
ONE DAY TRIP : อุุดรฯ หนอุงคาย คำาชะโนด

ขอุพรพญานาคขอุพรพญานาค  
รวยทรัพย์รับโชค รวยทรัพย์รับโชค 

เดินทางได้ตั้ั�งแตั้่ กัันยายน-ธัันวาคม 63

ลดแรง!!
ราคาสุุดช็อุค

499 ฿/ท่าน
จากัปกัตั้ิ 999 ฿



อุุดรธานีี – หนีอุงคาย – ลานีพญานีาคค่� – วััดโพธ์�ชััย – วััดพระธาตุุบัังพวันี
คำาชัะโนีด – อุุดรธานีี 

รายกัารเท่�ยว

เช้า เจ้้าหนี้าที่ี�ให้การตุ้อุนีรับั ณ สุนามบินอุุดรธัาน่, สุถาน่รถไฟ, สุถาน่ขนสุ่ง หรือุ
โรงแรมท่�พักั(เฉพาะในเขตั้ตั้ัวเมือุงอุุดรธัาน่) จ้ากนีั�นีจ้ากนีั�นีนีำาที่�านีเดินีที่างสู่่�
จ้ังหวััดหนีอุงคาย จ้ากนีั�นีนีำาที่�านีสู่่� ลานพญานาคค่่ แลนีด์มาร์คขอุงเมือุง
หนีอุงคาย ชัมพญานีาคอุันีวั์จ้์ตุรงดงามที่ี�มีขนีาดใหญ�ที่ี�สูุ่ดในีหนีอุงคายถึึง 2 
อุงค์ และยังเป็็นีพื�นีที่ี�สู่ำาหรับัจ้ัดกิจ้กรรมตุ�าง ๆ ที่ี�สู่ำาคัญขอุงเมือุงหนีอุงคาย เชั�นี  
งานีวัันีอุอุกพรรษา และเป็็นีจุ้ดชัมบัั�งไฟพญานีาคสูุ่ดฮิิตุ จ้ากนีั�นีนีำาที่�านีเดินีที่างสู่่� 
วัดโพธั์�ชัย นีำาที่�านีสู่ักการะ หลวังพ�อุพระใสู่ พระพุที่ธร่ป็สู่ำาคัญค่�เมือุงหนีอุงคาย 
ในีสู่มัยรัชักาลที่ี� 4 ได้มีการอุัญเชัิญพระใสู่ลงไป็กรุงเที่พฯ แตุ�พอุถึึงวััดโพธ์�ชััย ก็ให้
เกิดเหตุุอุัศจ้รรย์ด้วัยป็าฏิิหาร์ย์เกิดเหตุุเกวัียนีหัก จ้นีเป็็นีเหตุุให้ตุ้อุงอุัญเชัิญ “
พระใสู่” ไวั้ที่ี�วััดโพธ์�ชััย เมือุงหนีอุงคายแห�งนีี�ควัามอุัศจ้รรย์ขอุง “หลวังพ�อุพระใสู่
” นีับัแตุ�ในีอุดีตุครั�งนีั�นีจ้ึงได้สู่มญาวั�า “หลวังพ�อุเกวัียนีหัก” จ้นีถึึงป็ัจ้จุ้บัันี จ้าก
นีั�นีนีำาที่�านีเดินีที่างสู่่� วัดพระธัาตัุ้บังพวน เป็็นีพระธาตุุศักดิ�สู่ิที่ธ์�ค่�บั้านีค่�เมือุง
หนีอุงคาย ตุามตุำานีานีอุุรังคธาตุุกล�าวัวั�า ในีสู่มัยพุที่ธกาลพื�นีที่ี�แห�งนีี�คือุ“ภู่เขา
ลวัง”ร์มนีำ�าบัางพวันี(หรือุภู่ลวัง)เป็็นีที่ี�อุย่�อุาศัยขอุงพญานีาค ครั�นีเมื�อุ
พระพุที่ธเจ้้าเสู่ด็จ้มาป็ระที่ับัยังดินีแดนีแถึบัลุ�มนีำ�าโขง พญานีาคได้มาเข้าเฝ้้า
พระพุที่ธอุงค์ ที่ำาให้ดินีแดนีแห�งนีี�ถึ่กยกให้เป็็นีสู่ถึานีที่ี�ศักดิ�สู่ิที่ธ์� วััดพระธาตุุบัังพวันี
นีอุกจ้ากจ้ะมีพระธาตุุบัังพวันีเป็็นีศ่นีย์รวัมจ้์ตุใจ้และเป็็นีเจ้ดีย์ป็ระธานี นีำาที่�านีชัม “
สู่ระมุจ้ลินีที่์” หรือุ “สู่ระพญานีาค” สู่ระนีำ�าเก�าแก�ที่ี�มีตุำานีานีเล�าวั�า หลังอุัญเชัิญ
พระบัรมสู่ารีร์กธาตุุขอุงพระพุที่ธเจ้้าบัรรจุ้ไวั้ในีอุงค์พระธาตุุ ได้เกิดป็รากฏิการณ์
ป็ระหลาด มีสู่ายนีำ�าพวัยพุ�งอุอุกมาจ้ากพื�นีดินีซึ่ึ�งเชัื�อุวั�านีี�คือุป็ากป็ล�อุงภู่พญานีาค
ที่ี�เฝ้้าป็กป็ักรักษาพระธาตุุบัังพวันี จ้ึงมีการขุดเป็็นีสู่ระนีำ�าขึ�นีตุามมาในีภูายหลัง 
จ้ากนีั�นีนีำาที่�านีเดินีที่างสู่่� ป่าคำาชะโนด เดินีที่างป็ระมานี 2 ชัั�วัโมง 



