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19.30 น.  พรอ้มกนั ณ จดุนดัหมาย สถานปีั๊มปตท.วภิาวดรีงัสติขาออก (ตรงขา้มมหาวทิยาลัยหอการคา้ไทย) โดยมเีจา้หนา้ที่

ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก  
20.00 น. ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ มุง่หนา้สู ่จงัหวดันครพนม โดยรถบัสปรับอากาศ บรกิารอาหารว่างพรอ้มเครือ่งดืม่บนรถ

(Set Box)  และใหท้กุทา่นพักผอ่นตามอัธยาศัย (ระหวา่งเดนิทางแวะจดุพกัรถใหท้า่นไดผ้อ่นคลายอริยิาบถ) 

 ** พเีรยีด  11-13 ต.ค.63 / 5-7 ธ.ค. 63  นดัหมาย 17.30 / พเีรยีด  30 ธ.ค. – 1 ม.ค.64 นดัหมาย 16.30 น. ** 

 
 
 

 
07.30 น. เดนิทางถงึจงัหวดันครพนม 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ รา้นอาหาร 

วนัแรก กรงุเทพฯ ● สถานปีั๊ม ปตท. วภิาวดรีงัสติขาออก                                                (-/-/SET BOX) 

วนัทีส่อง นครพนม ● พญาศรสีตัตนาคราช ● พระธาตทุา่อเุทน ● พระธาตปุระสทิธิ ์● พระธาตมุหาชยั ● วดันกับญุอนันา ● พระ

ธาตนุคร ● ถนนคนเดนินครพนม (รมิฝั่งโขง)          (เชา้/กลางวนั/เย็น)                             
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หลังจากนั้นน าท่านสักการะ พญาศรสีตัตนาคราช (Naga 

Monument) สญัลกัษณ์ใหมใ่จกลางเมอืงนครพนม เป็นรูปหลอ่
องคพ์ญานาคทองเหลอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของภาคอสีาน ตัง้อยู่รมิฝ่ัง

แม่น ้าโขงฝ่ังไทยบนลานศรีสัตตนาคราช ถนนสุนทรวจิิตรเขต

เทศบาลจังหวัดนครพนม หล่อดว้ยทองเหลืองมีน ้ าหนักรวม 
9,000 กโิลกรัม เป็นรูปพญานาคขดหาง 7 เศียร มีล าตัวเดียว

ขนาดใหญ่ประดษิฐานบนแท่นฐานแปดเหลี่ยม กวา้ง 6 เมตร 
ความสูงทัง้หมดรวมฐาน 15 เมตร สามารถพ่นน ้าได ้แสดงถึง

ความเชือ่ความศรัทธาตอ่เรือ่งพญานาคของชาวไทย และชาวลาว
ทีอ่าศยัอยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าโขง 

จากน ัน้ เดนิทางไปสักการะ พระธาตุท่าอุเทน (Phra That Tha 

Uthen) พระธาตุประจ าวนัศุกร ์ณ วัดพระธาตทุา่อเุทน อ าเภอ
ทา่อเุทน ตัง้อยู่ในเสน้ทางเดยีวกับสะพานมติรภาพไทย-ลาว 3 พระธาตทุ่าอเุทนมลีักษณะเป็นเจดยีก์อ่อฐิถอืปนูอยู่ในผัง

สีเ่หลีย่ม กล่าวกันว่าตัวเจดยี์จ าลองแบบมาจากพระธาตุพนม แต่มีสัดส่วนขององคธ์าตุทีเ่ล็กกว่า ภายในบรรจุพระ
สารรีกิธาตทุีอ่ัญเชญิมาจากพม่า นอกจากนัน้บรเิวณทา่อเุทนยังเป็นถิน่ฐานของชาวไทยญอ้ ซึง่อพยพมาจากเมอืงหงสา 

แขวงไชยบรุขีองประเทศลาวหรอืจังหวัดลา้นชา้งของไทยในสมัยกอ่นอกีดว้ย “เชือ่กันวา่ผูท้ีไ่ดน้มัสการพระธาตทุา่อเุทน 

