
ไปโลด...คำำ�ชะโนดไปโลด...คำำ�ชะโนด
อุุดรธ�นี หนอุงคำ�ย 2วััน 1คำืน

4,555฿/ท่่�นร�คำ�
เร่�มต้้น

เดินท่�งได้ต้ั�งแต้่ ตุ้ล�คำม 63 - เมษ�ยน 64



ร�ยละเอุียดโปรแกรม

03.00 น.

06.00 น.

07.05 น.

คณะพร้้อมกััน ณ สน�มบิินดอุนเมือุง อาคาร้ผู้้้โดยสาร้ขาออกัในปร้ะเทศ ชั้ั�น 
3 อาคาร้ 2 ปร้ะตู้ 14 เคาน์เตูอร้์สายกัาร้บิินนกัแอร้์(DD) โดยมีเจ้้าหน้าที�ของบิร้ิ
ษััทฯคอยตู้อนร้ับิและอำานวยความสะดวกัในกัาร้เชั้็คเอกัสาร้และสัมภาร้ะกั่อนกัาร้
เดินทาง

ออกัเดินทางส้่ จัังหวััดอุุดรธ�นี โดยส�ยก�รบิินนกแอุร ์เที�ยวบิินที� DD9200  
(ใชั้้เวลาบิินปร้ะมาณ 1.10 ชั้ม.)

ถึึง สน�มบิินอุุดรธ�นี  ร้ับิสัมภาร้ะเร้ียบิร้้อยแล้ว ยินดีตู้อนร้ับิเข้าส้่ จ้ังหวัด
อุดร้ธานี 

นำาท่านเดินทางส้่  วััดป่�ภููก้อุน watpaphukon  สถึานที�ปฏิิบิัตูิธร้ร้ม ตูั�งอย้่ใน
เขตูป่าสงวนแห่งชั้าตูิป่านาย้งและป่านำ�าโสม ท้องที�บิ้านนาคำาใหญ่่ ตูำาบิลบิ้านกั้อง 
เป็น ร้อยตู่อแผู้่นดิน 3 จ้ังหวัด คือ อุดร้ธานี,เลยและหนองคาย มีวิหาร้มี
ลักัษัณะเป็นสถึาปัตูยกัร้ร้มไทยปร้ะยุกัตู์สมัยร้ัตูนโกัสินทร้์ ภายในถึ้กัตูกัแตู่ง
อย่างวิจ้ิตูร้ตูร้ะกัาร้ตูา แฝงไปด้วยเร้่�องร้าวคำาสอนของพร้ะพุทธเจ้้า ภู�ยในวััด
มีพระบิรมส�รีร่กธ�ตุ้บิรรจัุ ในพระเกศพระร่วังโรจัน์ศรีบิูรพ� ซึ่ึ�งเป็นปร้ะธาน
ปร้ะดิษัฐานหน้าองค์พร้ะปฐมร้ัตูนบิ้ร้พาจ้าร้ย์มหาเจ้ดีย์ มีพร้ะพุทธไสยาสน์
โลกันาถึศาสดามหามุนี พร้ะพุทธไสยาสน์หินอ่อนสีขาว ความยาว 20 เมตูร้ 
สร้้างด้วยหินอ่อนจ้ากัปร้ะเทศอิตูาลี ที�นำามาเร้ียงซึ่้อนกัันถึึง 42 กั้อน เป็นหิน
อ่อนที�มีความสวยงามและทนทานมากัที�สุด ใชั้้ร้ะยะเวลาในกัาร้สร้้างถึึง 6 ปี ที�นี�
ถึ้กัยกัให้เป็นศ้นย์ร้วมจ้ิตูใจ้ของพุทธศาสนิกัชั้นชั้าวอีสานอีกัหนึ�งแห่ง.

