
 

 

บึงกาฬ 
ตามรอยทางศรัทธา ถ า้นาคา บึงโขงหลง 

(อุดรธานี – หนองคาย – บึงกาฬ –บึงโขงหลง – โซ่พิสัย – หนิสามวาฬ) 
วันที ่23 – 25 มิถนุายน 2565 (3 วัน 2 คืน) 

 
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – อุดรธานี – หนองคาย – บึงกาฬ – บ้านสะง้อ    (1)                                

 
05.00 น.               คณะพรอ้มกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 2 เคานเ์ตอร ์B สายการบินไทยสมายล ์เจา้หนา้ที่สขุนิยมทวัร์

ใหก้ารตอ้นรบัและคอยอ านวยความสะดวก 
07.10 น.        ออกเดินทางสู่ จังหวัดอุดรธานี  โดย สายการบินไทยสมายล ์เที่ยวบินที่ WE 2 
08.15 น.          เดินทางถึง สนามบินอุดรธานี (เปล่ียนการเดินทางโดยรถตู ้ คนัละ 6-7 ท่าน)  

บริการอาหารเชา้ริมหนองประจกัษ์ อาทิเช่น โจ๊ก ขา้วเปียก ขนมปังญวน ไข่กะทะ  
09.30 น. เดินทางสู่ พิพิธภัณฑเ์มืองอุดรฯ เป็นอาคาร 2 ชัน้  เป็นอาคารแบบโคโลเนียล ที่น ารูปแบบ องคป์ระกอบทาง

สถาปัตยกรรมคลาสสิกมาประยกุตใ์ชใ้หเ้ขา้กบัภูมิอากาศเขตรอ้น ก่อดว้ยอิฐถือปนู หลงัคาทรงป้ันหยา หนา้ต่าง
โคง้ มีมขุยื่นออกมาดา้นหนา้ซุม้ประต ูพิพิธภณัฑเ์มืองอดุรธานี ถือเป็นอาคารเก่าแก่ของเมืองอดุรธานี ที่มีการ
ปรบัปรุงมาต่อเนื่อง โดยใน ปี 2557 ไดบู้รณะและพฒันาอาคารแห่งนี ้เพ่ือใชเ้ป็นแหล่งเรียนรูแ้ห่งใหม่ของอดุรธานี 
โดยการทาสีอาคารใหม่จากสีขาวเป็นสีเหลือง และมีการก่อสรา้งอาคารตอ้นรบัเพ่ิมเติม รวมทัง้น าเทคโนยีเขา้มา
ช่วยใหเ้ป็นพิพิธภณัฑมี์ชีวิตเพ่ือใหเ้กิดความน่าสนใจ 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

น าทกุท่านเดินทางสู่ จังหวัดหนองคาย (ใชเ้วลาเดินทาง 50 นาที) สกัการะ พระธาตุบังพวน พระธาตุ
คู่บา้นคู่เมืองหนองคาย  เป็นอีกหนึ่งสถานที่หา้มพลาดเม่ือมาเที่ยวหนองคาย ตอ้งมากราบสกัการะองคพ์ระธาตุ
บงัพวนอนัศกัด์ิสิทธ์ิ และท่ีขาดไม่ได ้คือ ตอ้งกราบไหวอ้งคพ์ญานาคมจุลินท ์ในบ่อน า้ศกัด์ิสิทธ์ิ ซึ่งเชื่อว่าหากขอ
พรใดๆก็จะประสบผลส าเร็จตามที่ขอ สระมุจลินท ์หรือ สระพญานาค เป็นบ่อน า้ศกัด์ิสิทธ์ิ ซึ่งเชื่อว่าเป็นท่ีสิง
สถิตยข์องพญานาคมจุลินท ์ ซึ่งมีผูม้ากราบไหวข้อพรเสมอ บ่อน า้ดงักล่าวหา้มไม่ใหผู้ห้ญิงลงไป แต่สามารถไหว้
ขอพรบริเวณศาลพญานาคดา้นหนา้สระน า้  ท่ีส าคญั น า้จากสระมจุลินทแ์ห่งนี ้ถือเป็นน า้ศกัด์ิสิทธ์ิ เคยถกู
น าเขา้พิธีถือน า้พิพฒันส์ตัยา และพิธีส าคญัต่างๆ  

