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                  เยือนถ่ินอีสาน..ตามฮอยพญานาค 
                  อดุรธานี-หนองคาย 4วนั2คืน 

 
 

ค าชะโนด “ดินแดนแห่งนาคา”และความศรทัธาจากนาคี 

ตลาดผา้นาข่า “ธานีผา้หมี่ขิด” ชมวิถีชมุชน-วดัป่าภกูอ้น-พระพทุธไสยาสนหิ์นอ่อนขาว 
วดัผาตากเสื้อ-ทางเดินกระจก Sky Walk-ชมเกล็ดพญานาคริมโขง 

สกัการะพระใส-ศาลาแกว้ก ู ่อทุยานเทวาลยั อลงัการงานสรา้งและความศรทัธา 
เดนิทางโดยรถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง 

พัก โรงแรม จังหวัดอดุรธานี 1 คนื และ จังหวดัหนองคาย 1 คนื 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันทีเ่ดนิทาง   
07-10(วันวมิาฆบชูา),13-16,20-23 กมุภาพันธ,์ 27 กมุภาพันธ ์-01 มนีาคม 2563 6,900.- 
05-08,12-15,19-22,26-29  มนีาคม 2563 6,900.- 

03-06(วันจักร)ี,23-26 เมษายน 2563 6,900.- 
11-14,12-15 เมษายน 2563  (เทศกาลสงกรานต)์ 7,900.- 
วันแรกของการเดนิทาง 
กรุงเทพฯ-อุดรธาน ี
19.30 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนั ณ จุดนัดหมาย สถานีบรกิารน ้ามัน ปตท.(ร1 รอ) ตดิสนามกฬีากองทพับก ถนน 

วภิาวดรีังสติ  เจา้หนา้ทีม่ัคคเุทศก ์รอใหก้ารตอ้นรับทา่นและคอยอ านวยความสะดวก 
20.00 น. ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหนา้สู ่จังหวัดอุดรธานี โดยรถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง บรกิารอาหารกลอ่ง(1) 

ขนมปัง น ้าผลไม ้ และเครือ่งดืม่บนรถ เชญิทา่นพักผ่อนบนรถตามอธัยาศยั 
วันทีส่องของการเดนิทาง 
อุดรธานี-ศาลหลกัเมอืงอุดรธานี-ศาลเจา้ปู่ ย่า-ศนูยว์ัฒนธรรมไทย จนี-วัดโพธิส์มภรณ์-ตลาดผา้บา้นนาขา่-ค าชะโนด 

06.00 น. เดนิทางถงึ จังหวัดอุดรธานี น าทา่นท าธุระสว่นตวับรเิวณป๊ัมน ้ามัน 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้(2) ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 
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08.00 น. น าทา่นกราบไหว ้ศาลหลกัเมอืงอุดรธานี เสรมิหลกัชยัใหก้บัชวีติ  ศาลหลกัเมอืงอุดรธานี หรอืเรยีกว่าศาล
เจา้พ่อหลักเมืองอุดรธานี เป็นศูนย์รวมความเคารพและความศรัทธา ซึง่ชาวเมืองอุดรธานีมักจะมา

สกัการะบูชา ในบรเิวณศาลหลักเมืองอุดรธานียังมีส ิง่ศักดิส์ทิธิท์ี่ส าคัญอื่นๆ อันเป็นที่เลื่อมใสบูชาเป็น
อย่างสงูไดแ้ก ่หลวงพ่อพระพุทธโพธิท์อง และ ทา้วเวสสวุัณ ซึง่มีความเชือ่ในความศักดิส์ทิธิ ์และความ

เป็นสริมิงคลในแตล่ะดา้นทีแ่ตกตา่งกนัไป 
08.30 น. น าท่านเดนิทางสูเ่ดนิทางสู ่ศาลเจา้ปู่ -ย่า ศาลเจา้จีนทีศ่ักด ิส์ทิธิท์ีช่าวอุดรนับถอื ตัง้อยู่รมิหนองบัว ให ้

ท่านไดก้ราบสกัการะส ิง่ศักดิส์ทิธิต์่างๆภายในศาลเจา้ปู่ ย่า เพื่อความเป็นสริมิงคล และในศาลเจา้ปู่ -ย่า 

