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อดุรธาน ี– ถำ้นาคา – ถำ้นาคี - นครพนม 
 4 วนั 3 คนื 

 

3 วนั 2 คืน 

 
 



 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

วันท่ี 1 ดอนเมือง – สนามบินอุดรธานี – ป่าค าชะโนด – บึงกาฬ 
ภูทอก - บึงโขงหลง  

- เท่ียง เย็น 

04.30 น. พร้อมกนัสนามบินดอนเมือง ช้ัน 3  เคาน์เตอร์เช็คอนิสายการบินไทยแอร์เอเชีย 
  เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก   
06.45 น. ออกเดินทางสู่เมืองอุดรธานี โดยสายการบินไทยแอร์เอเซีย  
08.00 น. เดินทางถึงสนามบินอุดรธานี  รับสัมภาระ 
เท่ียง รับประทานอาหาร  ณ ร้านอาหาร 
 

น าท่านเดินทางสู่ ป่าค าชะโนด ตั้งอยูภ่ายในพื้นท่ีวดัศิริสุทโธค าชะโนด จงัหวดัอุดรธานี 
ปัจจุบนักลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวของผูท่ี้เล่ือมใสศรัทธา จากทัว่ประเทศเดินทางมาเพื่อ
สักการะบูชากราบไหวข้อพร ของส่ิงซ่ึงตนเองปรารถนาใหส้ าเร็จดัง่ใจหวงั หรือแมแ้ต่ขอ
โชคลาภ  ภายในวดัมีสะพานปูนรูปป้ันพญานาค 2 ตวั 7 เศียร และถา้สังเกตดีๆ ตรงก่ึงกลาง
สะพานจะเจอกบัรอยแยก ซ่ึงเช่ือกนัวา่เป็นรอยต่อระหวา่งโลกมนุษยก์บับาดาลนัน่เอง 
ภายในจะมีศาลของจา้วปู่ ศรีสุทโธและจา้วยา่ศรีปทุมมา องคพ์ญานาคราชและนาคราชเทวี 
ผูป้กครองดินแดนแห่งน้ี และเป็นท่ีเคารพนบัถือของผูศ้รัทธาจากทัว่สารทิศนิยมมากราบไหว ้
เราจะเห็นชุดไหวห้มากพลู และกระทงใบตองรูปทรงพญานาคถูกน ามาถวายมากมาย ถดัมา
จากศาลทางดา้นขวา จะเป็นท่ีตั้งของ “ตน้มะเด่ือยกัษ”์ อายหุลายร้อยปี ล าตน้สูงยาว มีราก
ขนาดใหญ่เป็นท่ีรวมตวัของนกัแสวงโชค และทางดา้นซ้ายจะเป็น "บ่อน ้าศกัด์ิสิทธ์ิ" ท่ีตั้งอยู่
กลางเกาะ มีลกัษณะเป็นน ้าใตดิ้นพุ่งไหลอยู่ตลอดเวลาไม่เคยแหง้ เช่ือกนัวา่เป็นประตูเช่ือม
ไปสู่เมืองบาดาล ผูท่ี้มาเยอืนนิยมเขา้มาสรงน ้ารูปป้ันพญานาค ปะพรมน ้าแก่ตวัเองและ
ครอบครัวเพื่อความสิริมงคลแก่ชีวิต   

 
 
 

 
 

ทีมงานมคัคุเทศก ์และพนกังานขบัรถ 

ไดร้บัการฉีดวคัซีน เรียบรอ้ยแลว้ 



พเิศษ!!!  น าทุกท่านท าพธิีบวงสรวงบายสี สักการะ พร้อมเคร่ืองบูชา  
ถวายแก่องค์พ่อปู่พญานาค  เพ่ือความเป็นสิริมงคลให้กบัทุกท่าน 

 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 

 
 
 

น าท่านเดินทางสู่ บึงกาฬ 

 

