
 

 

                  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 จงัหวัดอุดรธาน ี1 คนื และ จังหวัดหนองคาย 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 สถานีบรกิารน้ํามัน ปตท.(ร1 รอ) ตดิสนามกฬีากองทพับก ถนน 
วภิาวดรีังสติ  เจา้หนา้ทีม่ัคคเุทศก ์รอใหก้ารตอ้นรับทา่นและคอยอํานวยความสะดวก 

20.00 น. ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหนา้สู ่จังหวัดอุดรธาน ีโดยรถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง บรกิารอาหารกลอ่ง(1) 
ขนมปัง น้ําผลไม ้ และเครือ่งดืม่บนรถ เชญิทา่นพักผ่อนบนรถตามอัธยาศยั 
 

 



วันทีส่องของการเดนิทาง 

อุดรธานี-ศาลหลกัเมอืงอุดรธานี-ศาลเจา้ปู่ ย่า-ศนูยว์ัฒนธรรมไทย จนี-วัดโพธิส์มภรณ์-ตลาดผา้บา้นนาขา่-คําชะโนด 
06.00 น. เดนิทางถงึ จังหวัดอุดรธาน ีนําทา่นทําธุระสว่นตวับรเิวณป๊ัมน้ํามัน 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้(2) ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น. นําทา่นกราบไหว ้ศาลหลกัเมอืงอุดรธานี เสรมิหลกัชยัใหก้บัชวีติ  ศาลหลกัเมอืงอุดรธานี หรอืเรยีกว่าศาล
เจา้พ่อหลกัเมอืงอุดรธานี เป็นศนูยร์วมความเคารพและความศรัทธา ซึง่ชา วเมอืงอุดรธานีมักจะมา

สกัการะบูชา ในบรเิวณศาลหลกัเมอืงอุดรธานียังมสี ิง่ศกัด ิส์ทิธิท์ีส่าํคญัอืน่ๆ อันเป็นทีเ่ลือ่มใสบูชาเป็น
อย่างสงูไดแ้ก ่หลวงพ่อพระพุทธโพธิท์อง และ ทา้วเวสสวุัณ ซึง่มคีวามเชือ่ในความศกัดิส์ทิธิ ์และความ
เป็นสริมิงคลในแตล่ะดา้นทีแ่ตกตา่งกนัไป 

08.30 น. นําทา่นเดนิทางสูเ่ดนิทางสู ่ ศาลเจา้ปู่ -ย่า ศาลเจา้จนีทีศ่กัด ิส์ทิธิท์ีช่าวอุดรนับถอื ตัง้อยู่รมิหนองบัว ให ้
ทา่นไดก้ราบสกัการะส ิง่ศกัด ิส์ทิธิต์า่งๆภายในศาลเจา้ปู่ ย่า เพือ่ความเป็นสริมิงคล และในศาลเจา้ปู่ - ย่า 

แห่งนี้ยังเป็นทีเ่ก็บรักษามังกรทองยาวถงึ 99 เมตร ซึง่จะใชแ้สดงในงานทุง่ศรเีมอืงในชว่งเดอืนธันวาคม
ของทกุปี  จากนัน้นําทา่นสู ่ศนูยว์ัฒนธรรมไทย-จนี จังหวัดอุดรธานี ชมพพิธิภณัฑท์ีบ่อกเลา่เรือ่งราวของ
คนไทยเชือ้สายจนีในจังหวัดอุดรธานี และเรือ่งราวของนักปราชญผ์ูย้ ิง่ใหญ่ “ขงจือ้” ภายในมสีวนทีร่่มรืน่

ดว้ยการตกแตง่แบบจนี 
11.00 น. นําทา่นสู ่วัดโพธิส์มภรณ์  เป็นวัดทีส่รา้งในสมัยรัตนโกสนิทร ์ปลายรัชกาลที ่5 โดยมหาอํามาตยต์รพีระยา

ศรสีรุยิราชวรานุวัตร (โพธ ิเนตโิพธ)ิ สมุหเทศาภบิาลมณฑลอุดร ไดช้กัชวนราษฎรในหมู่บา้นหมากแขง้

สรา้งวัด ซึง่ชาวบา้นนยิมเรยีกว่า วัดใหม่  ตอ่มา พระเจา้วรวงศเ์ธอ กรมหลวงชนิวรสริวิัฒน ์สมเด็จ
พระสงัฆราชเจา้ วัดราชบพธิสถติมหาสมีาราม ไดท้รงประทานนามว่า "วัดโพธสิมภรณ์" ใหเ้ป็นอนุสรณ์แก่