 

 
12.30 น.           รบัประทานอาหารกลางวนัท่ี ร้านแดงแหนมเนือง 
บ่าย           จากนัน้เดินทางสู่ จังหวัดบึงกาฬ  นอ้งใหม่ จงัหวดัท่ี 77 (ระยะทาง 132 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 

ชั่วโมง) เยี่ยมชม กลุ่มทอผ้าขาวม้าหมักโคลนนาคี ณ กลุ่มทอผ้า
พืน้เมืองบ้านสะง้อ ที่มีความพิเศษตรงที่เสน้ใยผา้ฝ้ายนัน้ยอ้มจากสี
ธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นไมช้งโคป่า, ไมข้อ้เขียว, ไมป้ระดู่ เป็นตน้ โดยน ามา
ตม้  ผสมกนัก่อใหเ้กิดสีสดุคลาสสิคอย่างสีเทาและสีน า้ตาลอ่อน นอกจากนี้

ยงัมีภูมิปัญญาการหมกัผา้ดว้ยโคลน
สดจากริมแม่น า้โขง ซึ่งจะท าใหสี้ผา้ติดทนนานยิ่งกว่าเดิม ปัจจุบนัมีการ
ประยกุตน์ าตวัผา้ไปตดัเป็นเสือ้ผา้ หมวก ดีไซนส์วยงาม  
น าทกุท่านเดินทางสู่  วัดอาฮงศิลาวาส ซึ่งตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้โขงใกลก้บั
แก่งอาฮง หรือ จุดชม “สะดือแม่น า้โขง ” ถือว่าเป็นที่ที่แม่น า้โขงลึกที่สดุ ไม่

สามารถวดัความลึกได ้กระแสน า้ไหลเชี่ยวมากในฤดนู า้หลากและมีกระแสน า้ไหลวนเป็นรูปกรวยขนาดใหญ่



 

 

สงัเกตไดจ้ากเม่ือมีวสัดหุรือซากไมข้นาดใหญ่ลอยมาถึงบริเวณนี ้และยงัเป็นชมปรากฏการณท์างธรรมชาติ “บัง้
ไฟพญานาค” ในช่วงออกพรรษา 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหารครวัผูว่้า 2000 
เขา้สู่ที่พกั  THE ONE HOTEL BUENG KAN **** หรือเทียบเท่า 

 
วันสองของการเดินทาง บึงกาฬ – ถ า้นาคา – เกาะดอนโพธ์ิ – บึงโขงหลง     (2)                                

 
05.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ แบบกล่องบนรถ 
05.30 น.  ออกเดินทางสู่ ศาลเจ้าปู่ วิริยะ วงศชั์ยนาคราชราชา (ปู่ อือลือ) (ระยะทาง 136 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 2 ชั่วโมง) ส่วนใหญ่แลว้ผูท้ี่มาเยือนจะขอพรในเร่ืองของโชคลาภ หนา้ที่การงาน คา้ขาย  ธุรกิจเจริญ
ร ่ารวย จะสมัฤทธ์ิผลดงัปรารถนา 

08.00 น. คณะเดินทางถึง อุทยานแห่งชาติภูลังกา อนัเป็นที่ตัง้ของ ถ า้นาคา ความสวมงามของที่นี่ก็คือ รูปทรงของหิน
ขนาดใหญ่ ที่มีรูปร่างคลา้ยกับ งูยกัษ์ หรือ พญานาค และท า
ใหถ้ า้แห่งนี ้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งส าหรบัคนที่ชอบ
ธรรมชาติ และเร่ืองลึกลบั ภายในถ า้จะพบกบัหินที่มีรูปรา่ง
คลา้ยกบัล าตวัของพญานาค ซึ่งดูๆ ไปจะคลา้ยๆ กบัเกล็ดของ
งูขนาดใหญ่ และปกคลมุไปดว้ยมอสสีเขียว ดสูวยงาม แปลก
ตาและก็น่าพิศวงดว้ยเช่นกนั นอกจากนีย้งัมีการพบหินที่มี
ลกัษณะเหมือนเป็นส่วนหวัของงูยกัษ์ในบริเวณที่ไม่ไกลกนัมากจากตัวถ า้อีกดว้ย เป็นการท่องเที่ยวดูธรรมชาติท่ีที่
สรา้งสรรคค์วามแปลกตา สวยงาม และลึกลบั น่าคน้หาเป็นที่สดุ จุดเยี่ยมชมไดแ้ก่ 

