
 
  
 
 
 
 
 
 

 

รหัสทัวร ์AD06-05 



 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
04.00 น. พรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ เคาน์เตอรส์ายการบนินกแอร ์  

โดยมเีจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกแกทุ่กท่าน 

06.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมือง สู่ จังหวัดอุดรธาน ีด้วยเท่ียวบิน DD300 

                    (ใช้ระยะเวลาเดินทาง โดยประมาณ 1ชั่วโมง) 

 

07.05 น. เดินทางถึง สนามบินอุดรธาน ี รบักระเป๋าเรยีบรอ้ยแล้ว น าท่านเดินทางด้วยรถตู้ วีไอพี  

เทีย่ง     บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร 

จากนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ ถ้านาค ีของดีคู่ ถ้านาคาส ำหรับ “ถ้า

นาคี” ต้ังอยู่ทำงฝ่ัง อ.บ้ำนแพง จ.นครพนม เป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวน่ำสนใจเชื่อมโยงควำมเชื่อในเรื่องพญำนำคกับ

ถ้ำนำคำ  ถ้ำนำคี มีลักษณะเป็นเพิงหินขนำดใหญ่และมี

ลวดลำยของเกล็ดพญำนำคบนพื้นผิวของหิน(คล้ำยถ้ำ

นำคำ) มีก้อนหินใหญ่ลักษณะเหมือนหินหัวงูอยู่ไม่ไกลกัน 

อีกท้ังหำกเดินทำงต่อไปอีกรำวคร่ึงกิโลเมตรก็จะมีจุดชม

วิว  “ผานาคี”  เป็นจุดชมวิวแม่น้ำโขงท่ีงดงำมอีกด้วย  

ส ำหรับถ้ำนำคี ไ ข่พญำนำค เศียรพญำนำค เป็นจุด

ท่องเท่ียวท่ีอยู่ในเส้นทำงเดินศึกษำธรรมชำติสำยใหม่ ภู

ลั งกำเหนือ  หรือ  เส้นทำงสำยธรรม -สำยพญำนำค 

(ระยะทำงประมำณ 12 กม.) ในเส้นทำงจะมีจุดน่ำสนใจต่ำง ๆ ให้เท่ียวชม ได้แก่ น้ำตกตำดโพธิ์-ถ้ำนำคี-วัง

นำคี-ผำนำคี-หินสำลึคึ-ลำนธรรม(หัวภู)-หินพญำศรีสัตตนำครำช-ไข่พญำนำค-หินโลมำ (วำฬ) -เจดีย์กอง

ข้ำวศรีบุญเนำว์ และเศียรพญำนำค (องค์ท่ี 9) ท่ีเพ่ิงค้นพบใหม่ล่ำสุด 

วันแรก กรุงเทพฯ • อุดรธาน ี• ถ้านาคี • บึงกาฬ        (-/กลางวัน/เย็น)        

             

                                                                                            

 



 
  
 
 
 
 
 
 

 

ได้เวลาสมควร เดินทางเข้าสู่ จ.บึงกาฬ 

ค่า     บรกิารอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร   

ทีพ่ัก  โรงแรมเดอะวัน ระดับ 4 ดาวจังหวัดบึงกาฬ หรอืเทยีบเท่า 

 

 

 

04.30น.         พาทุกท่านชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ หนิสามวาฬ ณ ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์ ท่ีนี่โดดเด่นด้วย

ภูเขำหินทรำย หน้ำผำ ถ้ำ กลุ่มหินรูปทรงต่ำงๆ และผืนป่ำท่ีอุดมสมบูรณ์ (เปลี่ยนยานพาหนะเป็นรถของ

อาสาป่าไม้ ภูสิงห์) ชม หินสามวาฬ ชมพระอำทิตย์ตกท่ีหิน หินสามวาฬโดยมีลักษณะเป็นภูเขำหินทรงมน

ทอดตัวยำวเรียงกัน 3 ก้อน มองจำกทำงอำกำศจะเห็นคล้ำยเป็นวำฬพ่อ แม ่ลูก ว่ำยน้ำด้วยกัน จำกน้ัน 

อิสระให้ท่ำนถ่ำยภำพแห่งควำมประทับใจ ชมพระอาทิตย์ขึ้น ตำมอัธยำศัย 

วันที่สอง ชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ จดุชมวิวหนิสามวาฬ • ถ้านาคา • ศาลปู่อือลือนาคราช    

                                                                                                                                                    (SET BOX/กลางวัน/เยน็)        

                                                                                            

 



 
  
 
 
 
 
 
 

 

