
 
 

 
  



 
 
 

วนัแรก ปัม้น ำ้มนั ปตท. วภิำวดขีำออก ฝั่งตรงขำ้มมหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ 

22.00 น. พรอ้มกนั ณ ปั๊มน ำ้มนั ปตท. ดนิแดง-วภิำวด ี(ตรงขำ้ม ม.หอกำรคำ้ไทย) 

 

22.30 น. จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางสู ่จงัหวดันครพนม (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 9 ชัว่โมง) แหลง่ทีเ่ทีย่วทางวฒันธรรม 

ความเชือ่ ประเพณี ไมว่า่จะชมสายลม ชมขนุเขา ชมดอกไม ้หรอืชมสายหมอก เป็นเมอืงทีเ่หมาะกบัการพักผอ่นอยา่งเงยีบ

สงบ ทีจ่ะท าใหค้ณุไดใ้กลช้ดิธรรมชาตทิีแ่ทจ้รงิ และยังสามารถเทีย่วไดต้ลอดทัง้ปี  

  

วนัสอง นครพนม - พระธำตพุนม - พระธำตเุรณู - พระธำตมุรกุขนคร  - พระธำตนุคร – ลอ่งเรอืแมน่ ำ้โขง - ถนนคนเดนิ  

 

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ รำ้นอำหำร 

 

น าท่านเดนิทางไปยัง พระธำตุพนม พระธำตุประจ ำวนัเกดิวนัอำทติย  ์พระธาตุพนม ประดษิฐาน ณ วัดพระธาตุพนม

วรมหาวหิาร อ.ธาตุพนม มลีักษณะเป็นเจดยีร์ูปสีเ่หลีย่มจตุรัสกอ่ดว้ยอฐิ ฐานกวา้งดา้นละ 12.33 เมตร สงู 53.60 เมตร 

สันนษิฐานว่าสรา้งขึน้ระหว่าง พุทธศตวรรตที ่12 - 14 ภายในบรรจุพระอุรังธาตุ (กระดูกสว่นหนา้อก) ของพระสัมมาสัม

พทุธเจา้ พระธาตพุนมนัน้ไมเ่พยีงแตเ่ป็นศนูยร์วมจติใจของชาวนครพนม และภาคอสีานเทา่นัน้ แตย่ังเป็นทีเ่คารพของชาว

ไทยภาคอืน่ๆ และชาวลาวอกีดว้ย ว่ากันว่าถา้ใครไดม้านมัสการองคพ์ระธาตพุนมครบ 7 ครัง้ จะถอืว่าเป็น “ลูกพระธาตุ” 

เป็นสริมิงคลแกช่วีติและจะมคีวามเจรญิรุง่เรอืงยิง่ขึน้ไป 

 



 
 

 
น าท่านเดนิทางไปยัง พระธำตุเรณู พระธำตุประจ ำวนัเกดิวนัจนัทร  ์(ใชเ้วลาเดินทาง 15 นาที) พระธาตุเรณู 

ประดษิฐาน ณ วัดธาตุเรณู อ.เรณู สรา้งขึน้เมือ่ปี พ. ศ. 2461  ภายในบรรจุพระไตรปิฎก พระพุทธรูปเงนิ พระพุทธรูป

ทองค า ของมคี่ามากมาย และเครือ่งกกธุภัณฑข์องพระยาและเจา้เมอืง ของนครพนม เชือ่ว่าผูใ้ดไดไ้ปสักการะจะไดรั้บ

อานสิงสส์ง่ผลใหม้วีรรณะงดงาม ผดุผอ่งดงัแสงจันทรอ์กีดว้ย 

 

น าท่านเดนิทางไปยัง พระธำตุมรุกขนคร พระธำตปุระจ ำวนัเกดิวนัพุธ (กลำงคนื) (ใชเ้วลาเดนิทาง 15 นาท)ี พระ

ธาตมุรุกขนคร ประดษิฐาน ณ วัดมรุกขนคร อ.ธาตพุนม สรา้งขึน้เมือ่ปี พ.ศ. 2536 เนื่องในวโรกาสทีพ่ระบาทสมเด็จพระ

ปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช (รัชกาลที ่9) ทีท่รงครองราชยค์รบ 50 ปี องคพ์ระธาตกุอ่อฐิถอืปนูเป็นผังสีเ่หลีย่ม ลักษณะ

คลา้ยพระธาตพุนมแตเ่ล็กกวา่ สงู 50.9 เมตร มคีวามหมายวา่สรา้งขึน้เพือ่ฉลองสริริาชสมบัตใินหลวงทรงครองราชยค์รบ 

50 ปี และ จดุ 9 นัน้หมายถงึรัชกาลที ่9 

 

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ รำ้นอำหำร 

 