กัลางวัน

บ่าย

อุิสุระอุาหารเท่�ยงตั้ามอุัธัยาศััย

นีำาที่�านีชัม วังนาคินทร์คำาชะโนด หรือุ ป็่าคำาชัะโนีดมีชัื�อุเสู่ียงโด�งดังร่้จ้ักกันีดีในี
ฐานีะ “เมือุงพญานีาค” ซึ่ึ�งเชัื�อุกันีวั�าเป็็นีที่างเชัื�อุมตุ�อุระหวั�างโลกมนีุษย์กับัเมือุง
บัาดาลป็กคลุมด้วัยผืืนีป็่าคำาชัะโนีดขนีาดใหญ�อุย่�ที่ั�วับัร์เวัณ แตุ�ละตุ้นีล้วันีมีอุายุ
ยาวันีานี ซึ่ึ�งในีป็ระเที่ศไที่ยมีตุ้นีคำาชัะโนีดแบับันีี�เพียงที่ี�เดียวัเที่�านีั�นี โดยมี อุงค์
พญานีาคราชัป็่่ศรีสูุ่ที่โธ และ อุงค์แม�ศรีป็ทีุ่มมานีาคราชัเที่วัี หรือุชัื�อุที่ี�ชัาวับั้านีมัก
เรียกกันีวั�า “จ้้าวัป็่่ศรีสูุ่ที่โธ” และ “จ้้าวัย�าศรีป็ทีุ่มมา” คอุยป็กป็ักรักษา พญานีาค 
เป็็นีสู่ัญลักษณ์ขอุงควัามอุุดมสู่มบั่รณ์ สู่ามารถึเข้าถึึงที่รัพย์ในีดินีและสู่ินีในีนีำ�า 
ชัาวับั้านีจ้ึงเชัื�อุวั�า ถึ้ามาสู่ักการะแล้วัจ้ะนีำามาซึ่ึ�งโชัคลาภู เง์นีที่อุง และป็ระสู่บัควัาม
สู่ำาเร็จ้ ที่ำาให้มีผื่้คนีไป็กราบัไหวั้อุย�างล้นีหลามในีทีุ่กวัันี สู่ะพานีป็่นีร่ป็ป็ั�นีพญานีาค 
2 ตุัวั 7 เศียร โดยเชัื�อุวั�าที่ี�จุ้ดกึ�งกลางสู่ะพานี จ้ะเป็็นีรอุยตุ�อุระหวั�างโลกมนีุษย์กับั
บัาดาลนีั�นีเอุง นีำาที่�านีชัมและให้ที่�านีได้สู่ักการะบั่ชัา สู่ิ�งศักดิสู่ิที่ธ์� 3 จุ้ดสู่ำาคัญได้แก�

1.ศัาลจ้าวป่่ศัรีสุุทโธัและจ้าวย่าศัรีปทุมมา
คาถึาบั่ชัา ตั้้�งนะโม 3 จบ “กายะ วาจา จิตั้ตั้้ง อะหั้งว้นทา นาคาธิิบดีี ศรีีสุุทโธิ วิสุุทธิิเทวา ปููเชมิ” 
กล�าวั 3 ครั�ง

