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กัลูางวันี

บ่าย

คณะพร้้อมกัันที่่� ที่่าอุากัาศยานีนีานีาชาติอุุดรธานี่ จากันั�นนำาที่่านเดิินที่างสู่่่ภู่
ที่อกั ภูาษาอ่สู่านแปลว่่า ภู่เขาที่่�โดิดิเดิ่�ยว่ เป็นที่่�ตั้ั�งของว่ัดิ “เจตั้ิยาค่ร้ีว่ิหาร้” อย่่
ใน ตั้.นาแสู่ง อ.ศร้ีว่ิไล ภู่ที่อกั ภู่ที่อกัม่ 2 ล่กัคือ ภู่ที่อกัใหญ่่ และภู่ที่อกัน้อย
สู่่ว่นที่่�นักัแสู่ว่งบุุญ่และนักัที่่องเที่่�ยว่ที่ั�ว่ไปสู่ามาร้ถชมไดิ้คือภู่ที่อกัน้อย สู่่ว่นภู่
ที่อกัใหญ่่อย่่ห่างออกัไป ยังไม่เปิดิโอกัาสู่ให้นักัที่่องเที่่�ยว่ไปชมไดิ้ตั้ามปกัตั้ิตั้ำานาน
เขาเล่าว่่า…เสู่้นที่างสู่่่โลกัแห่งกัาร้หลุดิพ้นนั�นคือ คว่ามเพ่ยร้พยายาม ที่่�น่�คือแดิน
สู่ว่ร้ร้ค์บุนดิินที่่�ทีุ่กัคนสู่ามาร้ถไปสู่ัมผััสู่ปร้ัชญ่าที่างธร้ร้ม โดิยใช้คว่ามเพ่ยร้และ
คร้องสู่ตั้ิข้�นจากัชั�นที่่� 1 จนถึงชั�นที่่� 7 เชื�อกัันว่่าเป็นเสู่มือนว่ิมานของเที่ว่ดิาแห่ง
ป่าหิมพานตั้์ ใคร้ที่่�ม่โอกัาสู่ไดิ้ข้�นไปปฏิิบุัตั้ิธร้ร้มบุนยอดิของภู่สู่ว่ร้ร้ค์ 7 ชั�น จะ
ถือว่่าเป็นมหาบุาร้ม่ จากันั�นนำาที่่านเดิินที่างสู่่่ ป่าสู่งว่นแห่งชาตั้ิภู่สู่ิงห์  จังหว่ัดิ
บุึงกัาฬ

บริกัารอุาหารกัลูางวันี ณ ร้านีอุาหารที่้อุงถูิ�นี

นำาที่่านเดิินที่างข้�นสู่่่ จุดชมวิวหินีสามวาฬ โดิยร้ถบุร้ิกัาร้ของเขตั้ป่าสู่งว่น หิน
สู่ามว่าฬ ม่ลักัษณะเป็นหินขนาดิใหญ่่ตั้ิดิหน้าผัาสู่่ง แยกัตั้ัว่เป็น 3 กั้อน ม่อายุ
ปร้ะมาณ  75 ล้านปี เมื�อมองดิ่จากัมุมสู่่งในร้ะยะไกัล หินสู่ามกั้อนน่�จะดิ่คล้ายกัับุ
ฝู่งคร้อบุคร้ัว่ว่าฬ ที่่�ปร้ะกัอบุดิ้ว่ยพ่อว่าฬ แม่ว่าฬ และล่กัว่าฬ ซึ่ึ�งเร้ียกัตั้าม
ขนาดิของหินแตั้่ละกั้อน หากัอากัาศดิ่เร้าจะไดิ้สู่ัมผััสู่ที่ะเลหมอกัอย่างสู่ว่ยงาม

