
 

  



 

 

 

 

 

17.30 น.  พรอ้มกนั ณ จุดนดัหมาย สถานีป๊ัมปตท.วิภาวดีรงัสิตขาออก (ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย) โดย

มีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก  

18.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหนา้สู่ จังหวดันครพนม โดยรถบัสปรับอากาศ บริการอาหารว่างพรอ้ม

เครือ่งดืม่บนรถ(Set Box)  และให้ทุกทา่นพักผ่อนตามอธัยาศัย 

 (ระหว่างเดินทางแวะจุดพกัรถใหท่้านไดผ้่อนคลายอิริยาบถ) 

 

 

 

 

 

 

06.30 น. เดินทางถึงจังหวดันครพนม พร้อมบริการอาหารเชา้ ณ รา้นอาหาร เชิญทุกท่านท ากิจธุระส่วนตวัตาม

อธัยาศยั 

หลังจากน้ันเดินทางไปยัง พระธาตุเรณู (Phra That Renu 

Nakhon) อ าเภอเรณูนคร องค์พระธาตุจ าลองมาจากองค์

พระธาตุพนมองค์เดิม แต่มี ขนาดเลก็กว่า  สร้างเมื่อปี พ. 

ศ. 2461 ภายในเป็นโพรงบรรจุพระไตรปิฎก พระพุทธรูป

ทองค า พระพุทธรูปเงิน ของมีค่า และเคร่ืองกกุธภัณฑ์ของ

พระยาและเจ้าเมือง นอกจากน้ีภาย ในโบสถ์ยังประดิษฐาน

พระองค์แสน ซ่ึงเป็นพระพุทธรูปทองค าศิลปะแบบลาวปาง

สมาธิ พระคู่บ้านของอ าเภอเรณูนคร “เช่ือกันว่าผู้ที่ได้

นมัสการพระธาตุเรณจูะได้รับอานิสงสส่์งผลให้มีวรรณะงดงาม ผุดผ่องดังแสงจันทร์”  

จากนั้น  พระธาตุพนม (Phra That Phanom) พระธาตุประจ าวนัอาทิตย ์ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ าเภอ

ธาตุพนม จากการขุดค้นทางโบราณคดีพบว่า พระธาตุพนมสร้างขึ้นระหว่าง พ.ศ. 1200-1400 ตามต านาน

กล่าวว่า ผู้สร้างคือ พระมหากสัสปะ พระอรหันต์ 500 องค์ และท้าวพระยาเมืองต่าง ๆ โดยภายในองค์พระ

ธาตุบรรจุพระอุรังคธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และของมีค่าอกีมากมาย ต่อมา พ.ศ. 2485 ได้รับการยก

ฐานะให้เป็นพระอารามหลวงช้ันเอกชนิดวรมหาวิหาร เปล่ียนช่ือเป็น "วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร"ถือเป็น

สถานที่อนัศักด์ิสทิธิ์ “เช่ือกนัว่าผู้ที่ได้นมัสการพระธาตุครบ 7 คร้ัง จะถือว่าเป็น “ลูกพระธาตุ” เป็นสริิมงคล 

วนัแรก กรุงเทพฯ ● สถานป๊ัีม ปตท. วิภาวดีรงัสิตขาออก                                                (-/-/SET BOX) 

 

วนัทีส่อง นครพนม ● พระธาตุเรณู ● พระธาตุพนม ● พระธาตุนอ้ยศรีบุญเรือง ● พระธาตุมรุกขนคร 
●บา้นลุงโฮจิมินห ์● พญาศรีสตัตนาคราช ● ล่องเรือแม่น ้ าโขง ● ถนนคนเดินนครพนม       
                                                                                                    (เชา้/กลางวนั/-)                             

 



 

 

              

 แก่ชีวิตและจะมีความเจริญรุ่งเรือง หรือแม้แต่การได้มากราบพระธาตุพนม 1 คร้ัง กถ็ือ เป็นมงคลแก่ชีวิต

