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19.30 น.  พรอ้มกนั ณ จุดนดัหมาย สถานีป๊ัมปตท.วิภาวดีรงัสิตขาออก (ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย) โดยมีเจ้าหน้าที่ให้

การต้อนรับและอ านวยความสะดวก  

20.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหนา้สู่ จังหวดันครพนม โดยรถบัสปรับอากาศ บริการอาหารว่างพรอ้มเคร่ืองดื่มบนรถ

(Set Box)  และให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย 

 (ระหว่างเดินทางแวะจุดพกัรถใหท่้านไดผ้่อนคลายอิริยาบถ) 

 ** พีเรียด  11-13 ต.ค.63 / 5-7 ธ.ค. 63  นดัหมาย 17.30 **  

** พีเรียด  30 ธ.ค. – 1 ม.ค.64 นดัหมาย 16.30 น.  ** 

 

 
 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ ● สถานีป๊ัม ปตท. วิภาวดีรงัสิตขาออก                                                (-/-/SET BOX) 
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07.30 น. เดินทางถึงจังหวดันครพนม 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ รา้นอาหาร 

หลังจากนั้นน าท่านสักการะ พญาศรีสตัตนาคราช (Naga Monument) สัญลักษณ์ใหม่ใจกลางเมืองนครพนม เป็นรูปหล่อ

องค์พญานาคทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสาน ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น า้โขง

ฝั่งไทยบนลานศรีสัตตนาคราช ถนนสุนทรวิจิตรเขตเทศบาลจังหวัด

นครพนม หล่อด้วยทองเหลืองมีน ้าหนักรวม 9,000 กิโลกรัม เป็นรูป

พญานาคขดหาง 7 เศียร มีล าตัวเดียวขนาดใหญ่ประดิษฐานบนแท่นฐาน

แปดเหลี่ยม กว้าง 6 เมตร ความสูงทั้งหมดรวมฐาน 15 เมตร สามารถ

พ่นน ้าได้ แสดงถึงความเช่ือความศรัทธาต่อเร่ืองพญานาคของชาวไทย 

และชาวลาวที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น า้โขง 

 

จากนั้น เดินทางไปสักการะ พระธาตุท่าอุเทน (Phra That Tha Uthen) พระธาตุประจ าวนัศุกร ์ณ วัดพระธาตุท่าอุเทน อ าเภอท่า

อุเทน ตั้งอยู่ในเส้นทางเดียวกับสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 3 

พระธาตุท่าอุเทนมีลักษณะเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนอยู่ในผัง

สี่เหลี่ยม กล่าวกันว่าตัวเจดีย์จ าลองแบบมาจากพระธาตุ

พนม แต่มีสัดส่วนขององค์ธาตุที่เล็กกว่า ภายในบรรจุพระ

สารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากพม่า นอกจากนั้นบริเวณท่าอุเทน

ยังเป็นถ่ินฐานของชาวไทยญ้อ ซึ่งอพยพมาจากเมืองหงสา 

แขวงไชยบุรีของประเทศลาวหรือจังหวัดล้านช้างของไทยใน

สมัยก่อนอีกด้วย “เช่ือกันว่าผู้ที่ได้นมัสการพระธาตุท่าอุเทน 

จะได้รับอานิสงส์ให้ชีวิตมีความรุ่งโรจน์เปรียบเสมือนพระ

อาทติย์ขึ้นยามรุ่งอรุณ” 

 

จากนั้น  เดินทางต่อไปเพื่อสักการะ พระธาตุประสิทธ์ิ (Phra That Prasit) พระธาตุประจ าวนัพฤหสับดี ณ วัดพระธาตุประสิทธ์ิ 

อ าเภอนาหว้า เป็นพระธาตุที่มีความส าคัญที่อยู่คู่บ้านคู่เมือง

ประจ าจังหวัดและผู้คนชาวนครพนมมาช้านาน แต่เดิมแล้ว

เป็นเจดีย์เก่าแก่ที่ช ารุดทรุดโทรมปกคลุมไปด้วยเถาวัลย์ โดย

ห้องภายในมีพระพุทธรูปเก่าแก่อยู่หลายองค์ซึ่งถูกค้นพบ

โดยชนเผ่าญ้อในขณะที่ก าลังหนีภัยสงคราม ต่อมาได้มีการ

บูรณะต่อเติมสืบเนื่องมา โดยเลียนแบบ พระธาตุพนม ซึ่งมี

ลักษณะเป็นรูปทรงสี่แหลี่ยม มีความกว้างขนาด 7.52 เมตร 

มีประตูปิดเปิดทั้งสองด้าน (พระอุรังคธาตุของพระพุทธเจ้า

ได้ถูกบรรจุไว้ในองค์พระธาตุแห่งนี้ ) “เช่ือกันว่าผู้ที่ได้ไป

นมัสการพระธาตุประสิทธ์ิ จะได้รับอานิสงส์ให้ประสบ

วนัที่สอง นครพนม ● พญาศรีสตัตนาคราช ● พระธาตุท่าอุเทน ● พระธาตุประสิทธ์ิ ● พระธาตุมหาชยั ● 