เท่ียง รับประทานอาหาร  ณ ร้านอาหาร 
ภูทอก เป็นท่ีตั้งของวดัเจติยาศรีวิหาร (วดัภูทอก)  โดยมีพระอาจารยจ์วน กุลเชฏโฐ เป็นผู ้
ก่อตั้ง ในภาษาอีสานแปลวา่ ภูเขาท่ีโดดเด่ียว ภูทอก มี 2 ลูก คือภูทอกใหญ่และภูทอกนอ้ย
ส่วนท่ีนกัแสวงบุญและ นกัท่องเท่ียวทัว่ไป สามารถชมไดค้ือ ภูทอกนอ้ย ส่วนภูทอกใหญ่อยู่
ห่างออกไป ยงัไม่เปิดให้นกัท่องเท่ียวชม ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้การ เดินเทา้ขึ้นสู่ยอดภูทอก 
จุดเด่นของภูทอกก็คือ สะพานไมแ้ละบนัไดขึ้นชมทศันียภาพรอบ ๆ ภูทอก ใชเ้พียง
แรงงานคนสร้างบนัได เวียนไปมา รอบภูทอกแบบ 360 ซ่ึงมีทั้งหมด 7 ชั้น ใชเ้วลาในการ
ก่อสร้างนานถึง 5 ปีเตม็จากชั้น 1-7 จะมีบนัไดไมใ้ห้เดินแบบ ตรงทอดยาวจนถึงจุดสูงสุด
ของยอดภูทอก และตั้งแต่ชั้นท่ี 3 เป็นตน้ไปนกัท่องเท่ียวสามารถเดินชม แบบสะพานเวียน
รอบเขาซ่ึงจะ ไดเ้ห็น มุมมองท่ีแตกต่างไปเร่ือย ๆ บนัไดท่ีทอดขึ้นสู่ยอดภูทอกน้ี
เปรียบเสมือนเส้นทางธรรมท่ีนอ้มน า สัตบุรุษ ใหพ้น้โลกแห่งโลกียะ สู่โลกแห่ง โลกุตระ
หรือโลกแห่ง การหลุดพน้ดว้ย ความเพียรพยายามและมุ่งมัน่ ภูทอก ปิดไม่ใหน้กัท่องเท่ียว 
ขึ้นในวนัท่ี 10 -16  เมษายน ของทุกปี   

    

 น าท่านเดินทางสู่ บึงกาฬ  บึงโขงหลง  เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติของจงัหวดับึง
กาฬ  มีลกัษณะเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ท่ีเป็นพื้นท่ีอนุรักษพ์นัธุ์นก โดยเฉพาะนกน ้าท่ียา้ย
ถ่ินเขา้มาในช่วงฤดูหนาว ทั้งห่านป่า นกเป็ดน ้า นกยาง นกกระเตน็ จุดท่องเท่ียวเด่น คือ 
สวนสาธารณะบึงโขงหลง แหล่งพกัผอ่นและชมวิวทิวทศัน์ท่ีงดงาม ท่ีมีหอชมนก และ
ระเบียงชมวิว โดยเฉพาะในยามเยน็ซ่ึงพระอาทิตยใ์กลต้กดินมีบรรยากาศท่ีงดงามมาก 



นอกจากน้ีหากมาเท่ียวในฤดูร้อนจะไดเ้ห็นหาดค าสมบูรณ์วิวเนินทรายท่ีสวยงาม ท่ีมีหาด
ทรายทอดยาว บึงโขงหลง เป็นบึงท่ีมีน ้าตลอดปี ท าใหส้ามารถท่องเท่ียวไดต้ลอดทั้งปี  

เย็น รับประทานอาหาร  ณ ร้านอาหาร 
 น าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั โรงแรม เจบี เพลส  หรือระดับเทียบเท่า 
 
 

วันท่ี 2 หินสามวาฬ -  ศาลปู่อือลือนาคราช  -  ถ า้นาคา  เช้า เท่ียง ค ่า 

ชมพระอาทิตย์ขึน้ท่ี จุดชมวิว หินสามวาฬ  (Tree Rock Whale) วา่กนัวา่มีอายกุวา่ 75 ลา้นปี 
ลกัษณะเป็นกอ้นหินขนาดมหึมาวางเรียงกนั 3 กอ้น มองไกลหรือมองจากภาพถ่ายทางอากาศ 
มีรูปร่างคลา้ยปลาวาฬ พ่อ แม่ ลูก ก าลงัวา่ยน ้ากนัอยา่งสนุกสนาน จึงเรียกกนัวา่”หินสาม
วาฬ” 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ โรงแรม 
น าท่านสักการะ ศาลปู่อือลือนาคราช น่ังเรือหางยาวเข้าสู่ เกาะดอนโพธิ์ เกาะอนัศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีมี 
ปู่ อือลือนาคราชสถิตอยู ่ สายมูอยา่พลาด ตามต านานเก่ียวขอ้งกบับึงโขงหลง เกิดจากการล่ม
เมืองของพญานาค และมีการสาปใหพ้ระอือลือราชากลายเป็นนาค เฝ้าบึงโขงหลง จนกวา่จะ
มีการเกิดเมืองใหม่ขึ้นมา จึงจะลา้งค าสาปของพระยานาคราชได ้เมืองใหม่นัน่ก็คือ จงัหวดับึง
กาฬ  ผูค้นท่ีมาท่ีน่ี มาเพื่อขอพร ใหแ้คลว้คลาดปลอดภยั  ขอเร่ืองการงาน การเงิน โชคลาภ 
การเงิน   