DAY 1    สนีามบินีอุุดรธานี่ – ภููที่อุกั – หินีสามวาฬ - หนีอุงคาย 



ที่่�พักั

เช้า

อิสู่ร้ะให้ที่่านถ่ายภูาพแห่งคว่ามปร้ะที่ับุใจตั้ามอัธยาศัย จากันั�นจากันั�นนำาที่่านเดิิน
ที่างสู่่่จังหว่ัดิหนองคาย จากันั�นนำาที่่านสู่่่ ลูานีพญานีาคคู่ แลนดิ์มาร้์คของเมือง
หนองคาย ชมพญ่านาคอันว่ิจิตั้ร้งดิงามที่่�ม่ขนาดิใหญ่่ที่่�สูุ่ดิในหนองคายถึง 2 
องค์ และยังเป็นพื�นที่่�สู่ำาหร้ับุจัดิกัิจกัร้ร้มตั้่าง ๆ ที่่�สู่ำาคัญ่ของเมืองหนองคาย 
เช่น  งานว่ันออกัพร้ร้ษา และเป็นจุดิชมบุั�งไฟพญ่านาคสูุ่ดิฮิิตั้ จากันั�นนำาที่่านสู่่่ 
ตั้ลาดิที่่าเสู่ดิ็จ หร้ือ ตั้ลาดิแคมของ ถนนคนเดิินหนองคาย*เฉพาะว่ันเสู่าร้์ ให้
ที่่านไดิ้เลือกัซึ่ื�อของฝูากั อิสู่ร้ะอาหาร้คำ�า ตั้ามอัธยาศัย 

Asawan Hotel หรือุระดับเที่่ยบเที่่า 3 ดาว, จังหวัดหนีอุงคาย

บริกัารอุาหารเช้า ณ โรงแรม

จากันั�นนำาที่่านเดิินที่างสู่่่ วัดโพธิ�ชัย นำาที่่านสู่ักักัาร้ะ หลว่งพ่อพร้ะใสู่ พร้ะพุที่ธ
ร้่ปสู่ำาคัญ่ค่่เมืองหนองคาย ในสู่มัยร้ัชกัาลที่่� 4 ไดิ้ม่กัาร้อัญ่เชิญ่พร้ะใสู่ลงไป
กัรุ้งเที่พฯ แตั้่พอถึงว่ัดิโพธิ�ชัย กั็ให้เกัิดิเหตัุ้อัศจร้ร้ย์ดิ้ว่ยปาฏิิหาร้ิย์เกัิดิเหตัุ้
เกัว่ียนหักั จนเป็นเหตัุ้ให้ตั้้องอัญ่เชิญ่ “พร้ะใสู่” ไว่้ที่่�ว่ัดิโพธิ�ชัย เมืองหนองคาย
แห่งน่�คว่ามอัศจร้ร้ย์ของ “หลว่งพ่อพร้ะใสู่” นับุแตั้่ในอดิ่ตั้คร้ั�งนั�นจ้งไดิ้สู่มญ่าว่่า 
“หลว่งพ่อเกัว่ียนหักั” จนถึงปัจจุบุัน

จากันั�นนำาที่่านเดิินที่างสู่่่ วัดพระธาตุบังพวนี เป็นพร้ะธาตัุ้ศักัดิิ�สู่ิที่ธิ�ค่่บุ้านค่่เมือง
หนองคาย ตั้ามตั้ำานานอุร้ังคธาตัุ้กัล่าว่ว่่า ในสู่มัยพุที่ธกัาลพื�นที่่�แห่งน่�คือ“ภู่เขา
ลว่ง”ร้ิมนำ�าบุางพว่น(หร้ือภู่ลว่ง)เป็นที่่�อย่่อาศัยของพญ่านาค คร้ั�นเมื�อ
พร้ะพุที่ธเจ้าเสู่ดิ็จมาปร้ะที่ับุยังดิินแดินแถบุลุ่มนำ�าโขง พญ่านาคไดิ้มาเข้าเฝู้า
พร้ะพุที่ธองค์ ที่ำาให้ดิินแดินแห่งน่�ถ่กัยกัให้เป็นสู่ถานที่่�ศักัดิิ�สู่ิที่ธิ� ว่ัดิพร้ะธาตัุ้บุัง
พว่นนอกัจากัจะม่พร้ะธาตัุ้บุังพว่นเป็นศ่นย์ร้ว่มจิตั้ใจและเป็นเจดิ่ย์ปร้ะธาน นำา
ที่่านชม “สู่ร้ะมุจลินที่์” หร้ือ “สู่ร้ะพญ่านาค” สู่ร้ะนำ�าเกั่าแกั่ที่่�ม่ตั้ำานานเล่าว่่า หลัง
อัญ่เชิญ่พร้ะบุร้มสู่าร้ีร้ิกัธาตัุ้ของพร้ะพุที่ธเจ้าบุร้ร้จุไว่้ในองค์พร้ะธาตัุ้ ไดิ้เกัิดิ
ปร้ากัฏิกัาร้ณ์ปร้ะหลาดิ ม่สู่ายนำ�าพว่ยพุ่งออกัมาจากัพื�นดิินซึ่ึ�งเชื�อว่่าน่�คือปากั
ปล่องภู่พญ่านาคที่่�เฝู้าปกัปักัร้ักัษาพร้ะธาตัุ้บุังพว่น จ้งม่กัาร้ขุดิเป็นสู่ร้ะนำ�าข้�น
ตั้ามมาในภูายหลัง

