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04.00 น. พรอ้มกันท่ี ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารภายในประเทศ เคาน์เตอรส์ายการบนินกแอร ์  

โดยมเีจา้หน้าท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

06.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมือง สู ่จังหวัดอุดรธาน ีด้วยเท่ียวบิน DD300 

                    (ใช้ระยะเวลาเดินทาง โดยประมาณ 1ชั่วโมง) 

 

07.05 น. เดินทางถึง สนามบินอุดรธาน ี รบักระเป๋าเรยีบรอ้ยแล้ว น าท่านเดินทางด้วยรถตู้ วีไอพี  

เที่ยง     บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร 

จากนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ ถ้านาคี ของดีคู่ ถ้านาคาส ำหรับ “ถ้า

นาคี” ตั้งอยู่ทำงฝ่ัง อ.บ้ำนแพง จ.นครพนม เป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวน่ำสนใจเชื่อมโยงควำมเชื่อในเรื่องพญำนำคกับ

ถ้ำนำคำ  ถ้ำนำคี มีลักษณะเป็นเพิงหินขนำดใหญ่และมี

ลวดลำยของเกล็ดพญำนำคบนพื้นผิวของหิน(คล้ำยถ้ำ

นำคำ) มีก้อนหินใหญ่ลักษณะเหมือนหินหัวงูอยู่ไม่ไกลกัน 

อีกท้ังหำกเดินทำงต่อไปอีกรำวครึ่งกิโลเมตรก็จะมีจุดชม

วิว  “ผานาคี”  เป็นจุดชมวิวแม่น้ำโขงท่ีงดงำมอีกด้วย  

ส ำหรับถ้ำนำคี ไข่พญำนำค เ ศียรพญำนำค เป็นจุด

ท่องเท่ียวท่ีอยู่ในเส้นทำงเดินศึกษำธรรมชำติสำยใหม่ ภู

ลังกำเหนือ  หรือ  เ ส้นทำงสำยธรรม-สำยพญำนำค 

(ระยะทำงประมำณ 12 กม.) ในเส้นทำงจะมีจุดน่ำสนใจต่ำง ๆ ให้เท่ียวชม ได้แก่ น้ำตกตำดโพธิ์-ถ้ำนำคี-วัง

วันแรก กรุงเทพฯ • อุดรธาน ี• ถ้านาคี • บึงกาฬ        (-/กลางวัน/เยน็)        
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นำคี-ผำนำคี-หินสำลึคึ-ลำนธรรม(หัวภู)-หินพญำศรีสัตตนำครำช-ไข่พญำนำค-หินโลมำ (วำฬ) -เจดีย์กอง

ข้ำวศรีบุญเนำว์ และเศียรพญำนำค (องค์ท่ี 9) ท่ีเพ่ิงค้นพบใหม่ล่ำสุด 

 

ได้เวลาสมควร เดินทางเข้าสู่ จ.บึงกาฬ 

ค่า     บรกิารอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร   

ที่พัก  โรงแรมระดับ 3 ดาวจังหวัดบึงกาฬ หรอืเทียบเท่า 

 

 

 

04.30น.         พาทุกท่านชมพระอาทิตย์ข้ึนท่ี หินสามวาฬ ณ ป่าสงวนแห่งชาติปา่ดงดิบกะลา ปา่ภูสิงห์ ท่ีนี่โดดเด่นด้วย

ภูเขำหินทรำย หนำ้ผำ ถ้ำ กลุ่มหินรูปทรงต่ำงๆ และผืนป่ำท่ีอุดมสมบูรณ์ (เปลี่ยนยานพาหนะเป็นรถของ

อาสาป่าไม้ ภูสิงห์) ชม หินสามวาฬ ชมพระอำทิตย์ตกท่ีหิน หินสามวาฬโดยมีลักษณะเป็นภูเขำหนิทรงมน

ทอดตัวยำวเรยีงกัน 3 ก้อน มองจำกทำงอำกำศจะเหน็คล้ำยเป็นวำฬพ่อ แม่ ลูก ว่ำยน้ำด้วยกัน จำกนัน้ 

