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วนัที ่ โปรแกรม เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรม 

1 กรงุเทพฯ - อดุรธาน ี     

2 
จงัหวดัอดุรธาน-ี วดัป่าภกูอ้น-วดัผา
ตากเสือ้-วดัโพธิช์ยั (หลวงพอ่พระ
ใส)-ตลาดทา่เสด็จ 

   โรงแรมเมอืง
หนองคาย  

หรอืเทยีบเทา่ 
 

3 
ค าชะโนด (วงันาคนิทรค์ าชะโนด) – 
พพิธิภณัฑเ์มอืงอดุรธาน ี– รา้นของ
ฝาก – กรงุเทพฯ 

    

 
วนัที ่1 : กรงุเทพฯ - อดุรธาน ี
20.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สวนลุมไนทบ์าซาร ์รชัดาภเิษก ออกเดนิทางดว้ย  

รถบสัตูป้รบัอากาศ VIP มุง่หนา้สู ่จงัหวดัอดุรธาน ี 
    
20.30 น. ออกเดนิทางสู ่จงัหวดัอุดรธาน ีใหท้า่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั (หากมา 

ชา้เกนิกวา่นี ้ทา่นจะตกทรปิ และไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหายใดๆ 
ไดท้ ัง้ส ิน้) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

วนัที ่2 :  จ ังหว ัดอุดรธานี-  ว ัด ป่ าภูก้อน -ว ัดผาตากเสื้อ - ว ัดโพธิ์ช ัย      
   (หลวงพอ่พระใส)-ตลาดทา่เสด็จ 

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร เมน ูไขก่ระทะ  
  ยนิดตีอ้นรับเขา้สู ่จงัหวดัอุดรธาน ี เป็นจังหวัดทีม่แีหลง่อารยธรรมทีเ่ก่าแก่

แห่งหนึง่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อกีทัง้ยังเป็นศูนยร์วมการเดนิทาง ทัง้
ทางบกและทางอากาศทีส่ าคัญของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ น าท่าน
เดนิทางสู ่ วดัป่าภูกอ้น ถูกยกใหเ้ป็นศูนยร์วมจติใจของพุทธศาสนกิชนชาว
อสีานอกีหนึง่แหง่ จากศรัทธา จงึรว่มกนัด ารสิรา้งพระมหาเจดยี ์นามวา่ "พระ
ปฐมรตันบูรพาจารยม์หาเจดยี"์ โดยมวีัตถุประสงคส์ าคัญคอื อัญเชญิพระ
บรมสารรีกิธาตขุึน้ประดษิฐานในสถานทีอ่นัสมควรเพือ่สกัการะบชูาและแสดง
กตัญญูกตเวทติาแด่คุณของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์และบุรพอาจารย์
กรรมฐานในแถบอสีาน นอกจากนี ้ภายในวัดยังม ีพระพุทธไสยาสน ์ท าดว้ย
หนิออ่นขาวจากเมอืงคารร์าร่า ประเทศอติาล ีมคีวามยาว 20 เมตร โดยใชห้นิ
อ่อนจ านวน 43 กอ้น น าเขา้มาแกะสลักทีว่ัดป่าภูกอ้นแลว้ยกขึน้เรยีงบนฐาน



  

ซอ้นกัน 3 ชัน้ เป็นองคพ์ระพุทธไสยาสน์ ประดษิฐานอยู่บนยอดเขาอาสนะ
พุทธะ  และสรา้งพระวหิารครอบองค์พระพุทธไสยาสน์ไวอ้กีชัน้หนึ่ง เป็น
สถาปัตยกรรมไทยประยุกตแ์ห่งสมัยรัตนโกสนิทร ์ ทีน่ี่ยังเป็นมงคลสถานที่
พุทธศาสนิกชน จะไดต้ระหนักถงึคุณค่าและความส าคัญของป่าไมอ้ันให ้
ประโยชน์ทัง้ทางโลกและทางธรรม เป็นทีป่ฏบิัตขิัดเกลาจติใจ และเป็นศนูย์
รวมจติใจของชาวอสีาน  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร  