2.ตั้้นมะเดื�อุยักัษ์์
ตุ้นีมะเดื�อุที่ี�คำาชัะโนีด มีอุายุกวั�า 100 ป็ี เชัื�อุกันีวั�าใครที่ี�มากราบัไหวั้จ้ะได้โชัคเรื�อุงเง์นีที่อุงค้าขาย



3.บ่อุนำ�าศัักัดิ�สุิทธั์�
ที่ี�ตุั�งอุย่�กลางเกาะ มีลักษณะเป็็นีนีำ�าใตุ้ดินีพุ�งไหลอุย่�ตุลอุดเวัลาไม�เคยแห้ง เชัื�อุกันีวั�าเป็็นีป็ระตุ่เชัื�อุมไป็สู่่�
เมือุงบัาดาล ผื่้ที่ี�มาเยือุนีนีิยมเข้ามาสู่รงนีำ�าร่ป็ป็ั�นีพญานีาค ป็ะพรมนีำ�าแก�ตุัวัเอุงและครอุบัครัวัเพื�อุควัาม
สู่ิร์มงคลแก�ชัีวั์ตุ
 สู่มควัรแก�เวัลานีำาเดินีที่างเดินีสู่่�สู่นีามบัินีจ้ังหวััดอุุดรธานีี หากมีเวัลา นีำาที่�านีแวัะเลือุกซึ่ื�อุขอุงฝ้าก
ที่ี�ร้านี วีท่ แหนมเนือุงคอุมม่นิตั้่� ให้ที่�านีได้เลือุกซึ่ื�อุขอุงฝ้ากชัื�อุดังขอุงจ้ังหวััดอุุดรธานีี อุาที่ิเชั�นี แหนีม
เนีือุง หม่ยอุ, ข้าวัเป็ียก ตุามอุัธยาศัยจ้ากนีั�นีนีำาที่�านีกลับัจุ้ดนีัดหมายตุามที่ี�ระบัุ ได้แก� สู่นีามบัินี, สู่ถึานีี
ขนีสู่�ง, สู่ถึานีีรถึไฟ จ้ังหวััดนีครศรีธรรมราชั หรือุ โรงแรมในีเขตุตุัวัเมือุงนีครศรีธรรมราชั *หาก
โรงแรมที่ี�
พักอุย่�นีอุกเขตุบัร์การ โป็รดสู่อุบัถึามค�าบัร์การเพิ�มเตุิม

อุัตั้ราค่าบร์กัาร : ขอุพรพญานาคราช รวยทรัพย์ รับโชค 1 วัน
กัำาหนดกัารเดินทาง ราคาตั้่อุท่าน กัรณี่ท่�ม่ผู้่้เดินทางเดินทาง 9 ท่านข้�นไป

กัันยายน – ธัันวาคม 2563 499. -

• กัรณี่ผู้่้เดินทาง 8 ท่าน ชำาระเพิ�ม ท่านละ 150 บาท
• กัรณี่ผู้่้เดินทาง 7 ท่าน ชำาระเพิ�ม ท่านละ 250 บาท
• กัรณี่ผู้่้เดินทาง 6 ท่าน ชำาระเพิ�ม ท่านละ 300 บาท
• กัรณี่ผู้่้เดินทาง 5 ท่าน ชำาระเพิ�ม ท่านละ 450 บาท
• กัรณี่ผู้่้เดินทาง 4 ท่าน ชำาระเพิ�ม ท่านละ 550 บาท

โดียค่าบรีิการีสุ่วนเพิ่ิ�มเตั้ิม สุามารีถชำารีะไดี้ก้บเจ้าหัน้าที�ไดี้ในว้นเดีินทาง

อุัตั้ราค่าบร์กัารน่�รวม
• ค�ารถึนีำาเที่ี�ยวัตุามรายการที่ี�ระบัุ
• ค�าเข้าชัมสู่ถึานีที่ี�ตุ�างๆ ตุามที่ี�ระบัุในีรายการ
• ค�าป็ระกันีชัีวัิตุกรณีอุุบััตุิเหตุุในีระหวั�างการเดินีที่าง คุ้มครอุงในีวังเงินีไม�เกินีที่�านีละ 1,000,000 

