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05.30 น. พรอ้มกันที ่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอรส์ายการบินไทย

เวียดเจ๊ต  Thai Viet Jet(VZ) ประตู 3 โดยมเีจ้าหน้าทีอ่ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

07.30 น. ออกเดินทางสู่ จังหวัดอุดรธาน ีด้วยเท่ียวบิน VZ 200 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1ช่ัวโมง 10 นาที) 

 

 
08.40 น. เดินทางถึง สนามบินอุดรธาน ี รบักระเป๋าเรยีบรอ้ยแล้ว น าท่านเดินทางด้วยรถตู้ปรบัอากาศ 

 น าท่านเดินทางสู่ จ.บึงกาฬ (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) 

จากน้ัน น าทุกท่านชมดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ วังนาคินทร์ ค าชะโนด ท่ีน่ีเป็นป่าท่ีมีลักษณะเหมือนเกาะ

กลางน้าในอ่างเก็บน้ากุดขาม เต็มไปด้วยต้นชะโนดซ่ึงเป็นพืชจ าพวกปาล์ม ป่าค าชะโนดเป็น

สถานท่ี ๆ ปรากฏในต านานพื้นบ้าน เช่ือว่าเป็นท่ีสิงสถิตของพญานาค เจ้าปู่ศรีสุทโธ เจ้าย่าศรีประ

ทุมมา ภายในป่าชะโนดมีบ่อน้าอยู่ตรงกลางเกาะเรียกว่า บ่อค าชะโนด เป็นน้าใต้ดินท่ีพุ่งไหลซึม

ตลอดเวลา ให้ท่านได้กราบขอพรสิ่งศักด์ิสิทธ์ิเพื่อความเจริญรุ่งเรืองและบังเกิดโชคลาภวาสนา 

วันแรก กรุงเทพฯ • อุดรธาน ี• ค าชะโนด • ศาลปู่อือลือนาคราช  • เกาะดอนโพธิ ์• บึงกาฬ                               

 ชมพระอาทิตย์ตกจุดชมวิวหินสามวาฬ                     (-/กลางวัน/เย็น)

                                                                   

 



 

 

ขั้นตอนของการมากราบสกัการะบูชาค าชะโนด 

1.เดินเข้ามาจนถึงหนา้ทางเข้าเกาะค าชะโนด มโีซนให้ถอดรองเท้าเอาไว้บริการ ซึ่งบริเวณนี้หากใครอาจจะซื้อบายศรี หรือ 

หมาก-พล ูเข้าไปกราบพ่อปูแ่ละแมย่่านั้น สามารถซื้อได้จากนั้นตรงนีเ้ลยค่ะ  

2. จากนั้นเดินเขา้เกาะค าชะโนด ก็เดินไปเรื่อยๆจนถึง ศาลาท าพิธีท่ีมรูีปปั้ นของพ่อปูศ่รีสทุโธ และแมย่่าศรีปทมุมา ตรงนี้จะ

มพี่อพราหมณค่์อยน าเราท าพิธีเปน็รอบๆ อยู่ตลอดค่ะ 

 3. ส าหรับคนท่ีต้องการบนหรือขอให้พ่อปูแ่ละแมย่่าช่วยในเรื่องต่างๆ ให้เดินมาด้านขวาของศาลาท าพธิี จะมเีจ้าหนา้ท่ีคอย

ให้ค าแนะน าเราอยู่ค่ะ ส าหรบัคนท่ีต้องการบน-ขอพร ก็ให้มารับชุดบน แล้วก็ท าบุญตามก าลังทรัพยข์องเราได้เลยค่ะ ในชุด

บนนี้จะม ีจานใสด่อกดาวเรอืง เทียน ใบเขียนค าบน ท่ีเอาไว้เขยีนค าอธิษฐานของเราลงไปค่ะ  แล้วจากนั้นเจ้าหนา้ท่ีจะให้

กระดาษอีกหนึ่งใบใหเ้ราเก็บไว้ค่ะ ในนั้นจะบอกว่าหากค าอธิษฐานของเราเปน็จรงิ เรากลับมากราบพ่อปูแ่ละแมย่า่นั้นต้อง

