
  

      ใบอนญุาตเลขที่ 11/04307 

บริษัท ริโอไทย ทราเวล จ ากดั 

29/44 ซ.หทยัราษฎร ์39 ถนนหทยัราษฎร ์แขวงสามวาตะวนัตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 

โทร.0-2915-5291 , 0-29155296   Email: sales@riothai.co.th  Line ID: @riothaitravel 

 www.riothaitravel.com    

 
 
 
 



  

      ใบอนญุาตเลขที่ 11/04307 

บริษัท ริโอไทย ทราเวล จ ากดั 

29/44 ซ.หทยัราษฎร ์39 ถนนหทยัราษฎร ์แขวงสามวาตะวนัตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 

โทร.0-2915-5291 , 0-29155296   Email: sales@riothai.co.th  Line ID: @riothaitravel 

 www.riothaitravel.com    

วนัแรก สนามบินดอนเมือง – สนามบินนครพนม – วดัพระธาตุพนมวรมหาวิหาร – วดัพระธาตุเรณู –
สะพานมิตรภาพไทย ลาว(แห่งท่ี 3)  

06.30 น. พรอ้มกนัที ่สนามบินดอนเมือง เพือ่เตรยีมตวัเดนิทาง และผ่านขัน้ตอนการเชค็อนิ 
 บริการอาหารว่างเช้า S&P Set Box (1) 
08.30 น. บนิลดัฟ้าสู่ สนามบินนครพนม โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชีย เทีย่วบนิที ่FD3398 (ใชร้ะยะเวลาเดนิทาง

โดยประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาท)ี  
10.00 น. เดนิทางถงึ สนามบินนครพนม หลงัจากรบักระเป๋าเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้ น าท่านเดนิทางโดยรถตูว้ไีอพ ี

น าท่านเดินทางไปยัง วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร 
นมสัการพระธาตุพนม พระธาตุประจ าปีวอกและวนัอาทิตย ์
ศาสนสถานอนัศักดิส์ ิทธิแ์ห่งอีสาน พระบรมธาตุที่แสดงถึง
ความเจริญรุ่งเรืองทางพุทธศาสนาของนครพนมมาแต่ 
โบราณกาล สรา้งขึน้เมื่อตน้พุทธกาลประมาณ พ.ศ.๘ ในสมยั
อาณาจกัรศรโีคตรบูรเจรญิรุ่งเรอืง ประดษิฐานอยู่บนภูก าพรา้
ตัง้ตระหง่าน อยู่รมิฝัง่โขง เป็นสถานที่ครัง้หนึ่งพุทธองค์เคย
เสด็จมาโปรดสตัว์น้อยโหญ่ ตามต านานอุรงัคธาตุกล่าวถึง 
พระมหากสัสปะและพระอรหนัต์ ๕๐๐ องค์ ได้น าพระอุรงัค
ธาตุ (กระดูกส่วนหน้าอก) ของพระสมัมาสมัพุทธเจ้ามาจาก
ชมพูทวปีและทา้วพญาผูค้รองนครทัง้ ๕ เป็นประธาน ในการ
สร้างที่ประดิษฐานพระอุรงัคธาตุ อันเป็นที่ตัง้ของพระธาตุ
พนมในปัจจุบนั 