อิสระให้ท่ำนถ่ำยภำพแหง่ควำมประทับใจ ชมพระอาทิตย์ข้ึน ตำมอัธยำศัย 

วันท่ีสอง ชมพระอาทิตย์ข้ึน ณ จุดชมวิวหินสามวาฬ • ถ้านาคา • ศาลปู่อือลือนาคราช    

                                                                                                                                                    (SET BOX/กลางวัน/เย็น)        
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เช้า บรกิารอาหารเช้าแบบท้องถ่ิน (ข้าวจี่+หมปูิ้ ง) 

จากนั้น เดินทำงสู่ ถ้านาคาหรอื ถ้าพญานาค ตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีอุทยำนแหง่ชำตภิูลังกำ อ.บึงโขงหลง จ.บึงกำฬ ถ้ำนำคำ 

มีหินและผนงัถ้ำดูคล้ำยพญนำค ท่ีมีรูปทรงคล้ำยพญำนำคหรืองขูนำดใหญ่นอนขดตวั โดยมีส่วนส ำคัญ ๆ 

ท้ังส่วนหัว ล ำตัว และเกล็ดพญำนำค (ตำมจินตนำกำรและควำมเชื่อของชำวบ้ำน)ตามต านานเรื่องเลา่

เชื่อมโยงกบัความเชื่อของถ้าแห่งนีว้่า ถ้านาคาคานาคหรอืงูยักษ์ท่ีถูกสาปให้กลายเป็นหิน  

 

 

็เอ็น.บี.ฮอลิเดย์ทัวร์
126 ถ.เจริญรัฐ ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 42000

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 51/00732

 0617195459

 kritchanat007@hotmail.com

 http://www.nbholidaytour.com/index.php

มหัศจรรย์...คำชะโนด ถ้ำนาคา ถ้ำนาคี - หน้าที่4 -



 
  
 BT-TH322_DD_FEB -OCT 23 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

็เอ็น.บี.ฮอลิเดย์ทัวร์
126 ถ.เจริญรัฐ ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 42000

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 51/00732

 0617195459

 kritchanat007@hotmail.com

 http://www.nbholidaytour.com/index.php

มหัศจรรย์...คำชะโนด ถ้ำนาคา ถ้ำนาคี - หน้าที่5 -



 
  
 BT-TH322_DD_FEB -OCT 23 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

เท่ียง       บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร  

บ่าย แวะขอพรศาลปู่อือลือนาคราช ต ำนำนปู่อือลือท่ีข้องเกี่ยวกับบึงโขงหลงนัน้ เชื่อว่ำ เกดิจากการล่มเมือง

ของพญานาค ซึง่เกิดจำกควำมรักท่ีไม่สมหวังระหว่ำงพญำนำคกับมนุษย์ ท ำใหเ้มืองท่ีเจริญรุ่งเรืองล่ม 

สลำย บรเิวณแห่งนีเ้ดิมเป็นท่ีตั้งเมือง ชื่อรตัพำนคร พญำนำคผู้ถูกสำบแหง่บึงโขงหลง  

   

น ำท่ำน ล่องเรอืบึงโขงหลง ไหว้ขอพรปู่อือลือ วังปู่เจำ้ออืลือนำครำช ณ เกาะดอนโพธิ์  
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ค่า     บรกิารอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร   

ที่พัก  โรงแรมระดับ 3 ดาวจังหวัดบึงกาฬ หรอืเทียบเท่า 

 

 

เช้า    บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร 

จากนั้น น าท่านเดินทางกลับสู่ จ.อุดรธาน ีน าทุกท่านชมดินแดนอันศกัด์ิสิทธิ์วังนาคินทร ์ค าชะโนด ท่ีนี่เป็นป่ำที่มี 

ลักษณะเหมือนเกำะกลำงน้ำในอ่ำงเก็บน้ำกุดขำม เต็มไปด้วยต้นชะโนด ป่ำค ำชะโนดเป็นสถำนท่ี ๆ ปรำกฏ

