
 
 

 รหัสโปรแกรม : 21187 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มนต์เสน่ห์อีสานเหนือ อุดรธานี หนองคาย 4 วัน 2 คืน 
เส้นทางตามรอยพญานาค  เปิดตำนานแห่งความเชื่อแห่ง “คำชะโนด” 
ย้อนรอยมรดกโลกบ้านเชียง อันซีนแห่งธรรมชาติ “ทุ่งทะเลบัวแดง”  

ชมวิว Skywalk  อันซีนหนองคาย “วัดผาตากเสื้อ” พระนอนหินอ่อน “วัดป่าภูก้อน”  



วันศุกร์  กรุงเทพฯ – อุดรธาน ี  
 

20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดจอดรถ ปั๊มน้ำมันปตท ดินแดง-วิภาวดีรังสิต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยให้                
การต้อนรับ 

20.30 น. ออกเดินทางสู ่จังหวัดอุดรธานี โดยรถตู้ปรับอากาศ พร้อมบริการอาหารว่าง และน้ำดื่มบนรถ  
 

วันเสาร์  อุดรธานี – ทะเลบัวแดง กุมภวาปี – พิพิธภัณฑ์เมืองอุดร – ไม้บ้านคาเฟ่ – วังนาคินทร์คำชะโนด –    
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง – VT แหนมเนือง – โรงแรม  

 

06.00 น. UNSEEN อุดร!  “ทะเลบัวแดง” ใหญ่สุดในไทย ถ่ายรูปสวยสุดชิค กับทุ่งดอกไม้ กลางทะเลสาบ 
มหัศจรรย์ทางธรรมชาติกว่าหมื่นไร่ และยังเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ไป ด้วย พันธุ์ปลา พันธุ์นก 
และพืชน้ำ จำนวนมาก โดยดอกบัวจะออกดอกมีปริมาณมากที่สุดในช่วงเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์                
และค่อย ๆ ลดปริมาณลงในเดือนมีนาคม ดอกบัวจะบานในช่วงเช้าตรู่จนถึงเวลาประมาณ 11.00 น.             
ท่านจะมองเห็นดอกบัวแดงบานเต็มท้องน้ำหนองหานสุดลูกหูลูกตางดงามอย่างหาที ่เปรียบไม่ได้              
จึงเป็นที่มาของคำว่า ทะเลบัวแดง กิจกรรมในการมาเที่ยวทะเลบัวแดงก็คือ ลงเรือล่องชมความสวยงาม
ของที่นี่ และถ่ายรูปสวยๆ เราจะได้ชมทะเลบัวแดงอย่างใกล้ชิด แวะถ่ายรูปคู่กับดอกบัวแดงสวยๆ ได้เต็มที่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



07.30 น. บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร มาดามพาเท่ห์ 2515 (บริการอาหารชุดเซ็ต)  

 
 
09.00 น. พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี กับรูปแบบการเล่าเรื่องและนำเสนอด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยน่าสนใจ ภายใต้

รูปแบบอาคารเก่าแก่ที่จะทำให้เราลืมภาพของการเที่ยวพิพิธภัณฑ์ประจำจังหวัดในแบบเดิม พิพิธภัณฑ์
เมืองอุดรธานี จัดตั้งขึ้นในอาคารราชินูทิศ ซึ่งเป็นอาคารเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชการที่ 6  ตั้งอยู่ในเมือง
อุดรธานใีกล้กับหนองประจักษ์  โดยจัดแสดงเร่ืองราวต่างๆเกี่ยวกับจังหวัดอุดรธานีนับตั้งแต่ประวัติศาสตร์ 
โบราณคดี ธรรมชาติวิทยา ธรณีวิทยา ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรม รวมถึงพระประวัติและ
พระเกียรติคุณของกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธาน ี

 
 

