
 

 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรม : 20520 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทุกคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วนัแรก กรงุเทพฯ  

 

20.00 น. พรอ้มกนั ณ ปั๊มน ้ามนั ปตท. ดนิแดง-วภิาวด ี(ตรงขา้ม ม.หอการคา้ไทย)  จากนั้นน าท่านออกเดนิทางสู่ 

จงัหวดัอุดรธาน ี(ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 8 ชัว่โมง) แหลง่ทีเ่ทีย่วทางวัฒนธรรม ความเฃือ่ ประเพณี ไมว่า่

จะชมสายลม ชมขนุเขา ชมดอกไม ้หรอืชมสายหมอก เป็นเมอืงทีเ่หมาะกับการพักผ่อนอย่างเงียบสงบ ทีจ่ะท าใหค้ณุ

ไดใ้กลช้ดิธรรมชาตทิีแ่ทจ้รงิ และยังสามารถเทีย่วไดต้ลอดทัง้ปี  

  
 

วนัสอง อุดรธาน ี- วดัโพธสิมภรณ ์- พพิธิภณัฑเ์มอืงอดุร - เกาะค าชะโนด - บงึกาฬ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ รา้นอาหาร 

                          

จากนัน้เดนิทางไปสักการะ วดัโพธสิมภรณ ์เป็นพระอารามหลวง ทีต่ าบลหมากแขง้ มคีวามส าคัญทางประวัตศิาสตร์  

ซ ึ่งสรา้งในสมัยปลายรัชกาลที่ 5 โดยมหาอ ามาตย์ตรีพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร(โพธิ เนติโพธิ) ต าแหน่ง

สมุหเทศาภบิาลมณฑลอุดร ไดช้ักชวนราษฎรในหมูบ่า้นหมากแขง้สรา้งวัด ซึง่เหล่าชาวบา้นตา่งนยิมเรียกว่า วัดใหม่ 

ต่อมา พระเจา้วรวงศเ์ธอ กรมหลวงชนิวรสริวัิฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจา้ วัดราชบพธิสถติมหาสมีาราม กรุงเทพฯ ได ้

ทรงประทานนามวา่ “วัดโพธสิมภรณ์” ใหเ้ป็นอนุสรณ์แกท่า่น พระยาศรสีรุยิราชวรานุวัตร ผูส้รา้งวัดนี 

 

น าทา่นเดนิทางไปยัง พพิธิภณัฑเ์มอืงอุดรธาน ีอาคารเกา่แกท่ีส่รา้งข ้นึในสมัยรัชกาลที ่6 สถาปัตยกรรมแบบโค

โลเนียล แบบยโุรป ภายในจัดแสดงเกีย่วกับ ความเป็นมาจังหวัดอดุรธานีตัง้แตป่ระวัตศิาสตรโ์บราณคดธีรรมชาตวิทิยา 

ธรณีวทิยา ประวัตศิาสตรท์อ้งถิน่ ศลิปะวัฒนธรรม รวมถงึพระประวัต ิและพระเกยีรตคิณุของกรมหลวงประจักษ์ศลิาปา

คมผูก้อ่ตัง้เมอืงอดุรธานีโดยการท าเทคโนโลยทีีทั่นสมมัยมาชว่ย เสนอปรับบรรยากาศใหม้มีมุถ่ายภาพชคิ ๆ ชลิๆ ท า

ใหก้ารทอ่งเทีย่วชมพพิธิภณัฑน่์าสนใจมากยิง่ข ึน้ ไมน่่าเบือ่อกีดว้ย  

 

กลางวนั            บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนูแหนมเนอืง 

 

น าทา่นเดนิทางไปยัง เกาะค าชะโนด เชือ่กันวา่เป็นสถานทีศ่ักด ิส์ทิธิแ์ละดนิแดนลีล้บั จดุเชือ่มตอ่ระหวา่งเมอืงบาดาล

และโลกมนุษย ์สถานทีแ่ห่งนี้ปรากฏในต านานพืน้บา้นทีเ่ชือ่กันว่าเป็นทีส่งิสถติของพญานาคราชปู่ ศรสีทุโธ และองค์

แม่ศรีปทุมมานาคราชเทว ี และสิง่ลีล้ับต่างๆ เป็นทีย่ดึเหนี่ยวจติใจรวมศรัทธาของคนในจังหวัดอุดรธานีและอีสาน

ตอนบน ค าชะโนดมลีักษณะเป็นเกาะลอยน ้า เมือ่เขา้มาถงึภายในพืน้ทีข่องค าชะโนด จะรูส้กึไดถ้งึความร่มรื่น ร่มเย็น 

