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วันแรก
06.30 น.
08.30 น.
10.00 น.

กลางวัน

สนามบิ น ดอนเมื อ ง – สนามบิ น นครพนม – วัด พระธาตุ พ นมวรมหาวิ ห าร – วัด พระธาตุ เรณู –
สะพานมิ ตรภาพไทย ลาว(แห่งที่ 3)
พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง เพือ่ เตรียมตัวเดินทาง และผ่านขัน้ ตอนการเช็คอิน
บริ การอาหารว่างเช้า S&P Set Box (1)
บินลัดฟ้ าสู่ สนามบินนครพนม โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เทีย่ วบินที่ FD3398 (ใช้ระยะเวลาเดินทาง
โดยประมาณ 1 ชัวโมง
่ 30 นาที)
เดินทางถึง สนามบินนครพนม หลังจากรับกระเป๋ าเดินทางเรียบร้อยแล้ว นาท่านเดินทางโดยรถตูว้ ไี อพี
น าท่ า นเดิ น ทางไปยัง วัด พระธาตุ พ นมวรมหาวิ ห าร
นมัสการพระธาตุพ นม พระธาตุประจาปี วอกและวัน อาทิตย์
ศาสนสถานอันศักดิ ์สิทธิแ์ ห่ งอีสาน พระบรมธาตุท่ีแสดงถึง
ความเจริญ รุ่ ง เรือ งทางพุ ท ธศาสนาของนครพนมมาแต่
โบราณกาล สร้างขึน้ เมื่อต้นพุทธกาลประมาณ พ.ศ.๘ ในสมัย
อาณาจักรศรีโคตรบูรเจริญรุ่งเรือง ประดิษฐานอยู่บนภูกาพร้า
ตัง้ ตระหง่าน อยู่รมิ ฝั ง่ โขง เป็ นสถานที่ครัง้ หนึ่งพุ ทธองค์เคย
เสด็จมาโปรดสัตว์น้อ ยโหญ่ ตามต านานอุรงั คธาตุกล่ าวถึง
พระมหากัสสปะและพระอรหันต์ ๕๐๐ องค์ ได้นาพระอุรงั ค
ธาตุ (กระดูกส่วนหน้าอก) ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาจาก
ชมพูทวีปและท้าวพญาผูค้ รองนครทัง้ ๕ เป็ นประธาน ในการ
สร้างที่ประดิษ ฐานพระอุรงั คธาตุ อัน เป็ น ที่ ต ัง้ ของพระธาตุ
พนมในปั จจุบนั
บริ การอาหารกลางวัน (2)
นาท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุเรณู อาเภอเรณูนคร อยู่ห่าง
จากตัวจังหวัด ประมาณ 51 กิโลเมตร องค์พระธาตุจาลอง
มาจากองค์พ ระธาตุ พ นม ภายในพระธาตุ เป็ น โพรงบรรจุ
พระไตรปิ ฎกและพระพุทธรูปทองคา พระพุทธรูปเงิน ของมี
ค่ า และเครื่อ งกกุ ธ ภัณ ฑ์ ของพระยาและเจ้าเมือ ง ภายใน
โบสถ์ยงั ประดิษฐานพระองค์แสน ซึง่ เป็ นพระพุทธรูปทองคา
ศิลปะแบบลาว ปางสมาธิ พระคู่บ้ านของอาเภอ เชื่อกันว่า
คนที่เกิดวันจันทร์มกั เป็ นคนมีเสน่ ห์ใครได้กราบไหว้จะมีรูป
งามผ่องใส ตรงกับลักษณะของเทพประจาวันจันทร์
นาท่านไปยัง สะพานมิ ตรภาพไทย-ลาว 3 เป็ นสะพานที่
เชื่อมต่อระหว่างประเทศไทย (นครพนม) กับประเทศลาว(คา
ม่ว น) พื้น ที่ฝั ง่ ไทยที่บ้านห้อ ม ต าบลอาจสามารถ อ าเภอ
เมืองนครพนม จังหวัดนครพนมฝัง่ ลาวอยู่ท่บี า้ นเวินใต้ เมือง
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ท่าแขก แขวงคาม่วน เป็ นสะพานทีม่ คี วาม สวยงาม มากอีกแห่งหนึ่งในประเทศไทย มีววิ ข้างหลังเป็ นภาพ
ภูเขาหินปูนของประเทศไทยลาวลูกน้อยใหญ่ท่เี รียงรายสลับซับซ้อน บริเวณด้านล่างสะพานมีจุดชมวิวที่
สามารถมองเห็นสะพานได้จากข้างล่าง ตัง้ อยู่รมิ ฝัง่ โขงสามารถมารับลมเย็น ทีพ่ ดั มาจากฝัง่ ลาว