ไม้บ้าน คาเฟ่น่ารัก ชิคๆ สไตล์บ้านไม้ที ่แสนอบอุ่น   เป็นเหมือนสถานที่เก็บสะสมงานฝีมือของนัก
ออกแบบงานไม้ต่างๆ เอาไว้ที่นี่ ภายในพื้นที่มีบ้านไม้อยู่หลายหลัง แต่ละหลังจัดแสดงผลงานเกี่ยวกับงาน
ไม้ไว้เยอะมาก ทั้งเฟอนิเจอร์ และของแต่งบ้าน มีมุมนั่งชิลล์ กินอาหาร ดื่มกาแฟ ทั้งแบบห้องแอร์และ             
ในสวนส่วนชิ้นงานทุกชิ้นเป็นงานแฮนด์เมด สามารถสอบถามราคา หรือสั่งจองได้ ส่วนของคาเฟ่ บริการ
อาหาร เครื่องดื่ม และของหวาน อาหารส่วนใหญ่เป็นอาหารไทยสไตล์ฟิวชั่นน่ากินมากๆ ใครอยู่อุดรธานี  
หรือใครมีแพลนจะไปอุดรธานี อย่าลืมแวะ “MAIBAAN (ไม้บ้าน)” ถ่ายรูปเช็คอิน กินขนม ซื้อของฝากติด
ไม้ติดมือกลับบ้าน 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันเมนูอาหารพื้นบ้าน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น  



 
บ่าย “เยือนเกาะนาคา คำชะโนด” สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งดินแดนพญานาค เชื่อว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดินแดน             

ลี้ลับของพญานาค เป็นที่เคารพยำเกรงและศรัทธาของคนในจังหวัดอุดรธานีและอีสานตอนบน คำชะโนด              
มีลักษณะเป็นเกาะลอยน้ำที่เต็มไปด้วยต้นชะโนด ป่าคำชะโนดเป็นสถานที่ปรากฏในตำนานพื้นบ้าน เชื่อว่า
เป็นที่สิงสถิตของพญานาคปู่ศรีสุทโธ ย่าศรีประทุมมา และสิ่งลี้ลับต่าง ๆ เกาะคำชะโนดไม่เคยจมน้ำ โดยมี
ความเชื ่อที ่ว่าเพราะมีพญานาคคอยปกปักรักษา มีความเชื ่อที ่ว่า คำชะโนด เป็นสถานที่ขึ ้นลงระหว่าง              
มนุษยพิภพกับนาคพิภพของพญาสุทโธนาคราช ผู้สร้างแม่น้ำโขงและเป็นเจ้าของปลาบึก เมื่อพญานาค                
สุทโธนาคขึ้นมาบนมนุษยพิภพก็จะเป็นมนุษย์และมีชื่อเรียกว่าเจ้าปู่ศรีสุทโธ เมื่อเข้ามาถึงภายในพื้นที่ของ              
คำชะโนด จะรู้สึกได้ถึงความร่มรื่น อากาศภายนอกที่ร้อน เมื่อมาอยู่ที่ นี่จะรู้สึกเย็นอย่างบอกไม่ถูก เพราะ             
ปกคลุมด้วยป่าต้นชะโนดขนาดใหญ่ บริเวณตรงกลางคำชะโนดจะมีบ่อน้ำที่ลึกมาก น้ำในบ่อไม่เคยแห้งเลย 
เชื่อกันว่าบ่อน้ำคำชะโนดทะลุไปถึงแม่น้ำโขงได้ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ใช้ดื่มกินรักษาโรคได้ สามารถใช้ลูบหัวเพื่อ
ความเป็นศิริมงคล ด้านหลังของคำชะโนด เป็นทางเดินไม้ชมบรรยากาศของป่าคำชะโนด ที่รายล้อมด้วย 
ต้นไม้สูงใหญ่ โดยเฉพาะต้นชะ ให้ความรู้สึกเหมือนเดินอยู่ในป่าดึกดำบรรพ์  

 
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประเภทแหล่งอนุสรณ์สถาน จัดตั้งขึ้นใน               
แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง อันเป็นแหล่งประวัติศาสตร์สำคัญทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 



และภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ ภายในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงหลักฐานที่ได้จากการสำรวจขุดค้นที่บ้านเชียง และ
แหล่งโบราณคดีใกล้เคียง ประกอบด้วยภาชนะดินเผา เคร่ืองมือ เครื่องใช้ และสิ่งอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งผู้เข้าชม
จะได้รับรู้ถึงการดำรงชีวิตของมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปกว่า 5,000 ปี  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร วีที แหนมเนือง (VT Namnueng) 
 นำท่านเข้าเช็คอินโรงแรมที่พัก โรงแรมนภาลัย อุดรธานี หรือเทียบเท่า 
 
วันอาทิตย์  อุดรธาน ี– วัดป่าภูก้อน - หนองคาย - ถ้ำดินเพียง วัดถ้ำศรีมงคล - วัดผาตากเสื้อ - โรงแรม  
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม และคืนห้องพัก  