 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน   
 

จากนั้นน าท่านสู่ ถ า้นาคา เป็นถ ้าท่ีตั้งอยูใ่นเขตพื้นท่ี อุทยานแห่งชาติภูลงักา อ าเภอบึงโขง
หลง จงัหวดับึงกาฬ  และตั้งอยูใ่กลก้บั วดัถ ้าชยัมงคล ความสวมงามแปลกตาของท่ีน่ีกก็คือ 
รูปทรงของหินขนาดใหญ่ ท่ีมีรูปร่างเหมือน งูยกัษ ์หรือ พญานาค นัน่เอง ท าใหถ้ ้าแห่งน้ี เป็น
แหล่งท่องเท่ียวอีกแห่งส าหรับคนท่ีชอบธรรมชาติ และเร่ืองลึกลบั ภายในถ ้า จะพบกบัหินท่ี
มีรูปร่างคลา้ยกบัล าตวัของพญานาค ซ่ึงถา้มองไปจะคลา้ยๆ กบัเกลด็ของงูขนาดใหญ่ และปก
คลุมไปดว้ยมอสสีเขียว ดูสวยงาม แต่ก็น่าพิศวงดว้ยเช่นกนั (ใชเ้วลาเดินทางภายในถ ้า
ประมาณ 5 ชัว่โมง ไปกลบั) 
กรณีฝนตก ทางอุทยานฯจะปิดการขึน้เขาทุกกรณี  

เย็น รับประทานอาหาร  ณ ร้านอาหาร 
น าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั โรงแรม เจบี เพลส  หรือระดับเทียบเท่า 
 
 

 



วันท่ี 3 ถ า้นาคี – วัดป่ากนิรี - วัดมรุกขนคร  - สักการะ พญาศรีสัตตนาคราช   
ถนนคนเดินนครพนม 

เช้า เท่ียง เย็น 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ โรงแรม 
ถ า้นาคี อยูใ่นความดูแลของ อุทยานแห่งชาติภูลงักา โดยตั้งอยูท่ี่ต าบลไผล่อ้ม อ าเภอบา้นแพง 
จงัหวดันครพนม ห่างจากท่ีท าการอุทยานประมาณ 2 กิโลเมตร และห่างจากน ้าตกตาดโพธ์ิ 
ชั้นท่ี 4 ราว ๆ 300 เมตร ความสวยงามของถ ้านาคี มีลกัษณะเป็นกลุ่มหินท่ีมีลวดลายพื้นผิว
เป็นร้ิวคลา้ยกบัเกลด็ล าตวัพญานาคขนาดใหญ่ ชาวบา้นและผูส้ ารวจไดม้องเห็นเป็นรูปร่าง
คลา้ยกบัพญานาคขดตวักกไข่ มีทั้งส่วนเศียรและล าตวั สวยงามสมบูรณ์แบบ รายลอ้มไปดว้ย
ป่าไมสี้เขียว ยงัคงความเป็นธรรมชาติอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต ์ภายในถ ้านาคีมีหินรูปร่างคลา้ยกบั
นกยงูหนัหลงัอยูด่ว้ย แต่บางคนก็บอกวา่คลา้ยกบัส่วนหวังูมากกวา่ ขึ้นอยูก่บัวิจารณญาณ
ของแต่ละบุคคล ส่วนดา้นในสุดของถ ้าจะมีพระพุทธรูปใหช้าวบา้นและนกัท่องเท่ียวได้
กราบไหวข้อพร การเขา้ไปเท่ียวชมถ ้านาคีจากท่ีท าการอุทยานแห่งชาติภูลงักา จะมีทางเดิน
ปูนเช่ือมไปยงัน ้าตกตาดโพธ์ิ และเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติขึ้นไปยงัน ้าตกตาดโพธ์ิ ชั้นท่ี 4 
เดินไปเร่ือย ๆ ผา่นน ้าตกผาสวรรค ์และน ้าตกหินงาม ระยะทางทั้งหมดประมาณ 1.5 
กิโลเมตร จากจุดน้ีจะเดินยากสักนิด เพราะตอ้งค่อย ๆ เดินบนหนา้ผาของน ้าตกไทรงาม แต่
ไม่อนัตราย เพราะเป็นช่วงน ้านอ้ย เดินผา่นหนา้ผาหินไปไดส้บาย จากนั้นจะเป็นการเดินขึ้น
เขา มีบางช่วงตอ้งปีนป่าย เป็นระยะทางราว ๆ 300 เมตร มีป้ายบอกทางตั้งแต่จุดเร่ิมตน้จนถึง
ถ ้านาคีเส้นทางส าหรับการเดิน ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร โดยทางเดินเป็นทางเดินดิน
สลบักบับนัได และมีบางช่วงจะตอ้งดึงเชือก เส้นทางเดินป่าชดัเจนมีป้ายบอกทางและมี
เจา้หนา้ท่ีประจ าจุดต่างๆเพื่อแนะน าและรักษาความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว 