แล้ว” 

 
 

จากน้ัน พระธาตุนอ้ยศรีบุญเรือง ประดิษฐานอยู ่อ  าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม 

สร้างข้ึนเพื่อจะขอแบ่งพระอุรังคธาคุ ท่ีพระมหากสัสปะเถระเป็นผูอ้ญัเชิญ
มาจากชมพูทวีปเพื่อมาประดิษฐานท่ีภูก าพร้า แต่วา่ไม่สามารถจะแบ่งพระ
อุรังคาตุให้ได ้พระมหากสัสปะเถระจึงได ้เหาะกลบัไปอญัเชิญพระองัคาร
ของพระพุทธเจา้แบ่งมาให้แทน สร้างข้ึนในสมยัพระยานนัทเสนซ่ึงเป็น
กษตัริยค์รองเมืองศรีโคตรบูรณ์ เดิมตั้งดินแดนท่ีใตป้ากเซบั้งไฟ ประเทศ
ลาว ต่อมาหลงัจากพระยานนัทเสนทิวงคตไดเ้กิดโรคระบาดจึงไดย้า้ยเมือง
มาตั้งเหนือพระธาตุพนมในดงไมร้วก จึงขนานนามเมืองข้ึนวา่ มรุกขนคร  

 
 



 

 

 
 แลว้ไดมี้การสร้างพระธาตุน้อยเกิดข้ึนเพื่อบรรจุพระองัคารของพระพุทธเจา้ ให้เป็นพระธาตุบริวารขององค์

พระธาตุพนม 

 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร  

จากน้ัน  น าท่านเดินทางสู่  บ้านลุงโฮ 

หรือที่ มีอีก ช่ือเ รียกหน่ึง ว่า 

บ้านท่านโฮจิมินห์   เป็นอีก

ห น่ึ ง ส ถ า นที่ ที่ เ ป็ น แ ห ล่ ง

ท่องเที่ยวและสถานที่ที่ ไ ด้มี

ก า ร จ า รึ ก ไ ว้ ใ น

ประวัติศาสตร์ ซ่ึงสถานที่แห่ง

น้ีน้ันเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ ที่คร้ัง

ห น่ึ ง  อดี ตประธาน า ธิ บดี

ส า ธ า ร ณ รั ฐ สั ง ค ม นิ ย ม

เวียดนาม นายโฮจิมินห์ได้เคย

เข้ามาอาศัยพ่ึงพระบรมโพธิ

สมภาร พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แห่งราชอาณาจักรไทย เพ่ือกอบกู้เอกราชของ

เวียดนามในช่วงระหว่างการท าสงคราม เพ่ือเตรียมการ ปฏวัิติสู้กับประเทศฝร่ังเศษ   โดยในช่วงระหว่างปี 

พ.ศ. 2467–2474 ลุงโฮได้ย้ายมาอยู่ที่จังหวัดนครพนม โดยมาอาศัยอยู่กับเพ่ือนที่ มาจากเวียดนามที่ถือ

ได้ว่าเป็นเพ่ือนสนิทร่วมอุดมการณ์เดียวกัน  เพ่ือนสนิทของลุงโฮน้ันเองได้เดินทางเข้ามาพ านักอาศัยอยู่ใน 

ประเทศไทยและมีครอบครัวที่ประเทศไทย  

 

น าท่านสักการะ พญาศรีสตัตนาคราช (Naga Monument) สัญลักษณ์ใหม่ใจกลางเมืองนครพนม เป็นรูป

หล่อองค์พญานาคทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของภาคอสีาน ต้ังอยู่ริมฝั่งแม่น า้โขงฝั่งไทยบนลานศรีสัตตนาคราช 

ถนนสุนทรวิจิตรเขตเทศบาลจังหวัดนครพนม หล่อด้วยทองเหลืองมีน า้หนักรวม 9,000 กิโลกรัม เป็นรูป