กลางวนั        บริการอาหารกลางวนั (2)  
น าท่านเดนิทางสู่ วดัพระธาตุเรณู อ าเภอเรณูนคร อยู่ห่าง
จากตวัจงัหวดั ประมาณ 51 กิโลเมตร องค์พระธาตุจาลอง
มาจากองค์พระธาตุพนม ภายในพระธาตุเป็นโพรงบรรจุ
พระไตรปิฎกและพระพุทธรูปทองคา พระพุทธรูปเงนิ ของมี
ค่า และเครื่องกกุธภัณฑ์ของพระยาและเจ้าเมือง ภายใน
โบสถ์ยงัประดษิฐานพระองคแ์สน ซึง่เป็นพระพุทธรูปทองคา
ศิลปะแบบลาว ปางสมาธ ิพระคู่บ้านของอ าเภอ เชื่อกนัว่า
คนที่เกดิวนัจนัทร์มกัเป็นคนมีเสน่ห์ใครได้กราบไหวจ้ะมรีูป
งามผ่องใส ตรงกบัลกัษณะของเทพประจ าวนัจนัทร ์
น าท่านไปยงั สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 3 เป็นสะพานที่
เชื่อมต่อระหว่างประเทศไทย (นครพนม) กบัประเทศลาว(ค า
ม่วน) พื้นที่ฝัง่ไทยที่บ้านห้อม ต าบลอาจสามารถ อ าเภอ
เมอืงนครพนม จงัหวดันครพนมฝัง่ลาวอยู่ที่บา้นเวนิใต ้เมอืง
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ท่าแขก แขวงค าม่วน เป็นสะพานทีม่คีวาม สวยงาม มากอกีแห่งหนึ่งในประเทศไทย มวีวิขา้งหลงัเป็นภาพ
ภูเขาหนิปูนของประเทศไทยลาวลูกน้อยใหญ่ที่เรยีงรายสลับซบัซ้อน  บรเิวณด้านล่างสะพานมจุีดชมววิที่
สามารถมองเหน็สะพานไดจ้ากขา้งล่าง ตัง้อยู่รมิฝัง่โขงสามารถมารบัลมเยน็ ทีพ่ดัมาจากฝัง่ลาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค า่             บริการอาหารค า่ ณ ร้านอาหาร (3) 
พกัท่ี Fortune View Khong Hotel หรือระดบัเทียบเท่า 
 
วนัท่ีสอง ถ า้นาคี – จ.บึงกาฬ - ศาลปู่ อือลือนาคราช – เกาะดอนโพธ์ิ บึงโขงหลง   
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4) 

เดนิทางไปยงั ถ า้นาคี จงัหวดันครพนม เป็นพืน้ทีส่ว่นหนึ่งของอุทยานแห่งชาตภิูลงักา เทอืกเขาขนาดใหญ่ 
ทีม่คีวามอุดมสมบูรณ์ดว้ยป่าเขา มเีนื้อทีม่ากกว่า 30,000 ไร่ ครอบคลุมเนื้อที่ทอดยาวผ่านอ าเภอบา้นแพง 
จ.นครพนม ทอดยาวไปยงั อ.บงึโขงหลง จ.บงึกาฬ  ซึง่ในอดตีไม่เพยีงเป็นเทอืกเขาทีม่ตี านานลีล้บัเท่านัน้  
ถ ้านาค ีมกีารส ารวจพบ ทางฝัง่ อ.บ้านแพง จ.นครพนม ซึ่งเป็นเขาลูกเดยีวกนักบัถ ้านาคาเพยีงแค่ทัง้สอง
ถ ้าอยู่คนละฝัง่ เจา้หน้าที่อุทยานแห่งชาตภิูลงักา จงึได้ตัง้ชื่อถ ้าแห่งนี้ว่า ถ ้านาค ีที่ส าคญัยงัความสวยงาม
ไม่แพก้นั อกีทัง้ยงัเชื่อมโยงกบัต านานเรื่องเล่าความเชื่อของถ ้าทัง้สองแห่งนี้ คอื พญานาค หรอื งยูกัษ์ทีถู่ก
สาปใหก้ลายเป็นหนิ เพราะมรีูปร่างลกัษณะเป็นงยูกัษ์มเีกลด็หนิสวยงามลงตวั คดเคีย้วไปตามหุบเขา และ
บางจุดยงัมลีกัษณะคล้ายหวังูยกัษ์ กลายเป็นทีส่นใจของประชาชนนักท่องเที่ยว อกีทัง้ยงัมเีสน้ทางไม่ไกล 
เดนิเท้าจากที่ตัง้อุทยานแห่งชาตภิูลงักา ประมาณ เกอืบ 2 กโิลเมตร เท่านัน้ แต่เป็นเสน้ทางผจญภยัเดนิ
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เลยีบเลาะไปตามป่าเขา และปีนบนัไดลงิ ประมาณ 200 เมตร ก่อนขึ้นไปชมววิบนยอดเขาถ ้านาค ี ตลอด
เสน้ทางยงัจะไดช้ื่นชมความสวยงามของธรรมชาตดิอกไมป่้านานาพนัธุ์ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ข้อแนะน าส าหรบัการเข้าถ า้นาคี 
- ควรแต่งการใหพ้รอ้มส าหรบัเดนิป่า 
- ควรเตรยีมน ้าดื่มอย่างน้อย 2 ขวด / เกลอืแร ่/ กระเป๋าสะพายหลงั หรอืกระเป๋าทีไ่ม่ตอ้งใชม้อืหิว้ / ยาดม / ยาหม่อง  และ
ผลติภณัฑป้์องกนัยุง / ถุงมอื (ทีม่คีวามหนา) / เสือ้กนัฝนขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ 
- ในกรณีส าหรบัเดก็ แนะน าอายุแนะน า 7 ขวบขึน้ไป *เดก็เลก็ไม่ควรขึน้  
- ในกรณีส าหรบัผูส้งูอายุ หากร่างกายไม่แขง็แรง มโีรคประจ าตวั โดยเฉพาะความดนัโลหติสงู เบาหวาน โรคหวัใจ หรอืโรค
ไขขอ้ ไม่แนะน า 