 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน   
จากนั้นน าท่านสู่ วัดป่ากนิรี เป็นอีกหน่ึงสถานท่ีมีความสวยงาม แลพเก่ียวขอ้งกบัสายบชูา
พญานาค โดยท่ีน้ีมีความเช่ือถึง เจา้ปู่ องคด์ าแสนสิริจนัทรานาคราช วา่เป็นวงันาคินทร์ของ
ท่านปู่  โดยทางทีมงานคุณมดด าไดจ้ดังานบวงสรวงเจา้ปู่ องคด์ าแสนสิริจนัทรานาคราช ใน
วนัเสาร์ ท่ี 13 พฤศจิกายน 2564 

 
 
 

วัดมรุกขนคร  พระธาตุบริวารของพระธาตุพนม รวมถึงยงัเป็นวดัเก่าแก่ท่ีมีอายมุากกวา่ 300 
ปีอีกดว้ยค่ะ ซ่ึงองคพ์ระธาตุนั้นจะมีความวิจิตรงดงามอย่างมาก ภายในจะบรรจุพระบรม
สารีริกธาตุ และท่ีส าคญัเลยก็คือท่ีน่ีเป็นองคพ์ระธาตุประจ าวนัเกิดของผูท่ี้เกิดในวนัพุธ
กลางคืน  โดยมีความเช่ือกนัวา่ใครท่ีเกิดวนัน้ีและไดม้ากราบไหว ้ก็จะไดอ้านิสงส์ผลบุญ ให้



มีแต่ความเจริญ รอบรู้ และท าการคา้รุ่งเรืองนัน่เองค่ะ ซ่ึงองคพ์ระธาตุนั้นสร้างขึ้นเม่ือปี พ.ศ. 
2536 ก่ออิฐถือปูนรูปทรงส่ีเหล่ียม ลกัษณะคลา้ยพระธาตุพนมแต่วา่จะมีขนาดเลก็กวา่ สูง 
50.9 เมตร ฐานกวา้งดา้นละ 20 เมตร พระธาตุสูง 50.9 เมตร ซ่ึงมีความหมายวา่สร้างขึ้นใน
วโรกาสท่ีในหลวงรัชกาลท่ี 9 ทรงครองสิริราชสมบติัครบ 50 ปี และจุด 9 หมายถึงรัชกาลท่ี 9 
นัน่เอง 

 

จากนั้นน าท่านสักการะ พญาศรีสัตตนาคราช  แลนดม์าร์คแห่งใหม่ของนครพนม เป็นองค์
พญานาคทองเหลืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของภาคอีสาน  มีความสวยงาม โดดเด่น อิสระใหท้่าน
ถ่ายรูปเก็บความประทบัใจยามเยน็บริเวณริมแม่น ้าโขง  
 