แห่งนี้ยังเป็นทีเ่ก็บรักษามังกรทองยาวถงึ 99 เมตร ซึง่จะใชแ้สดงในงานทุ่งศรีเมืองในชว่งเดอืนธันวาคม
ของทกุปี  จากนัน้น าทา่นสู ่ศนูยว์ัฒนธรรมไทย-จนี จังหวัดอุดรธานี ชมพพิธิภณัฑท์ีบ่อกเลา่เรื่องราวของ
คนไทยเชือ้สายจนีในจังหวัดอุดรธานี และเรือ่งราวของนักปราชญผ์ูย้ ิง่ใหญ่ “ขงจื้อ” ภายในมีสวนทีร่่มรื่น

ดว้ยการตกแตง่แบบจนี 
11.00 น. น าทา่นสู ่วัดโพธิส์มภรณ์  เป็นวัดทีส่รา้งในสมัยรัตนโกสนิทร ์ปลายรัชกาลที ่5 โดยมหาอ ามาตยต์รพีระยา

ศรสีรุยิราชวรานุวัตร (โพธ ิเนตโิพธ)ิ สมุหเทศาภบิาลมณฑลอุดร ไดช้กัชวนราษฎรในหมู่บา้นหมากแขง้
สรา้งวัด ซึง่ชาวบา้นนิยมเรียกว่า วัดใหม่ ต่อมา พระเจา้วรวงศ์เธอ กรมหลวงชนิวรสริ ิวัฒน์ สมเด็จ
พระสงัฆราชเจา้ วัดราชบพธิสถติมหาสมีาราม ไดท้รงประทานนามว่า "วัดโพธสิมภรณ์" ใหเ้ป็นอนุสรณ์แก่

พระยาศรสีรุยิราชวรานุวัตรผูส้รา้งวัดนี้ 
กลางวัน บรกิารอาหารกลางวนั(3) ทีร่า้นอาหาร 

13.00 น. น าท่านกลับเขา้สูต่ัวเมืองอุดรธานี แวะ ตลาดผา้นาข่า แหล่งหัตถกรรมทีท่ี่ชือ่ของอุดรธานี ใหท้่านได ้
เลอืกซือ้ผา้ไหมคณุภาพด ี“ผา้หมีข่ดิ” ผา้ยอ้มคราม และผา้ชนดิอื่นๆ จากแหล่งผลติ ทีม่ีรา้นคา้มากมาย
ใหท้า่นเลอืกเป็นของฝาก 

14.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ค าชะโนด หรอื วังนาคนิทรค์ าชะโนด เป็นป่าทีม่ีลักษณะเหมือนเกาะขึน้อยู่กลางทุ่งนา 
เต็มไปดว้ยตน้ชะโนด ซึง่เป็นพืชจ าพวกปาลม์ เดนิขา้มสะพานยาวประมาณ 200 เมตร  สูป่่าค าชะโนด 

ปรากฏในต านานพืน้บา้นเรือ่งราวเกีย่วกบัพญานาค และสิง่ลีล้บัตา่งๆทีเ่กดิข ึน้ ใหท้า่นได ้สกัการะพ่อปู่ ศรี
สทุโธ ทีม่คีวามศกัดิส์ทิธิ ์เพือ่ความเป็นสริมิงคล 

17.00 น. น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม เพรสซเิดนท ์จ.อุดรธานี หรอืเทยีบเทา่  เชญิทา่นพักผ่อนตามอสิระ 

เย็น บรกิารอาหารค า่(4) ทีร่า้นอาหาร  
19.30 น. หลังอาหาร น าท่านเทีย่วชม ถนนคนเดนิหรือที ่UD Town แหล่งชอ้ปป้ิงชือ่ดังของ จ.อุดรธานี และให ้

ทา่นไดเ้ดนิเทีย่วเลอืกซือ้สนิคา้ตามอสิระ 

ทีพ่ัก โรงแรม เพรสซเิดนท ์จ.อุดรธานี หรอืเทยีบเทา่ 
วันทีส่ามของการเดนิทาง 

อุดรธาน-ีวัดป่าภกูอ้น-พระพุทธไสยาสนห์นิอ่อนขาว-วัดผาตากเสือ้-ทางเดนิกระจก Sky Walk-หนองคาย-ทา่เสด็จ 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้(5) ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 
08.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่อ.นายูง จ.อุดรธานี ใชร้ะยะเวลาประมาณ 2 ชัว่โมง   

10.00 น. น าทา่นเขา้ชม วัดป่าภกูอ้น พุทธอุทยานทีส่ าคญัทางภาคอสีาน ชมพระวหิารทีส่วยสดงดงาม ตดิตาตรงึใจ
เป็นอย่างยิง่ ภายในประดษิฐาน พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุณี  ทีม่ีพุทธลักษณะที่งดงาม