** ห้ามน า กระดาษทิชชู หลอดดดูน ้า ถงุพลาสติก กล่องโฟม  
ดอกไม้ธปูเทียนเคร่ืองเซ่นไหว้ขึน้เขาโดยเดด็ขาด ** 
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กลางวนั        บริการอาหารกลางวนั (5) 
น าท่านเดินทางสู่ เกาะดอนโพธ์ิ บึงโขงหลง ทะเลสาบขนาด
ใหญ่ทีเ่ป็นพืน้ทีอ่นุรกัษ์พนัธุ์นก โดยเฉพาะนกน ้าทีย่า้ยถิน่เขา้มา
ในช่วงฤดูหนาว ทัง้ห่านป่า นกเป็ดน ้า นกยาง นกกระเตน็ มจุีดดู
นกอยู่ดอนสวรรค ์เป็นแหล่งพกัผ่อนและชมววิทวิทศัน์ มองเหน็ภู
ลังกาเป็นฉากหลัง จากนัน้ คณะถ่ายภาพคู่กับ ศาลปู่ อือลือ
นาคราช พญานาคผูถู้กสาบแห่งบงึโขงหลง  

ค า่             บริการอาหารค า่ ณ ร้านอาหาร (6) 
พกัท่ี            THE ONE HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 
 
วนัท่ีสาม หินสามวาฬ - ลานพญาศรีสตัตนาคราช  – สนามบินนครพนม - สนามบินดอนเมือง 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7) 

น าท่านเดินทางไปยงั จุดชมวิวหินสามวาฬ โดยรถของชาวบ้านท้องถิน่ หนิสามวาฬ มลีกัษณะเป็นหนิ
ขนาดใหญ่ตดิหน้าผาสูง แยกตวัเป็น 3 กอ้น มอีายุประมาณ  75 ลา้นปี เมื่อมองดจูากมุมสงูในระยะไกล หนิ
สามก้อนนี้จะดูคล้ายกบัฝูงครอบครวัวาฬ ที่ประกอบด้วยพ่อวาฬ แม่วาฬ และลูกวาฬ ซึ่งเรยีกตามขนาด
ของหนิแต่ละก้อน พร้อมน าท่านชมพระอาทติย์ขึ้น หากอากาศดีเราจะได้สมัผสัทะเลหมอกอย่างสวยงาม 
จากนัน้ อิสระให้ท่านถ่ายภาพแห่งความประทับใจตามอัธยาศัย ณ จุดชมวิวผาถ ้าฤๅษี  จากนัน้ คณะ
เดินทางสู่ ก าแพงภูสิงห์ น าคณะกราบนมสัการ หลวงพ่อพระสงิห์ สิง่ศักดิส์ ิทธิ ์ของภูสงิห์ ณ ลานสิงห์
หมอบ ซึง่มกีอ้นหนิลกัษณะคลา้ยสงิหก์ าลงัหมอบอยู่ จนไดเ้วลาอนัสมควร คณะเดนิทางกลบัทีพ่กั 