DAY 1
สน�มบิินดอุนเมือุง – จัังหวััดอุุดรธ�นี – วััดป่�ภููก้อุน – วััดผ�ต้�กเสื�อุ    

    วััดโพธ่�ชัย(หลวังพ่อุพระใส) – ต้ล�ดท่่�เสด็จั



เท่ี�ยง รับิประท่�นอุ�ห�รกล�งวััน ณ ภูัต้ต้�คำ�ร

นำาท่านเดินทางส้่ วััดผ�ต้�กเสื�อุ Wat Pha Tak Suea  อำาเภอสังคม จ้ังหวัด
หนองคาย เป็นวัดที�ตูั�งอย้่บินยอดเขาส้ง บิร้ร้ยากัาศภายในวัดร้่มร้่�น เงียบิสงบิ 
มีจุ้ดไหว้พร้ะด้านหน้าทางเข้า 1 จุ้ด และด้านในโบิสถึ์ 1 จุ้ด ทางเดินเข้าโบิสถึ์มี
บิันไดพญ่านาคทอดยาวไปจ้นถึึงตูัวโบิสถึ์  Hilight  ไฮไลท่์ขอุงท่ี�วััดแห่งนี� คำือุ 
Skywalk พื�นกัร้ะจ้กัที�ยื�นออกัมาจ้ากัหน้าผู้า ให้นักัท่องเที�ยวได้เดินออกัไป
สัมผู้ัสบิร้ร้ยากัาศบินกัร้ะจ้กัใสแบิบิตูื�นเตู้น ชั้มวิวแม่นำ�าโขงที�กัั�นร้ะหว่าง
ปร้ะเทศไทยกัับิปร้ะเทศ ลาว นอกัจ้ากั Skywalk แล้ว วัดผู้าตูากัเสื�อยังมีอีกัจุ้ด
ชั้มวิวที�อย้่ใกัล้กัันเป็นชั้ะง่อนผู้ายื�นออกัไป ให้นักัท่องเที�ยวได้เป็นภาพมุมส้งที�มี
ภาพเบิื�องหลังเป็นแม่นำ�าโขงและธร้ร้มชั้าตูิโดยร้อบิทั�ง 2 ฝั�งแม่นำ�าโขง (ไม่ร้วมค่า
เดินบินสกัายวอลค์)

นำาท่านเดินทางส้่ วััดโพธ่�ชัย Wat Pho Chai พร้ะอาร้ามหลวงวัดเกั่าแกั่ที�มี
ความสำาคัญ่แห่งจ้ังหวัดหนองคาย  เนื�องจ้ากัเป็นที�ประดิษฐ�นหลวังพ่อุพระใส
อุันศักดิ�สิท่ธ่� ถึือเป็นพระพุท่ธรูปคำู่บิ้�นคำู่เมือุงท่ี�มีต้ำ�น�นผูกพันกับิท่ั�งช�วัไท่ย
และช�วัล�วัในปร้ะวัตูิศาสตูร้์ เป็นที�เคาร้พสักักัาร้ะอย่างส้งสุดของชั้าวหนองคาย
 และผู้้้คนลุ่มนำ�าโขงแห่งนี� พระพุท่ธรูปขัดสม�ธ่ร�บิป�งม�รวั่ชัย  หล่อด้วยทอง
สุกัอันเป็นเนื�อทองคำา  92 เปอร้์เซึ่็นตู์ ซึ่ึ�งมีพร้ะพุทธลักัษัณะอันงดงาม  มี
ตูำานานที�เล่าสืบิตู่อกัันมาถึึงปร้ะวัตูิของหลวงพ่อพร้ะใสว่าสร้้างข้�นโดยพร้ะ ธิดา  
3 องค์ ของพร้ะไชั้ยเชั้ษัฐาธิร้าชั้  กัษััตูร้ิย์แห่งล้านชั้้างซึ่ึ�งได้หล่อพร้ะพุทธร้้ปข้�น 
3 องค์ และขนานนามพร้ะพุทธร้้ปตูามนามของตูนเองไว้ด้วยว่า  “พร้ะสุกั” 
ปร้ะจ้ำาพร้ะธิดาคนโตู  “พร้ะเสร้ิม” ปร้ะจ้ำาพร้ะธิดาคนกัลาง และ “พร้ะใส” ปร้ะจ้ำา
พร้ะธิดาคนสุดท้อง ซึ่ึ�งมีขนาดลดหลั�นกัันตูามลำาดับิ 