วจิติรแกะสลกัดว้ยหนิอ่อนสขีาว จากประเทศอติาล ี 
กลางวัน บรกิารอาหารกลางวนั(6) ทีร่า้นอาหาร ที ่อ.สงัคม 
13.30 น. น าท่านเขา้สู่ วัดผาตากเสือ้ อ.สังคม จ.หนองคาย  เดมิชือ่วัดถ ้าพระ หลวงปู่ เพชร ปะทีโป ท่านได ้

เดนิทางมาปฏบิัตธิรรม บรเิวณถ ้าพระและไดก้่อตัง้วัดผาตากเสือ้ข ึน้ เมื่อปี พ.ศ.2477 ต่อมาไดอ้ัญเชญิ
พระสารีรกิธาตุมาประดษิฐานเมื่อ 2 เมษายน 2550 เป็นทีส่กัการะของพุทธศาสนกิชนทั่วไป เป็นวัดทีม่ี
ทวิทศันส์วยงามมาก สงูจากระดบัน ้าทะเล 550 เมตร ภายในวัดมีธรรมชาตทิีส่มบูรณ์ เป็นจุดชมววิแม่น ้า

โขงทีส่วยทีส่ดุแห่งหนึง่ น าทา่น ใหท้า่นไดช้มววิทวิทศันบ์น “Sky Walk ทางเดนิพื้นกระจกใส” แห่งแรก
ของเมอืงไทย จุดชมววิทีท่ าใหเ้ราไดเ้ห็นววิแม่น ้าโขงแบบพาโนรามา ทีส่วยงามทีส่ดุ  

ในชว่งฤดแูลง้ ทา่นอาจเห็นชายหาดรมิแมน่ ้าโขง เป็นรูปเกลด็พญานาคทีส่วยงาม 
14.30 น. เดนิทางสู ่จังหวัดหนองคาย ตามเสน้ทางทีล่ดัเลาะไปตามรมิแม่น ้าโขง ชมทวิทศันส์องฝ่ังแมน่ ้าโขง 
16.00 น. น าทา่นชม ศาลาแกว้กู ่ หรือทีรู่จ้ักกันในอีกชือ่หนึง่ว่า วัดแขก คอืสวนประตมิากรรมปูนปั้นขนาดใหญ่ มี

พืน้ทีห่ลายสบิไร่ ปัจจุบันอยู่ในความดแูลของพุทธมามกะสมาคมจังหวัดหนองคาย สถานทีแ่ห่งนี้สรา้งข ึน้
จากแรงบันดาลใจของ “พ่อปู่ บุญเหลอื สรุีรัตน์” เมื่อราวปี พ.ศ. 2521 ตามความเชือ่ว่าหลักค าสอนของ

ทกุๆ ศาสนาสามารถน ามาผสมผสานกนัได ้
17.00 น. น าทา่นสู ่ตลาดทา่เสด็จ รมิแม่น ้าโขง ใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่ชมววิของแม่น ้าโขงและประเทศลาว ถ่ายรูปเป็น

ทีร่ะลกึ บรเิวณป้ายพญานาค “ตลาดท่าเสด็จ สดุเขตแดนทีห่นองคาย”  และเลอืกซือ้สนิคา้ทีต่ลาดท่า

เสด็จ บรเิวณ ณ ตลาดทา่เรอื ซึง่เป็นอาคารเกา่ทีถ่กูอนุรักษ์ไว ้ซ ึง่มสีนิคา้ตา่งๆมากมาย ผา้พื้นเมือง และ
สนิคา้พืน้เมอืง มุมถา่ยรูปเก๋ๆ  และเชญิทา่นเดนิเลอืกซือ้ในตลาดตามอสิระ จนถงึเวลานัดหมาย 
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เย็น บรกิารอาหารค า่(7) ทีร่า้นอาหาร แลว้พกัผ่อนยามค า่คนื 
19.30 น. น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก หนองคายไวทโ์ฮเต็ล จ.หนองคาย หรอืเทยีบเทา่  เชญิทา่นพักผ่อนตามอสิระ 

ทีพ่ัก หนองคายไวทโ์ฮเต็ล จ.หนองคาย หรอืเทยีบเทา่ 
 

 
วันทีส่ ีข่องการเดนิทาง 
หนองคาย-วัดโพธิช์ยั-หลวงพ่อพระใส-อุดรธานี-กรุงเทพฯ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้(8) ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 
08.00 น. น าทา่นสู ่วัดโพธิช์ยั  วัดเกา่แกท่ีม่ีความส าคัญแห่งจังหวัดหนองคาย เป็นทีป่ระดษิฐาน หลวงพ่อพระใส 