 
ถนนคนเดินนครพนม ตั้งอยู่บริเวณถนนสายเลียบฝ่ังโขง อ าเภอเมือง จงัหวดันครพนม  โดย
เร่ิมตั้งแต่ลานศรีสัตตนาคราช ไปส้ินสุดท่ีหอนาฬิกาประวติัศาสตร์ เป็นระยะทางไม่ยาวนกั  
เปิดใหบ้ริการทุกวนั ศุกร์ เสาร์ อาทิตย ์ตั้งแต่เวลาประมาณ 16.00 น. – 22.00 น. โดยทั้งสอง
ขา้งทางเรียงรายดว้ยร้านคา้  มีพ่อคา้แม่คา้ซ่ึงเป็นคนในพื้นท่ี น าของมาขาย มีทั้งของกินแบบ
พื้นถ่ิน ขา้วของเคร่ืองใช ้เส้ือผา้ ของกระจุกกระจิกหลายแบบ 
อสิระช้อปป้ิงบริเวณ ถนนคนเดินทางนครพนม (มีเฉพาะวันศุกร์,เสาร์,อาทิตย์) 

 

เย็น รับประทานอาหาร  ณ ร้านอาหาร 
น าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั โรงแรม ฟอร์จูน วิวโขง , โรงแรมธาตุพนม นครพนม  
หรือระดับเทียบเท่า  

 

วันท่ี 4 วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร – พระธาตุน้อยศรีบุญเรือง –พระธาตุเรณู 
สนามบินนครพนม – กรุงเทพ 

เช้า เท่ียง - 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ โรงแรม 
จากนั้นน าท่านสู่ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร พระธาตุประจ าวนัเกิดของชาวปีวอกและเป็น  
พระธาตุประจ าวนัเกิดของชาววนัอาทิตยด์ว้ย ศาสนสถานอนัศกัด์ิสิทธ์ิแห่งอีสาน พระบรม
ธาตุท่ีแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองทางพุทธศาสนาของนครพนมมาแต่ โบราณกาล สร้างขึ้น
เม่ือตน้พุทธกาลประมาณ พ.ศ.๘ ในสมยัอาณาจกัรศรีโคตรบูรเจริญรุ่งเรือง ประดิษฐานอยู่
บนภูก าพร้าตั้งตระหง่าน อยู่ริมฝ่ังโขง เป็นสถานท่ีคร้ังหน่ึงพุทธองคเ์คยเสด็จมาโปรดสัตว์
นอ้ยโหญ่ ตามต านานอุรังคธาตุกล่าวถึง พระมหากสัสปะและพระอรหันต ์๕๐๐ องค ์ไดน้ า
พระอุรังคธาตุ (กระดูกส่วนหนา้อก) ของพระสัมมาสัมพุทธเจา้มาจากชมพูทวีปและทา้วพญา



ผูค้รองนครทั้ง ๕ เป็นประธาน ในการสร้างท่ีประดิษฐานพระอุรังคธาตุ อนัเป็นท่ีตั้งของพระ
ธาตุพนมในปัจจุบนั  

 

พระธาตุน้อยศรีบุญเรือง สร้างขึ้นตามหลงัองคพ์ระธาตุพนมเม่ือ พ.ศ. 8 หลงัจากท่ีพระ
มหากสัสปะมาประกาศศาสนาพุทธในแถบดินแดนสุวรรณภูมิจนมาถึงบริเวรภูก าพร้า ได้
ชกัชวนเจา้เมืองทั้ง 5 พระองค ์มาสร้างพระธาตุพนม อนัไดแ้ก่ พญานนัทเสน แห่งเมืองศรี
โคตบูร พญาจุลณีพรหมทตั พญาอินทปัตถนคร พญาค าแดง แห่งเมืองหนองหารนอ้ย และ
พญาสุวรรณพิงคาระ แห่งเมืองหนองหารหลวง 

 
 

เท่ียง รับประทานอาหาร  ณ ร้านอาหาร  
พระธาตุเรณู ประดิษฐานท่ี วดัพระธาตุเรณู เป็นอีกหน่ึงปูชนียสถานท่ีส าคญั โดยประดิษฐาน
อยูไ่ม่ไกลจากพระธาตุพนมมากนกั สร้างเม่ือปี พ.ศ. 2461 โดย พระอุปัชฌายอิ์นภูมิโย สร้าง
ขึ้นเพื่อเป็นพระธาตุคู่บา้นคู่เมืองของชาวเรณู แต่ยงัไม่ทนัจะท าการฉลองสมโภช ก็ถูกฟ้าผา่
พงัทลายลง จึงตอ้งสร้างพร ะธาตุขึ้นมาใหม่อีกคร้ัง และไดจ้ดังานฉลองสมโภชในปี พ.ศ.
2463 นัน่เอง ท าใหจ้ะมี งานนมสัการสมโภช เป็นงานเทศกาลประจ าทุกปี เร่ิมตั้งแต่วนัขึ้น 13 
ค ่า ถึง วนัขึ้น 15 ค ่า เดือน 4 รวมเวลา 3 วนั 3 คืน 