ในต ำนำนพื้นบ้ำน เชื่อว่ำเป็นท่ีสิงสถิตของพญำนำค เจ้ำปู่ศรีสุทโธ เจ้ำย่ำศรีประทุมมำ ภำยในป่ำชะโนดมี

บ่อน้ำอยู่ตรงกลำงเกำะเรียกว่ำ บ่อค ำชะโนด เป็นน้ำใต้ดินท่ีพุ่งไหลซึมตลอดเวลำ ให้ท่ำนได้กรำบขอพรส่ิง

ศักด์ิสิทธิ์เพ่ือควำมเจริญรุ่งเรืองและบังเกิดโชคลำภวำสนำ 

วันท่ีสาม บึงกาฬ • ค าชะโนด •  อุดรธาน ี                                                      (เช้า/กลางวัน/-)        
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เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหารวีทีแหนมเนือง จ.อุดรธาน ี

ให้ท่ำนได้เลือกซื้อของฝำกขึน้ชื่อของจงัหวัดอุดรธำนี ไม่ว่ำจะเปน็ แหนมเนือง กระยอทอด กระยอสด หมู

ยอ เม่ียงพันหอม กุ้งพนัอ้อย และอื่นๆ อีกมำกมำย ได้เวลำอันสมควรน ำทุกท่ำนออกเดินสู่สนำมบินอุดรธำนี  

19.30 น.  ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร ์เท่ียวบินท่ี DD319 

20.30 น.  เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอ้มความประทับใจ 

                ........................................................................................................... 
 

อัตราค่าบรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 
 

เริม่เดินทาง กลับจากเดินทาง รถตู้ปรบั
อากาศ 

จ านวน ราคาปกติต่อ
ท่าน 

ราคาเด็ก พักเด่ียวเพิ่ม 

3 ม.ีค. 66 5 ม.ีค. 66 รถตู้ 8 ที่นั่ง 16+1 9,999 9,499 1,500 

4 ม.ีค. 66 6 ม.ีค. 66 รถตู้ 8 ที่นั่ง 16+1 9,999 9,499 1,500 

10 ม.ีค. 66 12 ม.ีค. 66 รถตู้ 8 ที่นั่ง 16+1 9,999 9,499 1,500 

17 ม.ีค. 66 19 ม.ีค. 66 รถตู้ 8 ที่นั่ง 16+1 9,999 9,499 1,500 

24 ม.ีค.66 26 ม.ีค.66 รถตู้ 8 ที่นั่ง 16+1 7,999 7,499 1,500 
06 เม.ย.66 
(วันหยุด) 08 เม.ย.66 รถตู้ 8 ที่นั่ง 16+1 9,999 9,499 1,500 

07 เม.ย.66 09 เม.ย.66 รถตู้ 8 ที่นั่ง 16+1 8,999 8,499 1,500 
13 เม.ย.66 
(วันหยุด) 15 เม.ย.66 รถตู้ 8 ที่นั่ง 16+1 10,999 10,499 1,500 

14 เม.ย.66 
(วันหยุด) 16 เม.ย.66 รถตู้ 8 ที่นั่ง 16+1 10,999 10,499 1,500 

15 เม.ย.66 
(วันหยุด) 17 เม.ย.66 รถตู้ 8 ที่นั่ง 16+1 9,999 9,499 1,500 

29 เม.ย.66 
(วันหยุด) 01 พ.ค.66 รถตู้ 8 ที่นั่ง 16+1 10,999 10,499 1,500 

04 พ.ค.66 
(วันหยุด) 06 พ.ค.66 รถตู้ 8 ที่นั่ง 16+1 9,999 9,499 1,500 

12 พ.ค.66 14 พ.ค.66 รถตู้ 8 ที่นั่ง 16+1 8,999 8,499 1,500 

19 พ.ค.66 21 พ.ค.66 รถตู้ 8 ที่นั่ง 16+1 8,999 8,499 1,500 

26 พ.ค.66 28 พ.ค.66 รถตู้ 8 ที่นั่ง 16+1 8,999 8,499 1,500 
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03 มิ.ย.66 
(วันหยุด) 05 มิ.ย.66 รถตู้ 8 ที่นั่ง 16+1 10,999 10,499 1,500 

