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Tour Code: TMUTH-BS001 
 
 

                  เยือนถ่ินอีสาน..ตามฮอยพญานาค 
                  อดุรธานี-หนองคาย 4วนั2คืน 

 
 

ค าชะโนด “ดินแดนแห่งนาคา”และความศรทัธาจากนาคี 

ตลาดผา้นาขา่ “ธานีผา้หม่ีขิด” ชมวิถีชมุชน-วดัป่าภกูอ้น-พระพทุธไสยาสนหิ์นอ่อนขาว 
วดัผาตากเสื้อ-ทางเดินกระจก Sky Walk-ชมเกล็ดพญานาครมิโขง 

สกัการะพระใส-ศาลาแกว้ก ู ่อทุยานเทวาลยั อลงัการงานสรา้งและความศรทัธา 
เดนิทางโดยรถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง 

พัก โรงแรม จังหวดัอดุรธาน ี1 คนื และ จังหวดัหนองคาย 1 คนื 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  

วนัเดนิทาง  
9-12,16-19,23-26,30 มกราคม 2563 – 02 กมุภาพันธ ์2563 6,900.- 
07-10(วนัวสิาขบชูา),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(วนัจักร)ี,23-26 เมษายน 2563 6,900.- 
11-14,12-15 เมษายน 2563  (เทศกาลสงกรานต)์ 
 
กรุ๊ปสว่นตัว เดนิทางไดท้กุวนั  8-10 ทา่นตอ่รถตู ้
ราคาทา่นละ   6,900.- 
เทศกาลราคา  7,900.- 
 
 
 

7,900.- 
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วันแรกของการเดนิทาง 
กรงุเทพฯ-อดุรธาน ี
19.30 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนั ณ จดุนัดหมาย สถานบีรกิารน ้ามนั ปตท.(ร1 รอ) ตดิสนามกฬีากองทัพบก ถนน 

วภิาวดรัีงสติ  เจา้หนา้ทีม่คัคเุทศก ์รอใหก้ารตอ้นรับทา่นและคอยอ านวยความสะดวก 
20.00 น. ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ มุง่หนา้สู ่จังหวดัอดุรธาน ีโดยรถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง บรกิารอาหารกลอ่ง(1) 

ขนมปัง น ้าผลไม ้ และเครือ่งดืม่บนรถ เชญิทา่นพักผอ่นบนรถตามอธัยาศัย 
 
 

วันทีส่องของการเดนิทาง 
อดุรธาน-ีศาลหลักเมอืงอดุรธาน-ีศาลเจา้ปู่ ยา่-ศนูยว์ัฒนธรรมไทย จนี-วัดโพธิส์มภรณ์-ตลาดผา้บา้นนาขา่-ค าชะโนด 
06.00 น. เดนิทางถงึ จังหวัดอดุรธาน ีน าทา่นท าธรุะสว่นตัวบรเิวณป๊ัมน ้ามนั 
07.00 น. บรกิารอาหารเชา้(2) ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 
08.00 น. น าทา่นกราบไหว ้ศาลหลักเมอืงอดุรธาน ีเสรมิหลักชยัใหก้บัชวีติ  ศาลหลกัเมอืงอดุรธาน ีหรอืเรยีกวา่ศาล

เจา้พ่อหลักเมืองอุดรธานี เป็นศูนย์รวมความเคารพและความศรัทธา ซึง่ชาวเมืองอุดรธานีมักจะมา
สักการะบูชา ในบรเิวณศาลหลักเมอืงอุดรธานียังมสี ิง่ศักดิส์ทิธิท์ี่ส าคัญอืน่ๆ อันเป็นทีเ่ลือ่มใสบูชาเป็น
อยา่งสงูไดแ้ก ่หลวงพ่อพระพทุธโพธิท์อง และ ทา้วเวสสวุัณ ซึง่มคีวามเชือ่ในความศักดิส์ทิธิ ์และความ
เป็นสริมิงคลในแตล่ะดา้นทีแ่ตกตา่งกนัไป 

