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ตามรอยพญานาค ไหวพ้ระเสรมิสิริมงคลริมฝ่ังโขง อุดรธานี  - บงึกาฬ 

ค าชะโนด ถ า้นาคา สถานทีอ่ันศักดิสิ์ทธ์ิแห่งดินแดนพญานาค 

แก่งฮาฮง สะดอืแห่งแม่น ้าโขง 

 
ทานอาหารสไตลท์้องถ่ินทีร้่าน ร้านมาดามพาเทห่ ์ ระดับ Wongnai User’s Choice 2018 

ทอ่งเทีย่วแบบ Private ออกเดนิทางทุกวัน!! 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

กิน เทีย่ว จัดเต็มครบทุกไฮไลท ์

วดัฮาฮงศิลาวาส ไหวพ้ระขอพร พระพทุธควานนัทศ์าสดา  เพื่อความเป็นสิรมิงคลแก่ชีวิต 

ชมแก่งฮาฮงสะดือแม่น ้าโขง ลึก 200  เมตร สดุเขตแดนสยาม ชมวิวทิวทศันท์ี่สวยงามของแมน่ า้โขง 
ตามรอยพญานาคท่ี ถ ้านาคา อทุยานแห่งชาติภลูงักา  

พิชิตบันไดไมท้ี่ วดัภทูอก สถานที่ปฏิบัติธรรมสวยงามดว้ยธรรมชาติแวดลอ้ม ที่แฝงไวซ้ึ่งเสนห่ท์างธรรม 

คาเฟ่บรรยากาศสดุชิค ใจกลางเมืองอดุรที่  Dose Espresso Factory  พิเศษ!!เครื่องด่ืมท่านละ 1 แกว้มลูคา่ 100บาท 

ทานอาหารเช้าสไตล์ทองถิ่นที่ ร้านมาดามพาเท่ห์  อาหารเวียดนาม-ฝร่ังเศส ระดับ Wongnai User’s Choice 2018   

ทานอาหารเวียดนามร้านดัง VT แหนมเนือง  พร้อมซ้ือของฝาก 
 

เดินทางทุกวนั  สิงหาคม -  31 ธันวาคม   2563  กรุ๊ป Private คณะ  4/6/8 ทา่น 
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วันที่ 1 ของการเดินทาง  สนามบินอุดรธานี - ค าชะโนด – บึงกาฬ - วัดฮาฮงศิลาวาส  - แก่งฮาฮง สะดือแม่น ้าโขง  
 
เช้า  รถตู้รอรับคณะท่ีสนามบิน หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ร้านอาหาร 

บริการอาหารเช้าสไตล์ท้องถิ่น ที่  ร้านมาดามพาเท่ห์  ร้านอาหารเวียดนาม-ฝร่ังเศส ระดบั Wongnai User’s Choice 2018  ร้าน
ท่ีไม่เท่ห์แค่ช่ือ แต่อาหารอร่อยมาก  เมนูพเิศษ  เซ็ต ไข่กระทะออยอัน   ให้ท่านละ 1 เซ็ต  
 
 
 
 
 
 
หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ค าชะโนด (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 1.40 นาที)   ค าชะโนด หรือวังนาคินทร์ค าชะโนด เช่ือว่า
เป็นสถานท่ีศกัดสิ์ทธ์ิดินแดนล้ีลบัของพญานาค เป็นท่ีเคารพย  าเกรงและศรัทธาของคนในจงัหวดัอุดรธานีและอีสานตอนบน 
โดยเช่ือว่าเป็นท่ีอยูข่องพญานาคและเป็นทางเช่ือมต่อเมืองบาดาล ปกครองโดยพญานาคราช ปู่ ศรีสุทโธ และ องคแ์ม่ศรีปทุมมา
นาคราชเทวี  ภายในปกคลุมดว้ยผื่นป่าค าชะโนดขนาดใหญ่และ ดา้นในมีศาลเจา้ปู่ ศรีสุทโธตั้งอยู ่2 ศาลเพ่ือใหค้นไดก้ราบไว้
บูชา และบนบานศาลกล่าวต่าง ๆ  นอกจากน้ียงัมีบ่อน ้าศกัด์ิหรือ บอ่ค าชะโนด ท่ีประชาชนมกัจะตกัใส่ขวดน ้ากลบัไปสักการะ
เพ่ือเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต จุดส าคญัอีกท่ีคือ สะพานปูนรูปป้ันพญานาค 2 ตวั 7 เศียร ท่ีตรงก่ึงกลางสะพานท่ีเช่ือว่าเป็นรอยต่อ
ระหว่างโลกมนุษยก์บับาดาลนัน่เอง 