วดันกับุญอนันา ● พระธาตุนคร ● ถนนคนเดินนครพนม (รมิฝัง่โขง)          (เชา้/กลางวนั/เย็น)                             
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ผลส าเรจ็ในหน้าที่ การงาน  ด้วยเหตุนี้จึงท าให้มีผู้ไปกราบไหว้อธิษฐานขอพรเร่ืองการงานกันเป็นอย่างมาก” 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร  

จากนั้น เดินทางไปสักการะพระธาตุมหาชยั (Phra That Mahachai) พระธาตุประจ าวนัพุธ ณ วัดพระธาตุมหาชัย อ าเภอปลาปาก 

เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์สารีริกธาตุ  

ภายในพระอุโบสถวัดโฆษดารามนอกจากพระประธานคือ พระ

พุทธไชยสิทธ์ิแล้วยังมีพระพุทธรูปปางห้ามญาติสลักจากไม้ต้น

สะเดาหวานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และภาพเขียนบนฝาผนัง

อุโบสถแสดงพุทธประวัติ มีลวดลายศิลปกรรมที่งดงามหาดูได้

ยากยิ่งในภาคอีสาน “เช่ือกันว่าผู้ที่ได้นมัสการพระธาตุมหาชัย 

จะประสบแต่ชัยชนะในชีวิต จะเป็นนักประสานสิบทิศ โอภา

ปราศรัยดี ค้าขายคล่อง พูดจามีคนเช่ือถือ การกราบไหว้ช่วย

เสริมบารมี ค้าขาย ร ่ารวย จะประสบชัยชนะในชีวิต” 

 

จากนั้น เยี่ยมชม วดันกับุญอนันา (Saint Ann, Nongsaeng Church) (ดา้นนอก) ตั้งอยู่บริเวณ ถนนสุนทรวิจิตร เลียบเขื่อนหน้า

เมืองนครพนม เป็นโบสถ์คริสต์ที่มีความเก่าแก่สวยงามแห่งหนึ่งในจังหวัดนครพนม ฝั่งตรงข้ามคือประเทศลาว สร้างขึ้นเมื่อ

ปี ค.ศ. 1926 โดยบาทหลวงเอดัวร์ น าลาภ อธิการโบสถ์ วัดนักบุญอันนาหนองแสงนี้ เป็นสัญลักษณ์ของเมืองที่มีคนหลาย

เช้ือชาติอาศัยอยู่รวมกัน เช่น คนญวน คนไทย คนจีน คนลาว 

เป็นต้น วัดนักบุญมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามแปลกตา และยัง

มีอาคารที่ท าการศาสนกิจของบาทหลวงนิกายคาทอลิก การ

ก่อสร้าง ใช้วัสดุก่อสร้างบางอย่างน าเข้ามาจากเมืองไซ่ง่อน 

ประเทศเวียดนาม ซึ่งแต่เดิมด้านข้างของตัวอาคารนี้ เป็น

โบสถ์ประกอบพิธีทางศาสนา แต่ในสมัยกรณีพิพาทอินโดจีน 

ถูกฝร่ังเศสทิ้ งระเบิดถล่มเมืองนครพนม ท าให้โบสถ์พัง

เสียหาย ต่อมาจึงมีการสร้างโบสถ์หลังใหม่เพื่อใช้ประกอบพิธี

ทางศาสนาของชาวคริสต์สืบต่อมาถึงในปัจจุบัน 

 

จากนั้น เดินทางไปสักการะพระธาตุนคร (Phra That Nakorn) พระธาตุประจ าวนัเสาร์ ณ วัดมหาธาตุ ถนนสุนทรวิจิตร อ าเภอ

เมืองนครพนม ด้านหน้าวัดติดแม่น ้าโขง องค์พระธาตุนครมี

ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส ภายนอกมีลักษณะคล้ายกับองค์พระ