08.30 น. น าท่านเดนิทางสู่เดนิทางสู่ ศาลเจา้ปู่ -ย่า ศาลเจา้จนีทีศ่ักดิส์ทิธิท์ี่ชาวอดุรนับถอื ตัง้อยู่รมิหนองบัว ให ้
ท่านไดก้ราบสักการะสิง่ศักดิส์ทิธิต์่างๆภายในศาลเจา้ปู่ ย่า เพือ่ความเป็นสริมิงคล และในศาลเจา้ปู่ -ย่า 
แห่งนี้ยังเป็นทีเ่ก็บรักษามังกรทองยาวถงึ 99 เมตร ซึง่จะใชแ้สดงในงานทุ่งศรเีมอืงในชว่งเดอืนธันวาคม
ของทุกปี  จากนัน้น าท่านสู ่ศนูยว์ัฒนธรรมไทย-จนี จังหวัดอดุรธานี ชมพพิธิภัณฑท์ีบ่อกเลา่เรือ่งราวของ
คนไทยเชือ้สายจนีในจังหวัดอดุรธานี และเรือ่งราวของนักปราชญผ์ูย้ ิง่ใหญ่ “ขงจือ้” ภายในมสีวนทีร่ม่รืน่
ดว้ยการตกแตง่แบบจนี 

11.00 น. น าทา่นสู ่วัดโพธิส์มภรณ์  เป็นวัดทีส่รา้งในสมยัรัตนโกสนิทร ์ปลายรัชกาลที ่5 โดยมหาอ ามาตยต์รพีระยา
ศรสีุรยิราชวรานุวัตร (โพธ ิเนตโิพธ)ิ สมหุเทศาภบิาลมณฑลอดุร ไดช้ักชวนราษฎรในหมูบ่า้นหมากแขง้
สรา้งวัด ซึง่ชาวบา้นนิยมเรียกว่า วัดใหม่ ต่อมา พระเจา้วรวงศ์เธอ กรมหลวงชนิวรสริวิัฒน์ สมเด็จ
พระสงัฆราชเจา้ วัดราชบพธิสถติมหาสมีาราม ไดท้รงประทานนามวา่ "วัดโพธสิมภรณ์" ใหเ้ป็นอนุสรณ์แก่
พระยาศรสีรุยิราชวรานุวัตรผูส้รา้งวัดนี้ 

12.30 น. บรกิารอาหารกลางวัน(3) ทีร่า้นอาหาร 
13.00 น. น าท่านกลับเขา้สู่ตัวเมอืงอุดรธานี แวะ ตลาดผา้นาข่า แหล่งหัตถกรรมที่ที่ช ือ่ของอุดรธานี ใหท้่านได ้

เลอืกซือ้ผา้ไหมคุณภาพด ี“ผา้หมีข่ดิ” ผา้ยอ้มคราม และผา้ชนดิอืน่ๆ จากแหล่งผลติ ทีม่รีา้นคา้มากมาย
ใหท้า่นเลอืกเป็นของฝาก 

14.00 น. น าท่านเดนิทางสู ่ค าชะโนด หรอื วังนาคนิทรค์ าชะโนด เป็นป่าทีม่ลีักษณะเหมอืนเกาะขึน้อยูก่ลางทุ่งนา 
เต็มไปดว้ยตน้ชะโนด ซึง่เป็นพืชจ าพวกปาลม์ เดนิขา้มสะพานยาวประมาณ 200 เมตร  สู่ป่าค าชะโนด 
ปรากฏในต านานพืน้บา้นเรือ่งราวเกีย่วกบัพญานาค และสิง่ลีล้ับตา่งๆทีเ่กดิขึน้ ใหท้า่นได ้สกัการะพอ่ปู่ ศรี
สทุโธ ทีม่คีวามศักดิส์ทิธิ ์เพือ่ความเป็นสริมิงคล 

17.00 น. น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม เพรสซเิดนท ์จ.อดุรธาน ีหรอืเทยีบเทา่  เชญิทา่นพักผอ่นตามอสิระ 
18.30 น. บรกิารอาหารค ่า(4) ทีร่า้นอาหาร  
19.30 น. หลังอาหาร น าท่านเทีย่วชม ถนนคนเดนิหรอืที่ UD Town แหล่งชอ้ปป้ิงชือ่ดังของ จ.อุดรธานี และให ้

ทา่นไดเ้ดนิเทีย่วเลอืกซือ้สนิคา้ตามอสิระ 
ทีพ่ัก โรงแรม เพรสซเิดนท ์จ.อดุรธาน ีหรอืเทยีบเทา่ 
วันทีส่ามของการเดนิทาง 
อดุรธาน-ีวัดป่าภกูอ้น-พระพทุธไสยาสนห์นิออ่นขาว-วดัผาตากเสือ้-ทางเดนิกระจก Sky Walk-หนองคาย-ทา่เสด็จ 
07.00 น. บรกิารอาหารเชา้(5) ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 
08.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่อ.นายงู จ.อดุรธาน ีใชร้ะยะเวลาประมาณ 2 ชัว่โมง   
10.00 น. น าทา่นเขา้ชม วัดป่าภกูอ้น พทุธอทุยานทีส่ าคัญทางภาคอสีาน ชมพระวหิารทีส่วยสดงดงาม ตดิตาตรงึใจ