พระยาศรสีรุยิราชวรานุวัตรผูส้รา้งวัดนี้ 
กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน(3) ทีร่า้นอาหาร 
13.00 น. นําทา่นกลบัเขา้สู่ ตวัเมอืงอุดรธานี แวะ ตลาดผา้นาขา่  แหลง่หัตถกรรมทีท่ีช่ ือ่ของอุดรธานี ใหท้า่นได ้

เลอืกซือ้ผา้ไหมคณุภาพด ี“ผา้หมีข่ดิ” ผา้ยอ้มคราม และผา้ชนดิอืน่ๆ จากแหลง่ผลติ ทีม่รีา้นคา้มากมาย
ใหท้า่นเลอืกเป็นของฝาก 

14.00 น. นําทา่นเดนิทางสู ่คําชะโนด หรอื วังนาคนิทรค์ําชะโนด เป็นป่าทีม่ลีกัษณะเหมอืนเกาะขึน้อยู่กลางทุง่นา 
เต็มไปดว้ยตน้ชะโนด ซึง่เป็นพชืจําพวกปาลม์ เดนิขา้มสะพานยาวประมาณ 200 เมตร  สูป่่าคําชะโนด 
ปรากฏในตํานานพืน้บา้นเรือ่งราวเกีย่วกบัพญานาค และสิง่ลีล้บัตา่งๆทีเ่กดิข ึน้ ใหท้า่นได ้สกัการะพ่อปู่ ศรี

สทุโธ ทีม่คีวามศกัดิส์ทิธิ ์เพือ่ความเป็นสริมิงคล 
17.00 น. นําทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม เพรสซเิดนท ์จ.อุดรธานี หรอืเทยีบเทา่  เชญิทา่นพักผ่อนตามอสิระ 
เย็น บรกิารอาหารคํา่(4) ทีร่า้นอาหาร  

19.30 น. หลงัอาหาร นําทา่นเทีย่วชม ถนนคนเดนิหรอืที ่ UD Town แหลง่ชอ้ปป้ิงชือ่ดงัของ จ .อุดรธานี และให ้
ทา่นไดเ้ดนิเทีย่วเลอืกซือ้สนิคา้ตามอสิระ 

ทีพ่ัก โรงแรม เพรสซเิดนท ์จ.อุดรธานี หรอืเทยีบเทา่ 
วันทีส่ามของการเดนิทาง 
อุดรธานี-วัดป่าภกูอ้น-พระพุทธไสยาสนห์นิอ่อนขาว-วัดผาตากเสือ้-ทางเดนิกระจก Sky Walk-หนองคาย-ทา่เสด็จ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้(5) ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 
08.00 น. นําทา่นเดนิทางสู ่อ.นายูง จ.อุดรธาน ีใชร้ะยะเวลาประมาณ 2 ชัว่โมง   

10.00 น. นําทา่นเขา้ชม วัดป่าภกูอ้น พุทธอุทยานทีส่าํคญัทางภาคอสีาน ชมพระวหิารทีส่วยสดงดงาม ตดิตาตรงึใจ
เป็นอย่างยิง่ ภายในประดษิฐาน พระพุทธไสยาสนโ์ลกนาถศาสดามหา มุณี  ทีม่พีุทธลกัษณะทีง่ดงาม
วจิติรแกะสลกัดว้ยหนิอ่อนสขีาว จากประเทศอติาล ี 

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน(6) ทีร่า้นอาหาร ที ่อ.สงัคม 
13.30 น. นําทา่นเขา้ สู ่วัดผาตากเสือ้  อ.สงัคม จ .หนองคาย  เดมิชือ่วัดถ้ําพระ หลวงปู่ เพชร ปะทโีป  ทา่นได ้

เดนิทางมาปฏบิัตธิรรม บริ เวณถ้ําพระและไดก้อ่ตัง้วัดผาตากเสือ้ข ึน้ เมือ่ปี พ .ศ.2477 ตอ่มาไดอ้ัญเชญิ

พระสารรีกิธาตมุาประดษิฐานเมือ่ 2 เมษายน 2550 เป็นทีส่กัการะของพุทธศาสนกิชนทัว่ไป เป็นวัดทีม่ี
ทวิทศันส์วยงามมาก สงูจากระดบัน้ําทะเล 550 เมตร ภายในวัดมธีรรมชาตทิีส่มบูรณ์ เป็นจุดชมววิแม่ น้ํา

โขงทีส่วยทีส่ดุแห่งหนึง่ นําทา่น ใหท้า่นไดช้มววิทวิทศันบ์น “Sky Walk ทางเดนิพืน้กระจกใส ” แห่งแรก
ของเมอืงไทย จุดชมววิทีทํ่าใหเ้ราไดเ้ห็นววิแม่น้ําโขงแบบพาโนรามา ทีส่วยงามทีส่ดุ  
ในชว่งฤดแูลง้ ทา่นอาจเห็นชายหาดรมิแม่น้ําโขง เป็นรูปเกล็ดพญานาคทีส่วยงาม 