บัาที่ และค�ารักษาพยาบัาลกรณีอุุบััตุิเหตุุในีวังเง์นีไเกินี ที่�านีละ 200,000 บัาที่ คุ้มครอุงตุั�งแตุ� 
อุายุ 1 – 75 ป็ี(ตุามเงื�อุนีไขกรมธรรม์) 



อุัตั้ราค่าบร์กัารน่�ไม่รวม
• ค�าโดยสู่ารทีุ่กป็ระเภูที่ เสู่้นีที่าง กรุงเที่พฯ-อุุดรธานีี-กรุงเที่พฯ
• ค�าโรงแรมที่ี�พัก
• ภูาษีหัก ณ ที่ี�จ้�าย 3%และภูาษีม่ลค�าเพิ�ม 7%
• ค�าใชั้จ้�ายสู่�วันีตุัวันีอุกเหนีือุจ้ากรายการที่ี�ระบัุ เชั�นี ค�าเครื�อุงดื�มและค�าอุาหารที่ี�สู่ั�งเพิ�มเอุง, 

ค�าอุาหารและเครื�อุงดื�มสู่ั�งพิเศษนีอุกรายการ ค�าซึ่ักรีด, ฯลฯ 
• ค�าใชั้จ้�ายอุันีเกิดจ้ากควัามล�าชั้าขอุงสู่ายการบัินี,อุุบััตุิภูัยที่างธรรมชัาตุิ, การป็ระที่้วัง, การ

จ้ลาจ้ล, การนีัดหยุดงานี, การถึ่กป็ฏิิเสู่ธไม�ให้อุอุกและเข้าเมือุงจ้ากเจ้้าหนี้าที่ี�ตุรวัจ้คนีเข้า
เมือุงและเจ้้าหนี้าที่ี�กรมแรงงานีที่ั�งที่ี�เมือุงไที่ย และตุ�างป็ระเที่ศซึ่ึ�งอุย่�นีอุกเหนีือุ ควัาม
ควับัคุมขอุงบัร์ษัที่ ฯ

• ค�าที่ิป็คนีขับัรถึ 50 บัาที่ /ที่ริป็/ล่กที่ัวัร์ 1 ที่�านี

เงื�อุนไขกัารสุำารอุงท่�นั�งและกัารยกัเลิกั
เง่�อนไขการีสุำารีองที�น้�ง

• สู่�ง สู่ำาเนีาบััตุรป็ระชัาชันี พร้อุมชัำาระค�าที่ัวัร์เตุ็มจ้ำานีวันี 
• บััตุรป็ระชัาชันีตุัวัจ้ริงถึือุไป็ในีวัันีเดินีที่าง

เงื�อุนไขกัารยกัเลิกั
***เง่�อนไขการียกเลิิกท้วรี์เปู็นไปูตั้ามพิ่รีะรีาชบ้ญญ้ตั้ิธิุรีกิจนำาเที�ยวแลิะม้คคุเทศก์***

• แจ้้งยกเลิกการเดินีที่างก�อุนี 30 วัันี คืนีเงินีค�าที่ัวัร์ โดยหักค�าใชั้จ้�ายที่ีเกิดขึ�นีจ้ริง
• แจ้้งยกเลิกก�อุนีการเดินีที่างมากกวั�า 15 วัันีแตุ�ไม�ถึึง 30 วัันี คืนีเงินีค�าที่ัวัร์ 50% โดยหัก

ค�าใชั้จ้�ายที่ี�เกิดขึ�นีจ้ร์ง ได้แก� ค�ามัดจ้ำารถึบััสู่ , รถึตุ่้ , ค�ามัดจ้ำาร้านีอุาหาร, ค�าธรรมเนีียม
เข้าชัมสู่ถึานีที่ี� และ ค�าบัร์การ

• แจ้้งยกเลิกการเดินีที่างนี้อุยกวั�า 15 วัันี ขอุสู่งวันีสู่ิที่ธิในีการไม�คืนีเงินีเตุ็มจ้ำานีวันี 

**ในกรีณีีจองท้วรี์ตั้รีงว้นหัยุดีเทศกาลิ, ว้นหัยุดีน้กข้ตั้ฤกษ์์ ทางบรีิษ์้ท ฯ ขอสุงวนสุิทธิิ�ไม่คืน
เงินโดียไม่มีเง่�อนไขใดี ๆ ท้�งสุิ�น**