 
กลางวนั           บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร(8)  
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หลงัจากนัน้น าทุกท่านสกัการะสิ่งศกัดิส์ทิธิค์ู่บ้านคู่เมอืงชาว จ.นครพนม นัน้คอื แลนด์มารค์พญานาค 
หรือ พญาศรีสตัตนาคราช เป็นแลนด์มารค์แห่งใหม่ของจงัหวดันครพนม ประดษิฐานอยู่รมิฝัง่แม่น ้าโขง 
ถนนสุนทรวจิติร เทศบาลเมอืงนครพนม ถูกสรา้งขึ้นเพื่อเป็นการอนุรกัษ์ประเพณีวฒันธรรมและความเชื่อ
เกีย่วกบัพญานาคของชาวไทยและชาวลาวทีอ่าศยัอยู่รมิฝัง่แม่น ้าโขง ทีม่คีวามศกัดิส์ทิธิใ์นฐานะทีเ่ป็นผูด้แูล
ปักปักษ์รกัษาแถบลุ่มน ้าโขง รกัษาพุทธศาสนาและองค์พระธาตุพนม ทัง้เป็นการยกระดบัแหล่งท่องเที่ยว
ของจงัหวดันครพนมเพือ่รองรบัการเป็นศูนยก์ลางการท่องเทีย่วในอนุภูมภิาคลุ่มน ้าโขง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ได้เวลาอนัสมควราพท่านเดินทางเข้าสู่สนามบินนครพนม 
17.00 น. บนิลดัฟ้าสู่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD3397 (ใชร้ะยะเวลาเดนิทาง  

โดยประมาณ 1 ชัว่โมง 20 นาท)ี  
18.20 น. เดนิทางถงึ สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดภิาพ 

** ขอขอบพระคณุท่ีเลือกใช้บริการ ** 
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ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 

พกั 2-3 ท่าน 
พกัเด่ียว 
(เพ่ิม) 

เดือน ธนัวาคม 2564 

20-22 ธนัวาคาม 2564  9,900 2,000 

23-25 ธนัวาคาม 2564  10,900 2,000 

25-27 ธนัวาคาม 2564  10,900 2,000 

เดือน มกราคม 2565 

3-5 มกราคม 2565 9,900 2,000 

7-9 มกราคม 2565 9,900 2,000 

8-10 มกราคม 2565 9,900 2,000 

10-12 มกราคม 2565 9,900 2,000 

14-16 มกราคม 2565 9,900 2,000 

15-17 มกราคม 2565 9,900 2,000 

17-19 มกราคม 2565 9,900 2,000 

21-23 มกราคม 2565  9,900 2,000 

22-24 มกราคม 2565  10,900 2,000 

24-26 มกราคม 2565  9,900 2,000 

28-30 มกราคม 2565  9,900 2,000 

เดือน กมุภาพนัธ ์2565 

4-6 กมุภาพนัธ ์2565 9,900 2,000 

5-7 กมุภาพนัธ ์2565 9,900 2,000 

7-9 กมุภาพนัธ ์2565 9,900 2,000 

11-13 กมุภาพนัธ ์2565 9,900 2,000 

12-14 กมุภาพนัธ ์2565 11,900 2,000 

14-16 กมุภาพนัธ ์2565 9,900 2,000 

18-20 กมุภาพนัธ ์2565 11,900 2,000 

19-21 กมุภาพนัธ ์2565 9,900 2,000 

21-23 กมุภาพนัธ ์2565 9,900 2,000 

25-27 กมุภาพนัธ ์2565 9,900 2,000 
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เดือน มีนาคม 2565 

4-6 มีนาคม 2565 9,900 2,000 

5-7 มีนาคม 2565 9,900 2,000 

7-9 มีนาคม 2565 9,900 2,000 

11-13 มีนาคม 2565 9,900 2,000 

12-14 มีนาคม 2565 9,900 2,000 

18-20 มีนาคม 2565 9,900 2,000 

19-21 มีนาคม 2565 9,900 2,000 

21-23 มีนาคม 2565 9,900 2,000 

25-27 มีนาคม 2565 9,900 2,000 

26-28 มีนาคม 2565 9,900 2,000 

28-30 มีนาคม 2565 9,900 2,000 

 
***ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ และไกดน์ าเท่ียวท่านละ 300 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 

* กรณีพกั 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะท าการเสริมเตียงได้เท่านัน้ * 
การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 8 ท่าน ต่อ 1 คนัรถตู้ ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว  

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 
เน่ืองจากราคาข้างต้นใช้สายการบินต้นทุนต า่ (Low Cost) หลงัจากจองท่ีนัง่แล้วจะต้องท าการซ้ือภายใน 24 ชัว่โมง 