เช้า บรกิารอาหารเช้าแบบท้องถิ่น (ข้าวจี่+หมูปิ้ ง) 

จากนั้น เดินทำงสู่ ถ้านาคาหรอื ถ้าพญานาค ต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีอุทยำนแห่งชำติภูลังกำ อ.บึงโขงหลง จ.บงึกำฬ ถ้ำนำคำ 

มีหินและผนังถ้ำดูคล้ำยพญนำค ท่ีมีรูปทรงคล้ำยพญำนำคหรืองูขนำดใหญ่นอนขดตัว โดยมีส่วนส ำคัญ ๆ 

ท้ังส่วนหัว ล ำตัว และเกล็ดพญำนำค (ตำมจินตนำกำรและควำมเชื่อของชำวบ้ำน)ตามต านานเรื่องเล่า

เชื่อมโยงกับความเชื่อของถ้าแห่งนีว่้า ถ้านาคาคานาคหรอืงูยักษ์ทีถู่กสาปให้กลายเปน็หิน  

 

 



 
  
 
 
 
 
 
 

 

 



 
  
 
 
 
 
 
 

  
เที่ยง       บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร  

บ่าย แวะขอพรศาลปู่อือลือนาคราช ต ำนำนปู่อือลือท่ีข้องเก่ียวกับบึงโขงหลงน้ัน เชื่อว่ำ เกดิจากการล่มเมือง

ของพญานาค ซึ่งเกิดจำกควำมรักท่ีไม่สมหวังระหว่ำงพญำนำคกับมนุษย์ ท ำให้เมืองท่ีเจริญรุ่งเรืองล่ม 

สลำย บริเวณแห่งน้ีเดิมเป็นท่ีต้ังเมือง ชื่อรัตพำนคร พญำนำคผู้ถูกสำบแห่งบึงโขงหลง  

   

น ำท่ำน ล่องเรอืบึงโขงหลง ไหว้ขอพรปู่อือลือ วังปู่เจ้ำอือลือนำครำช ณ เกาะดอนโพธิ ์ 

 

 

 

 

 

 

 



 
  
 
 
 
 
 
 

 

ค่า     บรกิารอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร   

ทีพ่ัก  โรงแรมเดอะวัน ระดับ 4 ดาวจังหวัดบึงกาฬ หรอืเทยีบเท่า 

 

 

เช้า    บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร 

จากนั้น น าท่านเดินทางกลับสู่ จ.อุดรธาน ีน าทุกท่านชมดินแดนอันศกัดิ์สิทธิวั์งนาคินทร ์ค าชะโนด ท่ีนี่เป็นป่ำท่ีมี 

ลักษณะเหมือนเกำะกลำงน้ำในอ่ำงเก็บน้ำกุดขำม เต็มไปด้วยต้นชะโนด ป่ำค ำชะโนดเป็นสถำนท่ี ๆ ปรำกฏ

ในต ำนำนพื้นบ้ำน เชื่อว่ำเป็นท่ีสิงสถิตของพญำนำค เจ้ำปู่ศรีสุทโธ เจ้ำย่ำศรีประทุมมำ ภำยในป่ำชะโนดมี

บ่อน้ำอยู่ตรงกลำงเกำะเรียกว่ำ บ่อค ำชะโนด เป็นน้ำใต้ดินท่ีพุ่งไหลซึมตลอดเวลำ ให้ท่ำนได้กรำบขอพรสิ่ง

ศักด์ิสิทธิ์เพ่ือควำมเจริญรุ่งเรืองและบังเกิดโชคลำภวำสนำ 

วันที่สาม บึงกาฬ • ค าชะโนด •  อุดรธาน ี                                                      (เช้า/กลางวัน/-)        

              

                                                                                            

 



 
  
 
 
 
 
 
 

  

 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหารวีทแีหนมเนือง จ.อุดรธาน ี

ให้ท่ำนได้เลือกซื้อของฝำกข้ึนชื่อของจังหวัดอุดรธำนี ไม่ว่ำจะเป็น แหนมเนือง กระยอทอด กระยอสด หมู

ยอ เมี่ยงพันหอม กุ้งพันอ้อย และอื่นๆ อีกมำกมำย ได้เวลำอันสมควรน ำทุกท่ำนออกเดินสู่สนำมบินอุดรธำนี  

19.30 น.  ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร ์เที่ยวบินที่ DD319 

20.30 น.  เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอ้มความประทับใจ 

                ........................................................................................................... 
 