เป็นอย่างยิง่ ภายในประดษิฐาน พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุณี  ที่มพีุทธลักษณะที่งดงาม
วจิติรแกะสลักดว้ยหนิออ่นสขีาว จากประเทศอติาล ี 

12.00 น. บรกิารอาหารกลางวัน(6) ทีร่า้นอาหาร ที ่อ.สงัคม 
13.30 น. น าท่านเขา้สู่ วัดผาตากเสื้อ อ.สังคม จ.หนองคาย  เดมิชื่อวัดถ ้าพระ หลวงปู่ เพชร ปะทีโป ท่านได ้

เดนิทางมาปฏบิัตธิรรม บรเิวณถ ้าพระและไดก้่อตัง้วัดผาตากเสือ้ขึน้ เมือ่ปี พ.ศ.2477 ต่อมาไดอ้ัญเชญิ
พระสารรีกิธาตุมาประดษิฐานเมือ่ 2 เมษายน 2550 เป็นที่สักการะของพุทธศาสนกิชนทั่วไป เป็นวัดที่มี
ทวิทัศน์สวยงามมาก สงูจากระดับน ้าทะเล 550 เมตร ภายในวัดมธีรรมชาตทิีส่มบรูณ์ เป็นจุดชมววิแมน่ ้า
โขงทีส่วยทีส่ดุแห่งหนึง่ น าท่าน ใหท้่านไดช้มววิทวิทัศน์บน “Sky Walk ทางเดนิพืน้กระจกใส” แหง่แรก
ของเมอืงไทย จดุชมววิทีท่ าใหเ้ราไดเ้ห็นววิแมน่ ้าโขงแบบพาโนรามา ทีส่วยงามทีส่ดุ  
ในชว่งฤดแูลง้ ทา่นอาจเห็นชายหาดรมิแมน่ ้าโขง เป็นรปูเกล็ดพญานาคทีส่วยงาม 
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14.30 น. เดนิทางสู ่จังหวัดหนองคาย ตามเสน้ทางทีล่ดัเลาะไปตามรมิแมน่ ้าโขง ชมทวิทศันส์องฝ่ังแมน่ ้าโขง 
16.00 น. น าท่านชม ศาลาแกว้กู ่ หรอืทีรู่จั้กกันในอกีชือ่หนึง่ว่า วัดแขก คอืสวนประตมิากรรมปนูปั้นขนาดใหญ่ มี

พืน้ทีห่ลายสบิไร ่ปัจจบุนัอยูใ่นความดูแลของพทุธมามกะสมาคมจังหวัดหนองคาย สถานทีแ่หง่นีส้รา้งขึน้
จากแรงบันดาลใจของ “พ่อปู่ บญุเหลอื สรุรัีตน์” เมือ่ราวปี พ.ศ. 2521 ตามความเชือ่ว่าหลักค าสอนของ
ทกุๆ ศาสนาสามารถน ามาผสมผสานกนัได ้

17.00 น. น าท่านสู ่ตลาดทา่เสด็จ รมิแมน่ ้าโขง ใหท้่านไดเ้ดนิเล่นชมววิของแมน่ ้าโขงและประเทศลาว ถ่ายรปูเป็น
ทีร่ะลกึ บรเิวณป้ายพญานาค “ตลาดท่าเสด็จ สดุเขตแดนที่หนองคาย”  และเลอืกซือ้สนิคา้ทีต่ลาดท่า
เสด็จ บรเิวณ ณ ตลาดทา่เรอื ซึง่เป็นอาคารเกา่ทีถ่กูอนุรักษ์ไว ้ซึง่มสีนิคา้ตา่งๆมากมาย ผา้พืน้เมอืง และ
สนิคา้พืน้เมอืง มมุถา่ยรปูเก๋ๆ  และเชญิทา่นเดนิเลอืกซือ้ในตลาดตามอสิระ จนถงึเวลานัดหมาย 