DAY 2    วัดโพธิ�ชัย – วัดพระธาตุบังพวนี – คำาชะโนีด – สนีามบินีอุุดรธานี่



จากันั�นนำาที่่านเดิินที่างสู่่่ ป่าคำาชะโนีด ใช้เว่ลาเดิินที่างปร้ะมาน2 ชั�ว่โมง        
วังนีาคินีที่ร์คำาชะโนีด หร้ือ ป่าคำาชะโนดิม่ชื�อเสู่่ยงโดิ่งดิังร้่้จักักัันดิ่ในฐานะ “เมือง
พญ่านาค” ซึ่ึ�งเชื�อกัันว่่าเป็นที่างเชื�อมตั้่อร้ะหว่่างโลกัมนุษย์กัับุเมืองบุาดิาล
ปกัคลุมดิ้ว่ยผัืนป่าคำาชะโนดิขนาดิใหญ่่อย่่ที่ั�ว่บุร้ิเว่ณ แตั้่ละตั้้นล้ว่นม่อายุยาว่นาน 
ซึ่ึ�งในปร้ะเที่ศไที่ยม่ตั้้นคำาชะโนดิแบุบุน่�เพ่ยงที่่�เดิ่ยว่เที่่านั�น โดิยม่ องค์พญ่านาคร้าช
ป่่ศร้ีสูุ่ที่โธ และ องค์แม่ศร้ีปทีุ่มมานาคร้าชเที่ว่ี หร้ือชื�อที่่�ชาว่บุ้านมักัเร้ียกักัันว่่า “
จ้าว่ป่่ศร้ีสูุ่ที่โธ” และ “จ้าว่ย่าศร้ีปทีุ่มมา” คอยปกัปักัร้ักัษา พญ่านาค เป็น
สู่ัญ่ลักัษณ์ของคว่ามอุดิมสู่มบุ่ร้ณ์ สู่ามาร้ถเข้าถึงที่ร้ัพย์ในดิินและสู่ินในนำ�า ชาว่
บุ้านจ้งเชื�อว่่า ถ้ามาสู่ักักัาร้ะแล้ว่จะนำามาซึ่ึ�งโชคลาภู เงินที่อง และปร้ะสู่บุคว่าม
สู่ำาเร้็จ ที่ำาให้ม่ผั่้คนไปกัร้าบุไหว่้อย่างล้นหลามในทีุ่กัว่ัน สู่ะพานป่นร้่ปปั�น
พญ่านาค 2 ตั้ัว่ 7 เศ่ยร้ โดิยเชื�อว่่าที่่�จุดิกัึ�งกัลางสู่ะพาน จะเป็นร้อยตั้่อร้ะหว่่าง
โลกัมนุษย์กัับุบุาดิาลนั�นเอง นำาที่่านชมและให้ที่่านไดิ้สู่ักักัาร้ะบุ่ชา สู่ิ�งศักัดิิสู่ิที่ธิ� 3 
จุดิสู่ำาคัญ่ไดิ้แกั่

1. ศาลูจ้าวปู่ศรีสุที่โธแลูะจ้าวย่าศรีปทีุ่มมา

คาถูาบูชา ตั�งนีะโม 3 จบ “กัายะ วาจา จิตตัง อุะหังวันีที่า นีาคาธิบด่  
    ศรีสุที่โธ วิสุที่ธิเที่วา ปูเชมิ” กัลู่าว 3 ครั�ง