 
 
วัดป่าภูก้อน ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ำโสม ท้องที่บ้านนาคำ อันเป็นรอยต่อแผ่นดิน 
3 จังหวัด คือ อุดรธานี เลย และหนองคาย กำเนิดขึ ้นจากการดำริชอบของพุทธบริษัทสี ่ ผู ้ตระหนักถึง
คุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของธรรมชาติและป่าต้นน้ำลำธาร ซึ่งกำลังถูกทำลาย ซึ่งวัดป่าภูก้อนนั้นได้รับหนังสือ
อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออาศัยอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื ่อจั ดตั ้งพุทธอุทยาน อย่างถูกต้อง                
ตามกฎหมาย  โดยการสร้างวัดนั้นเป็นการอนุรักษ์และรักษาผืนป่าบริเวณโดยรอบของวัดให้คงสภาพสมบรูณ์ 
เด ่นที ่ส ุดของวัดป่าภ ูก ้อนแห่งน ี ้  ค ือพระวิหารขนาดใหญ่ท ี ่สวยงามมาก ภายในประดิษฐาน                             
องค์พระพุทธรูปหินอ่อนขาวปางปรินิพพาน ซึ่งสถาปัตยกรรมการออกแบบวิหารบนวัดป่าภูก้อนแห่งนี้             
เป็นการออกแบบในลักษณะศิลปกรรมไทยแบบรัตนโกสินทร์ประยุกต์ที่เป็นเอกลักษณ์ ด้านล่างของพระวิหาร 
ขับรถลงมาอีกนิดจะมีพระปฐมรัตนบูรพาจารย์มหาเจดีย์ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และรูปปั้นหิน
อ่อนของครูบาอาจารย์ พระภิกษุสงฆ์ชื่อดังของประเทศไทย  

 



ถ้ำดินเพียง วัดถ้ำศรีมงคล  เป็นสถานที่ที่มีเรื่องเล่าและตำนานเกี่ยวกับเรื่องพญานาค ภายในถ้ำมีน้ำชื้น              
อยู่ตลอดเวลาและมีลักษณะเป็นโพรงลอดผ่านเข้าไปได้ อีกทั้งยังมีจุดที่เชื่อมต่อกับลำน้ำโขง ชาวบ้านเชื่อว่า          
ถ้ำแห่งนี้เคยเป็นสายทางที่พญานาคใช้เดินทางไปสู่เมืองบาดาล โดยภายในถ้ำมีการติดไฟนีออนสีต่างๆ 
กระทบกับช่องและโพรงภายในถ้ำย่ิงทำให้ดูมีความสวยงามและอัศจรรย์ยิ่งขึ้น  ถ้ำแห่งนี้ถูกค้นพบโดยบังเอิญ
เมื่อปี พ.ศ. 2530 จากชาวบ้าน ลุงคำสิงห์ เกศศิริ เจ้าของพื้นที่ ซึ่งต่อมาได้มอบที่ดินสร้างวัดจนกลายเป็นวัด
ถ้ำศรีมงคล และพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อเร่ืองความน่าอัศจรรย์ของธรรมชาติ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน เมนูอาหารพื้นบ้าน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น  

 
จุดชมวิวที่สวย ที่ “วัดผาตากเสื้อ” เป็นจุดชมวิวอีกจุดที่สวยมากๆ เป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำโขง มองออกไป
ก็จะเห็นฝั ่งของเพื ่อนบ้านเรา คือ ฝั ่งลาว สวยมากๆ และนอกจากวิวสวยๆ แล้วที ่วัดผาตากเสื ้อยังมี                  
สกายวอล์กกระจกใส ให้เดินชมวิวถ่ายรูปกันแบบ Panorama อีกด้วย ที่สำคัญสกายวอล์กแห่งนี้ยังเป็น                 
แห่งแรกในไทยด้วย โดยมีความยาวประมาณ 16 เมตร ยื่นออกจากหน้าผาประมาณ 6 เมตร สามารถเดินชม
ได้ประมาณ 20 คน วัดผาตากเสื้อ เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนยอดเขาสูง วัดแห่งนี้ไม่ได้เป็นแต่สถานที่ปฏิบัติธรรม
เท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความงดงามตามธรรมชาติ  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น เมนูอาหารพื้นบ้าน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 
 ได้เวลาสมควรนำคณะเดินทางเข้าที่พัก โรงแรมรอยัล นาคารา, พันล้าน บูติค หนองคาย หรือเทียบเท่า  
 
