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วันแรก
04.00 น.
10.35 น.
11.35 น.
กลางวัน
13.30 น.

สนามบิ นดอนเมือง - สนามบิ นอุดรธานี - เกาะคาชะโนด - จ.บึงกาฬ - ศาลปู่ อือลือนาคราช
เกาะดอนโพธิ์ - หิ นสามวาฬ
พร้อมกันที่ สนามบิ นดอนเมือง เพื่อเตรียมตัวเดินทาง พบเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ และ
อานวยความสะดวกในการเช็คอิน
บินลัดฟ้ าสู่ สนามบิ นอุดรธานี โดยสายการบิ นนกแอร์ เที่ยวบิ นที่ DD302
(ใช้ระยะเวลาเดิ นทางโดยประมาณ 1 ชัวโมง)
่
มีมัคคุเทศก์เดินทางไปด้วยจากกรุงเทพฯ
เดินทางถึง สนามบิ นอุดรธานี หลังจากรับกระเป๋ าเดินทางเรียบร้อยแล้ว นาท่านเดินทางโดยรถตูว้ ไี อพี
บริ การอาหารกลางวัน (1)
นาท่านไปยัง เกาะคาชะโนด เชื่อกันว่าเป็ นสถานที่ศกั ดิ ์สิทธิ ์และดินแดนลี้ลบั จุดเชื่อมต่ อระหว่างเมือง
บาดาลและโลกมนุษย์ สถานทีแ่ ห่งนี้ปรากฏในตานาน
พื้นบ้านที่เชื่อกันว่าเป็ นที่สงิ สถิตของพญานาคราชปู่
ศรีสุทโธ และองค์แม่ศรีปทุมมานาคราชเทวี และสิง่ ลี้
ลับต่ างๆ ค าชะโนดมีล กั ษณะเป็ นเกาะลอยน้ า เมื่อ
เข้า มาถึง ภายในพื้น ที่ข องค าชะโนด จะรู้ส ึก ได้ถึง
ความร่มรื่น ร่มเย็น เพราะปกคลุมไปด้วยต้น ชะโนด
ทัวบริ
่ เวณ ให้ท่านได้กราบไหว้ศาลเจ้าปู่ ศรีสุทโธขอ
โชค ขอพร ขอลาภ ตามความศรัทธา

**คาแนะนาการสักการะบูชา**
บริเวณด้านหน้าทางเข้าเกาะคาชะโนด มีจาหน่ายบายศรี หรือเครื่องถวายต่างๆ จากนัน้ เมื่อเดินเข้าไปยังเกาะคาชะโนดมีจุดไหว้สกั การะ ดังนี้
จุดที่ 1 ศาลาทาพิธที ม่ี รี ปู ปั น้ ของพ่อปู่ ศรีสทุ โธ และแม่ย่าศรีปทุมมา (บริเวณจุดนี้จะมีพ่อพราหมณ์คอยให้คาแนะนาในการทาพิธ)ี
O สาหรับท่านใดทีต่ อ้ งการบน หรือขอพรให้พ่อปู่ แม่ย่าช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ ทางด้านขวาของศาลาทาพิธี จะมีเจ้าหน้าทีค่ อยให้
คาแนะนา นอกจากนี้สาหรับท่านทีต่ อ้ งการบน และขอพรสามารถรับชุดบนได้ทจ่ี ุดให้บริการ โดยทาบุญตามกาลังทรัพย์ของท่าน
หมายเหตุ: ชุดบน ประกอบไปด้วย จานใส่ดอกดาวเรือง เทียน ใบเขียนคาบนหรือคาอธิษฐานของท่าน จากนัน้ เจ้าหน้าทีจ่ ะมอบกระดาษ
หนึ่งใบสาหรับเก็บไว้ และรายละเอียดเกีย่ วกับการเตรียมตัวหากคาอธิษฐานของท่านเป็ นจริง
O สาหรับท่านใดทีน่ าบายศรีพญานาคมาถวายให้หนั หน้าของบายศรีพญานาคเข้าหาตัวเรา หลังจากกล่าวบูชาจบ พ่อพราหมณ์จะนา
บายศรี ไปวางไว้ทห่ี น้าของพ่อปู่ และแม่ย่า แต่ท่านใดทีป่ ระสงค์นากลับ สามารถนากลับได้
จุดที่ 2 หลังเสร็จสิน้ พิธี จากตรงศาลาของพ่อปู่ และแม่ย่าทางด้านขวาจะเป็ นต้นไทรใหญ่เพื่อไปกราบไหว้พ่อปู และแม่ย่าอีกครัง้ ทีต่ น้ ไทรใหญ่
จุดที่ 3 ศาลเจ้าตรงต้นมะเดื่อยักษ์ ต้นมะเดื่อขนาดใหญ่อายุนบั 100 ปี ทีเ่ ชื่อกันว่าเป็ นขุมทรัพย์ของพ่อปู่ ศรีสทุ โธ
และแม่ย่าศรีปทุมมา ผูม้ กั นิยมมากราบไหว้ขอพร (ให้ถูกหวย)
จุดที่ 4 บ่อน้าศักดิสิ์ ทธิ ์ ซึง่ มีความเชื่อว่า เป็ นจุดเชื่อมต่อกับโลกบาดาล มีน้าผุดตลอดทัง้ ปี
** ทัง้ นี้ จดุ และพิ ธีการกราบไหว้สกั การะต่างๆ ขึน้ อยู่กบั ระเบียบการจัดการของทางคาชะโนด ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง **

16.00 น.

เดินทางเข้าสู่ จ.บึงกาฬ (ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.)
เดินทางสู่ บึงโขงหลง แวะขอพร ศาลปู่ อือลือนาคราช ตานานปู่ ออื ลือทีข่ อ้ งเกีย่ วกับบึงโขงหลงนัน้
เชื่อ ว่า เกิดจากการล่ มเมือ งของพญานาค ซึ่งเกิดจากความรักที่ไม่ส มหวังระหว่างพญานาคกับมนุ ษย์
ทาให้เมืองทีเ่ จริญรุง่ เรืองล่มสลาย บริเวณแห่งนี้เดิมเป็ นทีต่ งั ้ เมือง ชื่อรัตพานคร พญานาคผูถ้ ูกสาบ
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16.30 น.

พาท่านล่องเรือสู่ เกาะดอนโพธิ์ ตามตานานเล่าว่ าเป็ นวังพญานาคราช ซึ่งเป็ นที่ตงั ้ ของ1ใน3วัดที่ยงั คง
เหลืออยูจ่ ากการถูกถล่มเมือง เป็ นสถานทีท่ ผ่ี คู้ นมีความเชื่อความศรัทธาในท่านปู่ ออื ลือจะมาบวงสรวง
ขอพร ตามความศรัทธา

คา่
พักที่

บริ การอาหารคา่ ณ ร้านอาหาร (2)
M Grand Hotel (บึงกาฬ) หรือระดับเดียวกัน

วันที่สอง
เช้า
08.00 น.