กัลูางวันี

บ่าย

เย็นี

2. ต้นีมะเดื�อุยักัษ์์
ตั้้นมะเดิื�อที่่�คำาชะโนดิ ม่อายุกัว่่า 100 ปี เชื�อกัันว่่าใคร้ที่่�มากัร้าบุไหว่้จะไดิ้โชคเร้ื�อง
เงินที่องค้าขาย

3. บ่อุนีำ�าศักัดิ�สิที่ธิ�
ที่่�ตั้ั�งอย่่กัลางเกัาะ ม่ลักัษณะเป็นนำ�าใตั้้ดิินพุ่งไหลอย่่ตั้ลอดิเว่ลาไม่เคยแห้ง เชื�อกััน
ว่่าเป็นปร้ะตั้่เชื�อมไปสู่่่เมืองบุาดิาล ผั่้ที่่�มาเยือนนิยมเข้ามาสู่ร้งนำ�าร้่ปปั�นพญ่านาค 
ปะพร้มนำ�าแกั่ตั้ัว่เองและคร้อบุคร้ัว่เพื�อคว่ามสู่ิร้ิมงคลแกั่ช่ว่ิตั้

บริกัารอุาหารกัลูางวันี ณ ร้านีอุาหารที่้อุงถูิ�นี

สู่มคว่ร้แกั่เว่ลานำาเดิินที่างเดิินสู่่่สู่นามบุินจังหว่ัดิอุดิร้ธาน่ หากัม่เว่ลา นำาที่่านแว่ะ
เลือกัซึ่ื�อของฝูากัที่่�ร้้าน วีที่่ แหนีมเนีือุงคอุมมูนีิต่� ให้ที่่านไดิ้เลือกัซึ่ื�อของฝูากั
ชื�อดิังของจังหว่ัดิอุดิร้ธาน่ อาที่ิเช่น แหนมเนือง หม่ยอ, ข้าว่เปียกั ตั้าม
อัธยาศัย

เดิินที่างถึง สนีามบินีอุุดรธานี ่โดิยสู่ว่ัสู่ดิิภูาพ พร้้อมดิ้ว่ยคว่ามปร้ะที่ับุใจ



• ค่ารถูนีำาเที่่�ยวตามรายกัารที่่�ระบุ
• ค่าที่่�พักัระดับ 3 ดาว ตามรายกัาร 1 คืนี พักัห้อุงลูะ 2-3 ที่่านี (กัรณ่มาไม่ครบคู่แลูะ

ไม่ต้อุงกัารเพิ�มเงินีพักัห้อุงเด่�ยว)
• ค่าอุาหารตามที่่�ระบุในีรายกัาร (ที่างบริษ์ัที่สงวนีสิที่ธิในีกัารสลูับมื�อุหรือุเปลู่�ยนีแปลูง

เมนีูอุาหารตามสถูานีกัารณ์) 
• ค่าเข้าชมสถูานีที่่�ต่างๆ ตามที่่�ระบุในีรายกัาร
• ค่าประกัันีช่วิตกัรณ่อุุบัติเหตุในีระหว่างกัารเดินีที่าง คุ้มครอุงในีวงเงินีไม่เกัินีที่่านีลูะ 

1,000,000 บาที่ แลูะค่ารักัษ์าพยาบาลูกัรณ่อุุบัติเหตุในีวงเงินีไม่เกัินี ที่่านีลูะ 
200,000 บาที่ คุ้มครอุงตั�งแต่ อุายุ 1-75 ปี(ตามเงื�อุนีไขกัรมธรรม์) 

• ค่ามัคคุเที่ศกั์ผู้ชำานีาญเส้นีที่าง

• ค่าตั๋วเครื�อุงบินี กัรุงเที่พฯ-อุุดรธานี่-กัรุงเที่พฯ
• ค่าบริกัารโหลูดกัระเป๋าตามที่่�สายกัารบินีระบุ
• ภูาษ์่หักั ณ ที่่�จ่าย 3%แลูะภูาษ์่มูลูค่าเพิ�ม 7%
• ค่าใช้จ่ายส่วนีตัวนีอุกัเหนีือุจากัรายกัารที่่�ระบุ เช่นี ค่าเครื�อุงดื�มแลูะค่าอุาหารที่่�สั�ง