วันจันทร์  หนองคาย – วัดโพธิ์ชัย – ศาลาแก้วกู่ - ตลาดท่าเสด็จ - กรุงเทพ 
 
09.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม และคืนห้องพัก  
เช้า วัดโพธิ ์ชัย ประดิษฐานหลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปสำคัญคู ่เมืองหนองคาย   เป็นพระพุทธรูป              

ขัดสมาธิราบ ปางมารวิชัยหล่อด้วยทองสีสุก เดิมทีนั้นหลวงพ่อพระใสได้ประดิษฐาน ณ เมืองเวียงจันทน์ 
พ.ศ. ๒๓๒๑ สมัยกรุงธนบุรีได้อัญเชิญไปไว้ที ่เมืองเวียงคำ และถูกเชิญมาประดิษฐานไว้ที่ วัดโพนชัย               
เมืองเวียงจันทน์อีก ต่อมาในรัชกาลที่ ๓ เจ้าอนุวงศ์ เมืองเวียงจันทน์เป็นกบฎ สมเด็จพระบวรราชเจ้า               
มหาศักดิ์พลเสพย์ เป็นจอมทัพยกพลมาปราบ จึงได้อัญเชิญพระสุก พระเสริม และพระใส ลงมาด้วย                 
โดยอัญเชิญมาจากภูเขาควายขึ้นประดิษฐานบนแพไม้ไผ่ ซึ่งผูกติดกันอย่างมั่นคงล่องมาตามลำน้ำงึม                



เมื ่อล่องมาถึงตรงบ้านเวินแท่นในขณะนั้น เกิดอัศจรรย์แท่นของพระสุกได้เกิดแหกแพจมลงไปในน้ำ                   
โดยเหตุที่มีพายุพัดแรงจัด และบริเวณนั้นได้นามว่า “เวินแท่น” 

 
 ศาลาแก้วกู่ อุทยานเทวาลัยแห่งความศรัทธา พื้นที่ 42 ไร่ ในชุมชนสามัคคี  กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว           

ที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาชมความแปลกตาด้วยความแปลกใจเพราะเต็มไปด้วย            
รูปปั้นก่ออิฐถือปูนมากมายทรงสูงตระหง่านใหญ่โตถูกสร้างขึ ้นด้วยความศรัทธาและความเชื ่อของ                   
ปู่บุญเหลือ สุรีรัตน์ หรือ ปู่เหลือ (พ.ศ.2476 - 2539) ว่าทุกศาสนาผสมผสานกันได้โดยปรารถนาให้ 
"อุทยานเทวาลัย" หรือ "ศาลาแก้วกู่" หรือที่ชาวหนองคายเรียกกันง่ายๆว่า "วัดแขก" เป็นสถานที่แทน               
ภาพดินแดนแห่งการหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวง 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน ณ ตลาดท่าเสด็จ   

 
 ตลาดท่าเสด็จ หรือ ตลาดอินโดจีน เดิมชื ่อ ตลาดท่าเรือ ตั ้งอยู ่ร ิมแม่น้ำโขง  ในเขตเทศบาล                       

เมืองหนองคาย เป็นแหล่งรวมสินค้าเป็นแหล่งซื้อขายผลิตภัณฑ์จังหวัดหนองคาย เช่น อาหารพื้นเมือง 
สินค้าโอท็อป ของที่ระลึก และของเครื่องใช้ต่างๆ โดยเฉพาะสินค้าที่เกี่ยวกับเด็กมีเยอะมาก นอกจากนี้              
ริมถนนมีชัยใกล้กับตลาดท่าเสด็จ มีตึกแถวโบราณเรียงรายอยู่ บางอาคารยังอยู่ในสภาพดี ให้เดินชมและ
ถ่ายภาพเล่นอีกด้วย 

22.00  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
--------------------------------------------------------------- 

 
รายการท่องเที่ยวและกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ 
สิ่งท่ีควรนำติดตัวไปด้วย กล้องถ่ายรูป, เสื้อกันหนาว, อุปกรณ์กันแดด หมวก แว่นตา, รองเท้าสวมใส่สบาย, ยาประจำตัว 

 