จะไดรั้บอานสิงสใ์หช้วีติมคีวามรุ่งโรจนเ์ปรยีบเสมอืนพระอาทติยข์ึน้ยามรุ่งอรุณ” 
จากน ัน้  เดนิทางต่อไปเพื่อสักการะ พระธาตุประสทิธิ ์(Phra That Prasit) พระธาตุประจ าวนัพฤหสับด ีณ วัดพระธาตุ

ประสทิธิ ์อ าเภอนาหวา้ เป็นพระธาตทุีม่คีวามส าคญัทีอ่ยูคู่บ่า้นคูเ่มอืงประจ าจังหวดัและผูค้นชาวนครพนมมาชา้นาน แตเ่ดมิ
แลว้เป็นเจดยี์เก่าแก่ทีช่ ารุดทรุดโทรมปกคลุมไปดว้ยเถาวัลย์ โดยหอ้งภายในมีพระพุทธรูปเก่าแก่อยู่หลายองคซ์ึง่ถูก

คน้พบโดยชนเผ่าญอ้ในขณะทีก่ าลังหนีภัยสงคราม ตอ่มาไดม้กีารบูรณะตอ่เตมิสบืเนื่องมา โดยเลยีนแบบ พระธาตพุนม 
ซึ่งมีลักษณะเป็นรูปทรงสี่แหลี่ยม มีความกวา้งขนาด 7.52 เมตร มีประตูปิดเปิดทั ้งสองดา้น (พระอุรังคธาตุของ

พระพุทธเจา้ไดถ้กูบรรจไุวใ้นองคพ์ระธาตแุหง่นี้) “เชือ่กันวา่ผูท้ีไ่ดไ้ปนมัสการพระธาตปุระสทิธิ ์จะไดรั้บอานสิงสใ์หป้ระสบ

ผลส าเร็จในหนา้ที ่การงาน  ดว้ยเหตนุีจ้งึท าใหม้ผีูไ้ปกราบไหวอ้ธษิฐานขอพรเรือ่งการงานกนัเป็นอยา่งมาก” 

 
กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร  
 เดนิทางไปสักการะพระธาตุมหาชยั (Phra That Mahachai) พระธาตุ

ประจ าวนัพธุ ณ วดัพระธาตมุหาชยั อ าเภอปลาปาก เป็นทีบ่รรจุพระบรมสารรีกิธาตุ
และพระอรหันตส์ารรีกิธาต ุภายในพระอโุบสถวดัโฆษดารามนอกจากพระประธานคอื 

พระพุทธไชยสทิธิแ์ลว้ยังมีพระพุทธรูปปางหา้มญาตสิลักจากไมต้น้สะเดาหวานที่

ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และภาพเขียนบนฝาผนังอุโบสถแสดงพุทธประวัต ิมี
ลวดลายศลิปกรรมทีง่ดงามหาดูไดย้ากยิง่ในภาคอสีาน “เชือ่กันว่าผูท้ีไ่ดน้มัสการ

พระธาตมุหาชยั จะประสบแตช่ยัชนะในชวีติ จะเป็นนักประสานสบิทศิ โอภาปราศรัย
ด ีคา้ขายคล่อง พูดจามคีนเชือ่ถอื การกราบไหวช้ว่ยเสรมิบารม ีคา้ขาย ร ่ารวย จะ

ประสบชยัชนะในชวีติ” 

 เยีย่มชมวดันกับุญอนันา (Saint Ann, Nongsaeng Church) (ดา้นนอก) 
ตัง้อยู่บริเวณ ถนนสุนทรวจิติร เลยีบเขือ่นหนา้เมอืงนครพนม เป็นโบสถ์ครสิตท์ีม่ ี

ความเก่าแก่สวยงามแห่งหนึง่ในจังหวัดนครพนม ฝ่ังตรงขา้มคอืประเทศลาว สรา้ง
ขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1926 โดยบาทหลวงเอดัวร์ น าลาภ อธกิารโบสถ์ วัดนักบุญอันนา