เช้�

จ้ากันั�นนำาท่านเดินทางส้่ ต้ล�ดท่่�เสด็จั หรือุ ต้ล�ดอุินโดจัีน แหล่งร้วมสินค้า
นำาเข้ามาจ้ากัปร้ะเทศเพื�อนบิ้าน มีสินค้าหลากัหลายทั�งของกัินของใชั้้ เสื�อผู้้า 
ร้าคาไม่แพง ร้วมถึึงสินค้า OTOP เชั้่น หม้ยอ ปลาส้ม ไส้กัร้อกัอีสาน กัุนเชั้ียง 
ผู้ลไม้อบิแห้ง มะพร้้าวแกั้ว ฯลฯ อิสร้ะให้ท่านได้เดินชั้้อปป้�ง เดินเล่นถึ่ายร้้ปร้ิม
ถึนนมีชั้ัย  *อุิสระอุ�ห�รเย็น ณ ต้ล�ดท่่�เสด็จั ต้�มอุัธย�ศัย

นำาท่านเข้าส้่ที�พักั HOP INN HOTEL หร้่อเทียบิเท่า
(หม�ยเหตุ้ : โรงแรมไม่มีบิร่ก�รห้อุงพักแบิบิ 3 ท่่�น จัึงแนะนำ�ให้ลูกคำ้�ท่่�นท่ี� 
3 ซื้ื�อุพักเดี�ยวัเพิ�ม )

รับิประท่�นอุ�ห�รเช้�

นำาท่านเดินทางส้่อำาเภอบิ้านดุงเข้าส้่ คำำ�ชะโนด หรือุ วัังน�คำินท่ร์คำำ�ชะโนด เชั้ื�อ
กัันว่าเป็นสถ�นท่ี�ศักดิ�สิท่ธ่�ดินแดนลี�ลับิ จัุดเชื�อุมต้่อุเมือุงบิ�ด�ลและโลก
มนุษย์  สถึานที�แห่งนี�ปร้ากัฏิในตูำานานพื�นบิ้านเชั้ื�อกัันว่าเป็นที�สิงสถึิตูของ
พญ่านาคร้าชั้ป้่ศร้ีสุทโธและองค์แม่ศร้ีปทุมมานาคร้าชั้เทวี และสิ�งลี�ลับิตู่าง ๆ เป็น
ที�ยึดเหนี�ยวจ้ิตูใจ้ร้วมศร้ัทธาของคนในจ้ังหวัดอุดร้ธานีและอีสานตูอนบิน คำาชั้ะโน
ดมีลักัษัณะเป็นเกัาะลอยนำ�า  เมื�อเข้ามาถึึงภายในพื�นที�ของคำาชั้ะโนด จ้ะร้้้สึกัได้ถึึง
ความร้่มร้่�น เพร้าะปกัคลุมไปด้วยตู้นชั้ะโนดทั�วบิร้ิเวณ ให้ท่านไดก้ร�บิไหวั้ศ�ล
เจั้�ปู่ศรีสุท่โธขอุโชคำขอุล�ภู ตูามอัธยาศัย *TIP ก�รเข้�ไปสักก�ระต้้อุงเดินเท่้�
เปล่�เข้�ไปเท่่�นั�น เมื�อุไปถึงจัะมีเจั้�หน้�ท่ี�คำอุยอุำ�นวัยคำวั�มสะดวัก แนะนำ�วั่ธี
ก�ร เดินเข้�สักก�ระ และจััดห�ท่ี�วั�งรอุงเท่้�ไวั้ให้คำ่ะกฎระเบิียบิ 6 ข้อุห้�ม ใน
ก�รม�คำำ�ชะโนด ได้แก่   1. ไม่จัุดธูปเท่ียนบิูช�ในป่�คำำ�ชะโนด  2. ให้นำ�พ�น
บิ�ยศรีหรือุเคำรื�อุงเซื้่นไหวั้กลับิ เพื�อุเป็นก�รลดขยะ 3. ไม่โยนเหรียญลงบิ่อุนำ��
ศักดิ�สิท่ธ่�  4. งดปล่อุยปล�และสัต้วั์นำ��ลงไปในแหล่งนำ�� 5. ไม่ผูกผ้�แพร 7 สี 