ถา้ นาคา - อุดรธานี
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
นาท่านชม จุดชมวิ วหิ นสามวาฬ โดยรถของชาวบ้านท้องถิน่ หินสามวาฬ มีลกั ษณะเป็ นหินขนาดใหญ่ตดิ
หน้าผาสูง แยกตัวเป็ น 3 ก้อน มีอายุประมาณ 75 ล้านปี เมื่อมองดูจากมุมสูงในระยะไกล หินสามก้อนนี้จะ
ดูคล้ายกับฝูงครอบครัววาฬ ที่ประกอบด้วยพ่อวาฬ แม่วาฬ และลูกวาฬ ซึ่งเรียกตามขนาดของหินแต่ละ
ก้อน อิสระให้ท่านถ่ายภาพแห่งความประทับใจตามอัธยาศัย ณ จุดชมวิวผาถ้าฤๅษี จากนัน้ คณะเดินทางสู่
กาแพงภูสงิ ห์ นาคณะกราบนมัสการ หลวงพ่อพระสิงห์ สิง่ ศักดิ ์สิทธิ ์ ของภูสงิ ห์ ณ ลานสิงห์หมอบ ซึง่ มีก้อน
หินลักษณะคล้ายสิงห์กาลังหมอบอยู่
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นาท่านเดินทางไปยัง ถา้ นาคี จังหวัดนครพนม เป็ นพื้นที่ส่วน
หนึ่งของอุทยานแห่งชาติภูลงั กา เทือกเขาขนาดใหญ่ท่มี คี วาม
อุดมสมบูรณ์ด้วยป่ าเขา มีเนื้อที่มากกว่า 30,000ไร่ ครอบคลุม
เนื้อที่ทอดยาวผ่านอาเภอบ้านแพง จ.นครพนม ทอดยาวไปยัง
อ.บึงโขงหลง จ.บึง กาฬ มีการสารวจพบทางฝั ง่ อ.บ้านแพง จ.
นครพนม ซึ่งเป็ นเขาลูกเดียวกัน กับถ้านาคาเพียงแค่ ทงั ้ สองถ้า
อยูค่ นละฝั ง่ เจ้าหน้าทีอ่ ุทยานแห่งชาติภลู งั กา จึงได้ตงั ้ ชื่อถ้าแห่ง
นี้ ว่ า ถ้ า นาคี ที่ส าคัญ ยัง ความสวยงามไม่ แ พ้ กัน อีก ทัง้ ยัง
เชื่อมโยงกับต านานเรื่องเล่ าความเชื่อ ของถ้ าทัง้ สองแห่ ง นี้ค ือ
พญานาคหรือ งูย กั ษ์ ท่ถี ู ก สาปให้ก ลายเป็ น หินเพราะมีรูป ร่ า ง
ลักษณะเป็ นงูยกั ษ์มเี กล็ดหินสวยงาม ลงตัวคดเคี้ยวไปตามหุบเขาและบางจุดยังมีลกั ษณะคล้ายหัวงูยกั ษ์
กลายเป็ นที่สนใจของประชาชนนักท่องเที่ยว อีกทัง้ ยังมีเส้นทางไม่ไกลเดินเท้าจากที่ตงั ้ อุทยานแห่งชาติภู
ลังกา ประมาณ เกือ บ 2 กิโลเมตรเท่านัน้ แต่ เ ป็ นเส้นทางผจญภัยเดินเลียบเลาะไปตามป่ าเขาและปี น
บันไดลิง ประมาณ 200 เมตร ก่อนขึน้ ไปชมวิวบนยอดเขาถ้านาคีตลอดเส้นทางยังจะได้ช่นื ชมความสวยงาม
ของธรรมชาติดอกไม้ป่านานาพันธุ์
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 อยูก่ บั สภาพอากาศ
- ในกรณีสาหรับเด็ก แนะนาอายุแนะนา 7 ขวบขึน้ ไป *เด็กเล็กไม่ควรขึน้
- ในกรณีสาหรับผูส้ งู อายุ หากร่างกายไม่แข็งแรง มีโรคประจาตัว โดยเฉพาะความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจ หรือโรคไข
ข้อ ไม่แนะนา
** ห้ามนา กระดาษทิ ชชู หลอดดูดน้า ถุงพลาสติ ก กล่องโฟม ดอกไม้ธปู เที ยนเครื่องเซ่นไหว้ขนึ้ เขาโดยเด็ดขาด **

กลางวัน

บริ การอาหารกลางวัน (4)
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หากมีเวลา พาท่านไปยังเดินทางต่อไปยัง ห้วยหินแหบ สานัก
สงฆ์หว้ ยหินแหบ(หินแข่) ต.โพธิ ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง
จ.บึงกาฬ ที่ต งั ้ ของหินรูปร่างคล้ายพญานาคทัง้ นี้ ข้นึ อยู่กับ
ความเชื่อส่วนบุคเดินทางต่อไปยัง จ.อุดรธานี

คา่
พักที่
วันที่สาม
เช้า
09.30 น.

นาท่ านเดิ นเดิ นสู่จงั หวัดอุดรธานี
(ใช้เวลาประมาณ 3 ชัวโมง)
่
บริ การอาหารคา่ ณ ร้านอาหาร (5)
Haus Hotel ( อุดรธานี ) หรือระดับเดียวกัน
วัดป่ าภูก้อน - วัดผาตากเสื้อ - สนามบิ นอุดรธานี - สนามบิ นดอนเมือง
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
นาท่านไปยัง วัดป่ าภูก้อน ตัง้ อยู่ในเขตป่ าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่ าน้ าโสม บ้านนาคา ตาบลบ้านก้อง
อาเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี เป็ นที่ท่เี ต็มไปด้วยธรรมชาติ มีต้นไม้ ลาธาร สัตว์ป่า และต้นไม้นานาชนิด
วิหารของวัดป่ าภูกอ้ น งดงาม ตระการตาแก่นกั ท่องเทีย่ วชาวไทยและต่างชาติ โดยพระวิหารมีลกั ษณะเป็ น
สถาปั ตยกรรมไทยประยุกต์สมัยรัตนโกสินทร์ ทีม่ ปี ระตูทางเข้าออกวิหาร 3 ด้าน ภายในวิหารจะถูกตกแต่ง
อย่างงดงามเป็ นอย่างมากทีเดียว โดยจะแฝงไปด้วยเรื่องราวคาสอนของพระพุทธเจ้า รอบๆทัวผาผนั
่
งมี
ภาพพุทธประวัตแิ ละภาพทศชาติ มีการตกแต่งรูปแบบภาพปั ้นนู นต่ า หล่อด้วยทองแดง ซึ่งเป็ นภาพของ
พระพุทธเจ้าในองค์ชาติทงั ้ 10 ชาติ ด้านบนของทุกภาพจะถูกแกะสลักด้วยบทสวดอิตปิ ิ โสช่องละท่อนด้วยสี
เขียวเข้มบนพืน้ หินอ่อนสีขาว ถือว่าเป็ นผนังวิหารทีม่ เี อกลักษณ์งดงามยิง่ นัก
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กลางวัน
13.00 น.

