ หรือ ผูไ้ม่มีบตัรประชาชนไทย โปรดสอบถาม)  

**สงวนสิทธ์ิในเร่ืองวนัเวลาคิวถ ้านาคา ราคา และ รายการ เปล่ียนแปลงหรือสบัเปล่ียนไดโ้ดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 

เหมาส่วนตัว รำคำท่ำนละ (บำท) +รับส่งทีจั่งหวดัอุดรธำนี 
2-3 ท่าน 3,390 +เพิม่ 700 บำท/คัน 
4-5 ท่าน 2,190 +เพิม่ 700 บำท/คัน 
6-7 ท่าน 1,790 +เพิม่ 700 บำท/คัน 
8 ท่าน 1,590 +เพิม่ 700 บำท/คัน 

 
อตัรำค่ำบริกำรนี้รวม  
1. ออกเดินทางเหมาขั้นต ่า 2 ท่านข้ึนไป รับไม่เกิน 9 ท่าน/รถตู ้
2. รถตูป้รับอากาศ VIP 8-9 ท่ีนัง่ พร้อมคนขบั ตามรายการท่ีระบุ  
3. อาหารชุดพกพา (ขา้วเหนียวหมูทอด+ขนมปัง+น ้าด่ืม) เพื่อทานระหวา่งเดินถ ้านาคา 
4. ไกดท์อ้งถ่ินดูแลและประสานงาน ตามรายการท่ีระบุ 
5. ค่าด าเนินการจองคิวถ ้านาคาและธรรมเนียมเขา้อุทยานแห่งชาติภูลงักา (ถ ้านาคา)  
6. ค่าเรือหางยาวและค่าธรรมเนียมเกาะดอนโพธ์ิ 
7. การประกนัอุบติัเหตุจากการเดินทางท่องเท่ียว ตามพ.ร.บ การท่องเท่ียว ไม่ไดค้รอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย 

(กรมธรรม์วงเงินประกนั 1 ลา้นบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท* รวมประกนัอาหารเป็นพิษ ตามเง่ือนไขของบริษทัฯ 
ประกนัวนิาศภยัท่ีบริษทัฯ ท าไว ้ส าหรับผู้มอีาย ุ1-15 ปี หรือ อาย ุ75-85 ความคุ้มครองเหลือ 50% อายตุ า่กว่า 1 ปี หรือ อายุ
เกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวการถกูฆาตกรรมหรือถกูท าร้าย) 

*ค่ารักษาพยาบาล ตอ้งมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือระบุไวใ้นรายการ อาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีท่ีเกิดจากการ

เจบ็ป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) การเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว ท่ีเกิดจากผูเ้ดินทางเอง ค่าสัมภาระท่ีเกินช้ินหรือน ้าหนกัเกิน
สายการบินก าหนด  เป็นตน้ 

2. ค่าประกนัภยัธรรมชาติ และประกนัชีวติส่วนตวั และประกนัสุขภาพ 
3. ค่าธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียว ส าหรับชาวต่างชาติท่ีตอ้งช าระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ เป็นตน้ 
4. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม Vat 7% และ ค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% (ในกรณีตอ้งกำรใบเสร็จรับเงิน/ใบก ำกบัภำษี ตอ้งแจง้ล่วงหนำ้ก่อน

กำรช ำระเงิน หำกแจง้ภำยหลงักำรช ำระเงิน ทำงบริษทัฯ จะไม่ออกยอ้นหลงัใหทุ้กกรณี)  
5. ตัว๋เคร่ืองบินเส้นทำงภำยในประเทศ และ โรงแรมหอ้งพกั  
6. ค่ำทปิไกด์ พนักงำนขับรถ และ เจ้ำหน้ำทีอุ่ทยำนแห่งชำติ ขึน้อยู่กบัควำมพงึพอใจของลูกค้ำ 
 
วธีิการจอง 
1. กรุณำติดต่อสอบถำมกบัเจำ้หนำ้ท่ีเพื่อเช็ควนัเวลำเดินทำงท่ีท่ำนตอ้งกำร “ วำ่โอกำสในกำรไดรั้บกำรยืนยนัคิวเป็นอยำ่งไร 