หนองแสงนี้เป็นสัญลักษณ์ของเมอืงทีม่คีนหลายเชือ้ชาตอิาศัยอยู่รวมกัน เชน่ คน

ญวน คนไทย คนจนี คนลาว เป็นตน้ วัดนักบญุมสีถาปัตยกรรมทีส่วยงามแปลกตา 
และยังมอีาคารทีท่ าการศาสนกจิของบาทหลวงนิกายคาทอลกิ การกอ่สรา้ง ใชว้ัสดกุ่อสรา้งบางอย่างน าเขา้มาจากเมอืง

ไซง่อ่น ประเทศเวยีดนาม ซึง่แตเ่ดมิดา้นขา้งของตวัอาคารนี้เป็นโบสถป์ระกอบพธิทีางศาสนา แตใ่นสมัยกรณีพพิาทอนิโด
จนี ถูกฝร่ังเศสทิง้ระเบดิถลม่เมอืงนครพนม ท าใหโ้บสถพั์งเสยีหาย ตอ่มาจงึมกีารสรา้งโบสถห์ลังใหม่เพือ่ใชป้ระกอบพธิี

ทางศาสนาของชาวครสิตส์บืตอ่มาถงึในปัจจบุนั 
จากน ัน้ เดนิทางไปสักการะพระธาตุนคร (Phra That Nakorn) พระธาตุประจ าวนัเสาร ์ณ วัดมหาธาตุ ถนนสนุทรวจิติร 

อ าเภอเมอืงนครพนม ดา้นหนา้วัดตดิแม่น ้าโขง องคพ์ระธาตนุครมลีักษณะเป็นสีเ่หลีย่มจัตรัุส ภายนอกมลีักษณะคลา้ยกับ

องคพ์ระธาตพุนมองคเ์ดมิ ภายในประดษิฐานพระบรมอรหันตส์ารรีกิธาตุพรอ้มกับองคพ์ระพุทธรูปทองค า เงนิบรรจุผอบไม ้
จันทรแ์ดง และของมคีา่ตา่งๆ ทีผู่ม้จีติศรัทธาน ามาถวาย “เชือ่กันวา่ผูท้ีไ่ดไ้ปนมัสการพระธาตแุห่งนี้จะไดรั้บอานสิงส ์เสรมิ

บญุบารม ีและมอี านาจวาสนาเป็นเจา้คนนายคน” 
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ค า่ บรกิารอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร พเิศษ! รบัประทานอาหาร ณ รา้น Gooba House สมัผสับรรยากาศคลาสสคิ

กบัอาคารสเีหลอืงสไตล ์French Colonial อายเุกา่แกก่วา่ 100 ปี  
 หลงัอาหารเย็น น าทา่นไปยัง ถนนคนเดนิรมิโขง@นครพนม (Mekhong Walking Street) อยู่บรเิวณถนนสายเลยีบ

ฝ่ังโขง เริม่ตัง้แตท่า่เทยีบเรอืทอ่งเทีย่ว ไปสิน้สดุทีห่อนาฬกิาประวัตศิาสตร ์เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงและอาหารรมิแม่น ้าโขง อยู่

ไมไ่กลจากตลาดอนิโดจนี ใหท้า่ได ้ชอปป้ิง ชมิอาหารทอ้งถิน่ เดนิเลน่ชว่งค า่ซมึซับบรรยากาศสโลไลฟ์ และเพลนิเพลนิ
กบับรรยากาศรมิโขงชว่งค า่อกีดว้ย 

ทีพ่กั โรงแรมเดอะรเิวอร ์/ โรงแรมแมโ่ขงเฮอรเิทจ หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3-4 ดาว 
 

 
07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 หลงัรับประทานเชา้ น าทา่นไปยังรา้นขายของฝากรา้นดงัใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของกนิของฝากทอ้งถิน่ข ึน้ชือ่ เช่น หมู