เพราะปกคลมุไปดว้ยตน้ชะโนดทั่วบรเิวณ ใหท้า่นไดก้ราบไหวศ้าลเจา้ปู่ ศรสีทุโธขอโชค ขอพร ขอลาภ ตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

**ค าแนะน าการสกัการะบูชา** 

 

บรเิวณดา้นหนา้ทางเขา้เกาะค าชะโนด มรีา้นใหจ้ าหน่ายบายศร ีหรอืเครือ่งถวายตา่งๆ จากนัน้เมือ่เดนิเขา้ไปยังเกาะค า

ชะโนดมจีดุไหวส้ักการะตา่งๆ ดังนี ้

- จดุที ่1  ศาลาท าพธิทีีม่รีูปปัน้ของพ่อปู่ ศรสีทุโธ 

และแมย่า่ศรปีทมุมา (บรเิวณจดุนี้จะมพี่อ

พราหมณ์คอยใหค้ าแนะน าในการท าพธิ)ี 

o ส าหรับทา่นใดทีต่อ้งการบน หรอืขอพร

ใหพ้่อปู่ แมย่า่ชว่ยเหลอืในเรือ่งตา่งๆ 

ทางดา้นขวาของศาลาท าพธิ ีจะมี

เจา้หนา้ทีค่อยใหค้ าแนะน า นอกจากนี้

ส าหรับทา่นทีต่อ้งการบน และขอพร

สามารถรับชดุบนไดท้ีจ่ดุใหบ้รกิาร โดย

ท าบญุตามก าลังทรัพยข์องทา่น  

หมายเหต:ุ ชดุบน ประกอบไปดว้ย จาน

ใสด่อกดาวเรอืง เทยีน ใบเขยีนค าบนหรอืค าอธษิฐานของทา่น จากนัน้เจา้หนา้ทีจ่ะมอบ

กระดาษหนึง่ใบส าหรับเก็บไว ้และรายละเอยีดเกีย่วกับการเตรยีมตัวหากค าอธษิฐานของทา่น

เป็นจรงิ 

o ส าหรับทา่นใดทีน่ าบายศรพีญานาคมาถวายใหหั้นหนา้ของบายศรพีญานาคเขา้หาตัวเรา 

หลังจากกลา่วบชูาจบ พ่อพราหมณ์จะน าบายศร ีไปวางไวท้ีห่นา้ของพ่อปู่  และแมย่า่ แตท่า่นใดที่

ประสงคน์ ากลับ สามารถน ากลับได ้

- จดุที ่2  หลังเสร็ตส ิน้พธิ ีจากตรงศาลาของพ่อปู่ และแมย่า่ทางดา้นขวาจะเป็นตน้ไทรใหญ่เพือ่ไปกราบ

ไหวพ้่อป ูและแมย่า่อกีครัง้ทีต่น้ไทรใหญ่ 

- จดุที ่3  ศาลเจา้ตรงตน้มะเดือ่ยักษ์ ตน้มะเดือ่ขนาดใหญ่อายนัุบ 100 ปี ทีเ่ช ือ่กันวา่เป็นขมุทรัพยข์องพ่อ

ปู่ ศรสีทุโธและแมย่า่ศรปีทมุมา ผูมั้กนยิมมากราบไหวข้อพร (ใหถู้กหวย) 

 

 

 

- จดุที ่4  บอ่น ้าศักดิส์ทิธิ ์ซ ึง่มคีวามเชือ่วา่ เป็นจดุเชือ่มตอ่กับโลกบาดาล มนี ้า

ผุดตลอดทัง้ปี 

 

** ทัง้นี้จดุ และพธิกีารกราบไหวส้ักการะตา่งๆ ข ึน้อยูก่ับระเบยีบการจัดการ

ของทางค าชะโนด ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงภายหลัง ** 

 

 

 

 

 

                       ถนนคนเดนิ Bungkun Walking Street ซึง่จะมกีารจ าหน่ายสนิคา้ทีไ่มท่ าลายสิง่แวดลอ้ม งานหัตถกรรม งาน

ศลิปะ สนิคา้หายาก และสนิคา้ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ และสว่นของลานกจิกรรมมกีารสง่เสรมิกลุม่นักเรยีน นักศกึษาให ้

แสดงความสามารถทางดนตร ีเปิดใหบ้รกิารวันศกุร-์เสาร ์ตัง้แตเ่วลา 16.00-21.00 น. 