อุัตราค่าบริกัาร

อุัตราค่าบริกัาร

อุัตราค่าบริกัารนี่�ไม่รวม

เยือุนีถูิ�นีพญานีาคราช รวยที่รัพย์ รับโชค 2 วันี 1 คืนี
อุุดรธานี่ - บึงกัาฬ – หนีอุงคาย – อุุดรธานี่

กัำาหนีดกัารเดินีที่าง
เดินีที่าง 9 ที่่านีข้�นีไป

พักัห้อุงคู่ ราคาต่อุที่่านี
เดินีที่างขั�นีตำ�า 8 ที่่านี

พักัห้อุงคู่ ราคาต่อุที่่านี
เดินีที่างขั�นีตำ�า 6 ที่่านี

พักัห้อุงคู่ ราคาต่อุที่่านี
เดินีที่างขั�นีตำ�า 4 ที่่านี

พักัห้อุงคู่ ราคาต่อุที่่านี พักัเด่�ยว

กัันียายนี 2563 1,990. - 2,290. - 2,690. - 3,290. - 400.-

ตุลูาคม 2563 2,090. - 2,390. - 2,790. - 3,390. - 500.-

พฤศจิกัายนี 2563 2,090. - 2,390. - 2,790. - 3,390. - 500.-

ธันีวาคม 2563 2,090. - 2,390. - 2,790. - 3,390. - 500.-

*ราคาไม่รวมช่วงวันีหยุด วันีอุอุกัพรรษ์า แลูะวันีหยุดนีักัขัตฤกัษ์์ โปรดสอุบถูาม



    เพิ�มเอุง, ค่าอุาหารแลูะเครื�อุงดื�มสั�งพิเศษ์นีอุกัรายกัาร ค่าซัักัรีด, ฯลูฯ 
• ค่าใช้จ่ายอุันีเกัิดจากัความลู่าช้าขอุงสายกัารบินี,อุุบัติภูัยที่างธรรมชาติ, กัาร

ประที่้วง, กัารจลูาจลู, กัารนีัดหยุดงานี, กัารถููกัปฏิิเสธไม่ให้อุอุกัแลูะเข้าเมือุงจากัเจ้า
หนี้าที่่�ตรวจคนีเข้าเมือุงแลูะเจ้าหนี้าที่่�กัรมแรงงานีที่ั�งที่่�เมือุงไที่ยแลูะต่างประเที่ศซั้�งอุยู่
นีอุกัเหนีือุความควบคุมขอุงบริษ์ัที่ฯ

• ค่าที่ิปไกัด์ที่้อุงถูิ�นีแลูะคนีขับรถู 250 บาที่ /ที่ริป/ลููกัที่ัวร์ 1 ที่่านี

   เงื�อุนีไขกัารสำารอุงที่่�นีั�ง

   เงื�อุนีไขกัารยกัเลูิกั

***เงื�อุนีไขกัารยกัเลูิกัที่ัวร์เป็นีไปตามพระราชบัญญัติธุรกัิจนีำาเที่่�ยวแลูะมัคคุเที่ศกั์***

**ในีกัรณ่จอุงที่ัวร์ตรงวันีหยุดเที่ศกัาลู, วันีหยุดนีักัขัตฤกัษ์์ ที่างบริษ์ัที่ ฯ ขอุสงวนีสิที่ธิ�ไม่คืนีเงินี

โดยไม่ม่เงื�อุนีไขใด ๆ ที่ั�งสิ�นี**

รบกัวนีอุ่านีที่ำาความเข้าใจเงื�อุนีไขในีกัารให้บริกัารกั่อุนีตัดสินีใจเพื�อุประโยชนี์สูงสุดขอุงตัวที่่านี

• ส่ง สำาเนีาบัตรประชาชนี พร้อุมชำาระค่าที่ัวร์เต็มจำานีวนี 
• บัตรประชาชนีตัวจริงถูือุไปในีวันีเดินีที่าง