18.30 น. บรกิารอาหารค ่า(7) ทีร่า้นอาหาร แลว้พักผอ่นยามค ่าคนื 
19.30 น. น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก หนองคายไวทโ์ฮเต็ล จ.หนองคาย หรอืเทยีบเทา่  เชญิทา่นพักผอ่นตามอสิระ 
ทีพ่ัก หนองคายไวทโ์ฮเต็ล จ.หนองคาย หรอืเทยีบเทา่ 
วันทีส่ีข่องการเดนิทาง 
หนองคาย-วดัโพธิช์ยั-หลวงพอ่พระใส-อดุรธาน-ีกรงุเทพฯ 
07.00 น. บรกิารอาหารเชา้(8) ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 
08.00 น. น าท่านสู ่วัดโพธิช์ยั  วัดเกา่แกท่ีม่คีวามส าคัญแห่งจังหวัดหนองคาย เป็นทีป่ระดษิฐาน หลวงพ่อพระใส 

อนัศักดิส์ทิธิ ์ถอืเป็นพระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมอืงหนองคาย ทีม่ตี านานผูกพันกับทัง้ชาวไทย และชาวลาวใน
ประวัตศิาสตร ์ทีน่่าอศัจรรยย์ ิง่นัก เป็นทีเ่คารพสกัการะอยา่งสงูของชาวหนองคายและผูค้นลุม่น ้าโขง 

09.00 น. อ าลาจังหวดัหนองคาย เดนิทางสู ่จังหวดัอดุรธาน ี
12.00 น. บรกิารอาหารกลางวัน(9) ทีร่า้นอาหาร จ.อดุรธาน ี
13.30 น. น าทา่นเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ 
19.00 น. บรกิารอาหารค ่า(10) ทีร่า้นอาหาร อ.ปากชอ่ง 
20.00 น. น าทา่นเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ 
23.00 น. เดนิทางกลับถงึกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มกบัภาพความประทับใจ 

 
 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่

ราคาทา่น

ละ (พัก
หอ้งละ 2 

ทา่น) 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พักกบั

ผูใ้หญ ่1 
ทา่น 

เด็กไมเ่กนิ 12 
ปี พักกบั

ผูใ้หญ ่2 ทา่น 
(มเีตยีงเสรมิ) 

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พัก

กบัผูใ้หญ ่2 
ทา่น (ไมม่ี

เตยีงเสรมิ) 

ผูใ้หญ ่พัก

หอ้งเดีย่ว 
(เพิม่ทา่นละ) 

28 พฤศจกิายน - 01 ธันวาคม 2562 6,900.- 6,900.- 6,900.- 6,500.- 1,200.- 

05-08 ธันวาคม 2562 6,900.- 6,900.- 6,900.- 6,500.- 1,200.- 

12-15 ธันวาคม 2562 6,900.- 6,900.- 6,900.- 6,500.- 1,200.- 

19-22 ธันวาคม 2562 6,900.- 6,900.- 6,900.- 6,500.- 1,200.- 

26-29 ธันวาคม 2562 6,900.- 6,900.- 6,900.- 6,500.- 1,200.- 

29 ธันวาคม 2562– 01 มกราคม 2563 7,900.- 7,900.- 7,900.- 7,500.- 1,500.- 

02-05 มกราคม 2563 7,900.- 7,900.- 7,900.- 7,500.- 1,500.- 

09-12 มกราคม 2563 6,900.- 6,900.- 6,900.- 6,500.- 1,200.- 

16-19 มกราคม 2563 6,900.- 6,900.- 6,900.- 6,500.- 1,200.- 

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

30 มกราคม - 02 กมุภาพันธ ์2563 6,900.- 6,900.- 6,900.- 6,500.- 1,200.- 

07-10(วนัวสิาขบชูา)  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 (วนัจักร)ี 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.- 
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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 าหรับการเขา้ชมวดั,รองเทา้ทีส่วมใสส่บาย 

2.กลอ้งถา่ยรปู, โทรศัพทม์อืถอื, แบตส ารอง, ทีช่ารต์โทรศัพท,์ อปุกรณ์กนัแดด, รม่พับ, เสือ้กนัหนาว, ผา้พันคอ 

3.ของใชส้ว่นตัวทา่น อาท ิแปรงสฟัีน, ยาสฟัีน, แชมพสูระผม, ครมีตา่งๆ(ส าหรับรายการทวัรท์ีม่กีารคา้งคนื) 

 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีร้วม 

1.คา่รถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง ทอ่งเทีย่วตามรายการ  

2.คา่โรงแรมทีพ่ัก 2 คนื ตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ (พกัหอ้งละ 2 ทา่น) 

3.คา่อาหาร 10 มือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการทัวร ์

4.คา่ธรรมเนยีมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ตามทีร่ะบใุนรายการทวัร ์

