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วนัแรก กรุงเทพฯ  

 

20.00 น. พรอ้มกนั ณ ปั๊มน ำ้มนั ปตท. ดนิแดง-วภิำวด ี(ตรงขำ้ม ม.หอกำรคำ้ไทย)  จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ 

จงัหวดัอุดรธำน ี(ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 8 ช่ัวโมง) แหล่งทีเ่ทีย่วทางวัฒนธรรม ความเฃือ่ ประเพณี ไม่ว่า

จะชมสายลม ชมขนุเขา ชมดอกไม ้หรอืชมสายหมอก เป็นเมอืงทีเ่หมาะกับการพักผ่อนอย่างเงยีบสงบ ทีจ่ะท าใหคุ้ณ

ไดใ้กลช้ดิธรรมชาตทิีแ่ทจ้รงิ และยังสามารถเทีย่วไดต้ลอดทัง้ปี  

  
 

วนัสอง อุดรธำน ี- วดัโพธสิมภรณ์ - พพิธิภณัฑเ์มอืงอดุร - เกำะค ำชะโนด - บงึกำฬ 

 

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ รำ้นอำหำร 

                          

จากนั้นเดนิทางไปสักการะ วดัโพธสิมภรณ์ เป็นพระอารามหลวง ที่ต าบลหมากแขง้ มีความส าคัญทางประวัตศิาสตร์  

ซึ่งสรา้งในสมัยปลายรัชกาลที่ 5 โดยมหาอ ามาตย์ตรีพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร(โพธิ เนติโพธิ) ต าแหน่ง

สมุหเทศาภบิาลมณฑลอุดร ไดชั้กชวนราษฎรในหมู่บา้นหมากแขง้สรา้งวัด ซึง่เหล่าชาวบา้นต่างนยิมเรียกว่า วัดใหม่ 

ต่อมา พระเจา้วรวงศเ์ธอ กรมหลวงชนิวรสริวัิฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจา้ วัดราชบพธิสถติมหาสมีาราม กรุงเทพฯ ได ้

ทรงประทานนามว่า “วัดโพธสิมภรณ์” ใหเ้ป็นอนุสรณ์แก่ท่าน พระยาศรสีรุยิราชวรานุวัตร ผูส้รา้งวัดนี 

 

น าท่านเดนิทางไปยัง พพิธิภณัฑเ์มอืงอุดรธำน ีอาคารเกา่แกท่ีส่รา้งข ้นึในสมัยรัชกาลที ่6 สถาปัตยกรรมแบบโค

โลเนียล แบบยุโรป ภายในจัดแสดงเกีย่วกับ ความเป็นมาจังหวัดอดุรธานีตัง้แต่ประวัตศิาสตรโ์บราณคดธีรรมชาตวิทิยา 

ธรณีวทิยา ประวัตศิาสตรท์อ้งถิน่ ศลิปะวัฒนธรรม รวมถงึพระประวัต ิและพระเกยีรตคิุณของกรมหลวงประจักษ์ศลิาปา

คมผูก้อ่ตัง้เมอืงอดุรธานีโดยการท าเทคโนโลยทีีท่ันสมมัยมาชว่ย เสนอปรับบรรยากาศใหม้มีุมถ่ายภาพชคิ ๆ ชลิๆ ท า

ใหก้ารท่องเทีย่วชมพพิธิภณัฑน์่าสนใจมากยิง่ข ึน้ ไม่น่าเบือ่อกีดว้ย  

 

กลำงวนั            บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ รำ้นอำหำร พเิศษ!! บรกิำรทำ่นดว้ยเมนูแหนมเนอืง 

 

น าท่านเดนิทางไปยัง เกำะค ำชะโนด เชือ่กันว่าเป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิแ์ละดนิแดนลีล้ับ จุดเชือ่มต่อระหว่างเมอืงบาดาล

และโลกมนุษย ์สถานที่แห่งนี้ปรากฏในต านานพื้นบา้นทีเ่ชือ่กันว่าเป็นที่สงิสถติของพญานาคราชปู่ศรีสุทโธ และองค์