“ เพื่อกำรตดัสินใจวำ่ ท่ำนยนิดีช ำระเงินเตม็จ ำนวน และ รอลุน้คิวกำรจองถ ้ำนำคำภำยใน 7 วนัท ำกำร 
2. จอง และช ำระเงินเตม็จ ำนวน  
3. กรุณำแจง้รำยละเอียด  
- ช่ือผูติ้ดต่อ และ ช่องทำงติดต่อ (เช่น เบอร์มือถือ อีเมล ์ไลน์ไอดี เป็นตน้) 
- ระบุวนัท่ีตอ้งกำรใชบ้ริกำร 
- ช่ือนำมสกุล + หมำยเลขบตัรประชำชน 13 หลกั + เบอร์มือถือ ของผูเ้ดินทำงทุกท่ำน (จ ำเป็น)  
- ส่งรำยละเอียดขอ้มูลทั้งหมดมำท่ีช่องทำงท่ีเจำ้หนำ้ท่ีแจง้ เพื่อออกเอกสำรกำรจองและช ำระเงิน โปรดช าระเงินเต็มจ านวน 
ภายใน 2 วนั  หำกไม่ช ำระ หรือ ช ำระไม่ครบตำมก ำหนด ถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยไม่มีเง่ือนไข ทำงผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิก
กำรเดินทำงและขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินตำมเง่ือนไขกำรยกเลิก 
4. เม่ือเจำ้หน้ำท่ีไดรั้บขอ้มูลพร้อมเงินช ำระแลว้ ทำงเจำ้หน้ำท่ีจะจดักำรน ำรำยช่ือพร้อมขอ้มุลทั้งหมดไปท ำกำรจองคิวถ ้ ำ
นำคำ (ไม่สำมำรถปรับเปล่ียนช่ือนำมสกุลและผูเ้ดินทำงไดเ้ม่ือลงระบบแลว้) และ ใชเ้วลำในกำรตอบกลบั เร่ืองคิวถ ้ำนำคำวำ่
ยนืยนัหรือไม่ ประมำณ 7 วนัท ำกำร หรือ เร็วกวำ่น้ี ข้ึนอยูก่บัสถำนกำรณ์ทำงปลำยทำง 
 
การยกเลกิการเดินทาง  
1. ขอสงวนสิทธ์ิกำรยกเลิก เน่ืองจำกเป็นคิดในรำคำพิเศษ หำกเกิดกำรเปล่ียนแปลงใดๆ ท่ีเป็นเหตุสุดวสิัย อำทิ สภำพอำกำศ 
กำรนดัหยดุงำน กำรปฏิวติั หรืออ่ืนๆ ลูกคำ้สำมำรถปรับเปล่ียนวนัเดินทำงในโปรแกรมนั้นๆ ได ้
2. ทำงผูจ้ดัจะไม่มีกำรคืนเงินค่ำบริกำรทั้งหมดไม่วำ่กรณีใดๆ 
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หมายเหตุ  
1. เดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้เดินทางจ านวน 2 ท่านขึน้ไป ถำ้ผูเ้ดินทำงไม่ครบจ ำนวนดงักล่ำว  ขอสงวนสิทธ์ิในกำร

เปล่ียนแปลงรำคำหรือยกเลิกกำรเดินทำง 
2. ขอสงวนสิทธ์ิราคาส าหรับนักท่องเทีย่วชาวไทยเท่าน้ัน  
3. การเปล่ียนแปลงโปรแกรม อาจเกิดข้ึนได ้ตามสถานการณ์ อาทิเช่น การเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ เป็นตน้  ซ่ึงผูจ้ดั 

จะด าเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางให้ดีท่ีสุด 
4. ไกด์ทอ้งถ่ิน มคัคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษทัฯ ก ากบั  
5. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทนหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากบริษทั

ขนส่ง  ผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่วา่ในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก 
และค่าใชจ่้ายท่ีบริษทัจ่ายไปแลว้ เป็นตน้    ขอให้ทราบวา่  ผูจ้ดัจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะประสานงานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้ แต่จะไม่คืนเงิน  

6. กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุการณ์ท่ีไม่สามารถเดินทางได ้เช่น ค าสั่งจากรัฐบาลห้ามการเดินทางเขา้หรือออกพื้นท่ีใน
รายการเดินทาง ผูจ้ดัจะด าเนินการโดยสุดความสามารถท่ีจะประสานงานกบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด
แก่ลูกคา้ โดยจะปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้จ ากดัความรับผดิชอบของแต่ละผูใ้หบ้ริการ แต่จะไม่คืนเงิน  

7. ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรับผดิชอบค่าเสียหายท่ีเกิดกบัชีวติ ร่างกาย การเจบ็ป่วย การถูกท าร้าย ความตาย อุบติัเหตุต่างๆ  
สูญหายในทรัพยสิ์นหรืออย่างอ่ืน การนดัหยุดงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวติั  และอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนทางตรง
หรือทางออ้ม  

8. ขอความร่วมมือในเร่ืองความประพฤติของผูเ้ดินทาง หากผูจ้ดัเห็นวา่ผูเ้ดินทางประพฤติตนท่ีอาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อผู ้
เดินทางอ่ืนๆ หรือทรัพยสิ์น หรือขดัขวางการปฏิบติัหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ี (ตวัแทน) หรือไม่ปฏิบติัตามค าช้ีแจงของ
เจา้หนา้ท่ี (ตวัแทน) ทางบริษทัฯ อาจใชม้าตรการตามท่ีเห็นสมควรเพื่อป้องกนัไม่ใหค้วามประพฤติดงักล่าวด าเนินต่อไป 
ซ่ึงรวมไปถึงการยบัย ั้ง และปฏิเสธใหบ้ริการ 

9. กรณีมีควำมผิดพลำดเร่ืองรำคำหรือมีกำรเปล่ียนแปลงเง่ือนไขต่ำงๆ ทำงผูจ้ดัขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกกำรขำยแพค็เกจ 
โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 
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หากสนจองกรุณาติดต่อ 

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