เตรียมอะไรมาให้ท่านบา้ง 

4.หลังจากเขยีนค าอธิษฐานเรียบร้อยแล้ว ใหเ้รามานั่งตรงหน้าพ่อปู-่แมย่่า กล่าวค าบูชาตามพ่อพราหมณ ์ในตอนนี้ส าหรับ

คนเอาบายศรีพญานาคมาถวายตอนอธิฐาน เมื่อถึงตอนกล่าวค าบูชา ให้ 

5.เมื่อจบค าบูชา พ่อพราหมณก็์จะใหเ้ราน าบายศรี หรอื สิง่ของท่ีเตรียมมา เอาไปวางไว้ท่ีหนา้ของพ่อปู-่แมย่่า แต่ส าหรับคน

ท่ีจะเอากลับบา้นก็ไมต้่องน ามาวาง สามารถน าออกไปได้เลยค่ะ สว่นใครท่ีเขียนใบค าอธิษฐานแบบเรา ก็ให้น าใบอธิษฐานไป

ไว้ใกล้ๆกับพ่อปูศ่รีสทุโธ เพื่อท่ีท่านจะได้เหน็ค าอธิฐานของเราชัดๆ  เท่านี้ก็ถือว่าเสรจ็สิน้พิธีการการขอพรพ่อปูศ่รีสทุโธ-แม่

ย่าศรีปทมุมาเราหันหน้าของบายศรีพญานาคมาหาตัวเราเพื่อความเปน็ศริิมงคล  



 

 
 

 
กลางวัน      บ ริ ก า ร อ า ห า ร ก ล า ง วั น  ณ 

รา้นอาหาร  

มุ่ งห น้าสู่  จั งห วัดบึ งกาฬ  ใ ช้ เ วลา

ประมาณ 2 ช่ัวโมงในการเดินทาง 

จากน้ัน เดินทางสู่ บึงโขงหลง ขอพรศาลปู่อือ

ลือนาคราช  ต านานปู่ อือ ลือ ท่ี ข้อง

เก่ียวกับบึงโขงหลงน้ัน เช่ือว่า เกิดจาก



 

การล่มเมืองของพญานาค ซ่ึงเกิดจากความรักท่ีไม่สมหวังระหว่างพญานาคกับมนุษย์ ท าให้เมืองท่ี

เจริญรุ่งเรืองล่มสลาย บริเวณแห่งน้ีเดิมเป็นท่ีต้ังเมือง ช่ือรัตพานคร พญานาคผู้ถูกสาบแห่งบึงโขง

หลง  

 

น าท่านล่องเรือบึงโขงหลง ไหว้ขอพรปู่อือลือ วังปู่เจ้าอือลือนาคราช ณ เกาะดอนโพธิ ์ 

 



 

 

น าพาทุกท่านชมพระอาทิตย์ตก 

ณ  หินสามวาฬ ณ ป่ าสงวน

แห่งชาติป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์ 

ท่ี น่ี โดดเด่นด้วยภูเขาหินทราย 

หน้าผา ถ้า กลุ่มหินรูปทรงต่างๆ 

และผืนป่าท่ีอุดมสมบูรณ์ (เปลี่ยน

ยานพาหนะเป็นรถของอาสาป่า

ไม้ ภูสิงห์) ชม หินสามวาฬ ชม

พระอาทิตย์ตกท่ีหิน หินสามวาฬโดยมีลักษณะเป็นภูเขาหินทรงมนทอดตัวยาวเรียงกัน 3 ก้อน มอง

จากทางอากาศจะเห็นคล้ายเป็นวาฬพ่อ แม่ ลูก ว่ายน้าด้วยกัน จากน้ัน อิสระให้ท่านถ่ายภาพแห่ง

ความประทับใจ ชมพระอาทิตย์ตก ตามอัธยาศัย 

ค่า      บรกิารอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร   

ทีพ่ัก  โรงแรมระดับ 3 ดาว 

 

 



 

 

เช้า   บรกิารอาหารเช้าแบบท้องถ่ิน (ข้าวจี+่หมูปิ้ ง หรอื ข้าวเหนยีวหมูปิ้ ง) 

จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ ถ้านาคาหรอื ถ้าพญานาค ต้ังอยู่ในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติภูลังกา อ.บึงโขงหลง จ.