คา่
พักที่

บริ การอาหารคา่ ณ ร้านอาหาร (3)
Fortune View Khong Hotel หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สอง
เช้า

ถา้ นาคี – จ.บึงกาฬ - ศาลปู่ อือลือนาคราช – เกาะดอนโพธิ์ บึงโขงหลง
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)
เดินทางไปยัง ถา้ นาคี จังหวัดนครพนม เป็ นพืน้ ทีส่ ว่ นหนึ่งของอุทยานแห่งชาติภูลงั กา เทือกเขาขนาดใหญ่
ทีม่ คี วามอุดมสมบูรณ์ ดว้ ยป่ าเขา มีเนื้อทีม่ ากกว่า 30,000 ไร่ ครอบคลุมเนื้อที่ทอดยาวผ่านอาเภอบ้านแพง
จ.นครพนม ทอดยาวไปยัง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ ซึง่ ในอดีตไม่เพียงเป็ นเทือกเขาทีม่ ตี านานลีล้ บั เท่านัน้
ถ้านาคี มีการสารวจพบ ทางฝั ง่ อ.บ้านแพง จ.นครพนม ซึ่งเป็ นเขาลูกเดียวกัน กับถ้านาคาเพียงแค่ทงั ้ สอง
ถ้าอยู่คนละฝั ง่ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูลงั กา จึงได้ตงั ้ ชื่อถ้าแห่งนี้ว่า ถ้านาคี ที่สาคัญยังความสวยงาม
ไม่แพ้กนั อีกทัง้ ยังเชื่อมโยงกับตานานเรื่องเล่าความเชื่อของถ้าทัง้ สองแห่งนี้ คือ พญานาค หรือ งูยกั ษ์ทถ่ี ูก
สาปให้กลายเป็ นหิน เพราะมีรูปร่างลักษณะเป็ นงูยกั ษ์มเี กล็ดหินสวยงามลงตัว คดเคีย้ วไปตามหุบเขา และ
บางจุดยังมีลกั ษณะคล้ายหัวงูยกั ษ์ กลายเป็ นทีส่ นใจของประชาชนนักท่องเที่ยว อีกทัง้ ยังมีเส้นทางไม่ไกล
เดินเท้าจากที่ตงั ้ อุทยานแห่งชาติภูลงั กา ประมาณ เกือบ 2 กิโลเมตร เท่านัน้ แต่เป็ นเส้นทางผจญภัยเดิน
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เลียบเลาะไปตามป่ าเขา และปี น บันไดลิง ประมาณ 200 เมตร ก่อนขึ้นไปชมวิวบนยอดเขาถ้านาคี ตลอด
เส้นทางยังจะได้ช่นื ชมความสวยงามของธรรมชาติดอกไม้ป่านานาพันธุ์

ข้อแนะนาสาหรับการเข้าถา้ นาคี
- ควรแต่งการให้พร้อมสาหรับเดินป่ า
- ควรเตรียมน้าดื่มอย่างน้อย 2 ขวด / เกลือแร่ / กระเป๋ าสะพายหลัง หรือกระเป๋ าทีไ่ ม่ตอ้ งใช้มอื หิว้ / ยาดม / ยาหม่อง และ
ผลิตภัณฑ์ป้องกันยุง / ถุงมือ (ทีม่ คี วามหนา) / เสือ้ กันฝนขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศ
- ในกรณีสาหรับเด็ก แนะนาอายุแนะนา 7 ขวบขึน้ ไป *เด็กเล็กไม่ควรขึน้
- ในกรณีสาหรับผูส้ งู อายุ หากร่างกายไม่แข็งแรง มีโรคประจาตัว โดยเฉพาะความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจ หรือโรค
ไขข้อ ไม่แนะนา
** ห้ามนา กระดาษทิ ชชู หลอดดูดน้า ถุงพลาสติ ก กล่องโฟม
ดอกไม้ธปู เทียนเครื่องเซ่นไหว้ขนึ้ เขาโดยเด็ดขาด **
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กลางวัน