 น าท่านเดนิทางสู ่วดัผาตากเสือ้ วัดแหง่หนึง่ทีน่อกจากจะเป็นสถานทีป่ฏบิตั ิ
ธรรมแลว้ยังเป็น จุดชมววิทีส่วยงามอกีดว้ย เนื่องจากเป็นตัง้อยู่ทีส่งูบนยอด
เขา Hilight  ไฮไลทข์องทีว่ดัแหง่นี ้คอื Skywalk พืน้กระจกทีย่ืน่ออกมา
จากหนา้ผา หากขึน้ไปจะเห็นว่ามวีวิทีส่วยงามสามารถทีจ่ะมองเห็นดา้นลา่ง
ทัง้ฝ่ังไทย ซึง่เป็นอ าเภอสังคมและทางฝ่ังลาวทีม่แีม่น ้าโขงกัน้อยู่ หากไป
ชว่งหนา้หนาวทีผ่าแห่งนี้เป็นอกีจุดหนึง่มทีะเลหมอกดว้ย (ไม่รวมค่าเดนิบน
สกายวอลค์)  จากนั้นน าท่านดินทางไปยัง  วดัโพธิ์ชยั วัดเก่าแก่ที่มี
ความส าคัญแหง่จังหวัดหนองคาย  เนื่องจากเป็นที ่ประดษิฐานหลวงพ่อพระ
ใสอันศักดิส์ทิธิ ์ถอืเป็นพระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมอืงทีม่ตี านานผูกพันกับทัง้ชาว
ไทยและชาวลาวในประวัตศิาสตร์ เป็นทีเ่คารพสักการะอย่างสูงสุดของชาว
หนองคาย และผูค้นลุม่น ้าโขง  จากนัน้พาทกุทา่น เดนิทางสู ่ตลาดทา่เสด็จ 
หรอื ตลาดอนิโดจนี เดมิชือ่ ตลาดท่าเรอื ตัง้อยู่รมิแมน่ ้าโขง ในเขตเทศบาล
เมืองหนองคาย เป็นแหล่งรวมสนิคา้เป็นแหล่งซือ้ขายผลติภัณฑ์จังหวัด
หนองคาย เชน่ อาหารพืน้เมอืง สนิคา้โอท๊อป ของทีร่ะลกึ และของเครือ่งใช ้

ต่างๆ โดยเฉพาะสนิคา้ทีเ่กีย่วกับเด็กมเียอะมาก นอกจากนี้รมิถนนมชียัใกล ้
กบัตลาดทา่เสด็จ มตีกึแถวโบราณเรยีงรายอยู่ บางอาคารยังอยูใ่นสภาพด ีให ้
เดนิชมและถา่ยภาพเลน่ ตลาดนี้ยังเป็นแหลง่รวบรวมสนิคา้ทีอ่ยู่ในแถบอนิโด
จนี เชน่จนี เวยีดนาม และยุโรปตะวันออก มผีลติภัณฑม์ากมาย อาหารแหง้ 
อาหารแปรรปู สว่นขา้วของเครือ่งใชต้า่งๆ เชน่ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า เสือ้ผา้ นาฬกิา 
เครือ่งครัว ผา้ทอทอ้งถิน่ และท่าเสด็จยังเคยเป็นด่านส าหรับคนทอ้งถิน่ขา้ม
ไปยังลาว ทีต่ัง้ของตลาดท่าเสด็จอยู่รมิแมน่ ้าโขงบรเิวณนี้เป็นจุดชมววิแมน่ ้า
โขงทีส่วยแหง่หนึง่ในจังหวัดหนองคาย  

เย็น            อสิระรบัประทานอาหารเย็น ณ ตลาดทา่เสด็จตามอธัยาศยั 

https://www.watpaphukon.org/
https://www.watpaphukon.org/
https://www.watpaphukon.org/
https://www.watpaphukon.org/


  

พกัที ่ โรงแรมเมอืงหนองคาย หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่3 ค าชะโนด (วงันาคนิทรค์ าชะโนด) – พพิธิภณัฑเ์มอืงอดุรธาน ี– รา้น 