DAY 1
สน�มบิินดอุนเมือุง – จัังหวััดอุุดรธ�นี – วััดป่�ภููก้อุน – วััดผ�ต้�กเสื�อุ    

    วััดโพธ่�ชัย(หลวังพ่อุพระใส) – ต้ล�ดท่่�เสด็จั



เท่ี�ยง รับิประท่�นอุ�ห�รกล�งวััน ณ ภูัต้ต้�คำ�ร

นำาท่านเข้าชั้ม พิพิธภูัณฑ์์เมือุงอุุดรธ�นี อาคาร้เกั่าแกั่ที�สร้้างข้�นในสมัยร้ัชั้กัาล
ที� 6 สถึาปัตูยกัร้ร้มแบิบิโคโลเนียล ภายในจ้ัดแสดงเร้่�องร้าวเกัี�ยวกัับิจ้ังหวัด
อุดร้ธานี ตูั�งแตู่ปร้ะวัตูิศาสตูร้์ โบิร้าณคดี ธร้ร้มชั้าตูิวิทยา ธร้ณีวิทยา 
ปร้ะวัตูิศาสตูร้์ท้องถึิ�น ศิลปะวัฒนธร้ร้ม ร้วมถึึงพร้ะปร้ะวัตูิและพร้ะเกัียร้ตูิคุณ
ของกัร้มหลวงปร้ะจ้ักัษั์ศิลาปาคมผู้้้กั่อตูั�งเมืองอุดร้ธานี ด้วยกัาร้นำาเทคโนโลยีที�
ทันสมัยมาชั้่วยนำาเสนอปร้ับิแตู่งบิร้ร้ยากัาศให้มีมุมถึ่ายภาพชั้ิค ๆ ทำาให้กัาร้เที�ยว
ชั้มพิพิธภัณฑ์์น่าสนใจ้มากัข้�น ไม่น่าเบิื�ออีกัตู่อไป

จ้ากันั�นนำาท่านแวัะซื้ื�อุขอุงฝ�กขอุงท่ี�ระลึกตูิดไม้ตูิดมือกัลับิไปฝากัคนที�ท่านร้ักั 
เชั้่น แหนมเนือง หม้ยอ แหนมซึ่ี�โคร้งหม้  มะพร้้าวแกั้ว ผู้้าไหมลายขิด เป็นตู้น 
อิสร้ะให้ท่านได้เลือกัซึ่ื�อของฝากั *อุิสระอุ�ห�รเย็นต้�มอุัธย�ศัย จ้ากันั�น
สมควร้แกั่เวลานำาท่านเดินทางส้่สนามบิินเมืองอุดร้ธานี