น าทานเดนิทางสู ่พระธำตนุคร พระธำตปุระจ ำวนัเกดิวนัเสำร ์(ใชเ้วลาเดนิทาง 30 นาท)ี พระธาตนุคร ประดษิฐาน ณ 

วัดมหาธาตุ ถนนสนุทรวจิติร อ.เมอืง สรา้งเสร็จในปี พ.ศ. 2465 มลีักษณะสีเ่หลีย่มจัตรัุสกวา้งดา้นละ 5.85 เมตร สงู 24 

เมตร มรีูปร่างตามแบบพระธาตพุนมองคเ์ดมิ วัดพระธาตพุนมวรมหาวหิาร อ.ธาตพุนม โดยภายในบรรจุพระอรหันตสารรีกิ

ธาตุ พรอ้มกับองคพ์ระพุทธรูปทองค า และของมคี่าต่างๆทีป่ระชาชนผูม้จีติศรัทธาไดถ้วาย เชือ่ว่าผูใ้ดไดไ้ปสักการะจะ

ไดรั้บอานสิงสใ์หม้บีญุบารมเีป็นเจา้คนนายคนอกีดว้ย 

 



 
 

น าทา่น ลอ่งเรอืแมน่ ำ้โขง ลอ่งเรอืชมทัศนภีาพสองฝ่ังโขง ไทย - ลาว ชมพระอาทติยต์กดนิ ชมบรรยาการโดยรอบสอง

ฝั้งโขง ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ พรอ้มประสบการณ์ในการเดนิทางมายันจังหวดันครพนม ทีม่คีวามเชือ่ความศรัทธาตอ่ แมน่ ้าโขง

เป็นอยา่งมาก  

 

พาทา่นเดนิทาง ถนนคนเดนินครพนม  ซึง่จะมกีารจ าหน่ายสนิคา้

ที่ไม่ท าลายสิง่แวดลอ้ม งานหัตถกรรม งานศลิปะ สนิคา้หายาก 

และสนิคา้ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ และสว่นของลานกจิกรรมมกีารสง่เสรมิ

กลุ่มนักเรียน นักศึกษาใหแ้สดงความสามารถทางดนตรี เปิด

ใหบ้รกิารวนัศกุร-์เสาร ์ตัง้แตเ่วลา 16.00-21.00 น. 

 

 

** เพือ่ควำมเพลดิเพลนิในกำรทอ่งเทีย่ว ใหท้ำ่นอสิระ

อำหำรเย็นตำมอธัยำศยั ** 

 

 

พกัที ่ โรงแรม สยำมแกรนด ์นครพนม หรอืระดบัเทยีบเทำ่

เดยีวกนั 

 

 

วนัทีส่ำม พระธำตุทำ่อุเทน  - พระธำตุประสทิธิ ์ - พระธำตุมหำชยั - พระธำตุศรคีุณ - Jungle Space Cafe & Bistro -

พญำศรสีตัตนำครำช  - แวะซือ้ของฝำก - กรงุเทพฯ 

 

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม   

 

น าท่านเดนิทางไป พระธำตทุำ่อุเทน พระธำตปุระจ ำวนัเกดิวนัศกุร ์(ใชเ้วลาเดนิทาง 30 นาท)ี ลักษณะขององคพ์ระ

ธาตุจ าลองมาจาก พระธาตุพนมวัดพระธาตุพนมวรมหาวหิาร อ.ธาตุพนม แต่มขีนาดเล็กแต่สูงกว่าพระธาตุพนม ภายใน

บรรจุพระธาตขุองพระอรหันต ์ซึง่อัญเชญิมาจากเมอืงยา่งกุง้ ประเทศเมยีรมา่ เชือ่กนัวา่ผูท้ีม่านมัสการจะไดรั้บอานสิงสใ์ห ้

ชวีติมคีวามรุง่โรจน ์เปรยีบเสมอืนพระอาทติยข์ ึน้ยามรุง่อรณุ 

 

จากนัน้น าทา่นไปยัง พระธำตปุระสทิธิ ์พระธำตปุระจ ำวนัเกดิวนัพฤหสับด ี(ใชเ้วลาเดนิทาง 1 ชม.) พระธาตปุระสทิธิ ์

เดมิเป็นเจดยีเ์กา่แกท่ีช่ ารดุทรุดโทรม มเีถาวลัยป์กคลมุ ถกูปลอ่ยทิง้รา้ง ภานในมพีระพทุธรูปเกา่แกห่ลายองค ์ตอ่มาไดรั้บ

การบรูณะขึน้ใหม่ใหม้ลีักษณะแบบพระธาตุพนม ต่อมาไดม้กีารน าพระอรัุงคธาตขุองพระพุทธเจา้ และอรหันตธาต ุรวม 7 