แม่ศรีปทุมมานาคราชเทวี และสิง่ลี้ลับต่างๆ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจรวมศรัทธาของคนในจังหวัดอุดรธานีและอีสาน

ตอนบน ค าชะโนดมีลักษณะเป็นเกาะลอยน ้า เมื่อเขา้มาถงึภายในพื้นทีข่องค าชะโนด จะรูส้กึไดถ้งึความร่มรื่น ร่มเย็น 

เพราะปกคลุมไปดว้ยตน้ชะโนดทั่วบรเิวณ ใหท้่านไดก้ราบไหวศ้าลเจา้ปู่ศรสีทุโธขอโชค ขอพร ขอลาภ ตามอัธยาศัย 
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**ค ำแนะน ำกำรสกักำระบูชำ** 

 

บรเิวณดา้นหนา้ทางเขา้เกาะค าชะโนด มรีา้นใหจ้ าหน่ายบายศร ีหรอืเครือ่งถวายต่างๆ จากนัน้เมือ่เดนิเขา้ไปยังเกาะค า

ชะโนดมจีุดไหวสั้กการะต่างๆ ดังนี ้

- จุดที ่1  ศาลาท าพธิทีีม่รูีปป้ันของพ่อปู่ศรสีทุโธ 

และแม่ย่าศรปีทุมมา (บรเิวณจุดนี้จะมพ่ีอ

พราหมณ์คอยใหค้ าแนะน าในการท าพธิ)ี 

o ส าหรับท่านใดทีต่อ้งการบน หรอืขอพร

ใหพ่้อปู่แม่ย่าช่วยเหลอืในเรือ่งต่างๆ 

ทางดา้นขวาของศาลาท าพธิ ีจะมี

เจา้หนา้ทีค่อยใหค้ าแนะน า นอกจากนี้

ส าหรับท่านทีต่อ้งการบน และขอพร

สามารถรับชดุบนไดท้ีจุ่ดใหบ้รกิาร 

โดยท าบุญตามก าลังทรัพยข์องท่าน  

หมายเหตุ: ชดุบน ประกอบไปดว้ย จาน

ใสด่อกดาวเรอืง เทยีน ใบเขยีนค าบนหรอืค าอธษิฐานของท่าน จากนัน้เจา้หนา้ทีจ่ะมอบ

กระดาษหนึง่ใบส าหรับเก็บไว ้และรายละเอยีดเกีย่วกับการเตรยีมตัวหากค าอธษิฐานของท่าน

เป็นจรงิ 

o ส าหรับท่านใดทีน่ าบายศรีพญานาคมาถวายใหหั้นหนา้ของบายศรพีญานาคเขา้หาตัวเรา 

หลังจากกล่าวบูชาจบ พ่อพราหมณ์จะน าบายศร ีไปวางไวท้ีห่นา้ของพ่อปู่ และแม่ย่า แต่ท่านใด

ทีป่ระสงคน์ ากลับ สามารถน ากลับได ้

- จุดที ่2  หลงัเสร็ตสิน้พธิ ีจากตรงศาลาของพ่อปู่และแม่ย่าทางดา้นขวาจะเป็นตน้ไทรใหญ่เพือ่ไปกราบ

ไหวพ่้อปู และแม่ย่าอกีครัง้ทีต่น้ไทรใหญ่ 

- จุดที ่3  ศาลเจา้ตรงตน้มะเดือ่ยกัษ์ ตน้มะเดือ่ขนาดใหญ่อายุนับ 100 ปี ทีเ่ชือ่กันว่าเป็นขมุทรัพยข์องพ่อ

ปู่ศรสีทุโธและแม่ย่าศรปีทุมมา ผูม้ักนยิมมากราบไหวข้อพร (ใหถู้กหวย) 

 

 

 

- จุดที ่4  บ่อน ้าศักดิส์ทิธิ ์ซึง่มคีวามเชือ่ว่า เป็นจุดเชือ่มต่อกับโลกบาดาล มนี ้า