09 มิ.ย.66 11 มิ.ย.66 รถตู้ 8 ที่นั่ง 16+1 9,999 9,499 1,500 

16 มิ.ย.66 18 มิ.ย.66 รถตู้ 8 ที่นั่ง 16+1 9,999 9,499 1,500 

23 มิ.ย.66 25 มิ.ย.66 รถตู้ 8 ที่นั่ง 16+1 8,999 8,499 1,500 

07 ก.ค.66 09 ก.ค.66 รถตู้ 8 ที่นั่ง 16+1 8,999 8,499 1,500 

14 ก.ค.66 16 ก.ค.66 รถตู้ 8 ที่นั่ง 16+1 8,999 8,499 1,500 
28 ก.ค.66 
(วันหยุด) 30 ก.ค.66 รถตู้ 8 ที่นั่ง 16+1 10,999 10,499 1,500 

04 ส.ค.66 06 ส.ค.66 รถตู้ 8 ที่นั่ง 16+1 8,999 8,499 1,500 
11 ส.ค.66 
(วันหยุด) 13 ส.ค.66 รถตู้ 8 ที่นั่ง 16+1 10,999 10,499 1,500 

25 ส.ค.66 27 ส.ค.66 รถตู้ 8 ที่นั่ง 16+1 8,999 8,499 1,500 

01 ก.ย.66 03 ก.ย.66 รถตู้ 8 ที่นั่ง 16+1 8,999 8,499 1,500 

08 ก.ย.66 10 ก.ย.66 รถตู้ 8 ที่นั่ง 16+1 8,999 8,499 1,500 

15 ก.ย.66 17 ก.ย.66 รถตู้ 8 ที่นั่ง 16+1 8,999 8,499 1,500 

29 ก.ย.66 01 ต.ค.66 รถตู้ 8 ที่นั่ง 16+1 8,999 8,499 1,500 

06 ต.ค.66 08 ต.ค.66 รถตู้ 8 ที่นั่ง 16+1 8,999 8,499 1,500 
13 ต.ค.66 
(วันหยุด) 15 ต.ค.66 รถตู้ 8 ที่นั่ง 16+1 10,999 10,499 1,500 

20 ต.ค.66 22 ต.ค.66 รถตู้ 8 ที่นั่ง 16+1 9,999 9,499 1,500 
21 ต.ค.66 
(วันหยุด) 23 ต.ค.66 รถตู้ 8 ที่นั่ง 16+1 10,999 10,499 1,500 

 
** การนัตีตั้งแต่ 9 ท่านข้ึนไปออกเดินทางมหีัวหนา้ทัวร ์ ** 

 กรณกีรุป๊เดินทางไม่ครบตามจ านวน ขอสงวนสิทธิเ์ลื่อนวันเดินทาง 
**กรณีพัก 3 ท่าน เสยีค่าบรกิารเพิ่มห้องละ 500 บาท** 

 
อัตรำค่ำบริกำรรวม 

 ตั๋วเครื่องบินชัน้ทัศนำจรไป-กลับพร้อมกรุ๊ป เป็นรำคำตั๋วพิเศษไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงหรอืเล่ือนวันเดินทำงได้ หำก

ลูกค้ำมีควำมประสงค์ท่ีจะเล่ือนวันเดินทำงหรอือยูต่่อไม่กลับพร้อมกรุ๊ป ลูกค้ำจะตอ้งท ำกำรซื้อตั๋วเครื่องบินใหม่เท่ำนัน้ 

 น้าหนักกระเปา๋โหลดใตท้้องเครื่องไม่เกิน 20 กก. ถือข้ึนเครื่องไม่เกิน 7 กก.  
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 โรงแรมท่ีพัก 2 คืน (พักหอ้งละ 2-3 ท่ำน)  กรณีพัก 3 ท่ำนจะเป็นท่ีนอนเสริม 