ของฝาก – กรงุเทพฯ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  
น าท่านเดนิทางสูอ่ าเภอบา้นดุงเขา้สู ่ ค าชะโนด หรอื วังนาคนิทรค์ าชะ

โนด   เชือ่กันว่าเป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิด์นิแดนลีล้ับ จุดเชือ่มต่อเมอืงบาดาล

และโลกมนุษย ์  ค าชะโนด มลีักษณะคลา้ยๆ เกาะ ตัง้โดดเดีย่วอยู่กลางทุ่ง 

มนี ้าลอ้มรอบ   และยังมบีอ่น ้าศักดิส์ทิธิ ์เรยีกว่า “ปล่องพญานาค” เคยมคีน

น าไมไ้ผล่ ายาวๆ 3 ตน้มาตอ่กนั แลว้หยั่งลงไป ปรากฏวา่ ยังไมถ่งึพืน้เลย แต่

แปลกที่ว่า เมื่อโยนเหรียญลงไป จะมองเห็นเหรียญไดห้มด น ้ าใสมาก 

ชาวบา้นมคีวามเชือ่ว่า รอยต่อระหว่างภพมนุษยก์ับภพบาดาล เพราะตรงนัน้

เป็นโพรงน ้าตอ่ไปถงึล าน ้าโขง ทีพ่ญานาคเขาขดุ หรอืท าเอาไวเ้พือ่เชือ่มตอ่

ภพมนุษย ์เป็นไปตามทีเ่ขาร ่าลอืกนั 

 

 

 

 

 

แนะน าทา่นไหวพ้ระดงันี ้ 

- ไหวพ้ระองคใ์หญ่  
- เดนิเขา้ป่าค าชะโนดโดยใชส้ะพาน (ถอดรองเทา้ดว้ยนะครับ)  
- ระหว่างเดนิทางเขา้ป่าจะพบรอยสะพานแยก (ระหว่างน ้ากับเกาะ, เล่ากัน
ว่าจะไม่ สามารถเชือ่มรอยต่อของสะพานกับกับเกาะได ้จะแตกออกตลอด 
เคา้เชือ่กันว่าเป็นรอยต่อระหว่างโลกมนุษยก์ับบาดาล)  
- ไหวศ้าลพ่อปู่ ศรสีทุโธทีท่่านเป็นพญานาคราช ณ เมอืงบาดาล ตามความ
เชือ่  
- ชมตน้ชะโนด (มทีีน่ี่ทีเ่ดยีวในโลกนี้)  

Note***  การเขา้ไปสักการะตอ้งเดนิเทา้เปล่าเขา้ไปเท่านัน้ เมือ่ไปถงึจะมเีจา้หนา้ที่

คอยอ านวยความสะดวก แนะน าวธิกีาร เดนิเขา้สักการะ และจัดหาทีว่างรองเทา้ไวใ้หค้ะ่

กฎระเบยีบ 6 ขอ้หา้ม ในการมาค าชะโนด ไดแ้ก่   1. ไม่จุดธปูเทยีนบูชาในป่าค าชะโนด  

2. ใหน้ าพานบายศรหีรอืเครือ่งเซน่ไหวก้ลับ เพือ่เป็นการลดขยะ 3. ไม่โยนเหรยีญลงบ่อ

น ้าศักดิส์ทิธิ ์ 4. งดปล่อยปลาและสัตวน์ ้าลงไปในแหล่งน ้า   5. ไม่ผกูผา้แพร 7 ส ี   

6. ไม่ทาแป้งหรอืขัดถูตน้ไม ้

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Phra_Sai.JPG
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Phra_Sai.JPG


  

- เชญิท่าน "ลูบฆอ้ง" เป็นความเชือ่ว่าคนมบีญุใชม้อืลูกเบาๆ ทีฆ่อ้งอย่าง
ต่อเนื่องจะเกดิเสยีงดังขึน้ 
- ชมบ ่อน ้ าศ ักดิส์ทิธิ ์(สามารถใชล้ ูบห ัวเพือ่ความเป็นศริมิงคล และ  
("ลูบฆอ้ง")  
เจอกันทีจุ่ดนัดพบ เพือ่ขึน้รอขึน้รถ 
 

 