ตัว๋ท่ีซ้ือแล้วไม่สามารถเลื่อนวนัเดินทาง หรือเปล่ียนผู้เดินทาง หรอืขอคืนเงินได้ 
 
อตัราค่าบริการน้ีรวม 
 ค่าตัว๋โดยสารเครื่องบนิไป-กลบัพรอ้มค่าภาษสีนามบนิรายการทวัรข์า้งตน้  
 ค่าพาหนะ (รถตู)้ ตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบุ  
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการระบ ุ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม โดยทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกค้า
เป็นส าคญั 
 ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตราฐานตามทีร่ายการระบุ (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีทีพ่กั 3 ท่าน เป็นการนอนเตยีงเสรมิ 1 ท่าน 
 ค่าไกดน์ าเทีย่วคอยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
 ค่าประกนัอุบตัิเหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกนัเพิม่เพื่อคุ้มครอง
สุขภาพกรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 น ้าหนักกระเป๋าถอืขึน้เครื่องไดไ้ม่เกนิ 7 กโิลกรมั (ต่อคน) 
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อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 ค่าน ้าหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครื่อง (สายการบินคิดค่าน ้าหนัก495 บาท /20กิโลกรมั)  
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศพัท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซกัรดี มนิิบาร์ในห้อง รวมถึง
ค่าอาหาร เครื่องดื่มทีส่ ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
  ค่าใช้จ่ายที่เพิม่ขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มไิด้เกิดจากความผิดของทางบรษิัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ
อุบตัเิหตุ ความเจบ็ป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสุดวสิยัอื่น เป็น
ตน้ 
 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 
  ค่าทิปคนขบัรถ และไกดน์ าเท่ียว ท่านละ 300 บาท  
 
เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 
1. ผู้เดินทางต้องช าระมดัจ าค่าทวัร ์จ านวน 5,000 /ท่าน   พร้อมส าเนาบตัรประชาชน เพื่อส ารองท่ีนัง่ 
2. ผู้เดินทางต้องช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทัง้หมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั กรณีผูเ้ดนิทางไม่ช าระเงนิ หรอืช าระ

เงนิไม่ครบภายในก าหนด ใหถ้อืว่าผูเ้ดนิทางสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรน์ัน้ๆ 
3. การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษิทัเช่น แฟกซ์ อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษิทั ดงันี้ วนัจนัทร ์ถงึเสาร ์เวลา 

8.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 8.00 น. – 15.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที่รฐับาลประกาศในปี
นัน้ๆถอืว่าเป็นวนัหยดุท าการของทางบรษิทั 
 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื่อนการเดนิทาง ต้องแจง้ยกเลกิการจองกบัทางบรษิทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทาง

บรษิทัไม่รบัยกเลกิผ่านทางโทรศพัทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 
2. การคนืเงนิมเีงือ่นไขดงันี้ 

2.1 ยกเลกิก่อนวนัเดินทาง 30 วนั ขึ้นไป คนืเงนิค่าทวัร์เต็มจ านวน โดยหกัค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจรงิ เช่น ค่าตัว๋เครื่องบนิที่
ออกไปแลว้ ค่าทีพ่กั ค่ารา้นอาหาร ค่ายานพาหนะ หรอืค่าใชจ้่ายอื่นๆทีเ่กดิขึน้  

2.2 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทาง 15 - 29 วนั คนืเงนิค่าทวัร ์50% ของค่าทวัร์ทีลู่กคา้ช าระแลว้ โดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ เช่น 
ค่าตัว๋เครื่องบนิทีอ่อกไปแลว้ ค่าทีพ่กั ค่ารา้นอาหาร ค่ายานพาหนะ หรอืค่าใชจ้่ายอื่นๆทีเ่กดิขึน้  

2.3 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทาง 0 - 14 วนั ไม่คนืเงนิค่าทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
 
เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัรน์ี้ส าหรบัผูม้วีตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่วเท่านัน้ 
2. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภูมอิากาศ และ

เวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษิทัจะค านึงถงึความปลอดภยัของนักท่องเทีย่วส่วนใหญ่เป็นส าคญั 
3. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ

ทางบรษิัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตัิ   อุบตัิเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสียหายของ
สมัภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสุดวสิยัอื่น เป็นตน้ 

4. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษิทั ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษิทั  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของบรษิทัก ากบัเท่านัน้  

 