หม�ยเหตุ้ : คำณะคำวัรเดินท่�งไปถึงสน�มบิินเพื�อุท่ำ�ก�รเช็คำอุินก่อุนขึ�นเคำรื�อุงประม�ณ 1-2 ชม.เพื�อุหลีก
เลี�ยงสถ�นก�รณ์ฉุุกเฉุินท่ี�อุ�จัเกิดขึ�น เช่น สภู�พก�รจัร�จัรท่ี�คำับิคำั�ง,สภู�พอุ�ก�ศและอุื�นๆ โดยมีต้ัวัแท่น
บิร่ษัท่(มัคำคำุเท่ศก์,หัวัหน้�ท่ัวัร์,คำนขับิรถ)เป็นผู้พิจั�รณ�และบิร่ห�รเวัล�อุย่�งเหม�ะสม บิร่ษัท่ขอุสงวัน
สิท่ธ่�คำืนเง่นทุ่กกรณีห�กลูกคำ้�ไม่ส�ม�รถขึ�นเคำรื�อุงกลับิต้�มวัันและเวัล�เท่ี�ยวับิินท่ี�ระบิุในร�ยก�รท่ัวัร์

6. ไม่ท่�แป้งหรือุขัดถูต้้นไม้



22.00 น.

23.10 น.

ออกัเดินทางส้่กัรุ้งเทพฯ โดยส�ยก�รบิินนกแอุร์ เที�ยวบิินที� DD9219

เดินทางถึึง สน�มบิินดอุนเมือุง(กรุงเท่พฯ) โดยสวัสดิภาพ พร้้อมความปร้ะทับิใจ้

*คำ่�บิร่ก�รข้�งต้้นเฉุพ�ะนักท่่อุงเท่ี�ยวัช�วัไท่ยเท่่�นั�น  คำ่�ท่ัวัร์ไม่รวัมคำ่�ท่ิปมัคำคำุเท่ศก์และคำนขับิรถ 
ท่่�นละ  500 บิ�ท่ / ต้ลอุดก�รเดินท่�ง / ต้่อุท่่�น   ชำ�ระท่ี�สน�มบิินก่อุนอุอุกเดินท่�ง

อุัต้ร�คำ่�บิร่ก�ร
กำ�หนดวัันเดินท่�ง ผู้ใหญ่ พักเดี�ยวัเพิ�ม ไซื้ส์กรุ�ป ส�ยก�รบิิน

24 - 25 ตุ้ล�คำม 2563 4,999 +600 20 DD

14 - 15 พฤศจั่ก�ยน 2563 4,999 +600 20 DD

28 - 29 พฤศจั่ก�ยน 2563 4,999 +600 20 DD

12 -13 ธันวั�คำม 2563 4,999 +600 20 DD

19 - 20 ธันวั�คำม 2563 4,999 +600 20 DD

16 – 17 มกร�คำม 2564 4,999 +600 20 DD

23 - 24 มกร�คำม 2564 4,999 +600 20 DD

13 - 14 กุมภู�พันธ์ 2564 4,999 +600 20 DD

20 - 21 กุมภู�พันธ์ 2564 4,999 +600 20 DD

13 - 14 มีน�คำม 2564 4,999 +600 20 DD

20 - 21 มีน�คำม 2564 4,999 +600 20 DD

17 - 18 เมษ�ยน 2564 4,999 +600 20 DD

24 - 25 เมษ�ยน 2564 4,999 +600 20 DD



• คำ่�ต้ั๋วัเคำรื�อุงบิินไป-กลับิต้�มร�ยก�รท่ี�ระบิุ (ท่่�นส�ม�รถนำ�สัมภู�ระ ขึ�นเคำรื�อุงได้ 7 กก.)
• คำ่�ภู�ษีสน�มบิิน
• คำ่�รถรับิ-ส่ง นำ�เท่ี�ยวัต้�มร�ยก�ร
• คำ่�โรงแรมท่ี�พักต้�มท่ี�ระบิุในร�ยก�ร พักห้อุงละ 2 ท่่�น 
• คำ่�ธรรมเนียมเข้�ชมสถ�นท่ี�ต้่�งๆ ต้�มร�ยก�รท่ี�ระบิุ 
• คำ่�อุ�ห�รต้�มท่ี�ระบิุในร�ยก�ร   
• คำ่�มัคำคำุเท่ศก์ท่้อุงถิ�นคำอุยอุำ�นวัยคำวั�มสะดวักต้ลอุดก�รเดินท่�ง 
• คำ่�ประกันอุุบิัต้ิเหตุ้ระหวั่�งเดินท่�ง วังเงินท่่�นละ 500,000 - 1,000,000 บิ�ท่  (เงื�อุนไข

