
 

 

         PRO THAILAND ทอ่งเทีย่วท ัว่ไทย 
จงัหวดัอดุรธาน ี 



 

 

วนัที ่1  กรงุเทพฯ-อดุรธาน ี
20.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สวนลุมไนทบ์าซาร ์รชัดาภเิษก ออกเดนิทางดว้ย  

รถบสัตูป้รบัอากาศ VIP มุง่หนา้สู ่จงัหวดัอดุรธาน ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
20.30 น. ออกเดนิทางสู ่จงัหวดัอุดรธาน ีใหท้า่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั (หากมา 

ชา้เกนิกวา่นี ้ทา่นจะตกทรปิ และไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหายใดๆ 
ไดท้ ัง้ส ิน้) 

 
 

วนัที ่2 จ ัง ห ว ัด อุ ด ร ธ า นี - ว ัด ป่ า ภู ก้ อ น - ว ัด ผ า ต า ก เ สื้ อ - ว ัด โ พ ธิ์ ช ัย      
(หลวงพอ่พระใส) - ตลาดทา่เสด็จ 

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร เมนู ไขก่ระทะ (มือ้ที ่1) 
  ยนิดตีอ้นรับเขา้สู ่จงัหวดัอุดรธาน ี เป็นจังหวัดทีม่แีหลง่อารยธรรมทีเ่กา่แก่

แห่งหนึง่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อกีทัง้ยังเป็นศูนยร์วมการเดนิทาง ทัง้
ทางบกและทางอากาศที่ส าคัญของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ น าท่าน
เดนิทางสู ่ วดัป่าภูกอ้น ถูกยกใหเ้ป็นศนูยร์วมจติใจของพุทธศาสนกิชนชาว
อสีานอกีหนึง่แหง่ จากศรัทธา จงึรว่มกนัด ารสิรา้งพระมหาเจดยี ์นามวา่ "พระ

วนัที ่ โปรแกรม เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรม 
1 กรงุเทพฯ - อดุรธาน ี     

2 
จงัหวดัอดุรธาน-ี วดัป่าภกูอ้น-วดัผา
ตากเสือ้-วดัโพธิช์ยั (หลวงพอ่พระ
ใส)-ตลาดทา่เสด็จ 

   โรงแรมอดุรธาน ี 
หรอืเทยีบเทา่ 

 

3 
ค าชะโนด (วงันาคนิทรค์ าชะโนด) – 
พพิธิภณัฑเ์มอืงอดุรธาน ี– รา้นของ
ฝาก – กรงุเทพฯ 

    



 

 

ปฐมรตันบูรพาจารยม์หาเจดยี"์ โดยมวัีตถุประสงคส์ าคัญคอื อัญเชญิพระ
บรมสารรีกิธาตขุึน้ประดษิฐานในสถานทีอ่ันสมควรเพือ่สักการะบชูาและแสดง
กตัญญูกตเวทติาแด่คุณของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์และบุรพอาจารย์
กรรมฐานในแถบอสีาน นอกจากนี้ ภายในวัดยังม ีพระพุทธไสยาสน ์ท าดว้ย
หนิออ่นขาวจากเมอืงคารร์ารา่ ประเทศอติาล ีมคีวามยาว 20 เมตร  

 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยใชห้นิอ่อนจ านวน 43 กอ้น น าเขา้มาแกะสลักที่วัดป่าภูกอ้นแลว้ยกขึน้
เรยีงบนฐานซอ้นกัน 3 ชัน้ เป็นองคพ์ระพุทธไสยาสน์ ประดษิฐานอยู่บนยอด
เขาอาสนะพุทธะ  และสรา้งพระวิหารครอบองค์พระพุทธไสยาสน์ไวอ้ีก
ชัน้หนึ่งเป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์แห่งสมัยรัตนโกสนิทร์  ที่นี่ยังเป็น
มงคลสถานทีพุ่ทธศาสนกิชน จะไดต้ระหนักถงึคณุคา่และความส าคัญของป่า
ไมอ้ันใหป้ระโยชน์ทัง้ทางโลกและทางธรรม เป็นทีป่ฏบิัตขิัดเกลาจติใจ และ
เป็นศนูยร์วมจติใจของชาวอสีาน  