คา่
พักที่

บริ การอาหารกลางวัน (5)
นาท่ านเดินทางสู่ เกาะดอนโพธิ์ บึ งโขงหลง ทะเลสาบขนาด
ใหญ่ทเ่ี ป็ นพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์พนั ธุ์นก โดยเฉพาะนกน้ าทีย่ า้ ยถิน่ เข้ามา
ในช่วงฤดูหนาว ทัง้ ห่านป่ า นกเป็ ดน้ า นกยาง นกกระเต็น มีจุดดู
นกอยู่ดอนสวรรค์ เป็ นแหล่งพักผ่อนและชมวิวทิวทัศน์ มองเห็นภู
ลังกาเป็ นฉากหลัง จากนั น้ คณะถ่ า ยภาพคู่กับ ศาลปู่ อื อ ลื อ
นาคราช พญานาคผูถ้ ูกสาบแห่งบึงโขงหลง
บริการอาหารคา่ ณ ร้านอาหาร (6)
THE ONE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สาม
เช้า

หิ นสามวาฬ - ลานพญาศรีสตั ตนาคราช – สนามบิ นนครพนม - สนามบินดอนเมือง
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)
นาท่านเดินทางไปยัง จุดชมวิ วหิ นสามวาฬ โดยรถของชาวบ้านท้องถิน่ หินสามวาฬ มีลกั ษณะเป็ นหิน
ขนาดใหญ่ตดิ หน้าผาสูง แยกตัวเป็ น 3 ก้อน มีอายุประมาณ 75 ล้านปี เมื่อมองดูจากมุมสูงในระยะไกล หิน
สามก้อนนี้จะดูคล้ายกับฝูงครอบครัววาฬ ที่ประกอบด้วยพ่อวาฬ แม่วาฬ และลูกวาฬ ซึ่งเรียกตามขนาด
ของหินแต่ละก้อน พร้อมนาท่านชมพระอาทิตย์ข้นึ หากอากาศดีเราจะได้สมั ผัสทะเลหมอกอย่างสวยงาม
จากนัน้ อิส ระให้ท่ านถ่ ายภาพแห่ งความประทับ ใจตามอัธ ยาศัย ณ จุด ชมวิว ผาถ้ าฤๅษี จากนัน้ คณะ
เดินทางสู่ ก าแพงภู ส ิงห์ นาคณะกราบนมัสการ หลวงพ่ อ พระสิงห์ สิง่ ศักดิส์ ิท ธิ ์ ของภูสงิ ห์ ณ ลานสิงห์
หมอบ ซึง่ มีกอ้ นหินลักษณะคล้ายสิงห์กาลังหมอบอยู่ จนได้เวลาอันสมควร คณะเดินทางกลับทีพ่ กั

กลางวัน

บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร(8)
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หลังจากนัน้ นาทุกท่านสักการะสิ่งศักดิ ์สิทธิค์ ู่บ้านคู่เมืองชาว จ.นครพนม นัน้ คือ แลนด์มาร์คพญานาค
หรือ พญาศรีสตั ตนาคราช เป็ นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดนครพนม ประดิษฐานอยู่รมิ ฝั ง่ แม่น้ าโขง
ถนนสุนทรวิจติ ร เทศบาลเมืองนครพนม ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็ นการอนุรกั ษ์ประเพณีวฒ
ั นธรรมและความเชื่อ
เกีย่ วกับพญานาคของชาวไทยและชาวลาวทีอ่ าศัยอยู่รมิ ฝั ง่ แม่น้าโขง ทีม่ คี วามศักดิ ์สิทธิในฐานะที
์
เ่ ป็ นผูด้ แู ล
ปั กปั กษ์รกั ษาแถบลุ่มน้ าโขง รักษาพุทธศาสนาและองค์พระธาตุพนม ทัง้ เป็ นการยกระดับแหล่งท่องเที่ยว
ของจังหวัดนครพนมเพือ่ รองรับการเป็ นศูนย์กลางการท่องเทีย่ วในอนุภูมภิ าคลุ่มน้ าโขง