ต้�มกรมธรรม์)

• คำ่�ใช้จั่�ยส่วันต้ัวันอุกเหนือุจั�กร�ยก�รท่ี�ระบิุ เช่น คำ่�ท่ำ�หนังสือุเดินท่�ง คำ่�โท่รศัพท่์ คำ่�
โท่รศัพท่์ท่�งไกล คำ่�อุินเต้อุร์เน็ต้ คำ่�ซื้ักรีด

• คำ่�มินิบิ�ร์ในห้อุง รวัมถึงคำ่�อุ�ห�รและเคำรื�อุงดื�มท่ี�สั�งเพิ�มนอุกเหนือุร�ยก�ร(กรุณ�
สอุบิถ�มจั�กหัวัหน้�ท่ัวัร์ก่อุนก�รใช้บิร่ก�ร)

• คำ่�นำ��หนักกระเป๋�โหลดใต้้ท่้อุงเคำรื�อุง
• คำ่�ท่ัวัร์ไม่รวัมคำ่�ท่ิปมัคำคำุเท่ศก์และคำนขับิรถ ท่่�นละ 500  บิ�ท่/ต้ลอุดก�รเดินท่�ง/ต้่อุ

ท่่�น 
• กรณีท่ี�ลูกคำ้�เป็นช�วัต้่�งช�ต้ิ  ต้้อุงชำ�ระเพิ�ม ท่่�นละ 500 บิ�ท่
• กรณีเด็กท่ี�มีอุ�ยุ 0 - 2 ปี(Infant) ชำ�ระคำ่�ท่ัวัร์ 50 % จั�กร�คำ�ท่ัวัร์ขอุงผู้ใหญ่ แต้่ไม่

เก็บิคำ่�ท่ิปมัคำคำุเท่ศก์และคำนขับิรถ 
• คำ่�ท่ิปหัวัหน้�ท่ัวัร์ขึ�นอุยู่กับิคำวั�มพึงพอุใจัขอุงท่่�น
• คำ่�ภู�ษีมูลคำ่�เพิ�ม 7% และภู�ษีหัก ณ ท่ี�จั่�ย 3%

• ในก�รจัอุงท่ัวัร์กรุณ� ชำ�ระคำ่�ท่ัวัร์เต้็มจัำ�นวัน พร้อุมส่งสำ�เน�บิัต้รประช�ชน หลังจั�ก
ท่ำ�ก�รจัอุงท่ัวัร์ 3 วััน  ห�กไม่ชำ�ระต้�มท่ี�บิร่ษัท่กำ�หนด ขอุอุนุญ�ต้ต้ัดท่ี�นั�งเพื�อุให้ลูกคำ้�
ท่่�นอุื�นท่ี�รอุท่ี�นั�งอุยู่โดยอุัต้โนมัต้ิ  เมื�อุท่่�นชำ�ระเง่นคำ่�ท่ัวัร์เรียบิร้อุยแล้วั ท่�งบิร่ษัท่ฯ
ถือุวั่�ท่่�นยอุมรับิเงื�อุนไขและข้อุต้กลงต้่�งๆท่ี�ได้ระบิุไวั้ท่ั�งหมดนี�แล้วั