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (มือ้ที ่2) 

 น าทา่นเดนิทางสู ่วดัผาตากเสือ้ วัดแหง่หนึง่ทีน่อกจากจะเป็นสถานทีป่ฏบิัติ
ธรรมแลว้ยังเป็น จุดชมววิทีส่วยงามอกีดว้ย เนื่องจากเป็นตัง้อยู่ทีส่งูบนยอด
เขา Hilight  ไฮไลทข์องทีว่ดัแหง่นี ้คอื Skywalk พืน้กระจกทีย่ืน่ออกมา
จากหนา้ผา หากขึน้ไปจะเห็นว่ามวีวิทีส่วยงามสามารถทีจ่ะมองเห็นดา้นล่าง
ทัง้ฝ่ังไทย ซึง่เป็นอ าเภอสังคมและทางฝ่ังลาวทีม่แีม่น ้าโขงกัน้อยู่ หากไป
ชว่งหนา้หนาวทีผ่าแห่งนี้เป็นอกีจุดหนึง่มทีะเลหมอกดว้ย (ไม่รวมค่าเดนิบน
สกายวอลค)์  

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.watpaphukon.org/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  จากนัน้น าทา่นดนิทางไปยัง วดัโพธิช์ยั วัดเกา่แกท่ีม่คีวามส าคัญแหง่จังหวัด
หนองคาย  เนื่องจากเป็นที ่ประดษิฐานหลวงพ่อพระใสอันศักดิส์ทิธิ ์ถอืเป็น
พระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมืองที่มีต านานผูกพันกับทัง้ชาวไทยและชาวลาวใน
ประวัตศิาสตร ์เป็นทีเ่คารพสกัการะอยา่งสงูสดุของชาวหนองคาย และผูค้นลุม่
น ้าโขง  จากนัน้พาทุกท่าน เดนิทางสู่ ตลาดทา่เสด็จ หรือ ตลาดอนิโดจีน 
เดมิชือ่ ตลาดท่าเรอื ตัง้อยู่รมิแม่น ้าโขง ในเขตเทศบาลเมอืงหนองคาย เป็น
แหล่งรวมสนิคา้เป็นแหล่งซือ้ขายผลติภัณฑจั์งหวัดหนองคาย เช่น อาหาร
พืน้เมอืง สนิคา้โอท๊อป ของทีร่ะลกึ และของเครือ่งใชต้า่งๆ โดยเฉพาะสนิคา้
ที่เกี่ยวกับเด็กมีเยอะมาก นอกจากนี้ร ิมถนนมีชัยใกลก้ับตลาดท่าเสด็จ มี
ตกึแถวโบราณเรยีงรายอยู ่บางอาคารยังอยูใ่นสภาพด ีใหเ้ดนิชมและถา่ยภาพ
เลน่ ตลาดนีย้ังเป็นแหลง่รวบรวมสนิคา้ทีอ่ยูใ่นแถบอนิโดจนี เชน่จนี เวยีดนาม 
และยโุรปตะวันออก มผีลติภัณฑม์ากมาย อาหารแหง้ อาหารแปรรูป สว่นขา้ว
ของเครื่องใชต้่างๆ เช่น เครื่องใชไ้ฟฟ้า เสือ้ผา้ นาฬกิา เครื่องครัว ผา้ทอ
ทอ้งถิน่ และทา่เสด็จยังเคยเป็นดา่นส าหรับคนทอ้งถิน่ขา้มไปยังลาว ทีต่ัง้ของ
ตลาดท่าเสด็จอยู่รมิแม่น ้าโขงบรเิวณนี้เป็นจุดชมววิแม่น ้าโขงทีส่วยแห่งหนึง่
ในจังหวัดหนองคาย  