พญานาคขดหาง 7 เศียร มีล าตัวเดียวขนาดใหญ่ประดิษฐานบนแทน่ฐานแปดเหล่ียม กว้าง 6 เมตร ความสูง

ทั้งหมดรวมฐาน 15 เมตร สามารถพ่นน า้ได้ แสดงถึงความเช่ือความศรัทธาต่อเร่ืองพญานาคของชาวไทย 

และชาวลาวที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น า้โขง 



 

 

 

น าทา่น   ล่องเรือแม่น า้โขง ล่องเรือชมทศันีภาพสองฝั่งโขง ไทย - ลาว ชมพระอาทติย์ตกดินชมบรรยากาศโดยรอบ

สองฝั้งโขง ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก พร้อมประสบการณ์ในการเดินทางมายันจังหวัดนครพนมที่มีความเช่ือความ

ศรัทธาต่อ แม่น า้โขงเป็นอย่างมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลังจากน้ัน  น าท่านไปยัง ถนนคนเดินริมโขง@นครพนม (Mekhong Walking Street) อยู่บริเวณถนนสายเลียบฝั่งโขง 

เร่ิมต้ังแต่ท่าเทียบเรือท่องเที่ยว ไปสิ้นสุดที่หอนาฬิกาประวัติศาสตร์ เป็นแหล่งช้อปป้ิงและอาหารริมแม่น า้

โขง อยู่ไม่ไกลจากตลาดอินโดจีน ให้ท่าได้ ชอปป้ิง ชิมอาหารท้องถิ่น เดินเล่นช่วงค ่าซึมซับบรรยากาศสโล

ไลฟ์ และเพลินเพลินกบับรรยากาศริมโขงช่วงค ่าอกีด้วย อิสระอาหารเย็น 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีพ่กั  โรงแรม สิริรีเจน้ทน์ครพนม หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

 

 

 

07.00 น. บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 หลังรับประทานเช้า น าทา่นไปยังรา้นขายของฝากรา้นดงั ให้ทา่นได้เลือกซ้ือของกินของฝากทอ้งถิน่ข้ึนชื่อ 

เช่น หมูยอห่อใบตอง แหนมมะยม เสน้กว๋ยจั๊บญวน ผลไมอ้บแหง้ อาหารทานเล่นแปรรูป และอื่นๆอีก

มากมาย  

จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ จังหวัดสกลนคร เดินทางไป

ยังพระธาตุ เ ชิ งชุม  เ ป็น เจดี ย์ ก่อ อิฐถือ

ปูน รูปทรงสี่ เหล่ียม สูง 24 เมตรเศษ ฐาน

เ ป็ น รู ป สี่ เ ห ล่ี ย ม  ส่ ว น บน เ ป็ นท ร งบัว

เหลีย่ม ไม่มีลวดลายประดับ ที่ฐานเจดีย์ มีซุ้ม

ประตูทั้งสี่ด้าน ยอดฉัตรทองค าเหนือองค์พระ

ธาตุเชิงชุมท าด้วยทองค าบริสุทธิ์ มีน ้าหนัก 

247 บาท ซุ้ มยอดประตูมีลักษณะเป็นยอด

ปราสาท ข้างในทบึสร้างด้วยศิลาแลง และหิน

ทรายแดง มีซุ้มประตูหลอกแบบขอม ด้านทศิ เหนือ ใต้ และตะวันตก ซุ้มประตูทางเข้าจริงด้านทศิตะวันออก

แต่แรกเร่ิมพระธาตุเชิงชุมคงเป็นปราสาทหินทรายศิลปะสมัยขอม ภายในกรอบประตูทางเข้าอุโมงค์ด้าน

ขวามือ มีจารึกพระธาตุเชิงชุมอักษรขอมโบราณ ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖ องค์พระธาตุในปัจจุบันเป็นศิลปะ