 จุดที่ 1 ถ า้นาคา (ส่วนล าตัว) ซึ่งเป็นซอกหินเล่นระดบัลงไปดา้นล่าง ตวัผนงัมีลวดลายคลา้ยเกล็ดงู ขนาดใหญ่
เสมือนพญานาคนอนขดตวัอยู่ (ตามจินตนาการและความเชื่อของชาวบา้น)  

 จุดที่ 2 เจดียห์ลวงปู่ เสาร ์ที่ตัง้อยู่บริเวณริมหนา้ผาภูลงักาซึ่งบรรจุพระทนัตธาตขุองหลวงปู่ เสาร ์พรอ้มไหวรู้ป
หล่อของหลวงปู่ เสาร ์ 

 จุดที่ 3 เจดียห์ลวงปู่ วัง เป็นเจดียท์ี่เก็บอฐิัหลว  งปู่ วงัเพ่ือใหช้าวบา้น และผูท้ี่มีจิตศรทัธาไดก้ราบไหว ้ 
 จุดที่ 4 ศาลาหลวงปู่ วัง เป็นสถานที่ปฏิบตัิธรรมกรรมฐานของหลวงปู่ วงั และกราบขอพรเปิดกระเป๋ารบัโชคกับ

รูปป้ันพญานาค 



 

 

จุดที่ 5 หินหัวพญานาค เป็นกอ้นหินที่มีลกัษณะคลา้ยหวังูขนาดใหญ่เป็นจุดไฮไลทท์ี่นกัท่องเที่ยวตอ้งมากราบ
ไหวข้อพรดว้ยแรงศรทัธาแห่งถ า้นาคา  

** เส้นทางส าหรับการเดิน ระยะทางประมาณ 2 กโิลเมตร ลักษณะเป็นทางเดินดินสลับกับ
บันได และมีบางช่วงจะต้องดึงเชือก เส้นทางเดินป่าชัดเจนมีป้ายบอกทางและมีเจ้าหน้าที่ประจ าจุด
ต่างๆ ใช้เวลาเดินทางไป-กลับ 4-6 ช่ัวโมงเร่ิมต้นด้วยทางเดินเป็นทางเดินธรรมชาติ 
ข้อแนะน าส าหรับ ถ า้นาคา 

– ควรแต่งการใหพ้รอ้มส าหรบัเดินป่า 
– ควรเตรียมน า้ดื่มอย่างนอ้ย 2 ขวด /เกลือแร ่/กระเป๋าสะพายหลงั /ยาดม /ยาหม่อง และผลิตภณัฑ์

ป้องกนัยงุ /ถงุมือ /เสือ้กนัฝนขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ 
– ในกรณีส าหรบัผูส้งูอาย ุหากร่างกายไม่แข็งแรง มีโรคประจ าตวั โดยเฉพาะความดันโลหิตสงู เบาหวาน 

โรคหวัใจ หรือโรคไขขอ้ ไม่แนะน า 
– ห้ามน ากระดาษทิชชู่ หลอดดูดน า้ ถุงพลาสติก กล่องโฟม ดอกไม้ธูปเทียนเคร่ืองเซ่นไหว้ ขึน้