เย็น            อสิระรบัประทานอาหารเย็น ณ ตลาดทา่เสด็จตามอธัยาศยั 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Phra_Sai.JPG


 

 

พกัที ่ โรงแรมอดุรธาน ีหรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3 ค าชะโนด (วงันาคนิทรค์ าชะโนด)-พพิธิภณัฑเ์มอืงอดุรธาน-ีรา้นของ

ฝาก-กรงุเทพฯ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่3) 
น าท่านเดนิทางสูเ่ขา้สู ่ค าชะโนด หรอื วังนาคนิทรค์ าชะโนด เชือ่กันวา่เป็น

สถานทีศ่ักดิส์ทิธิด์นิแดนลีล้ับ จุดเชือ่มต่อเมอืงบาดาลและโลกมนุษย ์ค าชะ

โนด มลีักษณะคลา้ยๆ เกาะ ตัง้โดดเดีย่วอยู่กลางทุ่ง มนี ้าลอ้มรอบ และยังมี

บอ่น ้าศักดิส์ทิธิ ์เรยีกวา่ “ปลอ่งพญานาค” เคยมคีนน าไมไ้ผ่ล ายาวๆ 3 ตน้มา

ต่อกัน แลว้หยั่งลงไป ปรากฏว่า ยังไม่ถงึพื้นเลย แต่แปลกที่ว่า เมื่อโยน

เหรียญลงไป จะมองเห็นเหรียญไดห้มด น ้าใสมาก ชาวบา้นมีความเชือ่ว่า 

รอยตอ่ระหวา่งภพมนุษยก์ับภพบาดาล เพราะตรงนัน้เป็นโพรงน ้าตอ่ไปถงึล า

น ้าโขง ทีพ่ญานาคเขาขดุ หรอืท าเอาไวเ้พือ่เชือ่มตอ่ภพมนุษย ์เป็นไปตามที่

เขาร ่าลอืกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Note***  การเขา้ไปสกัการะตอ้งเดนิเทา้เปลา่เขา้ไปเทา่น ัน้ เมือ่ไปถงึจะมี

เจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวก แนะน าวธิกีาร เดนิเขา้สกัการะ และจดัหาทีว่าง

รองเทา้ไวใ้หค้ะ่กฎระเบยีบ  

6 ขอ้หา้ม ในการมาค าชะโนด ไดแ้ก ่   

1. ไมจุ่ดธูปเทยีนบูชาในป่าค าชะโนด   

2. ใหน้ าพานบายศรหีรอืเครือ่งเซ่นไหวก้ลบั เพือ่เป็นการลดขยะ  

3. ไมโ่ยนเหรยีญลงบอ่น า้ศกัดิส์ทิธิ ์  

4. งดปลอ่ยปลาและสตัวน์ า้ลงไปในแหลง่น า้    

5. ไมผู่กผา้แพร 7 ส ี   

6. ไมท่าแป้งหรอืขดัถูตน้ไม ้

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://mgronline.com/travel/detail/9630000054832&psig=AOvVaw1HwAppJRxlKRzL34saCHP1&ust=1592903678982000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDsh-aKleoCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://travel.kapook.com/view174532.html&psig=AOvVaw0PwZiBr-FFA2QZAOxgjjVq&ust=1592904000579000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKiZmP6LleoCFQAAAAAdAAAAABAD


 

 