 

 

 

 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร เมนู แหนมเนอืง  

   หลังจากรับประทานอาหารแลว้น าท่านเดนิทางสู่ พพิธิภณัฑเ์มอืงอุดรธาน ี 

เป็นอาคารแบบโคโลเนียล 2 ชัน้ มลีักษณะสถาปัตยกรรมคลาสสกิมาประยุกต์

เขา้กับแบบไทย กอ่อฐิถอืปนู หลังคาทรงปั้นหยา หนา้ตา่งโคง้ มมีขุยืน่ออกมา

ดา้นหนา้ซุม้ประตู ถอืเป็นอาคารเก่าแก่ของเมอืงอุดรธานีทีม่กีารปรับปรุงมา

ต่อเนื่อง ในปี พ.ศ.2557 เทศบาลนครอุดรธานี ไดด้ าเนินโครงการปรับปรุง

พพิธิภัณฑเ์มอืงอุดรธานี เพือ่บูรณะและพัฒนาอาคารเพือ่ใชเ้ป็นแหล่งเรยีนรู ้

แห่งใหม่ และมีการก่อสรา้งอาคารเพิ่มเตมิ รวมทัง้น าเทคโนยีเขา้มาใชใ้น

พพิธิภัณฑเ์พือ่ใหเ้กดิความน่าสนใจ จากนั้นน าท่าน แวะซือ้ของฝากของที่

ระลกึ เชน่ แหนมเนือง หมยูอ แหนมซีโ่ครงหม ู มะพรา้วแกว้ ผา้ไหมลายขดิ 

เป็นตน้ อสิระใหท้่านไดเ้ลือกซือ้ของฝาก จากนั้นสมควรแก่เวลาน าท่าน

เดนิทางกลบักรงุเทพฯ 

เย็น    รบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั  

21.30 น. เดนิทางถงึ กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ  

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://mgronline.com/travel/detail/9630000054832&psig=AOvVaw1HwAppJRxlKRzL34saCHP1&ust=1592903678982000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDsh-aKleoCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://mgronline.com/travel/detail/9630000054832&psig=AOvVaw1HwAppJRxlKRzL34saCHP1&ust=1592903678982000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDsh-aKleoCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://travel.kapook.com/view174532.html&psig=AOvVaw0PwZiBr-FFA2QZAOxgjjVq&ust=1592904000579000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKiZmP6LleoCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://travel.kapook.com/view174532.html&psig=AOvVaw0PwZiBr-FFA2QZAOxgjjVq&ust=1592904000579000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKiZmP6LleoCFQAAAAAdAAAAABAD


  

 

 

รายการทวัรส์ามารถสลบั-ปรบัเปลีย่น หรอืงดไปบางรายการไดต้ามความ

เหมาะสม โดยมติ้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อนัเนื่องมาจากสภาพอากาศ 

เหตุการณ์ทางธรรมชาต ิเหตุการทางการเมอืง สภาพการจราจร ท ัง้นี้จะ

ค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปได ้และผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็น

ส าคญั ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใด อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่น

การเดนิทางแลว้ 

 

 

 

 

 

 

ราคาทวัรไ์มร่วม คา่ไกดน์ าเทีย่วและทปิพนกังานขบัรถ 

300 บาท / ทา่น 



  

อตัราคา่บรกิาร 

 

 
 
 
 

  

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่

 

ราคาเด็ก 

(พกักบัผูใ้หญ)่ 

พกัเดีย่วเพิม่ 

16-18 ต.ค. 63 3,999 3,999 800 

22-24 ต.ค. 63 3,999 3,999 800 

23-25 ต.ค. 63 3,999 3,999 800 

30 ต.ค. – 01 พ.ย. 63 3,999 3,999 800 

06-08 พ.ย. 63 3,999 3,999 800 

13-15 พ.ย. 63 3,999 3,999 800 

20-22 พ.ย. 63 3,999 3,999 800 

27-29 พ.ย. 63  3,999 3,999 800 

04-06 ธ.ค. 63 3,999 3,999 800 

05-07 ธ.ค. 63 3,999 3,999 800 

09-11 ธ.ค. 63 3,999 3,999 800 

11-13 ธ.ค. 63 3,999 3,999 800 

18-20 ธ.ค. 63 3,999 3,999 800 

25-27 ธ.ค. 63 3,999 3,999 800 

30 ธ.ค. 63 -01 ม.ค. 64 4,999 4,999 900 

อตัราคา่บรกิารรวม 



  