อุัต้ร�คำ่�บิร่ก�รนี�รวัม

อุัต้ร�คำ่�บิร่ก�รนี�ไม่รวัม

เงื�อุนไขก�รให้บิร่ก�ร



ก�รยกเลิก

หม�ยเหตุ้

• เนื�อุงจั�กร�คำ�ท่ัวัร์นี�เป็นร�คำ�โปรโมชั�น ต้ั๋วัเคำรื�อุงบิินก�รันต้ีก�รจั่�ยเงินล่วังหน้�เต้็ม 
100%  เมื�อุจัอุงและชำ�ระเง่นแล้วั  ไม่ส�ม�รถยกเลิก,เลื�อุน,เปลี�ยนผู้เดินท่�ง,ขอุคำืนเง่น
ทุ่กกรณี  และเมื�อุท่่�นอุอุกเดินท่�งไปกับิคำณะแล้วั ท่่�นงดก�รใช้บิร่ก�รร�ยก�รใด
ร�ยก�รหนึ�งหรือุไม่เดินท่�งพร้อุมคำณะถือุวั่�ท่่�นสละสิท่ธ่�ไม่อุ�จัเรียกร้อุงคำ่�บิร่ก�รและ
เง่นมัดจัำ�คำืนไม่วั่�กรณีใดท่ั�งสิ�น. 

• บิริษัท่ขอุสงวันสิท่ธิ�ในก�รยกเลิกก�รเดินท่�งในกรณีท่ี�มีนักท่่อุงเท่ี�ยวัร่วัมเดินท่�งน้อุย
กวั่� 20 ท่่�น เท่ี�ยวับิิน,ร�คำ�และร�ยก�รอุ�จัมีก�รเปลี�ยนแปลงได้ต้�มคำวั�มเหม�ะสม

• บิริษัท่ฯ มีสิท่ธิ�ท่ี�จัะเปลี�ยนแปลงร�ยละเอุียดบิ�งประก�รในท่ัวัร์นี� เมื�อุเกิดเหตุ้สุดวัิสัยจัน
ไม่อุ�จัแก้ไขได้

• ร�ยก�รท่่อุงเท่ี�ยวั โรงแรมท่ี�พัก ส�ม�รถเปลี�ยนแปลงได้ต้�มคำวั�มเหม�ะสม โดยคำำ�นึงถึง
ผลประโยชน์ขอุงผู้เดินท่�งเป็นสำ�คำัญ

• บิริษัท่ฯ ไม่รับิผิดชอุบิคำ่�เสียห�ยในเหตุ้ก�รณ์ท่ี�เกิดจั�กส�ยก�รบิิน ภูัยธรรมช�ต้ิ เช่น 
พ�ยุไต้้ฝุ่น ปฏิิวััต้ิและอุื�นๆท่ี�อุยู่นอุกเหนือุก�รคำวับิคำุมขอุงท่�งบิร่ษัท่ฯหรือุคำ่�ใช้จั่�ยเพิ�ม
เต้ิมท่ี�เกิดขึ�นท่�งต้รงหรือุท่�งอุ้อุม เช่น ก�รเจั็บิป่วัย, ก�รถูกท่ำ�ร้�ย, ก�รสูญห�ย, 
คำวั�มล่�ช้� หรือุจั�กอุุบิัต้ิเหตุ้ต้่�งๆ

• ท่�งบิริษัท่ฯ จัะไม่รับิผิดชอุบิใดๆ ท่ั�งสิ�นห�กเกิดกรณีคำวั�มล่�ช้�จั�กส�ยก�รบิิน, ก�ร
ประท่้วัง, ก�รนัดหยุดง�น, ก�รก่อุจัล�จัล หรือุกรณีท่ี�ท่่�นถูกปฏิิเสธ ก�รเข้�หรือุอุอุก
เมือุงจั�กเจั้�หน้�ท่ี�ต้รวัจัคำนเข้�เมือุง หรือุเจั้�หน้�ท่ี�กรมแรงง�นท่ั�งจั�กไท่ย และต้่�ง
ประเท่ศซื้ึ�งอุยู่นอุกเหนือุคำวั�มรับิผิดชอุบิขอุงบิร่ษัท่ฯ