ล้านช้าง เน่ืองจากช่วงที่อทิธพิลของอาณาจักรล้านช้างแผ่เข้ามาบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ราว

พุทธศตวรรษที่ ๑๙ และได้มีการบูรณะองค์พระธาตุขึ้นมาใหม่ 

วนัทีส่าม นครพนม  ● สกลนคร  ● พระธาตุเชิงชุม ● ซ้ือของฝาก ● กรุงเทพฯ           (เชา้/กลางวนั/-) 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%90%E0%B8%96%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%90%E0%B8%96%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%93
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1


 

 

 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

  

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าทุกท่านออกเดินทางกลบัสู่ จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 **อิสระอาหารเย็น ณ รา้นอาหารศูนยข์องฝาก** 

23.00 น. เดินทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจมิรูล้ืม 

 
อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

พเีรียดเดินทาง รถ จ านวน ราคาต่อท่าน 

(คณะเดินทาง 30 ท่าน) 

พกัเดีย่ว  

ช าระเพิม่ 

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

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

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

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

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

** การันตีเดินทางตั้งแต่ 25 ท่านขึน้ไป** 

 

อตัราค่าบริการรวม 

ค่าอาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธ์ิในการสลบัม้ือหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)์  

ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 

ค่าทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการระบุ จ านวน 1 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิม่   
    เงินพกัห้องเดี่ยว) 
ค่ารถโคช้ปรบัอากาศท่องเทีย่วตามรายการระบุ 

ค่าไกดแ์ละผูช่้วยน าเทีย่วตามรายการ 

ประกนัอุบติัเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

เงือ่นไขประกนัการเดินทาง  ค่าประกนัอุบติัเหตุและค่ารกัษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีที่ไดร้บัอุบติัเหตุ

ระหว่างการเดินทาง ไม่คุม้ครองถงึการสูญเสียทรพัยสิ์นส่วนตวัและไม่คุม้ครองโรคประจ าตวัของผูเ้ดินทาง 

 



 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเครือ่งดืม่ที่ส ัง่เพิม่พิเศษ, โทรศพัท ์– โทรสาร, อินเทอรเ์นต็, มินบิาร,์ ซกัรีด 

ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

ค่าใชจ่้ายอนัเกิดจากความล่าชา้ของ, อุบติัภยัทางธรรมชาติ, การประทว้ง, การจลาจล ,การนดัหยุดงาน, การ

ถูกปฏิเสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมือง จากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทั้งทีเ่มืองไทย และ

ต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนอืความควบคุมของบริษทัฯ 

ค่าทิปไกด ์,ผูช่้วยไกด ์,คนขบัรถ, 300 บาท/ทริป/ลูกทวัร ์1 ท่าน 

 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่กรุณาอ่านรายละเอียดใหค้รบถว้นก่อนท าการจองหากท่านช าระเงินแลว้จะถอืว่า

ท่านยอมรบัในเงือ่นไขดงักล่าวทั้งหมดและไม่สามารถเรียกรอ้งใดๆไดทุ้กกรณี 
 

เงือ่นไขการส ารองท่ีนัง่และการยกเลิกทวัร ์

การจองทวัร ์: 

• กรุณาจองทวัรล่์วงหนา้ก่อนการเดินทางและช าระค่าทวัรเ์ต็มจ านวน 

กรณียกเลิก :  

• แจง้ยกเลิกหรือเลือ่นวนัเดินทาง 30 วนั ก่อนการเดินทาง : หกัค่าใชจ่้ายจริงที่เกิดข้ึน อาทิ ค่ามดัจ ารถบสัปรบั

อากาศ , รถตู ้VIP, ค่าโรงแรมทีพ่กั ,ค่าอาหาร , ค่าธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่ว , ค่าบริการ     

• แจง้ยกเลิกหรือเลือ่นวนัเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนั     : ยึดเงินค่าทวัร ์50% และ หกัค่าใชจ่้ายทีเ่กิดข้ึน 