• แจ้งยกัเลูิกักัารเดินีที่างกั่อุนี 30 วันี คืนีเงินีค่าที่ัวร์ โดยหักัค่าใช้จ่ายที่่�เกัิดขึ�นีจริง
• แจ้งยกัเลูิกักั่อุนีกัารเดินีที่างมากักัว่า 15 วันีแต่ไม่ถูึง 30 วันี คืนีเงินีค่าที่ัวร์ 50% 

โดยหักัค่าใช้จ่ายที่่�เกัิดข้�นีจริง ได้แกั่ ค่ามัดจำารถูบัส , รถูตู้ ,ค่ามัดจำาโรงแรมที่่�พักั, 
ค่ามัดจำาร้านีอุาหาร, ค่าธรรมเนี่ยมเข้าชมสถูานีที่่� แลูะ ค่าบริกัาร

• แจ้งยกัเลูิกักัารเดินีที่างนี้อุยกัว่า 15 วันี ขอุสงวนีสิที่ธิในีกัารไม่คืนีเงินีเต็มจำานีวนี

• บริษ์ัที่ฯ ขอุสงวนีสิที่ธิ�ในีกัารเปลู่�ยนีแปลูงราคาแลูะเงื�อุนีไขต่าง ๆ โดยไม่ต้อุงแจ้งให้
ที่ราบลู่วงหนี้า ที่ั�งนี่�ให้ข้�นีอุยู่กัับดุลูยพินีิจขอุงบริษ์ัที่ฯ เที่่านีั�นี อุ่กัที่ั�งข้อุสรุปแลูะข้อุ
ตัดสินีใด ๆ ขอุงบริษ์ัที่ฯ ให้ถูือุเป็นีข้อุยุติสิ�นีสุดสมบูรณ์

• โปรแกัรมที่ัวร์นี่�จะสามารถูอุอุกัเดินีที่างได้ต้อุงม่จำานีวนีผู้เดินีที่างขั�นีตำ�าตามที่่�
กัำาหนีดไว้เที่่านีั�นี หากัม่จำานีวนีผู้เดินีที่างรวมแลู้วนี้อุยกัว่าที่่�กัำาหนีดไว้ บริษ์ัที่ฯ ขอุ

เงื�อุนีไขกัารสำารอุงที่่�นีั�งแลูะกัารยกัเลูิกั

เงื�อุนีไขกัารให้บริกัาร



• บริษ์ัที่ฯ แลูะตัวแที่นีขอุงบริษ์ัที่ขอุสงวนีสิที่ธิ�ที่่�จะเปลู่�ยนีแปลูงรายกัารที่ัวร์ตามความ
เหมาะสม ให้สอุดคลู้อุงกัับสถูานีกัารณ์ ข้อุจำากััดด้านีภููมิอุากัาศ แลูะเวลูา ณ วันีที่่�
เดินีที่างจริง ที่ั�งนี่�ที่างบริษ์ัที่ฯ จะยึดถูือุแลูะคำานีึงถูึงความปลูอุดภูัย รวมถูึงประโยชนี์
สูงสุดขอุงลููกัค้าส่วนีมากัเป็นีสำาคัญ

• ในีระหว่างกัารที่่อุงเที่่�ยวนี่� หากัที่่านีไม่ใช้บริกัารใด ๆ ไม่ว่าที่ั�งหมดหรือุบางส่วนี 
ถูือุว่าที่่านีสลูะสิที่ธิ�ไม่สามารถูเรียกัร้อุงขอุคืนีค่าบริกัารได้

• ค่าบริกัารที่่�ที่่านีชำาระกัับที่างบริษ์ัที่ฯ เป็นีกัารชำาระแบบเหมาขาด แลูะที่างบริษ์ัที่ฯ ได้
ชำาระให้กัับบริษ์ัที่ฯ ตัวแที่นีแต่ลูะแห่งแบบเหมาขาดเช่นีกัันี ดังนีั�นีหากัที่่านีม่เหตุอุันีใด
ที่่�ที่ำาให้ที่่านีไม่ได้ที่่อุงเที่่�ยวพร้อุมคณะตามรายกัารที่่�ระบุไว้ ที่่านีจะขอุคืนีค่าบริกัารไม่
ได้