14.30 น. เดนิทางสู ่จังหวัดหนองคาย ตามเสน้ทางทีล่ดัเลาะไปตามรมิแม่น้ําโขง ชมทวิทศันส์องฝ่ังแม่น้ําโขง 
16.00 น. นําทา่นชม ศาลาแกว้กู ่ หรอืทีรู่จ้ักกนัในอกีชือ่หนึง่ว่า วัดแขก  คอืสวนประตมิากรรมปูนปั้นขนาดใหญ่ มี

พืน้ทีห่ลายสบิไร่ ปัจจุบันอยู่ในความดแูลของพุทธมามกะสมาคมจังหวัดหนองคาย สถานทีแ่ห่งนี้สรา้งขึน้
จากแรงบันดาลใจของ “พ่อปู่ บุญเหลอื สรุรีัตน์ ” เมือ่ราวปี พ .ศ. 2521 ตามความเชือ่ว่าหลกัคําสอนของ
ทกุๆ ศาสนาสามารถนํามาผสมผสานกนัได ้

17.00 น. นําทา่นสู ่ตลาดทา่เสด็จ รมิแม่น้ําโขง ใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่ชมววิของแม่น้ําโขงและประเ ทศลาว ถา่ยรูปเป็น
ทีร่ะลกึ บรเิวณป้ายพญานาค  “ตลาดทา่เสด็จ สดุเขตแดนทีห่นองคาย ”  และเลอืกซือ้สนิคา้ทีต่ลาดทา่

เสด็จ บรเิวณ ณ ตลาดทา่เรอื ซึง่เป็นอาคารเกา่ทีถ่กูอนุรักษ์ไว ้ซ ึง่มสีนิคา้ตา่งๆมากมาย ผา้พืน้เมอืง และ
สนิคา้พืน้เมอืง มุมถา่ยรูปเก๋ๆ  และเชญิทา่นเดนิเลอืกซือ้ในตลาดตามอสิระ จนถงึเวลานัดหมาย 

เย็น บรกิารอาหารคํา่(7) ทีร่า้นอาหาร แลว้พักผ่อนยามคํา่คนื 

19.30 น. นําทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก หนองคายไวทโ์ฮเต็ล จ.หนองคาย หรอืเทยีบเทา่  เชญิทา่นพักผ่อนตามอสิระ 



ทีพ่ัก หนองคายไวทโ์ฮเต็ล จ.หนองคาย หรอืเทยีบเทา่ 

 
 

วันทีส่ ีข่องการเดนิทาง 

หนองคาย-วัดโพธิช์ยั-หลวงพ่อพระใส-อุดรธาน-ีกรุงเทพฯ 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้(8) ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น. นําทา่นสู ่วัดโพธิช์ยั  วัดเกา่แกท่ีม่คีวามสาํคญัแห่งจังหวัดหนองคาย เป็นทีป่ระดษิฐาน หลวงพ่อพระใส  
อันศกัดิส์ทิธิ ์ถอืเป็นพระพุทธรูปคูบ่า้นคูเ่มอืงหนองคาย ทีม่ตีํานานผูกพันกบัทัง้ชาวไทย และชาวลาวใน
ประวัตศิาสตร ์ทีน่่าอัศจรรยย์ิง่นัก เป็นทีเ่คารพสกัการะอย่างสงูของชาวหนองคายและผูค้นลุม่น้ําโขง 

09.00 น. อําลาจังหวัดหนองคาย เดนิทางสู ่จังหวัดอุดรธาน ี
กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน(9) ทีร่า้นอาหาร จ.อุดรธาน ี

13.30 น. นําทา่นเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 
เย็น บรกิารอาหารคํา่(10) ทีร่า้นอาหาร อ.ปากชอ่ง 
20.00 น. นําทา่นเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 

23.00 น. เดนิทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มกบัภาพความประทบัใจ 

 
 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 
ราคาทา่น

ละ (พัก
หอ้งละ 2 

ทา่น) 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พักกับ

ผูใ้หญ่ 1 
ทา่น 

เด็กไมเ่กนิ 12 
ปี พักกับ

ผูใ้หญ่ 2 ทา่น 
(มเีตยีงเสรมิ) 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พัก

กับผูใ้หญ่ 2 
ทา่น (ไมม่ี
เตยีงเสรมิ) 

ผูใ้หญ่ 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.ยารักษาโรคประจําตวั,ชดุทีส่วมใสส่บาย,ชดุสภุาพสาํหรับการเขา้ชมวัด,รองเทา้ทีส่วมใสส่บาย 

2.กลอ้งถา่ยรูป, โทรศพัทม์อืถอื, แบตสาํรอง, ทีช่ารต์โทรศพัท,์ อุปกรณ์กนัแดด, ร่มพับ, เสือ้กนัหนาว, ผา้พันคอ 