 

 ได้เวลาออกเดินทางสู่สนามบินนครพนม 
16.55 น. ได้เวลาออกเดินทางกลบัสู่ดอนเมือง  โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย 

18.15 น.  เดินทางถึงท่ีหมายโดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

อตัราค่าบริการ    ราคาผู้ใหญ่ และ ราคาเดก็มีเตียง  

วันเดินทาง 4-5 ท่าน 6-7 ท่าน 8-10 ท่าน พกัเดี่ยว เพิม่ 

3-6 มนีาคม 66 21,999 19,999 17,999 3,500 

16-19 มนีาคม 66 19,999 17,999 15,999 3,500 

23-26 มนีาคม 66 19,999 17,999 15,999 3,500 

30-2 เมษายน 66 19,999 17,999 15,999 3,500 

6-9 เมษายน 66 21,999 19,999 17,999 3,500 

13-16 เมษายน 66 22,999 20,999 18,999 3,500 

20-23 เมษายน 66 19,999 17,999 15,999 3,500 

28-1 พฤษภาคม 66 21,999 19,999 17,999 3,500 

4-7 พฤษภาคม 66 21,999 19,999 17,999 3,500 

11-14 พฤษภาคม 66 19,999 17,999 15,999 3,500 

18-21 พฤษภาคม 66 19,999 17,999 15,999 3,500 

25-28 พฤษภาคม 66 19,999 17,999 15,999 3,500 

2-5 มิถุนายน 66 21,999 19,999 17,999 3,500 

8-11 มิถุนายน 66 19,999 17,999 15,999 3,500 

15-18 มิถุนายน 66 19,999 17,999 15,999 3,500 

22-25 มิถุนายน 66 19,999 17,999 15,999 3,500 



29-2 กรกฎาคม 66 19,999 17,999 15,999 3,500 

6-9 กรกฎาคม 66 19,999 17,999 15,999 3,500 

13-16 กรกฎาคม 66 19,999 17,999 15,999 3,500 

20-23 กรกฎาคม 66 19,999 17,999 15,999 3,500 

27-30 กรกฎาคม 66 21,999 19,999 17,999 3,500 

ราคาเด็กไม่มีเตียง ลดจากราคาผู้ใหญ่ท่านละ 500 บาท  
ไม่รวมค่าทิปไกด์และทีมงานคนขับรถ ท่านละ 400.- บาท ช าระพร้อมค่าทัวร์ 

***หมายเหตุ     การเดินทางในแต่ละคร้ังต้องมีผู้เดินทางจ านวน 4 ท่านขึน้ไป*** 
หากมีผู้เดินทางไม่ถึง 4 ท่าน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่ออกกรุ๊ป หรือเก็บค่าใช้จ่ายเพิม่เติม 

***ลูกค้าสามารถเลือกวันเดินทางเองได้ หากกรุ๊ปท่านเดินทางมากกว่า 4 ท่านขึน้ไป*** 

***หากเดินทางน้อยกว่า 4 ท่าน (ไม่มีไกด์จากกรุงเทพ) ไกด์ท้องถิ่น รอรับท่านท่ีสนามบิน*** 

 
 
  

ราคาท่ีน าเสนอเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบิน ณ. ปัจจุบัน ราคาตั๋วเคร่ืองบินอาจมีการปรับเพิม่ขึน้ เน่ืองจากโหลดท่ี
นั่งมีการเปลีย่นแปลงตลอดเวลา ในวันที่ท าจองจริง หากราคาตั๋วปรับขึน้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ

เกบ็ค่าส่วนต่างที่เพิม่ตามจริง 
**กรณีสายการบินยกเลกิ หรือ เที่ยวบินเต็ม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงเที่ยวบิน** 

 

 
 
 
 



อตัรานีไ้ม่รวม 

 

 
 

อตัรานีร้วม 
 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามเส้นทางท่ีระบุ  สัมภาระถือขึน้เคร่ืองไม่เกิน 7 กก. 
 ค่าพาหนะรับส่งตามรายการน าเท่ียวท่ีระบุเท่านั้น   
 ค่าโรงแรมห้องพกั 2 ท่านต่อหอ้งตามรายการท่ีระบุเท่านั้น     
 ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุเท่านั้น       
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุเท่านั้น 
 ค่ามคัคุเทศกท่ี์คอยดูแล อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

(หมายเหตุ...อาย ุ6 เดือน – ไม่ถึง 1 ปี และ อาย ุ76-85 ปี ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงิน 
ท่านละ  500,000 บาท ...)  