องคม์าบรรจไุวใ้นองคพ์ระธาตดุว้ย เชือ่กนัวา่ผูท้ีม่านมัสการจะไดรั้บอานสิงสใ์หส้มัฤทธิผ์ลในการท างาน 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่พระธำตมุหำชยั พระธำตปุระจ ำวนัเกดิวนัพธุ(กลำงวนั) (ใชเ้วลาเดนิทาง 1 ชม.) พระธาตมุหาชยั 

เป็นปชูนียสถานส าคัญซึง่ภายในบรรจุพระบรมสารรีกิธาตุและพระอรหันตธาตุ เชือ่กันว่าผูท้ีม่านมัสการพระธาตอุงคน์ี้ จะ

ประสบแตช่ยัชนะในชวีติ จะเป็นนักประสานสบิทศิ โอภาปราศรัยด ีคา้ขายคลอ่ง พดูจามคีนเชือ่ถอื วัดนีย้ังเป็นทีจ่ าพรรษา

ของพระสนุทรธรรมากร (หลวงปู่ ค าพันธ ์โฆสปัญโญ) พระเกจอิาจารยส์ายวปัิสสนาทีส่ าคญัองคห์นึง่ ซึง่เป็นทีเ่คารพนับถอื

ของชาวนครพนมและชาวอสีานทั่วไป 

 

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ รำ้นอำหำร 

 

น าท่านเดินทางสู่ พระธำตุศรคีุณ พระธำตุประจ ำวนัเกดิวนัองัคำร (ใชเ้วลาเดินทาง 1 ชม.)เป็นปูชนียสถาน

คูบ่า้นคูเ่มอืงของชาวนาแก ตัง้อยู่ในวัดธาตศุรคีณุ ไมไ่กลจากพระธาตพุนมมากนัก มลีักษณะคลา้ยพระธาตพุนมแตข่นาด

เล็กกวา่เชือ่กนัวา่ผูท้ีม่านมัสการพระธาตอุงคน์ีจ้ะไดรั้บอานสิงสใ์หม้ศีกัดิศ์รทีวคีณู 

 

น าทา่นเขา้ รำ้น Jungle Space Cafe & Bistro จ.นครพนม ใหบ้รกิารกาแฟ  เคก้  เบเกอรี ่ อาหารจานเดยีว พซิซา่  

เครือ่งดืม่ ทา่มกลางบรรยากาศสดุธรรมชาต ิน่าไปเยอืนหากมโีอกาสไดไ้ปเทีย่วนครพนม 



 
 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางไปยัน พญำศรสีตัตนำครำช  แลนดม์ารค์แหง่ใหมข่อง จ.

นครพนม ประดษิฐานบน รมิฝ่ังแม่น ้าโขง บนลานศรีสัตตนาคราช  หนา้

ส านักงาน ป่าไม ้ถนนสนุทรวจิติร ในเขตเทศบาลเมอืงนครพนม  เป็นองค์

พญานาคทองเหลอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดของภาคอสีาน  มคีวามสวยงาม โดดเด่น 

องคพ์ญาศรีสัตตนาคราช หล่อดว้ยทองเหลอืง มีน ้าหนักรวม 9,000 กก. 

เป็นรูปพญานาคขดหาง 7 เศยีร ประดษิฐานบนแทน่ฐานแปด เหลีย่ม กวา้ง 

6 เมตร ความสูงทัง้หมดรวมฐาน 15 เมตร สามารถพ่นน ้าไดด้ว้ย ตามที่

ทราบกันว่าพี่นอ้งชาวไทย-ลาว มีความเชือ่ผูกพัน อยู่กับองค์พญานาค 

เช่นเดียวกับความผูกพันในล าน ้าโขง ตัง้แต่รุ่นปู่ ย่าลว้นศรัทธาในความ

ศักดิส์ทิธิข์องพญานาค ในฐานะทีเ่ป็น ผูดู้แลปักปักษ์รักษาแถบลุ่มน ้าโขง 

รักษาพทุธศาสนา รวมถงึองคพ์ระธาตพุนม   วัตถปุระสงคก์ารกอ่สรา้งครัง้นี้

เพือ่เป็นการอนุรักษ์ วฒันธรรมประเพณี และความเชือ่เกีย่วตอ่เรือ่งพญานาค

ของชาวไท และชาวลาวที่อาศัยอยู่ร ิมฝ่ังแม่น ้ าโขง อีกทัง้ยังตอ้งการ

ยกระดับ แหลง่ทอ่งเทีย่วของจังหวัดนครพนม เพือ่รองรับการเป็นศนูยก์ลาง

การท่องเทีย่วในอนุภูมภิาคลุม่น ้าโขง ซึง่สถานทีแ่ห่งนี้จะกลายเป็น แลนด์

มารก์แหง่ใหมอ่กีจดุหนึง่ของภมูภิาคนี ้

 