เขาโดยเด็ดขาด ** 
เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนัแบบปิกนิกบนภูลงักา 
บ่าย เดินทางสู่ บึงโขงหลง นั่งเรือไหว้ขอพรศาลเก่าเจ้าปู่อือลือ เกาะดอนโพธ์ิ(เกาะกลางบึงโขงหลง) วดัดอนโพธ์ิ 

(วดัโพธิสตัว)์ วดัดอนแกว้ (วดัแกว้ฟ้า) และวดัดอนสวรรค ์(วดัแดนสวรรค)์ เดิมที่บริเวณแห่งนีเ้ป็นที่ตัง้ของเมืองรตั
พานคร ไดถ้ล่มเป็น "บึงหลงของ" ปู่ ออืลือเป็นต านานของการก่อก าเนิดบึงโขงหลง เป็นพญานาคท่ีคอยปกปักษ์
รกัษาบึงและชาวบา้นที่ใชบึ้งแห่งนีเ้ป็นแหล่งท ามาหากิน ซึ่งที่ผ่านมาชาวบา้นมกัจะบนบานศาลกล่าวหรือขอพร
จากท่านใหแ้คลว้คลาดปลอดภยั 

 
 ไดเ้วลาสมควรเดินทางกลบัสู่ตัวเมืองบึงกาฬ 
เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เขา้สู่ที่พกั  THE ONE HOTEL BUENG KAN **** หรือเทียบเท่า 
 
วันสามของการเดินทาง หินสามวาฬ – โซ่พิสัย – พิพิธภัณฑชุ์มชนมีชีวิต – บึงกาฬ   (3)                                

 
05.00 น.         ออกเดินทางสู่ “หินสามวาฬ” (TREE ROCK WHALE) เพ่ือ ชมพระอาทิตยขึ์น้ จะเป็นหินขนาดใหญ่ติดหนา้

ผาสงู ที่แยกตวัเป็น 3 กอ้น เรียงต่อกนั มีอายปุระมาณ 75 ลา้นปีเลยทีเดียว ความพิเศษของหินก็คือ เม่ือมองดู
จากระยะไกล หินสามกอ้นนีจ้ะดคูลา้ยกบัฝงูครอบครวัวาฬ มีทัง้พ่อวาฬ แม่วาฬ และลกูวาฬ  ที่นี่ยงัเป็นหนึ่งใน



 

 

จุดชมวิวที่สวยที่สดุในภูสิงห ์ที่ส าคญั คือ เราจะไดเ้ห็นผืนป่าสีเขียวที่อดุมสมบูรณ ์วิวของป่าภูวัว แก่งสะดอก หว้ย
บงับาตร หาดทรายแม่น า้โขง และภูเขาเมืองปากกระด่ิง ประเทศลาว  

  08.00 น.             หลกัจากนัน้เดินทางกลบัโรงแรม (ใชเ้วลาเดินทาง 30 นาที) 

รบัประทานอาหารเชา้ ที่หอ้งอาหารโรงแรม  
10.00 น. เดินทางสู่ พิพิธภัณฑชุ์มชนมีชีวิต  อ  าเภอโซ่พิสยั  (ระยะทาง 63 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.15 

ชั่วโมง) 
 
 
 
 
 
 
11.00 น. เรียนรู้วิถีชุมชนร่วมสมัยที่พิพิธภัณฑชุ์มชนมีชีวิต ชม เรือนพิพิธภัณฑใ์นมุมต่าง ๆที่มีการออกแบบรว่มสมยั 

เพ่ือส่งต่อคณุค่างานสถาปัตยกรรมเรือนอีสานอายกุว่า 60 ปี   เดินชม งานกราฟฟิตีภ้าพวาดพญานาค ที่อยู่รอบ
หมู่บา้น เลือกซือ้งานหตัถกรรมที่รา้นคา้ของชุมชนมีการออกแบบดีไซนส์วยงาม 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ที่มีเอกลกัษณเ์ฉพาะประจ าถิ่น 
หลงัอาหารออกเดินทางสู่ จ.อุดรธานี (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 