17.30 น.
18.30 น.

บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (7)
จากนัน้ นาท่านไปยัง วัดผาตากเสื้อ และ
SKYWALK เป็ นวัดที่มวี วิ ทิวทัศน์สวยงาม มองจาก
บนผาลงมามองเห็นความเป็ นอยู่ของชาวไทย-ลาว
ภายในวัดมีธรรมชาติทอ่ี ุดมสมบูรณ์ สามารถเดินลัด
เลาะตามหน้ า ผาเพื่อ ชมธรรมชาติแ ละ ทิว ทัศ น์ ท่ี
สวยงาม ทีว่ ดั มีช่อื ว่า “วัดผาตากเสื้อ” เป็ นวัดแห่ง
หนึ่งทีน่ อกจากจะเป็ นสถานทีป่ ฏิบตั ธิ รรมแล้วยังเป็ น
จุดชมวิวทีส่ วยงาม เนื่องจากเป็ นตัง้ อยู่ทส่ี ูงบนยอดเขาสูง หากขึน้ ไปบนผาจะเห็นว่ามีววิ ทีส่ วยงามสามารถ
ที่จะมองเห็นด้านล่างทัง้ ฝั ง่ ไทย ซึ่งเป็ นอาเภอสังคมและทางฝั ง่ ลาวที่มแี ม่น้ าโขงกัน้ อยู่ หากไปช่วงหน้ า
หนาวที่ผาแห่งนี้เป็ นอีกจุดหนึ่งมีทะเลหมอกด้วย ภาพวิวจะพบกับเขาต่างๆที่เกิดขึ้นสลับซับซ้อนและมี
แม่น้าสวยงาม
ได้เวลาอันสมควร พาท่านเดิ นทางเข้าสู่สนามบิ นอุดรธานี
บินลัดฟ้ าสู่ สนามบิ นอุดรธานี โดยสายการบิ นนกแอร์ เที่ยวบิ นที่ DD307
(ใช้ระยะเวลาเดินทาง โดยประมาณ 1 ชัวโมง)
่
เดินทางถึง สนามบิ นดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
** ขอขอบพระคุณที่เลือกใช้บริ การ **