 อำหำรตำมรำยกำรระบุ (สงวนสิทธิ์ในกำรสลับม้ือหรอืเปล่ียนแปลงเมนูอำหำรตำมสถำนกำรณ์)  

 ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีตำมรำยกำรระบุ 

ค่ำรถตู้พร้อมคนขับท่องเท่ียวตำมรำยกำรระบุ 

ค่ำหัวหน้ำทัวร์น ำเท่ียวตำมรำยกำร 

ประกนัอุบัตเิหตุวงเงนิ1,000,000 บำท (เป็นไปเงื่อนไขตำมกรมธรรม์)  

เงื่อนไขประกันกำรเดินทำง  ค่ำประกันอุบัติเหตุและค่ำรกัษำพยำบำล คุ้มครองเฉพำะกรณีท่ีได้รับอุบัติเหตรุะหวำ่ง

กำรเดินทำง ไม่คุ้มครองถึงกำรสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ ำตัวของผู้เดินทำง ไม่รวมประกัน

สุขภำพและกันประกันโควิด-19  

 

อัตรำค่ำบริกำรไม่รวม 
ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำทิ อำหำรและเครื่องด่ืมท่ีส่ังเพ่ิมพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสำร, อินเทอร์เน็ต, มินิบำร์, ซักรีด ท่ีไม่ได้

ระบุไว้ในรำยกำร 

ค่ำใช้จำ่ยอันเกิดจำกควำมล่ำช้ำของ, อุบัติภยัทำงธรรมชำติ, กำรประท้วง, กำรจลำจล ,กำรนัดหยุดงำน, กำรถูก 

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเขำ้เมือง จำกเจ้ำหนำ้ท่ีตรวจคนเขำ้เมืองและเจ้ำหนำ้ท่ีกรมแรงงำนท้ังท่ีเมืองไทย และ

ต่ำงประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือควำมควบคุมของบริษัทฯ 

ภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % และภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำย 3% 

 ค่ำทิปมัคคุเทศก์ , ไกด์ท้องถ่ิน , คนขับรถ 300 บำท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่ำน  

*หำกท่ำนพึงพอใจในกำรให้บริกำรของมัคคุเทศก์ สำมำรถให้เพิ่มได้ตำมสินน้ำใจและควำมพึงพอใจของทุกท่ำน* 

 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่งและการยกเลิกทวัร ์

เอกสำรท่ีใช้ประกอบกำรเดินทำง  

• ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 

กำรจองทัวร์ : 

• กรุณำจองทัวร์ล่วงหน้ำก่อนกำรเดินทำงและช ำระค่ำมัดจ ำทัวร์ท่ำนละ 5,000 บำท ส่วนท่ีเหลือช ำระก่อนกำร

เดินทำงอยำ่งน้อย 20 วัน 

กรณียกเลิก :  

• แจ้งยกเลิกหรือเล่ือนวันเดินทำง 30 วัน ก่อนกำรเดินทำง : หักค่ำใช้จ่ำยจริงท่ีเกิดขึ้น อำทิ ค่ำมัดจ ำตั๋วเครื่องบิน ,  

          รถตู้ VIP,ค่ำโรงแรมท่ีพัก ,ค่ำเข้ำชมสถำนท่ีท่องเท่ียว ,  

          ค่ำบริกำร     
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• แจ้งยกเลิกหรือเล่ือนวันเดินทำง 15-29 วัน  : ยึดเงินค่ำทัวร์ 50% และ หักค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึ้นจริง อำทิ  

           ค่ำมัดจ ำตั๋วเครื่องบิน , รถตู้ VIP, ค่ำโรงแรมท่ีพัก  

          ค่ำธรรมเนียมเข้ำชมสถำนท่ีท่องเท่ียว , ค่ำบริกำร 

• ในกรณีช ำระค่ำทัวรเ์ต็มจ ำนวนแล้ว แจ้งยกเลิกหรือเล่ือนวันเดินทำงน้อยกว่ำ 15 วนั ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิเ์กบ็

เงนิค่ำทัวร์ท้ังหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆท้ังส้ิน   

 