 
 
 
 
 
 
 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ครัวอยุธยา@เด๋กุ้งเผา (บ้านดุง)  ร้านอาหารไทย - อิสาน รสเด็ดจาก Wongnai ที่ใครมาท่ี

บ้านดุง จะต้องไม่พลาดท่ีจะแวะมาท่ีนี่ 
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บ่าย น าท่านเดินทางสู่ วัดฮาฮงศิลาวาส (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ  1 ชัว่โมง ) วัดฮาฮงศิลาวาส เป็นแหลง่ท่องเที่ยวส าคญัแห่ง

หน่ึง เน่ืองจากมีพ้ืนท่ีติดกบัแม่น ้าโขง สามารถมองเห็นวิวทิวทศันแ์ม่น ้าโขงท่ีสวยงามไดไ้กลสุดลูกหูลูกตาและท่ีส าคญัไปกว่า
นั้นช่วงวนัออกพรรษาของทุกๆปี ท่ีวดัยงัเป็นจดุชมบั้งไฟพญานาคอีกดว้ย ภายในวดัมี อุโบสถหินอ่อน มีพระประธานคือพระ
พุทธควานันท์ศาสดาซ่ึงมีความงดงามตระการตาเป็นพระพุทธรูปท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัพระพทุธชินราช  และมีลานหินธรรมชาติ
ท่ีมีหินรูปร่างลกัษณะสวยงามต่างๆ และพระพุทธรูปขนาดเลก็ประดิษฐานอยูใ่ตก้อ้นหิน  อิสระใหท้่านขอพรเพื่อเป็นศิริมงคล
และถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

 
 
  
 
 
 
 

นอกจากน้ี บริเวณดา้นหนา้วดั คอื แก่งฮาฮง  แก่งหินกลางแม่น ้าโขงปรากฏขึ้นมาเหนือน ้า  ท่ีน่ีมีความเช่ือว่า 
 แก่งฮาฮงคือ สะดือแม่น ้าโขงเป็นจุดท่ีลึกท่ีสุด ซ่ึงมีความลึก 200 เมตร มองเห็นวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามและร่มร่ืน เม่ือมองขา้มไป
ยงัฝ่ังลาวคือ เมืองปากซนั ซ่ึงจะเห็นเจดียสี์ทองตั้งเด่นตระหง่านอยูบ่นหินขนาดใหญ่  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั  
(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.20 ชม. ) 
น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพกั  THE ONE HOTEL หรือเทียบเท่า  (4****) 
 
 

 
 
 
 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร  Riverside Restaurant&bar Bungkan   ร้านอาหารบรรยากาศดีท่ีสามารถมองเห็นวิวของ

แม่น ้าโขงยามเยน็ไดอ้ยา่งสวยงาม    เมนูแนะน าท่ีตอ้งลอง ขาหมูเยอรมัน 
 หลังอาหารน าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพกั THE ONE HOTEL หรือเทียบเท่า  (4****) 
 
วันที่ 2 ของการเดินทาง อุทยานแห่งชาติภลูังกา –  ถ า้นาคา    หรือ  วัดภูทอก (วัด เจติยาศรีวิหาร  ) 
เช้า บริการอาหารเช้า แบบ กล่อง ของโรงแรม 
06.30 น ออกเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติ ภลูังกา (ใชเ้วลาในการเดินทาง 1.20 ชม. )   เพ่ือขึ้นชมถ า้นาคา  “ถ า้นาคา” ตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีอุทยาน

แห่งชาติภูลงักา  เหตุท่ีถ ้าแห่งน้ีไดช่ื้อว่า “ถ า้นาคา” หรือ “ถ า้พญานาค” เน่ืองจากมีกองหินและผนงัถ ้าท่ีมีรูปทรงคลา้ยพญานาค
หรืองูขนาดใหญ่นอนขดตวั โดยมีส่วนส าคญั ๆ ทั้งส่วนหวั ล าตวั และเกลด็พญานาค  ดว้ยเหตุน้ีจึงมีต านานเร่ืองเล่าเช่ือมโยงกบั
ความเช่ือของถ ้าแห่งน้ีว่า ถ ้านาคาคือพญานาคหรืองูยกัษท่ี์ถูกสาปให้กลายเป็นหิน  
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 ส าหรับการเดินทางขึน้ถ า้นาคา จะใช้เส้นทาง น ้าตกตาดวิมานทิพย์ ระยะทางเดินประมาณ  2.5 กิโลเมตร /  เที่ยว  ใช้เวลาในการ
เดินทางประมาณ 2-3 ชม. / เที่ยว  เป็นเส้นทางเดินธรรมชาติ และมบีันไดเป็นช่วงๆ 

ข้อแนะน า        ส่ิงที่นกัท่องเท่ียวควรเตรียม      
1. กระเป๋าเป้สะพายหลงั 
2. รองเทา้ผา้ใบเดินป่า 
3. น ้าด่ืมขนาด 750 มล. 2 ขวดส าหรับคนทานน ้านอ้ย 3 ขวดคนทานน ้ามาก 

4. อาหาร      /ผลไมห้วาน  ๆ                  ช่วยหายเหน่ือยได ้
5. พดัเลก็ช่วยคลายร้อนเวลาเดินไดม้ากๆ 
6. ถุงมือผา้ไวดึ้งเชือกทางขึ้นบางจุดจะไดไ้ม่เจ็บมือ 
7. ถุงกนัน ้าใส่โทรศพัทเ์วลาฝนตก 
8. เส้ือกนัฝนบาง ๆ ราคา 20 บาท เวลาฝนตก 

9. ลูกอมหวาน ๆ       ช่วยใหห้ายเหน่ือย 
10. ยาดม/ยาหมอง 
11. เส้ือแขนยาวบางเพ่ือไม่ให้ร้อนมากกนัยงุกดั/ก่ิงไมบ้าดแขน และสวมกางเกงขายาวช่วยกนัเป้ือนและช่วยซบัแรงกระแทก
หากล่ืนลม้ 
12. เคร่ืองด่ืมหวาน ๆ ไวด่ื้มใหห้ายเหน่ือย 1 ขวด 
13. หมวกกนัร้อน 
14. ควรทาครีมนวดขานวดแต่โคนขาลงมาหนา้ขาก่อนขึ้นเขา และก่อนลงอีกคร้ัง ส าหรับคนไม่ไดอ้อกก าลงักายจะช่วยไม่ปวด

ขา ลงภูมาว่าง ๆ ใชลู้กประคบอุ่นๆ/น่ึงผา้ขนหนูมาประคบจะหายปวดขาคะ่      

ผูสู้งอายแุละเด็กต ่ากว่า 7 ปี ไม่ควรขึ้นไป(#)           

 