 
  
 
 
 
 
 
 

อัตราค่าบรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 
 

เริม่เดินทาง กลับจากเดินทาง รถตู้ปรบั
อากาศ จ านวน ราคาปกติต่อ

ท่าน ราคาเด็ก พักเดี่ยวเพิ่ม 

17 ม.ีค. 66 19 ม.ีค. 66 รถตู้ 8 ทีน่ั่ง 16+1 9,999 9,999 2,000 

24 ม.ีค.66 26 ม.ีค.66 รถตู้ 8 ทีน่ั่ง 16+1 7,999 7,999 2,000 
06 เม.ย.66 
(วันหยุด) 

08 เม.ย.66 รถตู้ 8 ทีน่ั่ง 16+1 9,999 9,999 2,000 
07 เม.ย.66 09 เม.ย.66 รถตู้ 8 ทีน่ั่ง 16+1 8,999 8,999 2,000 
13 เม.ย.66 
(วันหยุด) 

15 เม.ย.66 รถตู้ 8 ทีน่ั่ง 16+1 10,999 10,999 2,000 
14 เม.ย.66 
(วันหยุด) 

16 เม.ย.66 รถตู้ 8 ทีน่ั่ง 16+1 10,999 10,999 2,000 
15 เม.ย.66 
(วันหยุด) 

17 เม.ย.66 รถตู้ 8 ทีน่ั่ง 16+1 9,999 9,999 2,000 
29 เม.ย.66 
(วันหยุด) 

01 พ.ค.66 รถตู้ 8 ทีน่ั่ง 16+1 10,999 10,999 2,000 
04 พ.ค.66 
(วันหยุด) 

06 พ.ค.66 รถตู้ 8 ทีน่ั่ง 16+1 9,999 9,999 2,000 
12 พ.ค.66 14 พ.ค.66 รถตู้ 8 ทีน่ั่ง 16+1 8,999 8,999 2,000 
19 พ.ค.66 21 พ.ค.66 รถตู้ 8 ทีน่ั่ง 16+1 8,999 8,999 2,000 
26 พ.ค.66 28 พ.ค.66 รถตู้ 8 ทีน่ั่ง 16+1 8,999 8,999 2,000 
03 มิ.ย.66 
(วันหยุด) 

05 มิ.ย.66 รถตู้ 8 ทีน่ั่ง 16+1 10,999 10,999 2,000 
09 มิ.ย.66 11 มิ.ย.66 รถตู้ 8 ทีน่ั่ง 16+1 9,999 9,999 2,000 
16 มิ.ย.66 18 มิ.ย.66 รถตู้ 8 ทีน่ั่ง 16+1 9,999 9,999 2,000 
23 มิ.ย.66 25 มิ.ย.66 รถตู้ 8 ทีน่ั่ง 16+1 8,999 8,999 2,000 
07 ก.ค.66 09 ก.ค.66 รถตู้ 8 ทีน่ั่ง 16+1 8,999 8,999 2,000 
14 ก.ค.66 16 ก.ค.66 รถตู้ 8 ทีน่ั่ง 16+1 8,999 8,999 2,000 
28 ก.ค.66 
(วันหยุด) 

30 ก.ค.66 รถตู้ 8 ทีน่ั่ง 16+1 10,999 10,999 2,000 
04 ส.ค.66 06 ส.ค.66 รถตู้ 8 ทีน่ั่ง 16+1 8,999 8,999 2,000 
11 ส.ค.66 
(วันหยุด) 

13 ส.ค.66 รถตู้ 8 ทีน่ั่ง 16+1 10,999 10,999 2,000 
25 ส.ค.66 27 ส.ค.66 รถตู้ 8 ทีน่ั่ง 16+1 8,999 8,999 2,000 
01 ก.ย.66 03 ก.ย.66 รถตู้ 8 ทีน่ั่ง 16+1 8,999 8,999 2,000 



 
  
 
 
 
 
 
 

08 ก.ย.66 10 ก.ย.66 รถตู้ 8 ทีน่ั่ง 16+1 8,999 8,999 2,000 
15 ก.ย.66 17 ก.ย.66 รถตู้ 8 ทีน่ั่ง 16+1 8,999 8,999 2,000 
29 ก.ย.66 01 ต.ค.66 รถตู้ 8 ทีน่ั่ง 16+1 8,999 8,999 2,000 
06 ต.ค.66 08 ต.ค.66 รถตู้ 8 ทีน่ั่ง 16+1 8,999 8,999 2,000 
13 ต.ค.66 
(วันหยุด) 

15 ต.ค.66 รถตู้ 8 ทีน่ั่ง 16+1 10,999 10,999 2,000 
20 ต.ค.66 22 ต.ค.66 รถตู้ 8 ทีน่ั่ง 16+1 9,999 9,999 2,000 
21 ต.ค.66 
(วันหยุด) 