เงื่อนไขกำรส ำรองท่ีนั่งกรุณำอ่ำนรำยละเอียดให้ครบถ้วนก่อนท ำกำรจองหำกท่ำนช ำระเงนิแล้วจะถือว่ำท่ำนยอมรับใน

เงื่อนไขดังกล่ำวท้ังหมดและไม่สำมำรถเรยีกร้องใดๆได้ทุกกรณี 

เงื่อนไขกำรยกเลิกทัวร์เปน็ไปตำมมำตรำ 28 ของพระรำชบัญญัติธุรกิจน ำเท่ียวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 

 

กรณจีองทัวรว์ันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขตัฤกษ์,วันหยดุยาวต่อเนื่อง และได้มกีารแจ้งยกเลิกทัวร ์ทางบรษัิทฯขอ

สงวนสิทธิ์เก็บค่าทัวรท้ั์งหมด โดยไม่มเีง่ือนไขใด ๆ ท้ังส้ิน 

 

กรณีเจ็บป่วย :  

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลรับรอง บริษัทฯ จะท ำกำรเล่ือน            

กำรเดินทำงของท่ำนไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังนี้ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยท่ีไม่สำมำรถยกเลิกหรือเล่ือนกำรเดินทำงได้

ตำมควำมเป็นจริง 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้ำเพียง 7 วันท ำกำร ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินทุกกรณี 

เงื่อนไขอื่น ๆ :  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเก็บค่ำใช้จ่ำยท้ังหมด กรณีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงและมีผลท ำให้คณะเดินทำงไม่ครบ

ตำมจ ำนวนท่ีบริษัทฯ ก ำหนดไว้ (8 ท่ำนขึ้นไป) เนื่องจำกเกิดควำมเสียหำยต่อทำงบริษัทฯ และผู้เดินทำงอื่นท่ี

เดินทำงในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน ำไปช ำระค่ำเสียหำยต่ำง ๆ ท่ีเกิดจำกกำรยกเลิกของท่ำน 

 

รำยละเอียดเพ่ิมเติม 

➢ บริษัทฯมีสิทธิ์ในกำรเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อำจแก้ไขได้  

➢ พำหนะ , รำคำ และ รำยกำรท่องเท่ียว สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมโดยค ำนงึถึงผลประโยชนข์องผู้เดิน 

ทำงเปน็ส ำคัญ 

➢ ทำงบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หำกเกิดควำมล่ำช้ำจำก กำรประท้วง,กำรนัดหยุดงำน,กำรก่อจลำจล ,สำยกำร

บินยกเลิกบินหรือเปล่ียนแปลงเวลำบินและเท่ียวบิน ซึง่อยู่นอกเหนอืควำมรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตภุยัพิบัตทิำง
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ธรรมชำติ (ซึ่งลูกค้ำจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอำจจะปรบัเปล่ียนโปรแกรมตำมควำม

เหมำะสม) 

➢ ทำงบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หำกผู้เดินทำงประสบเหตุสภำวะฉุกเฉินจำกโรคประจ ำตัว ซึง่ไม่ได้เกิดจำก

อุบัติเหตุในรำยกำรท่องเท่ียว(ซึ่งลูกค้ำจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือควำม

รับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

➢ ทำงบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หำกท่ำนใช้บริกำรของทำงบริษัทฯไม่ครบ อำทิ ไม่เท่ียวบำงรำยกำร,ไม่ทำน

อำหำรบำงมื้อ,เพรำะค่ำใช้จำ่ยทุกอย่ำงทำงบริษัทฯได้ช ำระค่ำใช้จ่ำยให้ตัวแทนตำ่งประเทศแบบเหมำจำ่ยขำด กอ่น

เดินทำงเรียบร้อยแล้วเปน็กำรช ำระเหมำขำด 

➢ ทำงบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หำกเกิดส่ิงของสูญหำยจำกกำรโจรกรรมและหรอืเกิดอุบัตเิหตุท่ีเกิดจำกควำม

ประมำทของนกัท่องเท่ียวเอง 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง** 
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