 
 

 ้  ้  

น าทา่นแวะซือ้ของฝาก รำ้นของฝำกเหรยีญทอง นครพนม หมูยอของทีน่ีไ่ดช้ ือ่วา่เป็นทัง้ของกนิเลน่และของฝาก 

ทีใ่ครมาทีม่าแลว้ตอ้งหิว้ตดิไมต้ดิมอืไปฝากกนั สบืทอดความอรอ่ยกนัมานานกวา่ 40 ปี 

 

13.00 น. น าทา่นเดนิทางออกจาก นครพนม  

17.30 น. น าทา่น แวะซือ้ของฝำกและรบัประทำนอำหำร  

20.30 น. เดนิทางถงึ ปั๊มน ำ้มนั ปตท. ดนิแดง-วภิำวด ี(ตรงขำ้ม ม.หอกำรคำ้ไทย) โดยสวสัดภิาพ 

** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิำร ** 

อตัรำคำ่บรกิำร 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

 

ประเภทพำหนะ รำคำทำ่นละ 

 

พกัเดีย่ว 

 

06 – 08 พฤศจกิำยน 2563 รถบสั ปรบัอำกำศ 3,999 800 

13 – 15 พฤศจกิำยน 2563 รถบสั ปรบัอำกำศ 3,999 800 

20 – 22 พฤศจกิำยน 2563 รถบสั ปรบัอำกำศ 3,999 800 

27 – 29 พฤศจกิำยน 2563 รถบสั ปรบัอำกำศ 3,999 800 

04 – 06 ธนัวำคม 2563 รถบสั ปรบัอำกำศ 3,999 800 

11 – 13 ธนัวำคม 2563 รถบสั ปรบัอำกำศ 3,999 800 

18 – 20 ธนัวำคม 2563 รถบสั ปรบัอำกำศ 3,999 800 

25 – 27 ธนัวำคม 2563 รถบสั ปรบัอำกำศ 3,999 800 

 
***คำ่บรกิำรขำ้งตน้ ยงัไมร่วมคำ่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ ำเทีย่วทำ่นละ 300 บำท /ทรปิ/ตอ่ทำ่น*** 

 
กำรเดนิทำงในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำรจ ำนวนข ัน้ต ำ่ 25 ทำ่น ตอ่ 1 คนัรถบสั กรณีผูโ้ดยสำรไมค่รบ

ตำมจ ำนวนดงักลำ่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเลือ่นกำรเดนิทำง หรอืเปลีย่นแปลงรำคำ 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่รถบสัปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบ ุ
 คา่อาหารตามทีร่ายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็น

ส าคญั 
 ค่าโรงแรมทีพ่ักระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบุ (พักหอ้งละ 2 ท่าน หรอื 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก  3 ท่าน Triple 

วา่ง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่กไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสม
เดมิโดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 
 คา่จา้งไกดน์ าเทีย่วคอยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครอง

สขุภาพกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 
อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึ

คา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 



 
 
  คา่ใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ

อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ 
เป็นตน้ 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 
  คำ่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ ำเทีย่ว ทำ่นละ 400 บำท  

 
เง ือ่นไขกำรช ำระคำ่บรกิำร 

1. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช ำระเงนิมดัจ ำคำ่ทวัร ์เป็นจ ำนวน 1,500 บำทตอ่ทำ่น พรอ้มส ำเนำบตัรประชำชน เพือ่
ส ำรองทีน่ ัง่ 

2. กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช ำระเงนิคำ่บรกิำรสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมดกอ่นวนัเดนิทำงอยำ่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักทอ่งเทีย่ว

หรอืเอเจนซีไ่มช่ าระเงนิ หรอืช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของทา่นถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่า่กรณีใดๆ ใหถ้อื

วา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี ้วันจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 
 

เงือ่นไขกำรยกเลกิกำรเดนิทำง 
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี(่ผูม้ีชือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง
กบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมลล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่ท าเรื่องขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบ
หนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่
ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี้ 
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 30 วัน ขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน หรอืหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ** ในกรณีทีว่นัเดนิ

ทำงตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิกำรเดนิทำงไมน่อ้ยกวำ่ 30 วนั ** 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 15 - 29 วัน คนืเงนิค่าทัวร ์50% และหักค่าใชจ้่ายทีจ่่ายจรงิ ไดแ้ก ่ค่ายานพาหนะ รา้นอาหาร 

โรงแรมทีพั่ก คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว คา่บรกิาร หรอืคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  
2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทาง 0 - 14 วนั ไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

 
เงือ่นไขและขอ้ก ำหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ 

และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภยัของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคญั 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

5. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้  

 