ยอหอ่ใบตอง แหนมมะยม เสน้กว๋ยจ ับ๊ญวน ผลไมอ้บแหง้ อาหารทานเลน่แปรรูป และอืน่ๆอกีมากมาย  
จากนัน้ เดนิทางไปยัง พระธาตุเรณู (Phra That Renu Nakhon) พระธาตุประจ าวนั

จนัทร ์ณวดัพระธาตเุรณู อ าเภอเรณูนคร 
องคพ์ระธาตจุ าลองมาจากองคพ์ระธาตพุนมองคเ์ดมิ แตม่ขีนาดเล็กกวา่  สรา้งเมือ่ปี 

พ. ศ. 2461 โดยพระอปัุชฌายอ์นิภมูโิย สงู 35 เมตร กวา้ง 8.37 เมตร มซีุม้ประต ู4 

ดา้น ภายในเป็นโพรงบรรจพุระไตรปิฎก พระพุทธรูปทองค า พระพุทธรูปเงนิของมี
คา่และเครือ่งกกธุภัณฑข์องพระยาและเจา้เมอืง นอกจากนีภ้ายในโบสถย์ัง

ประดษิฐานพระองคแ์สนซึง่เป็นพระพุทธรูปทองค าศลิปะแบบลาวปางสมาธพิระคู่
บา้นของอ าเภอเรณูนคร“เชือ่กันวา่ผูท้ีไ่ดน้มัสการพระธาตเุรณูจะไดรั้บอานสิงส์

สง่ผลใหม้วีรรณะงดงาม ผดุผ่องดงัแสงจันทร”์ 
จากน ัน้  พระธาตุพนม (Phra That Phanom) พระธาตุประจ าวนัอาทติย ์ณ วัด

พระธาตพุนมวรมหาวหิาร อ าเภอธาตพุนม จากการขดุคน้ทางโบราณคดพีบวา่ พระ

ธาตุพนมสรา้งขึน้ระหว่าง พ.ศ. 1200-1400 ตามต านานกล่าวว่า ผูส้รา้งคอื พระ
มหากัสสปะ พระอรหันต ์500 องค ์และทา้วพระยาเมอืงต่าง ๆ โดยภายในองคพ์ระ

ธาตุบรรจุพระอุรังคธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจา้ และของมคี่าอกีมากมาย ต่อมา 
พ.ศ. 2485 ไดรั้บการยกฐานะใหเ้ป็นพระอารามหลวงชัน้เอกชนิดวรมหาวหิาร 

เปลีย่นชือ่เป็น "วดัพระธาตพุนมวรมหาวหิาร"ถอืเป็นสถานทีอ่ันศักดิส์ทิธิ ์“เชือ่กันวา่

ผูท้ีไ่ดน้มัสการพระธาตุครบ 7 ครัง้ จะถอืวา่เป็น “ลกูพระธาต”ุ เป็นสริมิงคลแกช่วีติ
และจะมคีวามเจรญิรุ่งเรอืง หรอืแมแ้ตก่ารไดม้ากราบพระธาตพุนม 1 ครัง้ ก็ถอื เป็น

มงคลแกช่วีติแลว้” 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

จากนัน้ น าทา่นไปสกัการะ พระธาตุศรคีุณ (Phra That Srikhun) พระธาตุประจ าวนั

องัคาร ณ วดัธาตศุรคีณุ อ าเภอนาแก พระธาตศุรคีณุ หรอืที ่เรยีกอกีชือ่หนึง่วา่พระ
ธาตุคุณ สรา้งแบบเรียบง่ายขา้งพระธาตุมีโบสถ์ สถานที่แห่งนี้เป็นปูชนียสถาน

คูบ่า้นคูเ่มอืง ลักษณะสว่นบนของพระธาตคุลา้ยพระธาตพุนม ต่างกันตรงทีช่ัน้ที ่1 
ม ี2 ตอน เป็นรูปสีเ่หลีย่มประดับลวดลายปูนปั้น และชัน้ที ่2 สัน้กว่าพระธาตุพนม 