ธาตุพนมองค์ เดิม  ภายในประดิษฐานพระบรมอรหันต์

สารีริกธาตุพร้อมกับองค์พระพุทธรูปทองค า เงินบรรจุผอบไม้

จันทร์แดง และของมีค่าต่างๆ ที่ผู้มีจิตศรัทธาน ามาถวาย “เช่ือ

กันว่าผู้ที่ได้ไปนมัสการพระธาตุแห่งนี้จะได้รับอานิสงส์ เสริมบุญ

บารมี และมีอ านาจวาสนาเป็นเจ้าคนนายคน” 

 

 

ค า่ บริการอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร พิเศษ! รบัประทานอาหาร ณ รา้น Gooba House สมัผสับรรยากาศคลาสสิคกบั

อาคารสีเหลืองสไตล ์French Colonial อายุเก่าแก่กว่า 100 ปี  
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 หลังอาหารเยน็ น าท่านไปยัง ถนนคนเดินริมโขง@นครพนม (Mekhong Walking Street) อยู่บริเวณถนนสายเลียบฝั่งโขง 

เร่ิมตั้งแต่ท่าเทยีบเรือท่องเที่ยว ไปสิ้นสุดที่หอนาฬิกาประวัติศาสตร์ เป็นแหล่งช้อปป้ิงและอาหารริมแม่น า้โขง อยู่ไม่ไกลจาก

ตลาดอินโดจีน ให้ท่าได้ ชอปป้ิง ชิมอาหารท้องถิ่น เดินเล่นช่วงค ่าซึมซับบรรยากาศสโลไลฟ์ และเพลินเพลินกับบรรยากาศ

ริมโขงช่วงค ่าอีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีพกั โรงแรมเดอะริเวอร ์/ โรงแรมแม่โขงเฮอริเทจ หรือเทียบเท่าระดบั 3-4 ดาว 

 

 

 

07.00 น. บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 หลังรับประทานเช้า น าท่านไปยังรา้นขายของฝากรา้นดงัให้ท่านได้เลือกซื้อของกินของฝากทอ้งถิ่นขึ้ นช่ือ เช่น หมูยอห่อ

ใบตอง แหนมมะยม เสน้กว๋ยจ๊ับญวน ผลไมอ้บแหง้ อาหารทานเล่นแปรรูป และอื่นๆอีกมากมาย  

จากนั้น เดินทางไปยัง พระธาตุเรณู (Phra That Renu Nakhon) พระธาตุประจ าวนัจันทร ์ณ วัดพระธาตุเรณู อ าเภอเรณูนคร 

องค์พระธาตุจ าลองมาจากองค์พระธาตุพนมองค์เดิม แต่มี 

ขนาดเลก็กว่า  สร้างเมื่อปี พ. ศ. 2461 โดยพระอุปัชฌาย์อิน

ภมูิโย สูง 35 เมตร กว้าง 8.37 เมตร มีซุ้มประตู 4 ด้าน 

ภายในเป็นโพรงบรรจุพระไตรปิฎก พระพุทธรูปทองค า 

พระพุทธรูปเงิน ของมีค่า และเคร่ืองกกุธภัณฑ์ของพระยาและ

เจ้าเมือง นอกจากนี้ภาย ในโบสถ์ยังประดิษฐานพระองค์แสน 

ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทองค าศิลปะแบบลาวปางสมาธิ พระคู่บ้าน

ของอ าเภอเรณูนคร “เช่ือกันว่าผู้ที่ได้นมัสการพระธาตุเรณูจะ

ได้รับอานิสงส์ส่งผลให้มีวรรณะงดงาม ผุดผ่องดังแสงจนัทร์” 

 

จากนั้น  พระธาตุพนม (Phra That Phanom) พระธาตุประจ าวัน

อาทิตย ์ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ าเภอธาตุพนม จาก

การขุดค้นทางโบราณคดีพบว่า พระธาตุพนมสร้างขึ้นระหว่าง 

พ.ศ. 1200-1400 ตามต านานกล่าวว่า ผู้ สร้างคือ พระ

มหากัสสปะ พระอรหันต์ 500 องค์ และท้าวพระยาเมืองต่าง 

ๆ โดยภายในองค์พระธาตุบรรจุพระอุรังคธาตุของพระ

สัมมาสัมพุทธเจ้า และของมีค่าอีกมากมาย ต่อมา พ.ศ. 2485 

วนัที่สาม พระธาตุเรณู ● พระธาตุพนม ● วดัพระธาตุศรีคูณ ● กรุงเทพฯ           (เชา้/กลางวนั/-) 
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ได้รับการยกฐานะให้เป็นพระอารามหลวงช้ันเอกชนิดวรมหาวิหาร เปลี่ยนช่ือเป็น "วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร"ถือเป็น