17.00 น.
18.20 น.

ได้เวลาอันสมควราพท่านเดิ นทางเข้าสู่สนามบิ นนครพนม
บินลัดฟ้ าสู่ สนามบิ นดอนเมือง โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เทีย่ วบินที่ FD3397 (ใช้ระยะเวลาเดินทาง
โดยประมาณ 1 ชัวโมง
่ 20 นาที)
เดินทางถึง สนามบิ นดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
** ขอขอบพระคุณที่เลือกใช้บริ การ **

บริษัท ริโอไทย ทราเวล จากัด
29/44 ซ.หทัยราษฎร์ 39 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
โทร.0-2915-5291 , 0-29155296 Email: sales@riothai.co.th Line ID: @riothaitravel
www.riothaitravel.com

ใบอนุญาตเลขที่ 11/04307

กาหนดการเดิ นทาง

ราคา
พัก 2-3 ท่าน

พักเดี่ยว
(เพิ่ ม)

9,900
10,900
10,900

2,000
2,000
2,000

9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
10,900
9,900
9,900

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

9,900
9,900
9,900
9,900
11,900
9,900
11,900
9,900
9,900
9,900

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

เดือน ธันวาคม 2564
20-22 ธันวาคาม 2564
23-25 ธันวาคาม 2564
25-27 ธันวาคาม 2564
เดือน มกราคม 2565
3-5 มกราคม 2565
7-9 มกราคม 2565
8-10 มกราคม 2565
10-12 มกราคม 2565
14-16 มกราคม 2565
15-17 มกราคม 2565
17-19 มกราคม 2565
21-23 มกราคม 2565
22-24 มกราคม 2565
24-26 มกราคม 2565
28-30 มกราคม 2565
เดือน กุมภาพันธ์ 2565
4-6 กุมภาพันธ์ 2565
5-7 กุมภาพันธ์ 2565
7-9 กุมภาพันธ์ 2565
11-13 กุมภาพันธ์ 2565
12-14 กุมภาพันธ์ 2565
14-16 กุมภาพันธ์ 2565
18-20 กุมภาพันธ์ 2565
19-21 กุมภาพันธ์ 2565
21-23 กุมภาพันธ์ 2565
25-27 กุมภาพันธ์ 2565
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เดือน มีนาคม 2565
4-6 มีนาคม 2565
5-7 มีนาคม 2565
7-9 มีนาคม 2565
11-13 มีนาคม 2565
12-14 มีนาคม 2565
18-20 มีนาคม 2565
19-21 มีนาคม 2565
21-23 มีนาคม 2565
25-27 มีนาคม 2565
26-28 มีนาคม 2565
28-30 มีนาคม 2565