ภายในบรรจดุพระอรหันตธ์าตขุองพระโมคคลัลานะ พระสารบีตุร พระอคัรสาวกซา้ยขวาของพระพุทธเจา้ และพระสงักัจจาย
นะ “เชือ่กนัวา่ผูท้ีไ่ดน้มัสการพระธาตศุรคีณูจะไดรั้บอานสิงสใ์หม้ศีกัดิศ์รทีวคีณู” 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทุกทา่นออกเดนิทางกลบัสู ่จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 **อสิระอาหารเย็น ณ รา้นอาหารศนูยข์องฝาก** 
23.00 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจมริูล้มื 

 

อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

พเีรยีดเดนิทาง รถ จ านวน เวลานดัหมาย ราคาตอ่ทา่น 

(คณะเดนิทาง 30 ทา่น) 

พกัเดีย่ว  
ช าระเพิม่ 

10-12 ส.ค. 63 (จนัทร-์พธุ) รถบสัปรับอากาศ 30+1 19.30 น. 3,999.- 700 

4-6 ก.ย. 63 (ศุกร-์อาทติย)์ รถบสัปรับอากาศ 30+1 19.30 น. 3,999.- 700 

1-3 ต.ค. 63 (พฤหสัฯ-เสาร)์ 

**เทศกาลวนัไหลเรอืไฟ** 

รถบสัปรับอากาศ 30+1 19.30 น. 4,999.- 1,400 

11-13 ต.ค. 63 (อาทติย-์องัคาร) รถบสัปรับอากาศ 30+1 17.30 น. 3,999.- 700 

5-7 ธ.ค. 63 (เสาร-์จนัทร)์ รถบสัปรับอากาศ 30+1 17.30 น. 3,999.- 700 

10-12 ธ.ค. 63 (พฤหสัฯ-เสาร)์ รถบสัปรับอากาศ 30+1 19.30 น. 3,999.- 700 

25-27 ธ.ค. 63 (ศุกร-์อาทติย)์ รถบสัปรับอากาศ 30+1 19.30 น. 3,999.- 700 

30 ธ.ค. 63 – 1 ม.ค. 64 (พธุ-ศกุร)์ รถบสัปรับอากาศ 30+1 16.30 น. 3,999.- 700 

วนัทีส่าม พระธาตุเรณู ● พระธาตุพนม ● วดัพระธาตุศรีคูณ ● กรุงเทพฯ           (เชา้/กลางวนั/-) 
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1– 3 ม.ค. 64 (ศุกร-์อาทติย)์ รถบสัปรับอากาศ 30+1 19.30 น. 3,999.- 700 

** การนัตเีดนิทางต ัง้แต ่25 ทา่นขึน้ไป** 
อตัราคา่บรกิารรวม 

อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิใ์นการสลบัมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ

คา่รถรับ-สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบ ุ

คา่ไกดแ์ละหัวหนา้ทวัรน์ าเทีย่วตามรายการ 

ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

เงือ่นไขประกนัการเดนิทาง  คา่ประกนัอบุตัเิหตแุละคา่รักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดรั้บอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ไม่
คุม้ครองถงึการสญูเสยีทรัพยส์นิสว่นตวัและไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวัของผูเ้ดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
ค่าใชจ้่ายสว่นตัว อาท ิอาหารและเครื่องดืม่ทีส่ั่งเพิม่พเิศษ, โทรศัพท ์– โทรสาร, อนิเทอร์เน็ต, มนิิบาร์, ซักรีด ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้น

รายการ 
คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของ, อบุตัภิัยทางธรรมชาต,ิ การประทว้ง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏเิสธไม่ใหอ้อกและ

เขา้เมอืง จากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทย และตา่งประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความควบคมุของ
บรษัิทฯ 
คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขับรถ,ผูช้ว่ยคนขับรถ 200 บาท/ทรปิ/ลกูทวัร ์1 ทา่น(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนยีมของประเทศ) 