*** การเท่ียวที่นี่จะต้องมีการลงทะเบียนการเข้า เน่ืองจากสถานทีท่่องเท่ียวรับจ านวนจ ากัด ) 
*** หากฝนตกหนกัไม่สามารถเท่ียวถ า้นาคาได้  จะเปลี่ยนไป  วัดภูทอกแทน ***  
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วัดภูทอก หรือ วัด เจติยาศรีวิหาร  (ใชเ้วลาเดินทางจากโรงแรมไป ประมาณ 1 ชม. )  ภูทอกท่ีจะไปคอืภูทอกนอ้ย เดินเทา้ขึ้นสู่
ยอดภูทอก จุดเด่นของภูทอกก็คือ สะพานไมแ้ละบนัไดขึ้นชมทศันียภาพรอบ ๆ ภูทอก ท่ีน่ีใชเ้พียงแรงงานคนสร้างบนัได เวียน
ไปมา รอบภูทอกแบบ 360 องศา ซ่ึงมีทั้งหมด 7 ชั้น ใชเ้วลาในการก่อสร้างนานถึง 5 ปีเตม็ จากชั้น 1-7 จะมีบนัไดไมใ้หเ้ดิน

แบบ ตรงทอดยาวจนถึงจดุสูงสุดของยอดภูทอก และตั้งแต่ชั้นท่ี 3 เป็นตน้ไปนกัท่องเท่ียวสามารถเดินชม แบบสะพานเวียนรอบ
เขาซ่ึงจะ ไดเ้ห็น มุมมองท่ีแตกต่างไปเร่ือย ๆ บนัไดท่ีทอดขึ้นสู่ยอดภูทอกน้ีเปรียบเสมือนเส้นทางธรรมท่ีนอ้มน า สัตบุรุษ ให้

พน้โลกแห่งโลกียะ สู่โลกแห่ง โลกุตระหรือโลกแห่ง การหลุดพน้ดว้ย ความเพียรพยายามและมุ่งมัน่ ภูทอก ปิดไม่ให้
นกัท่องเท่ียว ขึ้นในวนัท่ี 10 -16  เมษายน ของทุกปี    *** ช้ัน 5 ถือเปนช้ันท่ีส าคัญท่ีสุด เน่ืองจากจะมีศาลาขนาดใหญ่ มี

พระพุทธรูป กุฏิพระ และเป็นท่ีเก็บสังขารของพระอาจารยจ์วนดว้ย พ้ืนท่ีสะอาดกวา้งขวาง ดูแลว้ร่มเยน็มาก เหมาะส าหรับการ
นัง่สวดมนตป์ฏิบติั 

  ธรรมส าหรับนกัแสวงบุญหรือผูท่ี้ใฝ่หาความ สงบ   
      *** กลางวันอาหารกล่อง **** 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค ่า  บริการอาหารค ่า  ณ ร้านอาหาร  

น าท่านเดินทางกลับสู่ท่ีพกั  THE ONE HOTEL หรือเทียบเท่า  (4****) 
 
วันที่ 3 ของการเดินทาง   บึงกาฬ – อุดรธานี – สวนสาธารณะหนองประจักษ์ - Dose Espresso Factory -  สนามบนิ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ท่ีพกั 
08.30 น.   น าท่านเดินทางสู่จังหวัดอุดรธาน ี (ใช้เวลาในการเดินทาง 3 .20 นาที ) 
เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้าน VT แหนมเนือง  ให้ท่านทานอาหารเวียดนามช่ือดัง ท่ีมาแล้วไม่ควรพลาดอย่างย่ิง โดยเฉพาะ 