3.ของใชส้ว่นตวัทา่น อาท ิแปรงสฟัีน, ยาสฟัีน, แชมพูสระผม, ครมีตา่งๆ(สาํหรับรายการทวัรท์ีม่กีารคา้งคนื) 

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 บรกิารบนรถในระหว่างการเดนิทาง 

7.คา่มัคคเุทศก ์ทีค่อยดแูลและอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

8.คา่ประกนัอุบัตเิหตใุนระหว่างการเดนิทาง 

   (คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 2,000,000 บาท , คา่รักษาพยาบาลในกรณีทีเ่กดิ 

   จากอุบัตเิหต ุวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม ์

9.คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 



 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีไ้มร่วม 

1.คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอืน่ๆ ทีน่อกเหนือรายการทวัรท์ีร่ะบุ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ตา่งหาก ,คา่รักษา 

พยาบาล(ในกรณีทีเ่กดิจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจําตวั) 

2.คา่อาหารมือ้ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการทวัร(์มือ้ทีท่านอสิระ),คา่โทรศพัทแ์ละคา่เครือ่งดืม่มนิบิารใ์นหอ้งพักโรงแรม 

3.คา่ใชจ้่ายทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว ทีเ่กดิจากผูเ้ดนิทางเอง 

4.คา่ธรรมเนียมสถานทีท่อ่งเทีย่ว สาํหรับชาวตา่งชาตทิีต่อ้งชาํระเพิม่ อาท ิคา่ธรรมเนียมอุทยานแห่งชาต ิ

5.คา่ทปิมัคคเุทศก ์และพนักงานขบัรถ อันเห็นสมควรดว้ยน้ําใจของทา่น 

การจองทวัรแ์ละส ารองทีน่ ัง่ 

1.กรุณาแจง้ชือ่-นามสกลุ, ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง สาํหรับออกใบแจง้หนี้และใบรับเงนิของทา่น  

2.ชาํระมัดจําทวัร ์ทา่นละ 2,000 บาท เพือ่เป็นการยนืยันการจองจงึจะถอืว่าไดทํ้าการสาํรองทีน่ั่งเสร็จสมบูรณ์ โดย

การโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบรษัิทฯ ดงัรายละเอยีด 

3.ชาํระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กอ่นการเดนิทางอย่างนอ้ย 15 วัน มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นยกเลกิทวัรโ์ดย

อัตโนมัต ิและไม่สามารถเรยีกรอ้งเงนิคา่มัดจําคนืได ้ 

4.กรุณาสง่สาํเนาบัตรประจําตวัประชาชน หรอืสาํเนาหนังสอืเดนิทาง ใหท้างบรษัิทฯ กอ่นการเดนิทาง 15 วัน เพือ่ใช ้

สาํหรับการใสช่ือ่ตัว๋เครือ่งบนิ(สาํหรับทวัรเ์ครือ่งบนิ) และการทําเอกสารประกนัอุบัตเิหตรุะหว่างการเดนิทาง 

การยกเลกิการเดนิทาง 

1.กรณียกเลกิการเดนิทางไม่คนืเงนิมัดจําทกุกรณี 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นรายละเอยีดทุกขอ้หมายเหต ุ

1.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอืยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีู ้ ร่วมเดนิทางไม่ถงึ

ตามทีก่ําหนดไว ้ 

2.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่ทวัร ์หากมกีารปรับราคาคา่น้ํามัน ขึน้ กอ่นการเดนิทาง หรอืมกีารปรับ   

ราคาคา่น้ํามันและภาษีน้ํามัน(กรณีเดนิทางโดยเครือ่งบนิ) 

3.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่วหรอืบางประการ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ เพือ่   

ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานทีแ่ละเวลา ทัง้นี้โดยคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทา่นเป็น   

สาํคญั หรอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่สามารถแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้ับ   

บาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของมัคคเุทศกห์รอืหัวหนา้ทวัร์ 

4.ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม  เชน่ การเจ็บป่วย , การถกูทํารา้ย , การ

สญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอุบัตเิหตตุา่งๆ" 

5.ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิการสญูหายสิง่ของทีม่คีา่ อันเนื่องมาจากความปร ะมาทของตวัผู ้

เดนิทาง,เกดิการโจรกรรม,อุบัตเิหตจุากความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 

6.เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าทา่น   

ละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจําคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

7.เมือ่ทา่นตกลงชาํระคา่มัดจําหรอืชาํระคา่ทวัรท์ัง้หมด กบัทางบรษัิทฯแลว้ ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นรับทราบและยอมรับ   

เงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมายเหตทุัง้หมดทกุขอ้แลว้ 

 