รบกัวนอุ่านทำาความเข้าใจเงื�อุนไขในกัารให้บร์กัารกั่อุนตั้ัดสุินใจเพื�อุ
ประโยชน์สุ่งสุุดขอุงตั้ัวท่าน



เงื�อุนไขกัารให้บร์กัาร
• บัริษัที่ฯ ขอุสู่งวันีสู่ิที่ธิ�ในีการเป็ลี�ยนีแป็ลงราคาและเงื�อุนีไขตุ�าง ๆ โดยไม�ตุ้อุงแจ้้งให้ที่ราบัล�วังหนี้า ที่ั�งนีี�

ให้ขึ�นีอุย่�กับัดุลยพินีิจ้ขอุงบัร์ษัที่ฯ เที่�านีั�นี อุีกที่ั�งข้อุสู่รุป็และข้อุตุัดสู่ินีใด ๆ ขอุงบัร์ษัที่ฯ ให้ถึือุเป็็นีข้อุ
ยุตุิสู่ิ�นีสูุ่ดสู่มบั่รณ์

• โป็รแกรมที่ัวัร์นีี�จ้ะสู่ามารถึอุอุกเดินีที่างได้ตุ้อุงมีจ้ำานีวันีผื่้เดินีที่างขั�นีตุำ�าตุามที่ี�กำาหนีดไวั้เที่�านีั�นี หากมี
จ้ำานีวันีผื่้เดินีที่างรวัมแล้วันี้อุยกวั�าที่ี�กำาหนีดไวั้ บัร์ษัที่ฯ ขอุสู่งวันีสู่ิที่ธ์�ในีการยกเลิกหรือุป็รับัเป็ลี�ยนี
กำาหนีดการเดินีที่าง และเก็บัค�าใชั้จ้�ายเพิ�มเตุิม

• บัริษัที่ฯ และตุัวัแที่นีขอุงบัริษัที่ขอุสู่งวันีสู่ิที่ธิ�ที่ี�จ้ะเป็ลี�ยนีแป็ลงรายการที่ัวัร์ตุามควัามเหมาะสู่ม ให้
สู่อุดคล้อุงกับัสู่ถึานีการณ์ ข้อุจ้ำากัดด้านีภู่มิอุากาศ และเวัลา ณ วัันีที่ี�เดินีที่างจ้ร์ง ที่ั�งนีี�ที่างบัร์ษัที่ฯ จ้ะ
ยึดถึือุและคำานีึงถึึงควัามป็ลอุดภูัย รวัมถึึงป็ระโยชันี์สู่่งสูุ่ดขอุงล่กค้าสู่�วันีมากเป็็นีสู่ำาคัญ

• ในีระหวั�างการที่�อุงเที่ี�ยวันีี� หากที่�านีไม�ใชั้บัริการใด ๆ ไม�วั�าที่ั�งหมดหรือุบัางสู่�วันี ถึือุวั�าที่�านีสู่ละสู่ิที่ธิ�ไม�
สู่ามารถึเรียกร้อุงขอุคืนีค�าบัร์การได้

• ค�าบัริการที่ี�ที่�านีชัำาระกับัที่างบัริษัที่ฯ เป็็นีการชัำาระแบับัเหมาขาด และที่างบัริษัที่ฯ ได้ชัำาระให้กับับัริษัที่ฯ 
ตุัวัแที่นีแตุ�ละแห�งแบับัเหมาขาดเชั�นีกันี ดังนีั�นีหากที่�านีมีเหตุุอุันีใดที่ี�ที่ำาให้ที่�านีไม�ได้ที่�อุงเที่ี�ยวัพร้อุมคณะ
ตุามรายการที่ี�ระบัุไวั้ ที่�านีจ้ะขอุคืนีค�าบัร์การไม�ได้

• กรณีเกิดควัามผืิดพลาดจ้ากตุัวัแที่นี หรือุ หนี�วัยงานีที่ี�เกี�ยวัข้อุง จ้นีมีการยกเลิก ล�าชั้า เป็ลี�ยนีแป็ลง 
การบัร์การจ้ากสู่ายการบัินี บัร์ษัที่ขนีสู่�ง หรือุ หนี�วัยงานีที่ี�ให้บัร์การ บัร์ษัที่ฯ จ้ะดำาเนีินีโดยสูุ่ดควัาม
สู่ามารถึที่ี�จ้ะจ้ัดบัร์การที่ัวัร์อุื�นีที่ดแที่นีให้ แตุ�จ้ะไม�คืนีเง์นีให้สู่ำาหรับัค�าบัร์การนีั�นี ๆ