แหนมเนือง ซ่ึงเป็นเมนูแนะน าประจ าร้านท่ีต้องลอง!!  หลังทานอาหารท่านยังสามารถเลือกซ้ือของฝากที่นี่ ฝากคนท่ีบ้านได้อีก
ด้วย 
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บ่าย เดินทางสู่ สวนสาธารณะหนองประจักษ์  ตั้งอยูใ่นเขตเทศบาลเมืองอุดรธานี เป็น
สวนสาธารณะท่ีอยูใ่จกลางเมืองฯ มีพ้ืนท่ีและบริเวณกวา้งขวางหลายไร่ มีลกัษณะ
เป็นหนองน ้าขนาดใหญ่ท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมือง รายลอ้มดว้ยตน้ไมแ้ละมองเห็น
สถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัของเมืองอุดรตั้งอยูข่นาบขา้ง ไฮไลทท่ี์น่าสนใจท่ีท าให้
หนองประจกัษไ์ดรั้บความสนใจจากนกัท่องเท่ียว คือ ตุ๊กตาเป็ดยางสีเหลือง ท่ีลอย
โดดเด่นอยูก่ลางน ้ากลายเป็นสัญลกัษณ์ของหนองประจกัษ ์ท่ีมาถึงอุดรแลว้ตอ้ง
แวะมาถ่ายรูปกบัเจา้เป็ดนอ้ย นอกจากน้ีบริเวณหนองประจกัษย์งัมีหลายจุดให้เก็บ
ภาพสวย ทั้ง สะพานแขวน และสัญลกัษณ์เคร่ืองป้ันดินเผาบา้นเชียง ศาลเทพารักษ ์ศาลศกัด์ิสิทธ์ิคูบ่า้นคู่เมือง ซ่ึงเม่ือเดินทาง
มาถึงแลว้ก็ไม่พลาดท่ีจะเขา้ไปสกัการะและกราบไหว ้ขอโชคลาภ   

หลงัจากนั้นน าท่าน สู่ร้านคาเฟ่น่านัง่ใจกลางเมืองอุดร Dose Espresso Factory   (โดสเฟคทอร่ี) ร้านกาแฟช่ือดงัแห่ง
เมืองอุดรธานี ตกแต่งแบบมีสไตลแ์นวโมเดิร์นลอฟท ์คลา้ยโกดงัโรงงาน  ภายในร้านโปร่งโล่ง กวา้งขวาง มีท่ีนัง่ให้เลือกหลาย
มุม อีกหน่ึงความเก๋ของร้าน คือ ผนงัสไตลป์ูนเปือยท่ีประดบัดว้ยภาพถ่ายขาวด าและสีแบบวินเทจของ กลายเป็นมุมให้ถ่ายรูป
เล่น เพลินๆ  ฟรีเคร่ืองท่านละ 1 แก้ว มูลค่า 100 บาท  

 

 

 

 

 

 

       สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

       เดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจไม่รู้ลืม…… 

   
 
 
 

ขอบคณุทีใ่หเ้กยีรตมิชัรมูฯไดด้แูลคนพเิศษเชน่คณุคะ่ 
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เง่ือนไขการจองทัวร์ 
• จองได้ตั้งแต่วนันี ้– 31 เดือนธนัวาคม  
• เวลาเช็คอิน 14:00 น. และเช็คเอาท์ 12:00 น. 
• Booking ล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วนัก่อนเดินทาง 
• กรุณาช าระเงนิหลังจากที่ทราบว่าพเีรียดที่ท่านต้องการว่างภายใน 1 วัน 

อตัราค่าบริการ  
ก าหนดเดินทางเดือน สิงหาคม – 31 ธันวาคม  2563  

 

จ านวนผู้เดินทาง  ราคา/ท่าน/บาท 
ราคาเด็กเสริมไม่เสริมเตียง 

อายุ 3 - ไม่เกิน11 ปี 

4 – 5 ท่าน 5,990 5,490 

6 – 7 ท่าน 5,290 4,790 

8 ท่าน 4,790 4,290 

** พกัเดี่ยว ราคา 1,600 บาท / ท่าน  
*** ราคาเด็กอายุ 0 - ไม่เกนิ 3 ขวบ ไม่มีค่าใช้จ่าย   
*** เด็ก อายุ 3 - ไม่เกนิ 11 ปี เสริมเตียง เท่าผู้ใหญ่ 
อัตราค่าบริการรวม  
✓ รถตู ้VIP พร้อมคนขบั น าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ  

✓ อาหารทุกม้ือ ตามรายการท่ีระบุ 

✓ ท่ีพกัตามรายการ   

✓ ค่าเขา้อุทยานและค่ารถน าเท่ียวต่างๆ ตามรายการ  

✓ ค่าเคร่ืองด่ืมท่ี   

✓ เจลลา้งมือ หนา้กากอนามยั 

✓ ประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทาง ประกนัสูญเสียชีวิต 1,000,000 บาท ประกนัอุบติัเหตุ 500,000 ทั้งน้ีเง่ือนไขเป็นไปตามกรรมธรรม ์