สถานที่อันศักด์ิสิทธ์ิ “เช่ือกันว่าผู้ที่ได้นมัสการพระธาตุครบ 7 คร้ัง จะถือว่าเป็น “ลูกพระธาตุ” เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและจะ

มีความเจริญรุ่งเรือง หรือแม้แต่การได้มากราบพระธาตุพนม 1 คร้ัง กถื็อ เป็นมงคลแก่ชีวิตแล้ว” 

 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

จากนั้น น าท่านไปสักการะ พระธาตุศรีคุณ (Phra That Srikhun) 

พระธาตุประจ าวนัองัคาร ณ วัดธาตุศรีคุณ อ าเภอนาแก พระ

ธาตุศรีคุณ หรือที่ เรียกอีกช่ือหนึ่งว่าพระธาตุคุณ สร้างแบบ

เรียบง่ายข้างพระธาตุมีโบสถ์ สถานที่แห่งนี้ เป็นปูชนียสถาน

คู่บ้านคู่เมือง ลักษณะส่วนบนของพระธาตุคล้ายพระธาตุพนม 

ต่างกันตรงที่ช้ันที่ 1 มี 2 ตอน เป็นรูปสี่เหลี่ยมประดับลวดลาย

ปูนป้ัน และช้ันที่ 2 สั้นกว่าพระธาตุพนม ภายในบรรจุดพระ

อรหันต์ธาตุของพระโมคคัลลานะ พระสารีบุตร พระอัครสาวก

ซ้ายขวาของพระพุทธเจ้า และพระสังกัจจายนะ “เช่ือกันว่าผู้ที่

ได้นมัสการพระธาตุศรีคูณจะได้รับอานิสงส์ให้มีศักด์ิศรีทวีคูณ” 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทุกท่านออกเดินทางกลบัสู่ จังหวดักรุงเทพมหานคร 

 **อิสระอาหารเย็น ณ รา้นอาหารศูนยข์องฝาก** 

23.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจมิรูล้ืม 

 

อัตราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 
พีเรียดเดินทาง รถ จ านวน เวลานดัหมาย ราคาต่อท่าน 

(คณะเดินทาง 30 ท่าน) 

พกัเดี่ยว  

ช าระเพิม่ 

10-12 ส.ค. 63 (จันทร-์พุธ) รถบัสปรับอากาศ 30+1 19.30 น. 3,999.- 700 

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

1-3 ต.ค. 63 (พฤหสัฯ-เสาร)์ 

**เทศกาลวนัไหลเรือไฟ** 

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

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

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

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

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

30 ธ.ค. 63 – 1 ม.ค. 64 (พุธ-ศุกร)์ รถบัสปรับอากาศ 30+1 16.30 น. 3,999.- 700 

1– 3 ม.ค. 64 (ศุกร-์อาทิตย)์ รถบัสปรับอากาศ 30+1 19.30 น. 3,999.- 700 

** การันตีเดินทางต้ังแต่ 25 ท่านขึน้ไป** 
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อตัราค่าบริการรวม 

อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธ์ิในการสลบัมื้ อหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)์  

ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ 

ค่ารถรบั-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

ค่าไกดแ์ละหวัหนา้ทวัรน์ าเที่ยวตามรายการ 

ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

ประกนัอุบติัเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม)์  

เง่ือนไขประกนัการเดินทาง  ค่าประกนัอุบติัเหตุและค่ารกัษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีที่ไดร้บัอุบติัเหตุ

ระหว่างการเดินทาง ไม่คุม้ครองถึงการสูญเสียทรพัยสิ์นส่วนตวัและไม่คุม้ครองโรคประจ าตวัของผูเ้ดินทาง 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเครื่องด่ืมที่สัง่เพิม่พิเศษ, โทรศพัท ์– โทรสาร, อินเทอรเ์น็ต, มินิบาร,์ ซกัรีด 

ที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

ค่าใชจ่้ายอนัเกิดจากความล่าชา้ของ, อุบติัภยัทางธรรมชาติ, การประทว้ง, การจลาจล ,การนดัหยุดงาน, การ

ถูกปฏิเสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมือง จากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจ้าหนา้ที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และ

ต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่น,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ 200 บาท/ทริป/ลูกทวัร ์1 ท่าน(บงัคบัตามระเบียบธรรมเนียม