บึงกาฬ เหตุท่ีถ้าแห่งน้ีได้ข้ึนช่ือว่า ถ้านาคา เน่ืองจากมีหินและผนังถ้าดูคล้ายพญนาค ท่ีมีรูปทรง

คล้ายพญานาคหรืองูขนาดใหญ่นอนขดตัว โดยมีส่วนส าคัญ ๆ ท้ังส่วนหัว ล าตัว และเกล็ด

พญานาค (ตามจินตนาการและความเช่ือของชาวบ้าน)ตามต านานเรื่องเล่าเชื่อมโยงกับความเชื่อ

ของถ้าแห่งนีว่้า ถ้านาคาคือพญานาคหรอืงูยักษ์ทีถู่กสาปให้กลายเป็นหิน  

 

 

 

 

 

 

วันทีส่อง อุทยานแห่งชาติภูลังกา • ถ้านาคา • อุดรธานี     (เช้า/กลางวัน/-) 

 

 



 

 

 



 

  
 

 
 

13.00 น.  บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร 

จากน้ัน เดินทางกลับสู่ จ.อุดรธาน ี 

  

 



 

น าท่านสู่ ถนนคนเดินอุดร เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีการจ าหน่ายสินค้าท่ีไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม ส่วน

ใหญ่จะเป็นสนิค้าหายาก งานท ามือ งานศิลปะ และภูมิปัญญาท้องถ่ิน มีร้านค้ามากกว่า 80 ร้าน  

ตัวตลาดกว้างขวางไม่แออัด เดินสะดวกสบายเป็นการต้ังร้านขายริมถนนเป็นแผงลอยหรือวางขาย

กับพื้น มีความยาวประมาณ 500 เมตร เปิดเฉพาะวันศุกร์และวันเสาร์เท่าน้ัน  

เย็น        อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศยั เพื่อให้ท่านได้เดินช้อปปิ้ งอย่างเต็มที ่ณ ถนนคนเดินอุดรธาน ี 

ค่า  เข้าสู่ทีพ่ัก Amman Unique Hotel อุดรธาน ีโรงแรมสุดหรูตกแต่งสไตล์โมรอ็กโคทีแ่รก 

ในอุดรธาน ี

 
 

  
 
 

 
เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากน้ัน ออกเดินทางสู่ วัดป่าภูก้อน อ าเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี วัดสวยท่ามกลางผืนป่าต้ังอยู่ในเขตป่า

สงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้าโสม เป็นสถานท่ีท่ีสงบเหมาะแก่การบ าเพ็ญภาวนาของพระสาย

กรรมฐาน พระวิหารท่ีสวยงามสะดุดตามีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์สมัยรัตนโกสินทร์ 

มีประตูทางเข้าออกวิหาร 3 ด้าน ภายในถูกตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา แฝงไปด้วยเร่ืองราวค า

วันทีส่าม วัดป่าภูก้อน • อุดรธาน ี• สนามบินสุวรรณภูมิ     (เช้า/กลางวัน/-) 

 

 



 

สอนของพระพุทธเจ้า รอบผนังภายในวิหารตกแต่งอย่างสวยงามด้วย ภาพพุทธประวัติและภาพทศ

ชาติ ตกแต่งเป็นภาพป้ันนูนต่าหล่อด้วยทองแดงจ านวน 22 ช่อง ซ่ึงเป็นภาพของพระพุทธเจ้าใน

องค์ชาติต่างๆ 10 ชาติ ภายในวัดมีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุในพระเกศพระร่วงโรจน์ศรีบูรพา 

สักการะองค์พระพุทธรูปหินอ่อนเพื่อความเป็นสิริมงคล 

 
 

 

กลางวัน       บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร    

จากน้ัน เดินทางกลับสู่จังหวัดอุดรธาน ีให้ท่านได้เลือกซ้ือของฝากข้ึนช่ือของจังหวัดอุดรธานี ไม่ว่าจะเป็น 

แหนมเนือง กระยอทอด กระยอสด หมูยอ เม่ียงพันหอม กุ้งพันอ้อย และอ่ืนๆ อีกมากมาย ได้เวลา

อันสมควรน าทุกท่านออกเดินสู่สนามบินอุดรธานี  

17.05 น.  ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยเวียดเจ๊ท เทีย่วบินที ่VZ 203 

18.15 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอ้มความประทับใจ 

                ........................................................................................................... 
 