แนะน าทา่นไหวพ้ระดงันี ้ 

- ไหวพ้ระองคใ์หญ่  
- เดนิเขา้ป่าค าชะโนดโดยใชส้ะพาน (ถอดรองเทา้ดว้ย)  
- ระหวา่งเดนิทางเขา้ป่าจะพบรอยสะพานแยก (ระหวา่งน ้ากับเกาะ, เลา่กัน
วา่จะไม่ สามารถเชือ่มรอยตอ่ของสะพานกับกับเกาะได ้จะแตกออกตลอด 
เคา้เชือ่กันวา่เป็นรอยต่อระหวา่งโลกมนุษยก์ับบาดาล)  
- ไหวศ้าลพ่อปู่ ศรสีทุโธทีท่่านเป็นพญานาคราช ณ เมอืงบาดาล  
- ชมตน้ชะโนด (มทีีน่ี่ทีเ่ดยีวในโลกนี้)  
- เชญิท่าน "ลบูฆอ้ง" เป็นความเชือ่วา่คนมบีญุใชม้อืลกูเบาๆ ทีฆ่อ้งอย่าง
ตอ่เนื่องจะเกดิเสยีงดังขึน้ 
- ชมบอ่น ้ าศ ักดิส์ ทิธิ ์ (สามารถใชล้บูห ัวเพือ่ความเป็นศริมิงคล และ  
("ลบูฆอ้ง")  
เจอกันทีจุ่ดนัดพบ เพือ่ขึน้รอขึน้รถ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร เมนู แหนมเนอืง (มือ้ที ่4) 

   หลังจากรับประทานอาหารแลว้น าท่านเดนิทางสู ่

พพิธิภณัฑเ์มอืงอุดรธาน  ี เป็นอาคารแบบโค

โลเนียล 2 ชัน้ มลีักษณะสถาปัตยกรรมคลาสสกิ

มาประยุกตเ์ขา้กับแบบไทย กอ่อฐิถอืปูน หลังคา

ทรงปัน้หยา หนา้ตา่งโคง้ มมีขุยืน่ออกมาดา้นหนา้

ซุม้ประต ูถอืเป็นอาคารเกา่แกข่องเมอืงอดุรธานทีี่

มีการปรับปรุงมาต่อเนื่ อง ในปี  พ.ศ.2557 

เทศบาลนครอดุรธานี ไดด้ าเนนิโครงการปรับปรุง

พพิธิภัณฑ์เมืองอุดรธานี เพื่อบูรณะและพัฒนา

อาคารเพือ่ใชเ้ป็นแหลง่เรยีนรูแ้หง่ใหม ่และมกีาร

กอ่สรา้งอาคารเพิม่เตมิ รวมทัง้น าเทคโนยเีขา้มา

ใชใ้นพพิธิภัณฑเ์พือ่ใหเ้กดิความน่าสนใจ จากนัน้

น าทา่น แวะซือ้ของฝากของทีร่ะลกึ เชน่ แหนมเนือง หมยูอ แหนมซีโ่ครงหม ู 

มะพรา้วแกว้ ผา้ไหมลายขดิ เป็นตน้ อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝาก จากนัน้

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลับกรงุเทพฯ 

เย็น    รบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั  



 

 

21.30 น. เดนิทางถงึ กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ  

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่วเพิม่ 

08 – 10 มกราคม 2564 3,988 3,988 1,500 

15 – 17 มกราคม 2564 3,988 3,988 1,500 

22 – 24 มกราคม 2564 3,988 3,988 1,500 

29 – 31 มกราคม 2564 3,988 3,988 1,500 

05 – 07 กมุภาพนัธ ์2564 3,988 3,988 1,500 

12 – 14 กมุภาพนัธ ์2564 3,988 3,988 1,500 

19 – 21 กมุภาพนัธ ์2564 3,988 3,988 1,500 

26 – 28 กมุภาพนัธ ์2564 4,988 4,988 1,500 

05 – 07 มนีาคม 2564 3,988 3,988 1,500 

12 – 14 มนีาคม 2564 3,988 3,988 1,500 

19 – 21 มนีาคม 2564 3,988 3,988 1,500 

26 – 28 มนีาคม 2564 3,988 3,988 1,500 

ราคาเด็กทารก (อายตุ า่กวา่ 2 ปี) 
ทารกตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ์  

ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 
1,950 

 
 

 

ส าคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไม ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 
 



 

 
 
 

 
 

 

 

 

✓ คา่รถตูป้รบัอากาศน าเทีย่ว และรบั-สง่ ตามรายการทีร่ะบ ุ
✓ ค่าทีพ่กั 1 คนื หอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดบั
เทา่กนั 

✓ คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ 
✓ ค่าประกนัอุบตัเิหตุตามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล 
ตามเงือ่นไขของบรษิทัฯประกนัภยัทีบ่รษิทัท าไว ้(ไมค่รอบคลุมถงึสุขภาพ การ
เจ็บไขไ้ดป่้วย)ท ัง้นีย้่อมอยู่ในขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ 
ทุกกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรบัรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง 

 

  

 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าอาหาร เครือ่งดืม่ที่ไม่ไดร้ะบุใน
รายการ 
 คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืรายการ อาท ิคา่มนิบิาร ์คา่พาหนะตา่งๆ 
 คา่ประกนัภยัธรรมชาต ิประกนัชวีติสว่นตวั และประกนัสขุภาพ 
 คา่อาหารส าหรบัทา่นทีท่านเจ มงัสวริตั ิและอาหารส าหรบัมสุลมิ 
 คา่ทปิมคัคเุทศก/์คนขบัน าเทีย่ว ทา่นละ 300 บาท 
 ชาวตา่งชาตเิพิม่ทา่นละ 500 บาท 
 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 
 
 
 

  เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
กรุณาส ารองทีน่ ัง่และช าระค่าทวัรเ์ต็มจ านวน  พรอ้มส่งส าเนาบัตร

ประชาชน หลังจากท าการจองทัวร ์2 วัน หากไม่ช าระตามทีบ่รษัิทก าหนด บรษิทัฯ 
จะถอืวา่ทา่น ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั  ิขออนุญาตตัดทีน่ั่งเพือ่ใหลู้กคา้
ทา่นอืน่ทีร่อทีน่ั่ง เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นยอมรับ
เงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้  

 

    เง ือ่นไขการยกเลกิการจอง 

อตัราคา่บรกิารรวม 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศก/์คนขบัรถน าเทีย่ว (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ขอเก็บคา่ทปิ  ทา่นละ 300 บาท/ทรปิ/ทา่น 
 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 



 

 

เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ เมือ่จองและช าระเงนิแลว้ ไม่สามารถ
ยกเลกิการเดนิทางได ้ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทาง เปลีย่นผูเ้ดนิทาง หรอื
ขอเงนิคนืทุกกรณี กรณีเจ็บป่วยกะทนัหนั จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่
จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษิทัจะท าการเลือ่น
การเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ ัง้นีท้า่นตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่ม่
สามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางได ้ตามความเป็นจรงิ และในกรณี
เจ็บป่วยกระทนัหนัก่อนล่วงหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ของสงวน
สทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี และเมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงด
การใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่น
สละสทิธิไ์มอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนืไมว่า่กรณีใดท ัง้ส ิน้ 

 
 

    เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา

ในกรณีทีม่นีกัท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 9 ท่านต่อ 1 รถตู ้และ

รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสาย

การบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อการ

จลาจล, ภยัธรรมชาต ,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนอื

ความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ  

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อนัเนือ่ง

เกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อุบตัเิหตุ

จากความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเอง  
 เมือ่ช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ 
จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด  

 มคัคุเทศก ์หวัหนา้ทวัร ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการ
ใหค้ าสญัญาใด ๆ ท ัง้ส ิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ ี
อ านาจลงนามและมปีระทบัตราของบรษิทัฯ ก ากบัเทา่น ัน้ 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือ
คา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พ ิม่ข ึน้ของนกัท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษิทั เช่น ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏวิตั ิ 
อุบตัเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความ
ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็น
ตน้ 

 
 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ 

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 
 