• ห�กไม่ส�ม�รถไปเท่ี�ยวัในสถ�นท่ี�ท่ี�ระบิุในโปรแกรมได้ อุันเนื�อุงม�จั�กธรรมช�ต้ิ คำวั�ม
ล่�ช้� และคำวั�มผิดพล�ดจั�กท่�งส�ยก�รบิิน จัะไม่มีก�รคำืนเง่นใดๆท่ั�งสิ�น แต้่ท่ั�งนี�ท่�งบิร่
ษัท่ฯจัะจััดห�ร�ยก�รเท่ี�ยวัสถ�นท่ี�อุื�นๆม�ให้ โดยขอุสงวันสิท่ธ่�ก�รจััดห�นี�โดยไม่แจั้งให้
ท่ร�บิล่วังหน้�

• ร�คำ�นี�คำิดต้�มร�คำ�ต้ั๋วัเคำรื�อุงบิินในปัจัจัุบิัน ห�กร�คำ�ต้ั๋วัเคำรื�อุงบิินปรับิสูงขึ�น บิริษัท่ฯ 
สงวันสิท่ธ่�ท่ี�จัะปรับิร�คำ�ต้ั๋วัเคำรื�อุงบิินต้�มสถ�นก�รณ์ดังกล่�วั

• ท่�งบิริษัท่ฯจัะไม่รับิผิดชอุบิใดๆ ท่ั�งสิ�น ห�กท่่�นใช้บิริก�รขอุงท่�งบิริษัท่ฯไม่คำรบิ อุ�ท่ิ ไม่
เท่ี�ยวับิ�งร�ยก�ร, ไม่ท่�นอุ�ห�รบิ�งมื�อุ เพร�ะคำ่�ใช้จั่�ยทุ่กอุย่�ง ท่�งบิร่ษัท่ฯได้ชำ�ระคำ่�
ใช้จั่�ยให้ต้ัวัแท่นแบิบิเหม�ข�ดก่อุนอุอุกเดินท่�งแล้วั

• ท่�งบิริษัท่ฯจัะไม่รับิผิดชอุบิใดๆ ท่ั�งสิ�น ห�กเกิดสิ�งขอุงสูญห�ยจั�กก�รโจัรกรรม และ/
หรือุ เกิดอุุบิัต้ิเหตุ้ท่ี�เกิดจั�กคำวั�มประม�ท่ขอุงต้ัวันักท่่อุงเท่ี�ยวัเอุง

• เนื�อุงจั�กต้ั๋วัเคำรื�อุงบิินเป็นต้ั๋วัร�คำ�พิเศษ เมื�อุอุอุกต้ั๋วัไปแล้วัในกรณีท่ี�ท่่�นไม่ส�ม�รถเดิน



    ท่�งพร้อุมคำณะไม่วั่�ด้วัยเหตุ้ผลใดก็ต้�ม ต้ั๋วัเคำรื�อุงบิินไม่ส�ม�รถนำ�ม�เลื�อุนวัันหรือุคำืน
    เง่นได้ 
• มัคำคำุเท่ศก์ พนักง�น หรือุต้ัวัแท่นขอุงท่�งบิริษัท่ ไม่มีอุำ�น�จัในก�รให้คำำ�สัญญ�ใดๆ แท่น

บิร่ษัท่  เวั้น แต้่มีเอุกส�รลงน�มโดยผู้มีอุำ�น�จัขอุงบิร่ษัท่กำ�กับิเท่่�นั�น
• เมื�อุท่่�นต้กลงชำ�ระเงินไม่วั่�ท่ั�งหมดหรือุบิ�งส่วันกับิท่�งบิริษัท่ฯ ท่�งบิริษัท่ฯ จัะถือุวั่�

ท่่�นได้ยอุมรับิในเงื�อุนไขข้อุต้กลงต้่�งๆ ท่ี�ได้ระบิุไวั้แล้วัท่ั�งหมด