กาหนดการเดินทาง
18-20 มีนาคม 2565

ราคา
พัก 2-3 ท่าน
9,900.-

พักเดี่ยว
(เพิ่ม)
2,000.-

***ค่าบริ การข้างต้ น ยังไม่รวมค่าทิ ปคนขับรถ และไกด์นาเที่ยวท่านละ 300 บาท /ทริ ป/ต่อท่ าน***
* กรณี พกั 3 ท่ าน/ห้ อง ทางโรงแรมจะทาการเสริ มเตียงได้เท่านัน้ *
การเดิ นทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผโ้ ู ดยสารจานวน 8 ท่าน ต่อ 1 คันรถตู้ ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเลื่อนการเดิ นทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
เนื่ องจากราคาข้างต้นใช้สายการบิ นต้ นทุนตา่ (Low Cost) หลังจากจองที่นัง่ แล้วจะต้องทาการซื้อภายใน 24 ชัวโมง
่
ตั ๋วที่ซื้อแล้วไม่สามารถเลื่อนวันเดิ นทาง หรือเปลี่ยนผูเ้ ดิ นทาง หรือขอคืนเงิ นได้
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อัตราค่าบริ การนี้ รวม
 ค่าตั ๋วโดยสารเครือ่ งบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทัวร์ขา้ งต้น
 ค่าพาหนะ (รถตู)้ ตลอดเส้นทาง ตามรายการทีร่ ะบุ
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการระบุ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึง
ประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ
 ค่าโรงแรมทีพ่ กั ระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2-3 ท่าน ต่อห้อง กรณีทพ่ี กั 3 ท่าน เป็ นการนอนเตียง
เสริม 1 ท่าน
 ค่าไกด์นาเทีย่ วคอยบริการ และ อานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์) กรณีตอ้ งการซือ้ ประกันเพิม่
เพื่อคุม้ ครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
 น้าหนักกระเป๋ าถือขึน้ เครือ่ งได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม (ต่อคน)
อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
 ค่าน้าหนักกระเป๋ าโหลดใต้ทอ้ งเครือ่ ง (สายการบิ นคิ ดค่าน้าหนัก495 บาท /20กิ โลกรัม)
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ใน
ห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครือ่ งดื่มทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ นอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าใช้จ่ายที่เพิม่ ขึน้ ของนักท่องเที่ยวที่มไิ ด้เกิดจากความผิดของทางบริษทั เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุด
งาน การปฏิวตั ิ อุบตั เิ หตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลีย่ นแปลง หรือการบริการ
ของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั
 ค่าทิ ปคนขับรถ และไกด์นาเที่ยว ท่านละ 300 บาท
เงื่อนไขการชาระค่าบริ การ
1. ผูเ้ ดิ นทางต้ องชาระมัดจาค่าทัวร์ จานวน 5,000 /ท่ าน พร้อมสาเนาบัตรประชาชน เพื่อสารองที่ นัง่
2. ผูเ้ ดิ นทางต้ องชาระเงิ นค่าบริ การส่ วนที่ เหลือทัง้ หมดก่อนวันเดิ นทางอย่างน้ อย 21 วัน กรณีผเู้ ดินทางไม่ชาระ
เงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด ให้ถอื ว่าผูเ้ ดินทางสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นนั ้ ๆ
3. การติดต่ อใดๆ กับทางบริษท
ั เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษทั ดังนี้ วัน
จันทร์ ถึงเสาร์ เวลา 8.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 8.00 น. – 15.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่ าวและ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ทร่ี ฐั บาลประกาศในปี นนั ้ ๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษทั
เงื่อนไขการยกเลิ กการเดิ นทาง
1. กรณีผเู้ ดินทางต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษท
ั เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร ทางบริษทั ไม่รบั ยกเลิกผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
2. การคืนเงินมีเงือ
่ นไขดังนี้
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2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน ขึน้ ไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจานวน โดยหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง เช่น ค่าตั ๋ว
เครือ่ งบินทีอ่ อกไปแล้ว ค่าทีพ่ กั ค่าร้านอาหาร ค่ายานพาหนะ หรือค่าใช้จา่ ยอื่นๆทีเ่ กิดขึน้
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 - 29 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% ของค่าทัวร์ท่ลี ูกค้าชาระแล้ว โดยหักค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้ ตามจริง เช่น ค่าตั ๋วเครือ่ งบินทีอ่ อกไปแล้ว ค่าทีพ่ กั ค่าร้านอาหาร ค่ายานพาหนะ หรือค่าใช้จา่ ยอื่นๆที่
เกิดขึน้
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 0 - 14 วัน ไม่คนื เงินค่าทัวร์ทช่ี าระแล้วทัง้ หมด
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์น้สี าหรับผูม้ วี ตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเทีย่ วเท่านัน้
2. ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ภูม ิอ ากาศ และเวลา ณ วัน ที่เ ดิน ทางจริง ของประเทศที่เ ดิน ทาง ทัง้ นี้ บริษัท จะค านึ ง ถึง ความปลอดภัย ของ
นักท่องเทีย่ วส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
3. ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทีเ่ พิม่ ขึน้ ของนักท่องเทีย่ วทีม่ ไิ ด้เกิด
จากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั เิ หตุ ความเจ็บป่ วย
ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น
เป็ นต้น
4. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษทั ไม่มอี านาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษทั เว้นแต่มเี อกสารลง
นามโดยผูม้ อี านาจของบริษทั กากับเท่านัน้
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