จริง อาทิ  ค่ามดัจ ารถบสัปรบัอากาศ , รถตู ้VIP, ค่าโรงแรมที่พกั ,ค่าอาหาร , ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่

ท่องเทีย่ว , ค่าบริการ     

หมายเหตุ : หากท่านยกเลิกการเดินทางแต่สามารถหาผูโ้ดยสายมาส ารองแทนทีไ่ด ้หรือทางทวัรเ์ปิดขายและมี

การส ารองทีน่ ัง่แทนได ้ ทั้งนี้ ทางบริษทัฯจะคืนเงินค่าทวัรใ์หเ้ต็มจ านวน   

• ในกรณีช าระค่าทวัรเ์ต็มจ านวนแลว้ แจง้ยกเลิกหรือเลือ่นวนัเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนั ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ

เก็บเงินค่าทวัรท์ั้งหมดโดยไม่มีเงือ่นไขใด ๆทั้งส้ิน   

เงือ่นไขการยกเลิกทวัรเ์ป็นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบญัญติัธุรกิจน าเทีย่วและมคัคุเทศก ์พ.ศ. 

2551 

กรณีจองทวัรว์นัหยุดเทศกาล,วนัหยดุนกัขตัฤกษ,์วนัหยดุยาวต่อเนือ่ง และไดมี้การแจง้

ยกเลิกทวัร ์ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าทวัรท์ั้งหมด โดยไม่มีเงือ่นไขใด ๆ ทั้งส้ิน 
 

 



 

 

 

กรณีเจ็บป่วย :  

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษทัฯ  จะท าการ

เลือ่น  การเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถยกเลิกหรือเลือ่นการ

เดินทางไดต้ามความเป็นจริง 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหนัก่อนล่วงหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 

เงือ่นไขอืน่ ๆ :  

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่

ครบตามจ านวนที่บริษทัฯ ก าหนดไว ้(25 ท่านข้ึนไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัฯ และผู ้

เดินทางอื่นทีเ่ดินทางในคณะเดียวกนั บริษทัตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ทีเ่กิดจากการยกเลิกของท่าน 

 

รายละเอียดเพิม่เติม 

➢ บริษทัฯมีสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

➢ พาหนะ , ราคา และ รายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถึงผลประโยชนข์องผู ้

เดิน 

ทางเป็นส าคญั 

➢ ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าชา้จาก การประทว้ง,การนดัหยุดงาน,การก่อจลาจล ซ่ึง

อยู่นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบริษทัฯหรือเหตุภยัพบิติัทางธรรมชาติ (ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนี้ ใน

กรณีทีเ่กิดเหตุสุดวิสยั ซ่ึงอาจจะปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซ่ึงไม่ไดเ้กิด

จากอุบติัเหตุในรายการท่องเทีย่ว(ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนี้ ในกรณีทีเ่กิดเหตุสุดวิสยั ซ่ึงอยู่นอกเหนอื

ความรบัผดิชอบของบริษทัทวัร)์ 

➢ ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่

ทานอาหารบางมื้ อ,เพราะค่าใชจ่้ายทุกอย่างทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่าย

ขาด ก่อนเดินทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบติัเหตุทีเ่กิดจาก

ความประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง 

 

 



 

 

 

ขอ้แนะน าส าหรบัการเดินทาง ในช่วงภาวะ โควิด 19 

1).ตอ้งสวมหนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 

2).ตอ้งลา้งมือบ่อยๆ และหลีกเลีย่งในพื้ นทีแ่ออดั  

3).ตอ้งปฎิบติัตามกฎ และค าแนะน าของแต่ละพืน่ทีท่่องเทีย่ว 

 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัรค์วรอ่านเงือ่นไขการเดินทางอย่างถ่องแทแ้ลว้จึงมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องท่านเอง*** 

 

 

 

 

 



 

  



 

  



 

  



 

  