5.คา่พาหนะทอ้งถิน่(ถา้ม)ี ตามทีร่ะบใุนรายการทวัร ์

6.คา่เครือ่งดืม่และของขบเคีย้ว บรกิารบนรถในระหวา่งการเดนิทาง 

7.คา่มคัคเุทศก ์ทีค่อยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

8.คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 

   (คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 2,000,000 บาท , คา่รักษาพยาบาลในกรณีทีเ่กดิ 

   จากอบุตัเิหต ุวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม ์

9.คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีไ้มร่วม 

1.ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิม่ต่างหาก,ค่ารักษา 

พยาบาล(ในกรณีทีเ่กดิจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตัว) 

2.คา่อาหารมือ้ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการทวัร(์มือ้ทีท่านอสิระ),คา่โทรศัพทแ์ละคา่เครือ่งดืม่มนิบิารใ์นหอ้งพักโรงแรม 

3.คา่ใชจ้า่ยทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว ทีเ่กดิจากผูเ้ดนิทางเอง 

4.คา่ธรรมเนยีมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ส าหรับชาวตา่งชาตทิีต่อ้งช าระเพิม่ อาท ิคา่ธรรมเนยีมอทุยานแหง่ชาต ิ

5.คา่ทปิมคัคเุทศก ์และพนักงานขบัรถ อนัเห็นสมควรดว้ยน ้าใจของทา่น 

การจองทวัรแ์ละส ารองทีน่ ัง่ 

1.กรณุาแจง้ชือ่-นามสกลุ, ทีอ่ยูแ่ละหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง ส าหรับออกใบแจง้หนีแ้ละใบรับเงนิของทา่น  

2.ช าระมัดจ าทัวร ์ท่านละ 2,000 บาท เพือ่เป็นการยนืยันการจองจงึจะถอืว่าไดท้ าการส ารองทีน่ั่งเสร็จสมบูรณ์ โดย

การโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบรษัิทฯ ดังรายละเอยีด 

3.ช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนการเดนิทางอย่างนอ้ย 15 วัน มฉิะนั้นทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านยกเลกิทัวร์โดย

อตัโนมตั ิและไมส่ามารถเรยีกรอ้งเงนิคา่มดัจ าคนืได ้ 

4.กรณุาสง่ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง ใหท้างบรษัิทฯ กอ่นการเดนิทาง 15 วัน เพือ่ใช ้

ส าหรับการใสช่ือ่ตั๋วเครือ่งบนิ(ส าหรับทัวรเ์ครือ่งบนิ) และการท าเอกสารประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 

การยกเลกิการเดนิทาง 

1.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน  ทางบรษัิทฯจะคนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

2.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน  ทางบรษัิทฯ จะเก็บคา่มดัจ าทัวร ์

3.แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 14 วนักอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะเก็บคา่ใชจ้า่ย เต็มจ านวนของราคาทวัร ์

4.การไมม่าช าระเงนิคา่ทวัรต์ามทีก่ าหนด  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าทวัรท์ัง้หมด  

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นรายละเอยีดทกุขอ้หมายเหต ุ

1.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการที่จะเลือ่นการเดนิทาง หรอืยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีที่มผีูร้่วมเดนิทางไม่ถงึ

ตามทีก่ าหนดไว ้ 

2.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าทัวร ์หากมกีารปรับราคาค่าน ้ามนัขึน้ กอ่นการเดนิทาง หรอืมกีารปรับ   

ราคาคา่น ้ามนัและภาษีน ้ามนั(กรณีเดนิทางโดยเครือ่งบนิ) 

3.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วหรอืบางประการ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ เพือ่   

ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานทีแ่ละเวลา ทัง้นี้โดยค านึงถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็น   
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ส าคัญ หรอืเกดิเหตุสุดวสิัยจนไม่สามารถแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสยี หรอืไดรั้บ   

บาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของมคัคเุทศกห์รอืหัวหนา้ทัวร์ 

4.ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการ

ควบคุมของทางบรษัิทฯหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การ

สญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ" 

5.ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิการสญูหายสิง่ของทีม่คี่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู ้

เดนิทาง,เกดิการโจรกรรม,อบุตัเิหตจุากความประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 

6.เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ทา่น   

ละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

7.เมือ่ทา่นตกลงช าระคา่มดัจ าหรอืช าระคา่ทัวรท์ัง้หมด กบัทางบรษัิทฯแลว้ ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับ   

เงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมายเหตทุัง้หมดทกุขอ้แลว้ 

 