23 ต.ค.66 รถตู้ 8 ทีน่ั่ง 16+1 10,999 10,999 2,000 

 
 

** การนัตต้ัีงแต่ 9 ท่านขึ้นไปออกเดินทางมหัีวหน้าทัวร ์ ** 
 กรณกีรุป๊เดินทางไมค่รบตามจ านวน ขอสงวนสิทธิเ์ล่ือนวันเดินทาง 

 
 

อัตรำค่ำบริกำรรวม 
 ต๋ัวเคร่ืองบินชั้นทัศนำจรไป-กลับพร้อมกรุ๊ป เป็นรำคำต๋ัวพิเศษไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงหรือเล่ือนวันเดินทำงได้ หำก

ลูกค้ำมีควำมประสงค์ท่ีจะเล่ือนวันเดินทำงหรืออยู่ต่อไม่กลับพร้อมกรุ๊ป ลูกค้ำจะต้องท ำกำรซื้อต๋ัวเคร่ืองบินใหม่เท่ำน้ัน 

 น้าหนกักระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องไม่เกิน 20 กก. ถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กก.  

 โรงแรมท่ีพัก 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่ำน)  กรณีพัก 3 ท่ำนจะเป็นท่ีนอนเสริม 

 อำหำรตำมรำยกำรระบุ (สงวนสิทธิ์ในกำรสลับมื้อหรือเปล่ียนแปลงเมนูอำหำรตำมสถำนกำรณ์)  

 ค่ำเข้ำชมสถำนท่ีตำมรำยกำรระบุ 

ค่ำรถตู้พร้อมคนขับท่องเท่ียวตำมรำยกำรระบุ 

ค่ำหัวหน้ำทัวร์น ำเท่ียวตำมรำยกำร 

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บำท (เป็นไปเง่ือนไขตำมกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกันกำรเดินทำง  ค่ำประกันอุบัติเหตุและค่ำรักษำพยำบำล คุ้มครองเฉพำะกรณีท่ีได้รับอุบัติเหตุระหว่ำง

กำรเดินทำง ไม่คุ้มครองถึงกำรสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ ำตัวของผู้เดินทำง ไม่รวมประกัน

สุขภำพและกันประกันโควิด-19  

อัตรำค่ำบริกำรไมร่วม 
ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำทิ อำหำรและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสำร, อินเทอร์เน็ต, มินิบำร์, ซักรีด ท่ีไม่ได้

ระบุไว้ในรำยกำร 

ค่ำใช้จ่ำยอันเกิดจำกควำมล่ำช้ำของ, อุบัติภัยทำงธรรมชำติ, กำรประท้วง, กำรจลำจล ,กำรนัดหยุดงำน, กำรถูก 

ปฏิเสธไม่ใหอ้อกและเขำ้เมือง จำกเจ้ำหน้ำท่ีตรวจคนเข้ำเมืองและเจ้ำหน้ำท่ีกรมแรงงำนท้ังท่ีเมืองไทย และ

ต่ำงประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือควำมควบคุมของบริษัทฯ 

ภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % และภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำย 3% 



 
  
 
 
 
 
 
 

 ค่ำทิปมัคคุเทศก์ , ไกด์ท้องถ่ิน , คนขับรถ 300 บำท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่ำน  

*หำกท่ำนพึงพอใจในกำรให้บริกำรของมัคคุเทศก์ สำมำรถให้เพ่ิมได้ตำมสินน้ำใจและควำมพึงพอใจของทุกท่ำน* 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่งและการยกเลิกทัวร ์

เอกสำรท่ีใช้ประกอบกำรเดินทำง  

• ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 

กำรจองทัวร์ : 

• กรุณำจองทัวร์ล่วงหน้ำก่อนกำรเดินทำงและช ำระค่ำมัดจ ำทัวร์ท่ำนละ 5,000 บำท ส่วนท่ีเหลือช ำระก่อนกำร

เดินทำงอย่ำงน้อย 20 วัน 

กรณียกเลิก :  

• แจ้งยกเลิกหรือเล่ือนวันเดินทำง 30 วัน ก่อนกำรเดินทำง : หักค่ำใช้จ่ำยจริงท่ีเกิดข้ึน อำทิ ค่ำมัดจ ำต๋ัวเคร่ืองบิน ,  

          รถตู้ VIP,ค่ำโรงแรมท่ีพัก ,ค่ำเข้ำชมสถำนท่ีท่องเท่ียว ,  

          ค่ำบริกำร     

• แจ้งยกเลิกหรือเล่ือนวันเดินทำง 15-29 วัน  : ยึดเงินค่ำทัวร์ 50% และ หักค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึนจริง อำทิ  