15.00 น. น าท่านชม พิพิธภัณฑธ์รรมเจดียห์ลวงตาบัว พิพิธภณัฑธ์รรมเจดียฯ์ ก่อสรา้งบนพืน้ที่ 181 ไร ่3 งาน 17 
ตารางวา บริเวณดา้นหนา้ทางเขา้วัดป่าบา้นตาด พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้สิริภาจุฑาภรณ ์ทรงออกแบบ
ลกัษณะของพระเจดีย ์พระวิหาร และพิพิธภณัฑ ์โดยทรงไดร้บัแรงบนัดาลพระทยัจากสถาปัตยกรรมศิลปะลา้น
ชา้ง ผสมผสานกบัศิลปะยคุกรุงรตันโกสินทรใ์นปัจจุบนั สะทอ้นใหเ้ห็นถึงการสืบทอดพระพทุธศาสนาในถิ่น
อีสานยงัคงด ารงอย่างมั่นคงและเจริญรุง่เรืองสืบต่อไป 
อิสระท่านซือ้ของฝาก หรือ รบัประทานอาหารเย็น ที่รา้น VT แหนมเนือง เจา้ตน้ต ารบัของจ.อดุรธานี 

 หลงัจากนัน้เดินทางสู่สนามบินจ.อดุรธานี 
20.10 น.  เดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยสมายล ์เที่ยวบินที่ WE 9 
21.15 น.  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 Happiness is here and now 
 

 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สาหรับผู้เข้าร่วมเดนิทาง  
- ผูเ้ดินทางตอ้งไดร้บั วัคซีนครบ 2 เข็ม หรือมากกว่านัน้  
- ขอความร่วมมือผู้เดินทางทุกท่านในการตรวจ ANTIGEN TEST ซึ่งมีผลการตรวจไม่พบเชือ้ ไม่เกิน 24 ช่ัวโมงก่อนวัน
เดินทาง  
- ส าหรบัเอกสารการยืนยนัการไดร้บัวคัซีน ใหแ้สดงการฉีดวคัซีนที่ไดร้บัจาก โรงพยาบาล หรือแอปพลิเคชั่น หมอพรอ้ม เพ่ือแสดง
ต่อเจา้หนา้ที่ได ้ 
- ขอสงวนสิทธ์ิในการใหผู้ร้ว่มเดินทางปฏิบติัตามมาตรฐานการควบคุมโรค เวน้ระยะห่าง สวมใส่แมสกร์ะหว่างการเดินทาง  
- ในกรณีเกิดการเปล่ียนแปลงรายการทวัรอ์นัเน่ืองมาจากสาเหตุของโรคระบาด ขอสวงนสิทธ์ิในการการเปล่ียนแปลงโดยไม่ตอ้งแจง้
ใหท้ราบล่วงหนา้  
- บริการหนา้กากอนามยั พรอ้มแอลกอฮอลล์า้งมือ และตรวจวดัอณุหภูมิใหก้บัผูเ้ดินทางทกุวนั  
- เจา้หนา้ที่สขุนิยมทวัร ์ไกด ์และคนขบั ตรวจโควิดดว้ย ANTIGEN TEST ก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกว่า 24 ชั่วโมง 
 
อัตราค่าบริการรวม 

ค่าพาหนะเดินทาง รถตูป้รบัอากาศวีไอพี ในระหว่างน าเที่ยวตามที่ระบุในรายการ  
ค่าที่พกั 2 คืน ระดบั 4 ดาว พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุในรายการ   

 ประกนัอบุตัิเหตใุนวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม ์
 มคัคเุทศกอ์  านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7%  
 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ สายการบินไทยสมายล ์เส้นทาง กรุงเทพฯ – อุดรธานี – กรุงเทพฯ 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั เช่น อาหารและเคร่ืองดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซกัรีด / ค่าโทรศพัท ์

ค่าทิปหวัหนา้ทัวร ์

Happy price (**ไม่รวมต๋ัวเครือ่งบิน) 
ขั้นต ่า  

 จ านวน 8 ท่าน 
ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  15,900. -  บาท 

เด็ก (2 – 9  ปี)  พกัรว่มกบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง 15,400. -  บาท 