ผุดตลอดทัง้ปี 

 

** ทัง้นี้จุด และพธิกีารกราบไหวสั้กการะต่างๆ ขึน้อยู่กับระเบยีบการจัดการ

ของทางค าชะโนด ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงภายหลัง ** 

 

 

 

 

 

                       ถนนคนเดนิ Bungkun Walking Street ซึง่จะมกีารจ าหน่ายสนิคา้ทีไ่ม่ท าลายสิง่แวดลอ้ม งานหัตถกรรม งาน

ศลิปะ สนิคา้หายาก และสนิคา้ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ และสว่นของลานกจิกรรมมกีารสง่เสรมิกลุ่มนักเรยีน นักศกึษาให ้

แสดงความสามารถทางดนตร ีเปิดใหบ้รกิารวันศุกร์-เสาร ์ตัง้แต่เวลา 16.00-21.00 น. 

 

            ** เพือ่ควำมเพลดิเพลนิในกำรทอ่งเทีย่ว ใหท้ำ่นอสิระอำหำรเย็นตำมอธัยำศยั ** 

 

พกัที ่ โรงแรม BK PLACE HOTEL หรอืระดบัเทยีบเท่ำเดยีวกนั 
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วนัทีส่ำม            บงึกำฬ - เขำสำมวำฬ - ภูทอก - ถ ำ้นำคำ - บงึโขงหลง - ศำลปู่ ออืลอืนำครำช - แวะซือ้ของฝำก - กรุงเทพฯ 

 

04.30 น. ตืน่เชา้ ชมพระอำทติยข์ ึน้ ณ จุดชมววิหนิสำมวำฬ โดยรถของชาวบา้นทอ้งถิน่ หนิสามวาฬ มลีักษณะเป็นหนิขนาด

ใหญ่ตดิหนา้ผาสูง แยกตัวเป็น 3 กอ้น มีอายุประมาณ  75 ลา้นปี เมื่อมองดูจากมุมสูงในระยะไกล หนิสามกอ้นนี้จะดู

คลา้ยกับฝูงครอบครัววาฬ ที่ประกอบดว้ยพ่อวาฬ แม่วาฬ และลูกวาฬ ซึง่เรียกตามขนาดของหนิแต่ละกอ้น พรอ้มน า

ท่านชมพระอาทติยข์ ึน้ หากอากาศดเีราจะไดสั้มผัสทะเลหมอกอย่างสวยงาม จากนัน้ อสิระใหท้่านถ่ายภาพแห่งความ

ประทับใจตามอัธยาศัย ณ จุดชมววิผาถ ้าฤๅษี จากนั้น คณะเดนิทางสู่ ก าแพงภูสงิห ์น าคณะกราบนมัสการ หลวงพ่อ

พระสงิห ์สิง่ศักดิส์ทิธิ ์ของภูสงิห ์ณ ลานสงิหห์มอบ ซึง่มีกอ้นหนิลักษณะคลา้ยสงิหก์ าลังหมอบอยู่ จนไดเ้วลาอัน

สมควร คณะเดนิทางกลับสูท่ีพั่ก 

 

 
 

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม   
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น าท่านเดินทางไปยัน เดินทางสู่ วดัถ ำ้ชยัมงคล ตั ้งอยู่ในเขต

อุทยานแห่งชาตภูิลังกา น าท่านเดนิผ่านบันไดพญานาคจากเชงิภู

ลังกา ผ่านผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์จากธรรมชาติ จนถึง  ถ ำ้นำคำ 

สถานที่ท่องเที่ยวที่มีต านานความเชื่อทอ้งถิ่นเรื่องของพญานาค 

ดว้ยลักษณะทางกายภาพของกลุ่มหนิที่พบภายในถ ้าพบว่ามีรูปร่าง

เหมือนล าตัวงูขดเลื้อยไปมา พรอ้มทัง้มีผิวดา้นนอกที่มีลักษณะ

เหมือนเกล็ดงู ท าใหเ้กดิจนิตนาการไปว่าสิง่นี้มองดูแลว้เหมือนกับ 

"งูยักษ์ที่กลายเป็นหนิ" (ใชเ้วลาเดนิภายในถ ้า ประมาณ 3 ช่ัวโมง 

ไป-กลับ) 