ของประเทศ) 

 

เงื่อนไขการส ารองท่ีนัง่กรุณาอ่านรายละเอียดใหค้รบถว้นก่อนท าการจองหากท่านช าระเงินแลว้จะถือว่า

ท่านยอมรบัในเงื่อนไขดงักล่าวทั้งหมดและไม่สามารถเรียกรอ้งใดๆไดทุ้กกรณี 
 

เงื่อนไขการส ารองทีน่ ัง่และการยกเลิกทวัร ์

การจองทวัร ์: 

• กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ก่อนการเดินทางและช าระค่าทวัรเ์ต็มจ านวน 

กรณียกเลิก :  

• แจง้ยกเลิกหรือเลื่อนวนัเดินทาง 30 วนั ก่อนการเดินทาง : หักค่าใชจ่้ายจริงที่เกิดขึ้ น อาทิ ค่ามดัจ ารถ

บสัปรบั            อากาศ , รถตู้ VIP, ค่าโรงแรมที่

พกั ,ค่าอาหาร ,            ค่าธรรมเนียมเข้า

ชมสถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการ     
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• แจง้ยกเลิกหรือเลื่อนวนัเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนั  : ยึดเงินค่าทวัร ์50% และ หกัค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้ นจริง 

อาทิ             ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบิน , รถตู ้VIP, รถบสั, ค่าวีซ่า , 

ค่าโรงแรมที่พกั ,  ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการ 

หมายเหตุ : หากท่านยกเลิกการเดินทางแต่สามารถหาผูโ้ดยสายมาส ารองแทนที่ได ้หรือทางทวัรเ์ปิดขายและมี

การส ารองที่นัง่แทนได ้ ทั้งนี้ ทางบริษทัฯจะคืนเงินค่าทวัรใ์หเ้ต็มจ านวน   

• ในกรณีช าระค่าทวัรเ์ต็มจ านวนแลว้ แจง้ยกเลกิหรือเลื่อนวนัเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนั ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ

เก็บเงินค่าทวัรท์ั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆทั้งส้ิน   

เงื่อนไขการยกเลิกทวัรเ์ป็นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบญัญติัธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก ์พ.ศ.

2551 

กรณีจองทวัรว์นัหยุดเทศกาล,วนัหยดุนกัขตัฤกษ,์วนัหยุดยาวต่อเนือ่ง และไดม้ีการแจง้

ยกเลิกทวัร ์ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าทวัรท์ั้งหมด โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งสิ้ น 
 

 

กรณีเจ็บป่วย :  

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษทัฯ จะท าการ

เลื่อน            การเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือ

เลื่อนการเดินทางไดต้ามความเป็นจริง 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหนัก่อนล่วงหนา้เพียง 7 วนัท าการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 

เงื่อนไขอ่ืน ๆ :  

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่

ครบตามจ านวนที่บริษทัฯ ก าหนดไว ้(25 ท่านขึ้ นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัฯ และผู ้

เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกนั บริษทัตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

➢ บริษทัฯมีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

➢ พาหนะ , ราคา และ รายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชนข์องผู ้

เดิน 

ทางเป็นส าคญั 

➢ ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าชา้จาก การประทว้ง,การนดัหยุดงาน,การก่อจลาจล ซ่ึง

อยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัฯหรือเหตุภยัพิบติัทางธรรมชาติ (ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเง่ือนไขนี้ ใน

กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสยั ซ่ึงอาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 
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➢ ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซ่ึงไม่ไดเ้กิด

จากอุบติัเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเง่ือนไขนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสยั ซ่ึงอยู่นอกเหนือ

ความรบัผิดชอบของบริษทัทวัร)์ 

➢ ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่

ทานอาหารบางมื้ อ,เพราะค่าใชจ่้ายทุกอย่างทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่าย

ขาด ก่อนเดินทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบติัเหตุที่เกิดจาก

ความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง 

➢ ขอ้แนะน าส าหรบัการเดินทาง ในช่วงภาวะ โควิด 19 

1).ตอ้งสวมหนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 

2).ตอ้งลา้งมือบ่อยๆ และหลีกเลี่ยงในพ้ืนที่แออดั  

3).ตอ้งปฎิบติัตามกฎ และค าแนะน าของแต่ละพืน่ที่ท่องเที่ยว 

 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัรค์วรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแทแ้ลว้จึงมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องท่านเอง*** 

 

 

 

 

 