 
 
 
 



 

อัตราค่าบรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 
 

พเีรยีดเดินทาง มิ.ย.65 เป็นต้นไป รถตู้ปรบั
อากาศ 

จ านวน ราคาต่อท่านไม่มี
ราคาเด็ก 

  พักเดีย่วเพิ่ม 

ต้ังแต่ 01 มิ.ย.65 เป็นต้นไป รถตู้ 8 ทีน่ั่ง 8  6,999.- 2,000 

 
**การนัตเีดินทางข้ันต่า 8 ท่านเดินทางได้ทุกวัน ไม่มหัีวหน้าทัวรจ์ากกรุงเทพฯ** 

**จอยกรุป๊เดินทาง 16 ท่านข้ึนไป มหัีวหน้าทัวรจ์ากกรุงเทพฯ** 
 

อัตราค่าบรกิารรวม 
 ต๋ัวเครื่องบนิชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้อมกรุ๊ป เปน็ราคาต๋ัวพิเศษไมส่ามารถเปล่ียนแปลงชื่อผู้เดนิทางหรือเล่ือนวัน

เดินทางได้หากลกูค้ามคีวามประสงค์ท่ีจะเล่ือนวันเดินทางหรืออยู่ต่อไมก่ลับพร้อมกรุป๊ลกูค้าจะต้องท าการซื้อต๋ัว

เครื่องบนิใหมเ่ท่านั้น 

 โรงแรมท่ีพัก 2 คืน (พักหอ้งละ 2-3 ท่าน)  กรณพีัก 3 ท่านจะเปน็ท่ีนอนเสริม 

 อาหารตามรายการระบุ (สงวนสทิธิ์ในการสลับมื้อหรอืเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)์  

ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

ค่ารถตู้พร้อมคนขับท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

ค่าหัวหน้าทัวร์น าเท่ียวตามรายการ ในกรณกีรุ๊ปเดินทาง 16 ท่านขึ้นไปต่อคณะ 

ประกันอุบติัเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปน็ไปเง่ือนไขตามกรมธรรม)์  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีท่ีได้รับอุบัติเหตุ

ระหว่างการเดินทาง ไมคุ่้มครองถึงการสญูเสยีทรัพย์สนิสว่นตัวและไมคุ่้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง ไม่รวม

ประกันสขุภาพและกันประกันโควิด-19  

  อัตราค่าบรกิารไม่รวม 
ค่าใช้จ่ายสว่นตัว อาทิ อาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีด ท่ีไม่ได้

ระบุไว้ในรายการ 

น้าหนักกระเปา๋โหลดใต้ท้องเครื่อง หากท่านต้องการซื้อน้าหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัมราคา 500 บาท/เท่ียว (หากสาย

การบนิมกีารปรับเปล่ียน บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ปรับตามราคาสายการบนิ) 

ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทย และ

ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคมุของบริษัทฯ 

ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% 

ค่าทิปไกด์ คนขับรถ 300 บาท/ทริป/ลกูทัวร์ 1 ท่าน 

**หากท่านพึงพอใจในการให้บริการของมัคคุเทศก์ สามารถให้เพิ่มได้ตามสินน้าใจและความพึงพอใจของทุกท่าน 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนั่งกรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนท าการจองหากท่านช าระเงินแล้วจะถือว่าท่านยอมรับใน