✓ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % และ Vat 7 %  

อัตรานีไ้ม่รวม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าพาหนะต่างๆ ท่ีมิไดร้ะบุในรายการ 

× กรณีตอ้งการมคัคุเทศกน์ าเท่ียว เพ่ิม 6,000 บาท / กรุ๊ป 

×   ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั กรุงเทพฯ - อุดรธานี - กรุงเทพฯ    

× ค่าทิปคนขบั ขึ้นอยูก่บัความพึงพอใจของลูกคา้  
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เง่ือนไขการช าระเงิน 
ส าหรับการจองทัวร์ ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่าทัวร์เต็มจ านวน ส าหรับการจองทัวร์ พร้อมขอส าเนาบัตรประชาชนของผู้เดินทางด้วย 
เง่ือนไขการยกเลิก 
- หากมีการยกเลิกไม่นอ้ยกว่า 30 วนัก่อนวนัท่ีน าเท่ียว บริษทัฯ คดิค่าใชจ้่ายท่ีเกิดจริง(กรณีท่ีมีค่าใชจ้่าย) 
- หากมีการยกเลิกไม่นอ้ยกว่า 15 วนัก่อนวนัท่ีน าเท่ียว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 50% ของค่าทวัร์ รวมถึงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
เก็บค่าใชจ้่ายตามท่ีเกิดขึ้นจริง 
- หากมีการยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนัก่อนวนัท่ีน าเท่ียว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 

***กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยมิใช่ความผิดของบริษัททัวร์ บริษัทฯจะคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง*** 
**ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่ารถ, ค่าโรงแรม และค่าใช่จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็น ฯ *** 

หมายเหตุ 

• การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมผู้ีเดินทางท่ีเป็นผู้ใหญ่ จ านวน 4 ท่านขึน้ไป (ออกเดินทางโดยรถตู้) 

• รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพ

การจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็น

ส าคญัท่ีสุด 

• หากท่านไม่ไดเ้ดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินหรือส่วนบริการท่ีขาดหายไปมา

ทดแทนได ้

• กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเน้ือสัตว ์หรือแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บริษทัฯใหท้ราบล่วงหนา้ 

• ทางบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางท่ีเกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ ภยัจากธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การ

จลาจล การนดัหยดุงาน หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ 

• การจดัท่ีนัง่บนรถบสัขึ้นอยูก่บัล าดบัการจอง และถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ 

เม่ือท่านตกลงช าระเงินค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

มาตรการการดูแลป้องกนั ในช่วงภาวะโควิท 19 

● ผูเ้ดินทางและพนกังานขบัรถตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 

● ท่ีนัง่บนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม 

● มีการฉีดพ่นท าความสะอาดบนรถโดยสาร 
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เลขท่ีบัญชีสำหรับชำระค่าบริการ 

ชื่อบัญชี : บริษัท มชัรูมทราเวล จำกัด 

 

ธนาคารกรงุไทย (KTB) สาขา : เซ็นทรัลบางนา 
เลขที่บัญชี : 086-0-53435-9 (ออมทรพัย)์ 

 

ธนาคารกสกิรไทย (KBANK) , สาขาย่อย : เซ็นทรัลบางนา 2 
เลขที่บัญชี : 664-2-23781-9 (ออมทรพัย)์ 

 

ธนาคารกรงุเทพ (BBL) , สาขา : เซ็นทรัลบางนา 2 
เลขที่บัญชี : 920-7-03373-0 (ออมทรพัย)์ 

 

ธนาคารไทยพาณชิย ์จำกดั(มหาชน) สาขา : เซ็นทรัลพลาซ่า บางนา 
เลขที่บัญชี : 405-0-46941-0 (ออมทรพัย)์ 

 

สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ   
จองทวัรต์ดิตอ่ แผนกทวัรบ์รษิทั มชัรมูทราเวล จำกดั 
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