• เดินีที่างตุ้อุงใชั้วัิจ้ารณญาณสู่�วันีตุัวัและรับัผืิดชัอุบัตุ�อุการตุัดสู่ินีใจ้ในีการเลือุกซึ่ื�อุสู่ินีค้าตุ�าง ๆ ในี
ระหวั�างการเดินีที่างที่�อุงเที่ี�ยวัด้วัยตุัวัที่�านีเอุง บัร์ษัที่ฯ จ้ะไม�สู่ามารถึรับัผืิดชัอุบัใด ๆ หากเกิดควัามไม�
พึงพอุใจ้ในีสู่ินีค้าที่ี�ผื่้เดินีที่างได้ซึ่ื�อุระหวั�างการเดินีที่างที่�อุงเที่ี�ยวันีี�

• ผื่้เดินีที่างตุ้อุงรับัผืิดชัอุบัตุ�อุการจ้ัดเก็บั และ ด่แลที่รัพย์สู่ินีสู่�วันีตุัวั ขอุงมีค�าตุ�าง ๆ อุย�างระมัดระวััง 
บัร์ษัที่ฯ จ้ะไม�สู่ามารถึรับัผืิดชัอุบัใด ๆ หากเกิดการสู่่ญหายขอุง ที่รัพย์สู่ินีสู่�วันีตุัวั ขอุงมีค�าตุ�าง ๆ 
ระหวั�างการเดินีที่างที่�อุงเที่ี�ยวั อุันีมีสู่าเหตุุมาจ้ากผื่้เดินีที่าง

• บัริษัที่ฯ ขอุสู่งวันีสู่ิที่ธิ�ที่ี�จ้ะไม�รับัผืิดชัอุบัค�าเสู่ียหายในีเหตุุการณ์ที่ี�เกิดจ้ากการยกเลิกหรือุควัามล�าชั้า
ขอุงสู่ายการบัินี ภูัยธรรมชัาตุิ การนีัดหยุดงานี การจ้ลาจ้ล การป็ฏิิวััตุิ รัฐป็ระหาร ที่ี�อุย่�นีอุกเหนีือุ
การควับัคุมขอุงที่างบัร์ษัที่ฯ หรือุ ค�าใชั้จ้�ายเพิ�มเตุิมที่ี�เกิดขึ�นีที่างตุรง หรือุที่างอุ้อุม เชั�นี การเจ้็บัป็่วัย 
การถึ่กที่ำาร้าย การสู่่ญหาย ควัามล�าชั้า หรือุ จ้ากอุุบััตุิเหตุุตุ�าง ๆ

• บัริษัที่ฯ ขอุสู่งวันีสู่ิที่ธิ�ที่ี�จ้ะไม�รับัผืิดชัอุบัใด ๆ ตุ�อุการไม�เป็็นีไป็ตุามควัามคาดหวััง และควัามไม�พึงพอุใจ้
ขอุงผื่้เดินีที่าง ที่ี�เกี�ยวัข้อุงกับั สู่ภูาพธรรมชัาตุิ ภู่มิอุากาศ ฤด่กาล ที่ัศนีียภูาพ วััฒนีธรรม วั์ถึีและ
พฤตุิกรรมขอุงป็ระชัาชันีในีป็ระเที่ศที่ี�เดินีที่างไป็

• ที่างบัริษัที่ฯจ้ะไม�รับัผืิดชัอุบัใด ๆ ที่ั�งสู่ิ�นี หากผื่้เดินีที่างป็ระสู่บัเหตุุสู่ภูาวัะฉุกเฉินีจ้ากโรคป็ระจ้ำาตุัวั ซึ่ึ�งไม�
ได้เกิดจ้ากอุุบััตุิเหตุุในีรายการที่�อุงเที่ี�ยวั (ซึ่ึ�งล่กค้าจ้ะตุ้อุงยอุมรับัในีเงื�อุนีไขนีี�ในีกรณีที่ี�เกิดเหตุุสูุ่ดวั์สู่ัย 
ซึ่ึ�งอุย่�นีอุกเหนีือุควัามรับัผืิดชัอุบัขอุงบัร์ษัที่ที่ัวัร์)