 คา่รถน าเทีย่ว และรบั-สง่ ตามรายการทีร่ะบ ุ 
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของ
บรษิทัฯประกนัภยัทีบ่รษิทัท าไว ้(ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ท ัง้นีย้อ่มอยูใ่น
ขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ ทุกกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรบัรอง
ทางการแพทย ์จากหนว่ยงานทีเ่ก ีย่วขอ้ง 

 

  

 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบุใน
รายการ 
 ส าหรบัชาวตา่งชาต ิตอ้งช าระเพิม่ 1000 บาท  
 กรณีทีม่เีด็กอาย ุ0-2 ปี ช าระคา่ทวัร ์50% จากราคาทวัรป์กตขิองผูใ้หญ ่
 คา่ไกดน์ าเทีย่วและพนกังานขบัรถ ทา่นละ 300 บาท (บงัคบัตามระเบยีบ 
   ธรรมเนยีมของประเทศ) 
 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

 

 

   เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
  กรุณาส ารองทีน่ ัง่และมดัจ าทา่นละ 2,500 บาท/ทา่น พรอ้มสง่ส าเนาบัตรประชาชน 

หลังจากท าการจองทัวร ์24 ชัว่โมง  หากไมช่ าระตามทีบ่รษัิทก าหนด บรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่น ยกเลกิการ

เดนิทางโดยอตัโนมตั  ิขออนุญาตตัดที่น่ังเพื่อใหลู้กคา้ท่านอื่นที่รอที่น่ัง เมื่อท่านช าระเงนิค่าทัวร์

เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นยอมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวทั้ง้หมดนี้แลว้และช าระ

เงนิคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั (การไม่ช าระเงนิคา่มัดจ า หรอืช าระไมค่รบ 

หรอืเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตุใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง) 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารอยา่งนอ้ยจ านวน 8 ทา่นขึน้ไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบ

จ านวนดงักลา่วบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลง

ราคาทวัร ์

    เง ือ่นไขการยกเลกิการจอง 
เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ เม ือ่จองและช าระเงนิแลว้ ไม่สามารถยกเลกิการ

เดนิทางได ้เล ือ่นการเดนิทาง เปลีย่นผูเ้ดนิทาง หรอืขอเงนิคนืทุกกรณี กรณีเจ็บป่วย

กะทนัหนั จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง 

ทางบรษิทัจะท าการเลือ่นการเดนิทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ท ัง้น ีท้่านตอ้งเสยี

คา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางได ้ตามความเป็นจรงิ และในกรณี

เจ็บป่วยกระทนัหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ของสงวนสทิธิใ์นการคนื

เงนิทุกกรณี และเมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใด

รายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์มอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและ

เงนิมดัจ าคนืไมว่า่กรณีใดท ัง้ส ิน้ 

 

 

 

 

    เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นีกัทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทาง

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 



  

นอ้ยกวา่ 6 ทา่น และรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การ

ยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน า

ส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ  

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสูญหาย อนัเนือ่งเกดิจากความ

ประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ อุบตัเิหตุจากความประมาทของ

นกัทอ่งเทีย่วเอง  
 เม ือ่ช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่น
ไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด  

 มคัคเุทศก ์หวัหนา้ทวัร ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญา
ใด ๆ ท ัง้ส ิน้แทนผู ้จดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู ้ม ีอ านาจลงนามและมี
ประทบัตราของบรษิทัฯ ก ากบัเทา่น ัน้ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ที่
เพ ิม่ข ึน้ของนกัทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษิทั เช่น ภยัธรรมชาต ิ
การจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏวิตั ิ อุบตัเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอื
เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุ
สดุวสิยัอ ืน่ เป็นตน้ 

 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 
 

 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