9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

***ค่าบริ การข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิ ปคนขับรถ และไกด์นาเที่ยวท่านละ 300 บาท /ทริ ป/ต่อท่าน***
* กรณี พกั 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะทาการเสริ มเตียงได้เท่านัน้ *
การเดิ นทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผ้โู ดยสารจานวน 8 ท่าน ต่อ 1 คันรถตู้ ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเลื่อนการเดิ นทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
เนื่ องจากราคาข้างต้นใช้สายการบิ นต้นทุนตา่ (Low Cost) หลังจากจองที่นัง่ แล้วจะต้องทาการซื้อภายใน 24 ชัวโมง
่
ตั ๋วที่ซื้อแล้วไม่สามารถเลื่อนวันเดิ นทาง หรือเปลี่ยนผู้เดิ นทาง หรือขอคืนเงิ นได้
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตั ๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทัวร์ขา้ งต้น
 ค่าพาหนะ (รถตู)้ ตลอดเส้นทาง ตามรายการทีร่ ะบุ
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการระบุ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการปรั
์
บเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้า
เป็ นสาคัญ
 ค่าโรงแรมทีพ่ กั ระดับมาตราฐานตามทีร่ ายการระบุ (พักห้องละ 2-3 ท่าน ต่อห้อง กรณีทพ่ี กั 3 ท่าน เป็ นการนอนเตียงเสริม 1 ท่าน
 ค่าไกด์นาเทีย่ วคอยบริการ และ อานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิม่ เพื่อคุ้มครอง
สุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
 น้าหนักกระเป๋ าถือขึน้ เครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม (ต่อคน)
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อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าน้าหนักกระเป๋ าโหลดใต้ทอ้ งเครื่อง (สายการบินคิ ดค่าน้าหนัก495 บาท /20กิ โลกรัม)
 ค่าใช้จ่ ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิ บาร์ในห้อง รวมถึง
ค่าอาหาร เครื่องดื่มทีส่ ั ่งเพิม่ นอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าใช้จ่ายที่เพิม่ ขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มไิ ด้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ
อุบตั เิ หตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลีย่ นแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ น
ต้น
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั
 ค่าทิ ปคนขับรถ และไกด์นาเที่ยว ท่านละ 300 บาท
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. ผู้เดิ นทางต้องชาระมัดจาค่าทัวร์ จานวน 5,000 /ท่าน พร้อมสาเนาบัตรประชาชน เพื่อสารองที่ นัง่
2. ผู้เดิ นทางต้ องชาระเงิ นค่าบริ การส่วนที่ เหลือทัง้ หมดก่อนวันเดิ นทางอย่างน้ อย 21 วัน กรณีผเู้ ดินทางไม่ชาระเงิน หรือชาระ
เงินไม่ครบภายในกาหนด ให้ถอื ว่าผูเ้ ดินทางสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นนั ้ ๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษท
ั เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษทั ดังนี้ วันจันทร์ ถึงเสาร์ เวลา
8.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 8.00 น. – 15.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่รี ฐั บาลประกาศในปี
นัน้ ๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษทั
เงื่อนไขการยกเลิ กการเดิ นทาง
1. กรณีผเู้ ดินทางต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษท
ั เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทาง
บริษทั ไม่รบั ยกเลิกผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
2. การคืนเงินมีเงือ
่ นไขดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน ขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจานวน โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง เช่น ค่าตั ๋วเครื่องบินที่
ออกไปแล้ว ค่าทีพ่ กั ค่าร้านอาหาร ค่ายานพาหนะ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆทีเ่ กิดขึน้
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 - 29 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% ของค่าทัวร์ทล่ี ูกค้าชาระแล้ว โดยหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง เช่น
ค่าตั ๋วเครื่องบินทีอ่ อกไปแล้ว ค่าทีพ่ กั ค่าร้านอาหาร ค่ายานพาหนะ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆทีเ่ กิดขึน้
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 0 - 14 วัน ไม่คนื เงินค่าทัวร์ทช่ี าระแล้วทัง้ หมด
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์น้สี าหรับผูม้ วี ตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเทีย่ วเท่านัน้
2. ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการเปลี
์
ย่ นแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมอิ ากาศ และ
เวลา ณ วันทีเ่ ดินทางจริงของประเทศทีเ่ ดินทาง ทัง้ นี้ บริษทั จะคานึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเทีย่ วส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
3. ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิไม่
์ รบั ผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทีเ่ พิม่ ขึน้ ของนักท่องเทีย่ วทีม่ ไิ ด้เกิดจากความผิดของ
ทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระ ความล่าช้า เปลีย่ นแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
4. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษทั ไม่มอี านาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษทั เว้นแต่มเี อกสารลงนามโดยผูม้ ี
อานาจของบริษทั กากับเท่านัน้
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