อันศกัดิส์ทิธิ ์ถอืเป็นพระพุทธรูปคูบ่า้นคูเ่มอืงหนองคาย ทีม่ีต านานผูกพันกับทัง้ชาวไทย และชาวลาวใน

ประวัตศิาสตร ์ทีน่่าอัศจรรยย์ิง่นัก เป็นทีเ่คารพสกัการะอย่างสงูของชาวหนองคายและผูค้นลุม่น ้าโขง 
09.00 น. อ าลาจังหวัดหนองคาย เดนิทางสู ่จังหวัดอุดรธาน ี

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวนั(9) ทีร่า้นอาหาร จ.อุดรธาน ี
13.30 น. น าทา่นเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 
เย็น บรกิารอาหารค า่(10) ทีร่า้นอาหาร อ.ปากชอ่ง 

20.00 น. น าทา่นเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 
23.00 น. เดนิทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มกบัภาพความประทบัใจ 

 
 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่

ราคาทา่น
ละ (พัก
หอ้งละ 2 

ทา่น) 

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พักกับ
ผูใ้หญ ่1 

ทา่น 

เด็กไมเ่กนิ 12 

ปี พักกับ
ผูใ้หญ ่2 ทา่น 

(มเีตยีงเสรมิ) 

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พัก
กับผูใ้หญ่ 2 
ทา่น (ไมม่ี

เตยีงเสรมิ) 

ผูใ้หญ ่พัก
หอ้งเดีย่ว 

(เพิม่ทา่นละ) 

07-10 กมุภาพันธ ์2563 6,900.- 6,900.- 6,900.- 6,500.- 1,200.- 

13-16 กมุภาพันธ ์2563 6,900.- 6,900.- 6,900.- 6,500.- 1,200.- 

20-23 กมุภาพันธ ์2563 6,900.- 6,900.- 6,900.- 6,500.- 1,200.- 

27 กมุภาพันธ ์-01 มนีาคม 2563 6,900.- 6,900.- 6,900.- 6,500.- 1,200.- 

05-08 มนีาคม 2563 6,900.- 6,900.- 6,900.- 6,500.- 1,200.- 

12-15 มนีาคม 2563 6,900.- 6,900.- 6,900.- 6,500.- 1,200.- 

19-22 มนีาคม 2563 6,900.- 6,900.- 6,900.- 6,500.- 1,200.- 

26-29 มนีาคม 2563 6,900.- 6,900.- 6,900.- 6,500.- 1,200.- 

03-06 เมษายน 2563 (วันจักร)ี 6,900.- 6,900.- 6,900.- 6,500.- 1,200.- 

11-14 เมษายน 2563 (เทศกาลสงกรานต)์ 7,900.- 7,900.- 7,900.- 7,500.- 1,500.- 

12-15 เมษายน 2563 (เทศกาลสงกรานต)์ 7,900.- 7,900.- 7,900.- 7,500.- 1,500.- 

23-26 เมษายน 2563 6,900.- 6,900.- 6,900.- 6,500.- 1,200.- 

หมายเหต ุ  เดนิทางโดยตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง  

สิง่ทีค่วรน าตดิตวั 

1.ยารักษาโรคประจ าตวั,ชดุทีส่วมใสส่บาย,ชดุสภุาพส าหรับการเขา้ชมวัด,รองเทา้ทีส่วมใสส่บาย 

2.กลอ้งถา่ยรูป, โทรศพัทม์อืถอื, แบตส ารอง, ทีช่ารต์โทรศพัท,์ อุปกรณก์นัแดด, ร่มพบั, เสือ้กนัหนาว, ผา้พันคอ 

3.ของใชส้ว่นตวัทา่น อาท ิแปรงสฟัีน, ยาสฟัีน, แชมพูสระผม, ครมีตา่งๆ(ส าหรับรายการทวัรท์ีม่กีารคา้งคนื) 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีร้วม 

1.คา่รถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง ทอ่งเทีย่วตามรายการ  

2.คา่โรงแรมทีพ่ัก 2 คนื ตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเทา่ (พักหอ้งละ 2 ทา่น) 

3.คา่อาหาร 10 มือ้ ตามทีร่ะบุในรายการทวัร ์

4.คา่ธรรมเนียมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ตามทีร่ะบุในรายการทวัร ์

5.คา่พาหนะทอ้งถิน่(ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุในรายการทวัร ์

6.คา่เครือ่งดืม่และของขบเคีย้ว บรกิารบนรถในระหวา่งการเดนิทาง 



 