เง่ือนไขดังกล่าวท้ังหมดและไมส่ามารถเรยีกร้องใดๆได้ทกุกรณ ี



 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่งและการยกเลิกทัวร ์
 

เอกสารท่ีใช้ประกอบการเดินทาง  

 ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน 

 เอกสารรับรองการได้รับวัคซนีปอ้งกันโควิด 19 หรือใบรับรองผลการตรวจโควิด 

การจองทัวร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทางและช าระค่าทัวร์เต็มจ านวนภายในวันท่ีจองทันทีพร้อมสง่รายชื่อเพื่อท าการ

ออกต๋ัว เนื่องจากเปน็ราคาโปรโมชั่นสายการบนิจึงไมส่ามารถล็อกท่ีนั่งให้ได้ 

กรณยีกเลิก :  

 แจ้งยกเลิกหรือเล่ือนวันเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง : หักค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกิดขึ้น อาทิ ค่ามดัจ าต๋ัวเครื่องบนิ ,  

          ค่าต๋ัวเครื่องบนิ ,รถตู้ VIP,ค่าโรงแรมท่ีพัก ,ค่าเข้าชม 

          สถานท่ีท่องเท่ียว , ค่าบริการ    

 แจ้งยกเลิกหรือเล่ือนวันเดินทาง 15-29 วัน  : ยึดเงินค่าทัวร์ 50% และ หักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง อาทิ  

           ค่ามดัจ าต๋ัวเครื่องบนิ ,ค่าต๋ัวเครื่องบนิ, รถตู้ VIP,  

           ค่าโรงแรมท่ีพัก ,ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียว 

            ค่าบริการ 

 ในกรณชี าระค่าทัวรเ์ต็มจ านวนแล้ว แจ้งยกเลิกหรือเล่ือนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บ

เงินค่าทัวร์ท้ังหมดโดยไมม่เีง่ือนไขใด ๆท้ังสิน้   

เง่ือนไขการยกเลิกทัวรเ์ป็นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติธุรกิจน าเทีย่วและมัคคเุทศก์ พ.ศ.2551 

กรณจีองทัวรวั์นหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์,วันหยุดยาวต่อเน่ือง และได้มกีารแจ้งยกเลิกทัวร ์ทาง

บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ก็บค่าทัวรท้ั์งหมด โดยไม่มเีง่ือนไขใด ๆ ท้ังสิ้น 

กรณเีจ็บปว่ย :  

 กรณเีจ็บปว่ย จนไมส่ามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะท าการเล่ือน            

การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได้

ตามความเปน็จริง 

 ในกรณเีจ็บปว่ยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินทกุกรณ ี

เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ (8 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอ่ืนท่ี

เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสยีหายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

 

 

 

 



 

รายละเอยีดเพ่ิมเติม 

 บริษัทฯมสีทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณท่ีีเกิดเหตุสดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้  

 พาหนะ , ราคา และ รายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านงึถึงผลประโยชนข์องผู้เดิน 

ทางเปน็ส าคัญ 

 ทางบริษัทฯจะไมร่ับผิดชอบใดๆท้ังสิน้ หากเกิดความล่าช้าจาก การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล ,สายการ

บนิยกเลิกบนิหรือเปล่ียนแปลงเวลาบนิและเท่ียวบนิ ซึ่งอยู่นอกเหนอืความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตภัุยพิบติัทาง

ธรรมชาติ (ซึ่งลกูค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณท่ีีเกิดเหตุสดุวิสยั ซึ่งอาจจะปรบัเปล่ียนโปรแกรมตามความ

เหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมร่ับผิดชอบใดๆท้ังสิน้ หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉกุเฉนิจากโรคประจ าตัว ซึ่งไมไ่ด้เกิดจาก

อุบติัเหตุในรายการท่องเท่ียว(ซึ่งลกูค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณท่ีีเกิดเหตุสดุวิสยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไมร่ับผิดชอบใดๆท้ังสิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไมค่รบ อาทิ ไมเ่ท่ียวบางรายการ,ไมท่าน

อาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทกุอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน

เดินทางเรียบร้อยแล้วเปน็การช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมร่ับผิดชอบใดๆท้ังสิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ

ประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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