 

กลำงวนั            บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ รำ้นอำหำรหลบมุมซอย 8  

  

น าท่านเดนิทางสู่ น าชมและถ่ายภาพ บงึโขงหลง ทะเลสาบขนาด

ใหญ่ที่เป็นพื้นที่อนุรักษ์พันธุน์ก โดยเฉพาะนกน ้าที่ยา้ยถิน่เขา้มาในช่วงฤดูหนาว ทัง้ห่านป่า นกเป็ดน ้า นกยาง นก

กระเต็น มีจุดดูนกอยู่ดอนสวรรค์ เป็นแหล่งพักผ่อนและชมวิวทิวทัศน์ มองเห็นภูลังกาเป็นฉากหลัง จากนั้น คณะ

ถ่ายภาพคู่กับ ศำลปู่ ออืลอืนำครำช พญานาคผูถู้กสาบแห่งบึงโขงหลง สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดนิทำงกลบัสู่

กรุงเทพฯ  

14.00 น. น าท่านเดนิทางออกจาก บงึกำฬ  

17.30 น. น าท่าน แวะซือ้ของฝำกและรบัประทำนอำหำร  

20.30 น. เดนิทางถงึ ปั๊มน ำ้มนั ปตท. ดนิแดง-วภิำวด ี(ตรงขำ้ม ม.หอกำรคำ้ไทย) โดยสวัสดภิาพ 

** ขอขอบพระคุณทีเ่ลอืกใชบ้รกิำร ** 

 

อตัรำคำ่บรกิำร 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

 

ประเภทพำหนะ รำคำทำ่นละ 

 

พกัเดีย่ว 

 

18 – 20 กนัยำยน 2563 รถตู ้VIP 4,999 700 

25 – 27 กนัยำยน 2563 รถตู ้VIP 4,999 700 

02 – 04 ตุลำคม 2563 รถตู ้VIP 4,999 700 

09 – 11 ตุลำคม 2563 รถตู ้VIP 4,999 700 

11 – 13 ตุลำคม 2563 
(วนัคลำ้ยวนัสวรรคต ร.9) 

รถตู ้VIP 4,999 700 

16 – 18 ตุลำคม 2563 รถตู ้VIP 4,999 700 

22 – 24 ตุลำคม 2563 
(วนัปิยมหำรำช) 

รถตู ้VIP 4,999 700 

23 – 25 ตุลำคม 2563 
(วนัปิยมหำรำช) 

รถตู ้VIP 4,999 700 

30 ต.ค. – 01 พ.ย. 2563 รถตู ้VIP 4,999 700 
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06 – 08 พฤศจกิำยน 2563 รถตู ้VIP 4,999 700 

13 – 15 พฤศจกิำยน 2563 รถตู ้VIP 4,999 700 

20 – 22 พฤศจกิำยน 2563 รถตู ้VIP 4,999 700 

27 – 29 พฤศจกิำยน 2563 รถตู ้VIP 4,999 700 

04 – 06 ธนัวำคม 2563 
(วนัคลำ้ยวนัพระบรมรำชสมภพ ร.9) 

รถตู ้VIP 4,999 700 

05 – 07 ธนัวำคม 2563 
(วนัคลำ้ยวนัพระบรมรำชสมภพ ร.9) 

รถตู ้VIP 4,999 700 

09 – 11 ธนัวำคม 2563 
(วนัรฐัธรรมนูญ) 

รถตู ้VIP 4,999 700 

11 – 13 ธนัวำคม 2563 รถตู ้VIP 4,999 700 

18 – 20 ธนัวำคม 2563 รถตู ้VIP 4,999 700 

25 – 27 ธนัวำคม 2563 รถตู ้VIP 4,999 700 

30 ธ.ค. 63 – 01 ม.ค. 64 
(วนัปีใหม)่ 

รถตู ้VIP 5,999 800 

 