• กัรณ่เกัิดความผิดพลูาดจากัตัวแที่นี หรือุ หนี่วยงานีที่่�เกั่�ยวข้อุง จนีม่กัารยกัเลูิกั 
ลู่าช้า เปลู่�ยนีแปลูง กัารบริกัารจากัสายกัารบินี บริษ์ัที่ขนีส่ง หรือุ หนี่วยงานีที่่�ให้
บริกัาร บริษ์ัที่ฯ จะดำาเนีินีโดยสุดความสามารถูที่่�จะจัดบริกัารที่ัวร์อุื�นีที่ดแที่นีให้ แต่
จะไม่คืนีเงินีให้สำาหรับค่าบริกัารนีั�นี ๆ

• เดินีที่างต้อุงใช้วิจารณญาณส่วนีตัวแลูะรับผิดชอุบต่อุกัารตัดสินีใจในีกัารเลูือุกัซัื�อุ
สินีค้าต่าง ๆ ในีระหว่างกัารเดินีที่างที่่อุงเที่่�ยวด้วยตัวที่่านีเอุง บริษ์ัที่ฯ จะไม่สามารถู
รับผิดชอุบใด ๆ หากัเกัิดความไม่พึงพอุใจในีสินีค้าที่่�ผู้เดินีที่างได้ซัื�อุระหว่างกัารเดินี
ที่างที่่อุงเที่่�ยวนี่�

• ผู้เดินีที่างต้อุงรับผิดชอุบต่อุกัารจัดเกั็บ แลูะ ดูแลูที่รัพย์สินีส่วนีตัว ขอุงม่ค่าต่าง ๆ 
อุย่างระมัดระวัง บริษ์ัที่ฯ จะไม่สามารถูรับผิดชอุบใด ๆ หากัเกัิดกัารสูญหายขอุง 
ที่รัพย์สินีส่วนีตัว ขอุงม่ค่าต่าง ๆ ระหว่างกัารเดินีที่างที่่อุงเที่่�ยว อุันีม่สาเหตุมาจากั
ผู้เดินีที่าง

• บริษ์ัที่ฯ ขอุสงวนีสิที่ธิ�ที่่�จะไม่รับผิดชอุบค่าเส่ยหายในีเหตุกัารณ์ที่่�เกัิดจากักัารยกัเลูิกั
หรือุความลู่าช้าขอุงสายกัารบินี ภูัยธรรมชาติ กัารนีัดหยุดงานี กัารจลูาจลู กัาร
ปฏิิวัติ รัฐประหาร ที่่�อุยู่นีอุกัเหนีือุกัารควบคุมขอุงที่างบริษ์ัที่ฯ หรือุ ค่าใช้จ่ายเพิ�ม
เติมที่่�เกัิดข้�นีที่างตรง หรือุที่างอุ้อุม เช่นี กัารเจ็บป่วย กัารถููกัที่ำาร้าย กัารสูญหาย 
ความลู่าช้า หรือุ จากัอุุบัติเหตุต่าง ๆ

• บริษ์ัที่ฯ ขอุสงวนีสิที่ธิ�ที่่�จะไม่รับผิดชอุบใด ๆ ต่อุกัารไม่เป็นีไปตามความคาดหวัง แลูะ
ความไม่พึงพอุใจขอุงผู้เดินีที่าง ที่่�เกั่�ยวข้อุงกัับ สภูาพธรรมชาติ ภููมิอุากัาศ ฤดูกัาลู 
ที่ัศนี่ยภูาพ วัฒนีธรรม วิถู่แลูะพฤติกัรรมขอุงประชาชนีในีประเที่ศที่่�เดินีที่างไป

• ที่างบริษ์ัที่ฯจะไม่รับผิดชอุบใด ๆ ที่ั�งสิ�นี หากัผู้เดินีที่างประสบเหตุสภูาวะฉุกัเฉินีจากั
โรคประจำาตัว ซั้�งไม่ได้เกัิดจากัอุุบัติเหตุในีรายกัารที่่อุงเที่่�ยว (ซั้�งลููกัค้าจะต้อุงยอุมรับ
ในีเงื�อุนีไขนี่�ในีกัรณ่ที่่�เกัิดเหตุสุดวิสัย ซั้�งอุยู่นีอุกัเหนีือุความรับผิดชอุบขอุงบริษ์ัที่
ที่ัวร์