ข้อแนะนำสำหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะโควิด 19 
* สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง  
* ก่อนขึ้น - ลงรถทุกครั้ง  ทางบริษัทจะมีมาตรการ : วัดไข้ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์  

 

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการทอ่งเที่ยว 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม    
✓ ค่ารถตู้ปรับอากาศ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
✓ ค่ามัคคุเทศก์ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว ตามรายการที่ระบุ 
✓ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตามรายการที่ระบุ 
✓ ประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์ (วงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อายุ 75-85 ความ

คุ้มครองเหลือ 50% อายุต่ำกว่า 1 ปี หรือ อายุเกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจำตัวการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้าย)  
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการ

เจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว) หรือเช่าจักรยาน ค่ากิจกรรมผจญภัยต่างๆ  เป็นต้น 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม Vat 7%   
 ค่าทิปไกด์และพนักงานขับรถ ท่านละ 300 บาท 
 
 
 
 
 

วันเดินทาง 
ค่าบริการท่านละ (บาท) 

ไม่มีราคาเด็ก 
พักเดี่ยวเพิ่ม 

ธันวาคม 63 : 04 - 07, 11 - 14, 18 - 21, 25 - 28  6,999.- 1,500 
มกราคม 64 : 01 - 04, 08 - 11, 15 - 18, 22 - 25,   
29 - 01                   

6,999.- 1,500 

กุมภาพันธ์ 64 : 05 - 08, 12 - 15, 19 - 22, 26 - 01  6,999.- 1,500 
มีนาคม 64 : 05 - 08, 12 - 15, 19 - 22, 26 - 29  6,999.- 1,500 
ธันวาคม63 : 27 - 30, 28 - 31  7,999.- 2,500 
29 ธันวาคม 63 - 01 มกราคม 64 
30 ธันวาคม - 02มกราคม 64 

8,999.- 
 

2,500 



วิธีการจอง 
1. กรุณาแจ้งรายละเอียด วันที่เดินทาง ชื่อผู้จอง พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและช่องทางติดต่อ (เบอร์มือถือ/ไลน์ไอดี/
อีเมล์) ส่งข้อมูลทั้งหมดมายังอีเมล์ หรือ ไลน์ 
2. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลแล้ว จะติดต่อกลับ เพ่ือยืนยันการจอง พร้อมรายละเอียด 
3. ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน เพ่ือเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคาร
ของบริษัทฯ ดังรายละเอียด หากไม่ชำระตามกำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอ่ืนที่รออยู่ การชำระไม่ครบ ถือว่าท่านยกเลิก
การเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข ทางผู้จัดมีสิทธิยกเลิกทัวร์และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินตามเง่ือนไขการยกเลิก 
 

การยกเลิกการเดินทาง  
แพคเก็จราคาพิเศษ ขอสงวนสิทธิ์การยกเลิก เลื่อนวันเดินทาง ทางผู้จัดจะไม่มีการคืนเงินค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ 
 

หมายเหตุ  

• การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 6 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวน ดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง 

• การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม อาจเกิดขึ้นได้ ตาม สถานการณ์ อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ เป็นต้น  ซึ่งบริษัทฯ 
และผู้จัด จะดำเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทาง ให้ดีที่สุด 

• ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดกับชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย ความตาย อุบัติเหตุต่างๆ   

• สูญหายในทรัพย์สินหรืออย่างอื่น การนัดหยุดงาน  ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวัติ  และอื่นๆ ที่เกิดขึ้นทางตรงหรือ
ทางอ้อม  

• พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัด
กำกับ  

• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากบริษัทขนส่ง  ผู้เดินทางไม่สามารถ
เรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใช้จ่ายที่บริษัทจ่ายไปแล้ว  
เป็นต้น    

• ขอความร่วมมือในเรื่องความประพฤติของคนเดินทาง หากผู้จัดเห็นว่าผู้เดินทางประพฤติตนที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้
เดินทางอื่นๆ หรือทรัพย์สิน หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) หรือไม่ปฏิบัติตามคำชี้แจงของเจ้าหน้าที่ 
(ตัวแทน) ทางผู้จัดอาจใช้มาตรการตามที่เห็นสมควรเพ่ือป้องกันไม่ให้ความประพฤติดังกล่าวดำเนินต่อไป ซึ่งรวมไปถึงการยับยั้ง 
และปฏิเสธให้บริการ 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 



หากใครสนใจจะจอง... 
 

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