ทัวรไ์ทย เยอืนถิน่อสีาน..ตามฮอยพญานาค อดุรธาน-ีหนองคาย 4วัน 2คนื โดยรถตูป้รับอากาศ 

7.คา่มัคคเุทศก ์ทีค่อยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

8.คา่ประกนัอุบัตเิหตใุนระหว่างการเดนิทาง 

   (คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 2,000,000 บาท , คา่รกัษาพยาบาลในกรณีทีเ่กดิ 

   จากอุบัตเิหต ุวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม ์

9.คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีไ้มร่วม 

1.ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาท ิค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิม่ต่างหาก,ค่ารักษา 

พยาบาล(ในกรณีทีเ่กดิจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 

2.คา่อาหารมือ้ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการทวัร(์มือ้ทีท่านอสิระ),คา่โทรศพัทแ์ละคา่เครือ่งดืม่มนิบิารใ์นหอ้งพักโรงแรม 

3.คา่ใชจ้่ายทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว ทีเ่กดิจากผูเ้ดนิทางเอง 

4.คา่ธรรมเนียมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ส าหรับชาวตา่งชาตทิีต่อ้งช าระเพิม่ อาท ิคา่ธรรมเนียมอุทยานแห่งชาต ิ

5.คา่ทปิมัคคเุทศก ์และพนักงานขบัรถ อันเห็นสมควรดว้ยน ้าใจของทา่น 

การจองทวัรแ์ละส ารองทีน่ ัง่ 

1.กรุณาแจง้ชือ่-นามสกลุ, ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง ส าหรบัออกใบแจง้หนี้และใบรับเงนิของทา่น  

2.ช าระมัดจ าทวัร ์ทา่นละ 2,000 บาท เพื่อเป็นการยืนยันการจองจงึจะถอืว่าไดท้ าการส ารองทีน่ั่งเสร็จสมบูรณ์ โดย

การโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบรษัิทฯ ดงัรายละเอยีด 

3.ช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนการเดนิทางอย่างนอ้ย 15 วัน มิฉะนั้นทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านยกเลกิทัวร์โดย

อัตโนมัต ิและไม่สามารถเรยีกรอ้งเงนิคา่มัดจ าคนืได ้ 

4.กรุณาสง่ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง ใหท้างบรษัิทฯ ก่อนการเดนิทาง 15 วัน เพื่อใช ้

ส าหรับการใสช่ือ่ตัว๋เครือ่งบนิ(ส าหรับทวัรเ์ครือ่งบนิ) และการท าเอกสารประกนัอุบัตเิหตรุะหว่างการเดนิทาง 

การยกเลกิการเดนิทาง 

1.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน  ทางบรษัิทฯจะคนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

2.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน  ทางบรษัิทฯ จะเก็บคา่มัดจ าทวัร ์

3.แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 14 วนักอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะเก็บคา่ใชจ้่าย เต็มจ านวนของราคาทวัร ์

4.การไม่มาช าระเงนิคา่ทวัรต์ามทีก่ าหนด  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมัดจ าทวัรท์ัง้หมด  

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นรายละเอยีดทุกขอ้หมายเหต ุ

1.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรือยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ีผูร้่วมเดนิทางไม่ถงึ

ตามทีก่ าหนดไว ้ 

2.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่ทวัร ์หากมกีารปรับราคาค่าน ้ามันขึน้ ก่อนการเดนิทาง หรือมีการปรับ   

ราคาคา่น ้ามันและภาษีน ้ามัน(กรณีเดนิทางโดยเครือ่งบนิ) 

3.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่วหรอืบางประการ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ เพื่อ   

ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทัง้นี้โดยค านึงถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็น   

ส าคัญ หรือเกดิเหตุสุดวสิัยจนไม่สามารถแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สญูเสยี หรือไดร้ับ   

บาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของมัคคเุทศกห์รอืหัวหนา้ทวัร์ 

4.ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การ

สญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอุบัตเิหตตุา่งๆ" 

5.ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิการสญูหายสิง่ของทีม่ีค่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู ้

เดนิทาง,เกดิการโจรกรรม,อุบัตเิหตจุากความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 

6.เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่าน   

ละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

7.เมือ่ทา่นตกลงช าระคา่มัดจ าหรอืช าระคา่ทวัรท์ัง้หมด กบัทางบรษัิทฯแลว้ ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นรับทราบและยอมรับ   

เงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมายเหตทุัง้หมดทกุขอ้แลว้ 

 