***คำ่บรกิำรขำ้งตน้ ยงัไมร่วมคำ่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ ำเทีย่วทำ่นละ 300 บำท /ทรปิ/ตอ่ทำ่น*** 

กำรเดนิทำงในแต่ละคร ัง้จะตอ้งมผูีโ้ดยสำรจ ำนวน 6 - 8 ทำ่น ตอ่ 1 คนัรถตู ้ถำ้ผูโ้ดยสำรไม่ครบจ ำนวนดงักลำ่ว บรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นกำรเลือ่นกำรเดนิทำง หรอืเปลีย่นแปลงรำคำ ** ในกรณีทีลู่กคำ้เดนิทำงไมถ่งึ 6 ทำ่น และประสงคท์ีจ่ะเดนิทำง 
ลูกคำ้จะตอ้งช ำระคำ่สว่นตำ่งเพิม่เตมิ กรุณำตดิตอ่สอบถำมเจำ้หนำ้ทีอ่กีคร ัง้ ** 
 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 
 

  ค่ารถตู ้VIP น าเทีย่วตามรายการ 

  ค่าที่พัก หอ้งละ 2 ท่าน พรอ้มอาหารเชา้ ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการ หรือระดับเดียวกัน ทัง้นี้บริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการ

เปลีย่นแปลงหอ้งพัก  

  ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ  

  ค่าอาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ     

  ค่าจา้งมัคคุเทศก ์และทมีงานคอยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

  ค่าประกันอบัุตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

 

  ค่าตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ 

  ค่าใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน่ ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่

นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

  ค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ 

อบัุตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสัิย

อืน่ เป็นตน้ 



 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสทัวร ์AD01-15 

  คำ่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ ำเทีย่ว ทำ่นละ 300 บำท/ทรปิ/ตอ่ทำ่น 

  ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 

เงือ่นไขกำรช ำระคำ่บรกิำร 

1. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช ำระเงนิมดัจ ำคำ่ทวัร ์ เป็นจ ำนวน 1,500 บำทตอ่ทำ่น พรอ้มส ำเนำบตัรประชำชน เพือ่

ส ำรองทีน่ ัง่ และส ำหรบัท ำกำรจองควิทีค่ ำชะโนด  

2. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช ำระเงนิคำ่บรกิำรสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมดกอ่นวนัเดนิทำงอยำ่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักท่องเทีย่ว

หรอืเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อื

ว่านักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร์ 

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

เงือ่นไขกำรยกเลกิกำรเดนิทำง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอยกเลกิการเดินทาง หรือเลื่อนการเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูม้ีชือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง

กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชีือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อีเมลล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบ

หนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่

ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 30 วัน ขึน้ไป คนืเงนิค่าทัวรเ์ต็มจ านวน ของค่าทัวรท์ีช่ าระแลว้ และหักค่าใชจ้่ายทีจ่่ายจรงิ ไดแ้ก ่

ค่ายานพาหนะ รา้นอาหาร โรงแรมทีพั่ก ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่ว ค่าบรกิาร หรอืค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  

** ในกรณีทีว่นัเดนิทำงตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิกำรเดนิทำงไมน่อ้ยกวำ่ 30 วนั ** 

2.2 ยกเลกิก่อนวันเดนิทาง 15 - 29 วัน คืนเงนิค่าทัวร์ 50% และหักค่าใชจ้่ายที่จ่ายจรงิ ไดแ้ก่ ค่ายานพาหนะ รา้นอาหาร 

โรงแรมทีพั่ก ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่ว ค่าบรกิาร หรอืค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 0 - 14 วัน ไม่คนืเงนิค่าทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด** 

 

เงือ่นไขและขอ้ก ำหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรือใชบ้ริการตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่าน 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 

และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสยีหาย

ของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 

5. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้  

 

 

 