 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ั่งกรุณาอา่นรายละเอยีดใหค้รบถว้นกอ่นท าการจองหากทา่นช าระเงนิแลว้จะถอืวา่ทา่นยอมรับในเงือ่นไขดงักลา่ว
ทัง้หมดและไม่สามารถเรยีกรอ้งใดๆไดท้กุกรณี 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่และการยกเลกิทวัร ์
การจองทวัร ์:กรุณาจองทวัรล์ว่งหนา้กอ่นการเดนิทางและช าระคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน 

กรณียกเลกิ : แจง้ยกเลกิหรอืเลือ่นวันเดนิทาง 30 วัน กอ่นการเดนิทาง:หักคา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้ อาทคิา่มัดจ ารถบัสปรับอากาศ,รถตู ้

VIP, คา่โรงแรมทีพั่ก,คา่อาหาร,คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว,คา่บรกิาร     
 แจง้ยกเลกิหรอืเลือ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั: ยดึเงนิคา่ทวัร ์50% และ หักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ อาทคิา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ,รถตู ้

VIP, รถบสั,คา่วซีา่,คา่โรงแรมทีพั่ก, คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว,คา่บรกิาร 

หมายเหต ุ: หากทา่นยกเลกิการเดนิทางแตส่ามารถหาผูโ้ดยสายมาส ารองแทนทีไ่ด ้หรอืทางทัวรเ์ปิดขายและมกีารส ารองทีน่ั่งแทนได ้ 
ทัง้นีท้างบรษัิทฯจะคนืเงนิคา่ทวัรใ์หเ้ต็มจ านวน   

 ในกรณีช าระคา่ทัวรเ์ต็มจ านวนแลว้ แจง้ยกเลกิหรอืเลือ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บเงนิคา่ทวัร์

ทัง้หมดโดยไมม่เีงือ่นไขใด ๆทัง้ส ิน้   
เง ือ่นไขการยกเลกิทวัรเ์ป็นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบญัญตัธิุรกจิน าเทีย่วและมคัคเุทศก ์พ.ศ.2551 

กรณีจองทวัรว์นัหยดุเทศกาล,วนัหยดุนกัขตัฤกษ,์วนัหยุดยาวตอ่เนือ่ง และไดม้กีารแจง้ยกเลกิทวัร ์ทางบรษิทัฯขอสงวน

สทิธิเ์ก็บคา่ทวัรท์ ัง้หมด โดยไมม่เีง ือ่นไขใด ๆ ท ัง้ส ิน้ 
กรณีเจ็บป่วย :  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะท าการเลื่อน            

การเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางไดต้ามความ
เป็นจรงิ 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหันกอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี 

เง ือ่นไขอืน่ ๆ :  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด กรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตามจ านวน

ทีบ่รษัิทฯ ก าหนดไว ้(25 ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทฯ และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกัน 
บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่ง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 บรษัิทฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

 พาหนะ , ราคา และ รายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิ 
ทางเป็นส าคญั 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิความลา่ชา้จาก การประทว้ง,การนัดหยดุงาน,การกอ่จลาจล ซึง่อยูน่อกเหนอื

ความรับผดิชอบของบรษัิทฯหรอืเหตภุัยพบิตัทิางธรรมชาต ิ(ซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรับในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่
อาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจ าตวั ซึง่ไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุน
รายการทอ่งเทีย่ว(ซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรับในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิททัวร)์ 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ,ไมท่านอาหารบาง

มือ้,เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่งทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจ่ายขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้
เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจากความประมาทของ
นักทอ่งเทีย่วเอง 

 ขอ้แนะน าส าหรับการเดนิทาง ในชว่งภาวะ โควดิ 19 
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1).ตอ้งสวมหนา้กากอนามัยตลอดการเดนิทาง 

2).ตอ้งลา้งมอืบอ่ยๆ และหลกีเลีย่งในพืน้ทีแ่ออดั  
3).ตอ้งปฎบิตัติามกฎ และค าแนะน าของแตล่ะพืน่ทีท่อ่งเทีย่ว 

 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง*** 
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