 

 
 
 
 

  ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีสั่งเพิ่มเติม 
  จากรายการท่ีทางบริษทัฯ จดัให ้เป็นตน้  

   ค่าน ้าหนักกระเป๋าส าหรับโหลดใต้ท้องเคร่ืองบิน 
   ค่าจองท่ีนั่งบนเคร่ือง หากท่านต้องการนั่งด้วยกนั 
    ค่าภาษีน ้ามนั และภาษีสนามบินทุกแห่ง หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม 

   ค่าประกนัภยัธรรมชาติ และประกนัชีวิตส่วนตวั และประกนัสุขภาพ หากท่านตอ้งการเพิ่ม 
   ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% (เฉพาะในกรณีท่ีต้องการใบกากบัภาษีเท่านั้น) 
   ค่าทิปไกด์และทีมงานคนขับรถ ท่านละ 400.- บาท ช าระพร้อมค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

เง่ือนไขการจอง 
 

กรุณา ช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน  พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน หลงัจากท าการจองทวัร์ 1 วนั  หากไม่ช าระตามท่ีบริษทั
ก าหนด ขออนุญาตตดัท่ีนัง่เพื่อใหลู้กคา้ท่านอ่ืนท่ีรอท่ีนัง่อยูโ่ดยอตัโนมติั  เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัร์เรียบร้อยแลว้ ทาง
บริษทัฯถือวา่ท่านยอมรับเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 
 
  

 

เง่ือนไขการยกเลกิ 
**กรุณาพจิารณาเง่ือนไขต่างๆ และเง่ือนไขการยกเลิกทัวร์ของบริษัท ก่อนท่านท าการจองทัวร์*** 

หากท่านได้ท าการจองทัวร์  ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเง่ือนไขทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว 
◼ ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั    หกัเงินค่าบริการท่านละ 2,000  บาท 
◼ ยกเลิกก่อนการเดินทาง    1-29  วนั  หกัค่าใชจ่้าย  100% ของราคาทวัร์ (ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด) 
 

 
ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน  

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่าน
จะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ  และการจัดท่ีน่ังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบิน
เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดด้ าเนินการออกตัว๋
เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUND ได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  
 
 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองสัมภาระ  
ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเคร่ืองได้ ตอ้งมีน ้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมี
ความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 
เซนติเมตร (18 น้ิว) 
ทางบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบ กรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร  ในทุกกรณี 
สัมภาระ ถือขึ้นเคร่ืองน ้าหนกัตอ้งไม่เกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด  

 หา้มน าของมีคมทุกชนิด วตัถุไวไฟ ส ารองไฟ ถือขึ้นเคร่ืองบิน 

 ของเหลว สามารถโหลดไดข้นาดบรรจุไม่เกิน 100 มล. 



 

หมายเหตุ.. (ส าคัญมาก ผู้โดยสารท่ีเดินทางต้องรับทราบ และยินยอม ก่อนการเดินทาง 
1. รายการ ตารางบิน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ท่ี

พกั การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาต
ภยั อคัคีภยั หรือไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีเหนือการควบคุมจากทางบริษทัทวัร์ฯ) โดย
ทางบริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญั 

2. หากท่านยกเลิกทวัร์ เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาต
ภยั อคัคีภยั  ทั้งๆ ท่ีสายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศท่ีท่านเดินทางท่องเท่ียว ยงัคงใหบ้ริการ
อยูเ่ป็นปกติ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทัวร์ท้ังหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน 

3. หากสถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมไดไ้ม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืน
ค่าใช้จ่าย เน่ืองจากทางบริษทัไดท้ าการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายไปแลว้ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทัวร์ท้ังหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน ในกรณีดงัน้ี 
** กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของห้ามน าเข้า
ประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีทางกอง
ตรวจคนเขา้เมืองหา้มเดินทาง  

              (ซ่ึงทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ท้ังหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน หากเกดิเหตุการณ์ดังกล่าว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

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