 

            ** เพือ่ความเพลดิเพลนิในการทอ่งเทีย่ว ใหท้า่นอสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั ** 

 

พกัที ่ โรงแรม BK PLACE HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่เดยีวกนั 

 

 

 

 

 



วนัทีส่าม            บงึกาฬ - เขาสามวาฬ - ภทูอก - ถ า้นาคา - บงึโขงหลง - ศาลปู่ ออืลอืนาคราช - แวะซือ้ของฝาก - กรงุเทพฯ 

 

04.30 น. ตืน่เชา้ ชมพระอาทติยข์ ึน้ ณ จดุชมววิหนิสามวาฬ โดยรถของชาวบา้นทอ้งถิน่ หนิสามวาฬ มลีักษณะเป็นหนิขนาด

ใหญ่ตดิหนา้ผาสงู แยกตัวเป็น 3 กอ้น มอีายุประมาณ  75 ลา้นปี เมือ่มองดูจากมุมสงูในระยะไกล หนิสามกอ้นนี้จะดู

คลา้ยกับฝูงครอบครัววาฬ ทีป่ระกอบดว้ยพ่อวาฬ แม่วาฬ และลูกวาฬ ซึง่เรียกตามขนาดของหนิแตล่ะกอ้น พรอ้มน า

ทา่นชมพระอาทติยข์ ึน้ หากอากาศดเีราจะไดส้ัมผัสทะเลหมอกอยา่งสวยงาม จากนัน้ อสิระใหท้า่นถ่ายภาพแหง่ความ

ประทับใจตามอัธยาศัย ณ จุดชมววิผาถ ้าฤๅษี จากนั้น คณะเดนิทางสู ่ก าแพงภูสงิห ์น าคณะกราบนมัสการ หลวงพ่อ

พระสงิห ์ส ิง่ศักดิส์ทิธิ ์ของภูสงิห ์ณ ลานสงิหห์มอบ ซึง่มกีอ้นหนิลักษณะคลา้ยสงิหก์ าลังหมอบอยู่ จนไดเ้วลาอัน

สมควร คณะเดนิทางกลับสูท่ีพั่ก 

 

 
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 



น าท่านเดนิทางไปยัน เดนิทางสู่ วดัถ ้าชยัมงคล ตัง้อยู่ในเขต

อุทยานแห่งชาตภิูลังกา น าท่านเดนิผ่านบันไดพญานาคจากเชงิภู

ลังกา ผ่านผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์จากธรรมชาติ จนถึง  ถ ้านาคา 

สถานที่ท่องเที่ยวทีม่ ีต านานความเชือ่ทอ้งถิน่เรื่องของพญานาค 

ดว้ยลักษณะทางกายภาพของกลุม่หนิทีพ่บภายในถ ้าพบวา่มรีูปร่าง

เหมือนล าตัวงูขดเลื้อยไปมา พรอ้มทัง้มีผิวดา้นนอกที่มีลักษณะ

เหมอืนเกล็ดงู ท าใหเ้กดิจนิตนาการไปว่าส ิง่นี้มองดูแลว้เหมอืนกับ 

"งูยักษ์ทีก่ลายเป็นหนิ" (ใชเ้วลาเดนิภายในถ ้า ประมาณ 3 ชั่วโมง 

ไป-กลับ) 

 

กลางวนั             บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารหลบมมุซอย 8  

  

น าท่านเดนิทางสู ่น าชมและถ่ายภาพ บงึโขงหลง ทะเลสาบขนาด

ใหญ่ทีเ่ป็นพื้นทีอ่นุรักษ์พันธุ์นก โดยเฉพาะนกน ้าทีย่า้ยถิน่เขา้มาในชว่งฤดูหนาว ทัง้ห่านป่า นกเป็ดน ้า นกยาง นก

กระเต็น มีจุดดูนกอยู่ดอนสวรรค์ เป็นแหล่งพักผ่อนและชมววิทวิทัศน์ มองเห็นภูลังกาเป็นฉากหลัง จากนั้น คณะ

ถ่ายภาพคู่กับ ศาลปู่ ออืลอืนาคราช พญานาคผูถู้กสาบแห่งบงึโขงหลง สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางกลบัสู่

กรงุเทพฯ  

14.00 น. น าทา่นเดนิทางออกจาก บงึกาฬ  

17.30 น. น าทา่น แวะซือ้ของฝากและรบัประทานอาหาร  

20.30 น. เดนิทางถงึ ปั๊มน า้มนั ปตท. ดนิแดง-วภิาวด ี(ตรงขา้ม ม.หอการคา้ไทย) โดยสวัสดภิาพ 

** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

 

ประเภทพาหนะ ราคาทา่นละ 

 

พกัเดีย่ว 

 