เด็ก (2 – 9  ปี)  พกัรว่มกบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง 14,900. -  บาท 

พกัหอ้งเด่ียวช าระเพิ่ม ท่านละ   1,300. -  บาท 



 

 

หมายเหต ุ
1. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางหรือเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการในกรณีท่ีมีจ านวนผูร้่วมเดินทางนอ้ยกว่าท่ี

ก าหนดขา้งตน้ (ผูใ้หญ่)  
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปล่ียนแปลงรายการน าเท่ียว สายการบิน โรงแรม ตามความเหมาะสม กรณีที่เกิดเหตจุ าเป็น 

สดุวิสยั อนัเนื่องมาจากการล่าชา้ของสายการบิน เหตกุารณป์ระทว้งหยดุงาน เหตจุลาจล  อบุตัิเหต ุภยัธรรมชาติ โดยทัง้นี ้
จะรกัษาผลประโยชนข์องท่านไวใ้หม้ากที่สดุ  

3. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ การประทว้ง และอื่นๆที่อยู่
นอกเหนอืการควบคมุของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมที่เกิดขึน้ทางตรง  

4. เน่ืองจากการน าเท่ียวนี ้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายใหแ้ก่ตวัแทนในต่างประเทศ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินท่ีท่าน
ช าระมาแลว้ กรณีท่ีท่านปฏิเสธ หรือสละสิทธ์ิ ในบริการท่ีทางทวัรจ์ดัไวใ้ห ้เวน้แต่ไดต้กลงล่วงหนา้ก่อนการเดินทางและ
ไดร้บัการยินยอมอย่างถกูตอ้งจากทางบริษัทฯเสียก่อน  

5. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่าย กรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธการเขา้ออกประเทศ 
6. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ในการพิจารณาผูร้ว่มเดินทางเป็นกรณีพิเศษดงันี ้ 

6.1 ท่านที่สงสยัว่าอาจจะลกัลอบเขา้เมือง 
6.2 ท่านที่ก าลงัตัง้ครรภ ์อนัเนื่องจากความปลอดภยัความตวัท่าน  (โปรดแจง้เจา้หนา้ที่ก่อนสมคัรทวัร)์  
6.3 เด็กทารกที่อายตุ ่ากว่า 2 ขวบ เพราะอาจส่งเสียงรบกวนผูร้ว่มเดินทางท่านอื่นๆ  

(โปรดแจง้เจา้หนา้ที่ก่อนสมคัรทวัร)์ 
6.4 ท่านที่ตอ้งใชร้ถเข็นในการท่องเที่ยวเดินทาง (โปรดแจง้เจา้หนา้ที่ก่อนสมคัรทวัร)์ 

7. ท่านที่จะออกบตัรโดยสารเคร่ืองบินภายในประเทศ เพ่ือต่อไป หรือกลบั จากทวัรข์อใหต้รวจสอบ และยืนยนัการเดินทาง
ของกรุ๊ปทวัรน์ัน้กบัเจา้ที่ของบริษัทฯ ก่อนทกุครัง้  

8. อตัราค่าบริการทัวรอ์าจปรบัเปล่ียนขึน้ได ้จากการปรบัราคาน า้มนัของสายการบิน 
9. รูปภาพในโปรแกรมทัวรใ์ชส้ าหรบัโฆษณาเท่านัน้   

 
บริษัท สขุนิยมทวัร ์จ ากดั ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาและรายการท่องเท่ียว ตามความเหมาะสม ทัง้นีขึ้น้อยู่กับ

การเปล่ียนแปลงของสายการบิน สภาพการเมือง ภยัธรรมชาติ และเหตสุดุวิสยั โดยยึดถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั หาก
มีเหตจุ าเป็นทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในกรณีเกิดเหตสุุดวิสัย เช่น การถกูหา้มออกนอกประเทศหรือหา้มเข้า
ประเทศ เนื่องจากการพิจารณาของเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง 

 
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวเลขที่ 11/07369 