           ค่ำมัดจ ำต๋ัวเคร่ืองบิน , รถตู้ VIP, ค่ำโรงแรมท่ีพัก  

          ค่ำธรรมเนียมเข้ำชมสถำนท่ีท่องเท่ียว , ค่ำบริกำร 

• ในกรณีช ำระค่ำทัวร์เต็มจ ำนวนแล้ว แจ้งยกเลิกหรือเล่ือนวันเดินทำงน้อยกว่ำ 15 วัน ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บ

เงินค่ำทัวร์ท้ังหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆท้ังสิ้น   

 

เง่ือนไขกำรส ำรองท่ีน่ังกรุณำอ่ำนรำยละเอียดให้ครบถ้วนก่อนท ำกำรจองหำกท่ำนช ำระเงินแล้วจะถือว่ำท่ำนยอมรับใน

เง่ือนไขดังกล่ำวท้ังหมดและไมส่ำมำรถเรียกร้องใดๆได้ทุกกรณี 

เง่ือนไขกำรยกเลิกทัวร์เป็นไปตำมมำตรำ 28 ของพระรำชบัญญัติธุรกิจน ำเท่ียวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 

 

กรณจีองทัวรวั์นหยดุเทศกาล,วันหยดุนักขัตฤกษ์,วันหยุดยาวต่อเนื่อง และได้มกีารแจ้งยกเลิกทัวร ์ทางบรษัิทฯขอ

สงวนสิทธิเ์กบ็ค่าทวัรท์ั้งหมด โดยไม่มเีง่ือนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

 

กรณีเจ็บป่วย :  

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลรับรอง บริษัทฯ จะท ำกำรเล่ือน            

กำรเดินทำงของท่ำนไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังน้ีท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยท่ีไม่สำมำรถยกเลิกหรือเล่ือนกำรเดินทำงได้

ตำมควำมเป็นจริง 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้ำเพียง 7 วันท ำกำร ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินทุกกรณี 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  



 
  
 
 
 
 
 
 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเก็บค่ำใช้จ่ำยท้ังหมด กรณีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงและมีผลท ำให้คณะเดินทำงไม่ครบ

ตำมจ ำนวนท่ีบริษัทฯ ก ำหนดไว้ (8 ท่ำนข้ึนไป) เนื่องจำกเกิดควำมเสียหำยต่อทำงบริษัทฯ และผู้เดินทำงอ่ืนท่ี

เดินทำงในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน ำไปช ำระค่ำเสียหำยต่ำง ๆ ท่ีเกิดจำกกำรยกเลิกของท่ำน 

 

รำยละเอียดเพิ่มเติม 

➢ บริษัทฯมีสิทธิ์ในกำรเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อำจแก้ไขได้  

➢ พำหนะ , รำคำ และ รำยกำรท่องเท่ียว สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมโดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดิน 

ทำงเป็นส ำคัญ 

➢ ทำงบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หำกเกิดควำมล่ำช้ำจำก กำรประท้วง,กำรนัดหยุดงำน,กำรก่อจลำจล ,สำยกำร

บินยกเลิกบินหรือเปล่ียนแปลงเวลำบินและเท่ียวบิน ซึ่งอยู่นอกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทำง

ธรรมชำติ (ซึ่งลูกค้ำจะต้องยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอำจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตำมควำม

เหมำะสม) 

➢ ทำงบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หำกผู้เดินทำงประสบเหตุสภำวะฉุกเฉินจำกโรคประจ ำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจำก

อุบัติเหตุในรำยกำรท่องเท่ียว(ซึ่งลูกค้ำจะต้องยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือควำม

รับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

➢ ทำงบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หำกท่ำนใช้บริกำรของทำงบริษัทฯไม่ครบ อำทิ ไม่เท่ียวบำงรำยกำร,ไม่ทำน

อำหำรบำงมื้อ,เพรำะค่ำใช้จ่ำยทุกอย่ำงทำงบริษัทฯได้ช ำระค่ำใช้จ่ำยให้ตัวแทนต่ำงประเทศแบบเหมำจ่ำยขำด ก่อน

เดินทำงเรียบร้อยแล้วเป็นกำรช ำระเหมำขำด 

➢ ทำงบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หำกเกิดสิ่งของสูญหำยจำกกำรโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจำกควำม

ประมำทของนักท่องเท่ียวเอง 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแทแ้ล้วจึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง** 

 
 
 
 

 