18 – 20 กนัยายน 2563 รถตู ้VIP 4,999 700 

25 – 27 กนัยายน 2563 รถตู ้VIP 4,999 700 

02 – 04 ตลุาคม 2563 รถตู ้VIP 4,999 700 

09 – 11 ตลุาคม 2563 รถตู ้VIP 4,999 700 

11 – 13 ตลุาคม 2563 
(วนัคลา้ยวนัสวรรคต ร.9) 

รถตู ้VIP 4,999 700 

16 – 18 ตลุาคม 2563 รถตู ้VIP 4,999 700 

22 – 24 ตลุาคม 2563 
(วนัปิยมหาราช) 

รถตู ้VIP 4,999 700 

23 – 25 ตลุาคม 2563 
(วนัปิยมหาราช) 

รถตู ้VIP 4,999 700 

30 ต.ค. – 01 พ.ย. 2563 รถตู ้VIP 4,999 700 

06 – 08 พฤศจกิายน 2563 รถตู ้VIP 4,999 700 

13 – 15 พฤศจกิายน 2563 รถตู ้VIP 4,999 700 

20 – 22 พฤศจกิายน 2563 รถตู ้VIP 4,999 700 

27 – 29 พฤศจกิายน 2563 รถตู ้VIP 4,999 700 

04 – 06 ธนัวาคม 2563 
(วนัคลา้ยวนัพระบรมราชสมภพ ร.9) 

รถตู ้VIP 4,999 700 

05 – 07 ธนัวาคม 2563 
(วนัคลา้ยวนัพระบรมราชสมภพ ร.9) 

รถตู ้VIP 4,999 700 

09 – 11 ธนัวาคม 2563 
(วนัรฐัธรรมนูญ) 

รถตู ้VIP 4,999 700 

11 – 13 ธนัวาคม 2563 รถตู ้VIP 4,999 700 

18 – 20 ธนัวาคม 2563 รถตู ้VIP 4,999 700 

25 – 27 ธนัวาคม 2563 รถตู ้VIP 4,999 700 

30 ธ.ค. 63 – 01 ม.ค. 64 
(วนัปีใหม)่ 

รถตู ้VIP 5,999 800 

 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 300 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 6 - 8 ทา่น ตอ่ 1 คนัรถตู ้ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธ ิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา ** ในกรณีทีล่กูคา้เดนิทางไมถ่งึ 6 ทา่น และประสงคท์ีจ่ะเดนิทาง 
ลกูคา้จะตอ้งช าระคา่สว่นตา่งเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่สอบถามเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้ ** 
 



อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 

  คา่รถตู ้VIP น าเทีย่วตามรายการ 

  ค่าที่พัก หอ้งละ 2 ท่าน พรอ้มอาหารเชา้ ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการ หรือระดับเดียวกัน ทัง้นี้บริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการ

เปลีย่นแปลงหอ้งพัก  

  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

  คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     

  คา่จา้งมัคคเุทศก ์และทมีงานคอยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

  คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท, คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 

  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ 

  คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่

นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

  คา่ใชจ้า่ยทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ 

อบัุตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัย

อืน่ เป็นตน้ 

  คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่ว ทา่นละ 300 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าคา่ทวัร ์เป็นจ านวน 1,500 บาทตอ่ทา่น พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน เพือ่

ส ารองทีน่ ัง่ และส าหรบัท าการจองควิทีค่ าชะโนด  

2. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั กรณีนักทอ่งเทีย่ว

หรอืเอเจนซีไ่มช่ าระเงนิ หรอืช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทา่นถูกปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆ ใหถ้อื

วา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง

กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมลล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบ

หนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่

ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 30 วัน ข ึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน ของคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ และหักคา่ใชจ้า่ยทีจ่า่ยจรงิ ไดแ้ก ่

คา่ยานพาหนะ รา้นอาหาร โรงแรมทีพั่ก คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว คา่บรกิาร หรอืคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  

** ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ** 

2.2 ยกเลกิก่อนวันเดนิทาง 15 - 29 วัน คนืเงนิค่าทัวร์ 50% และหักค่าใชจ้่ายทีจ่่ายจรงิ ไดแ้ก่ ค่ายานพาหนะ รา้นอาหาร 

โรงแรมทีพั่ก คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว คา่บรกิาร หรอืคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 0 - 14 วัน ไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด** 

 

 

 



เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ 

และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสยีหาย

ของสัมภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอืน่ เป็นตน้ 

5. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  

 

 

 

หากใครสนใจจะจอง... 

      .  สอบถามผา่น.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 

      .  จองทวัรผ์า่น.FB inbox ก็ไดเ้ชน่กนั-> http://m.me/unithaitrip 

      .  หรอืโทร 02-234-5936 
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