
 
  



 

วนัแรก ปั้มน ำ้มนั ปตท. วภิำวดขีำออก ฝั่งตรงขำ้มมหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ 

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

 

22.30 น. จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสู ่จงัหวดันครพนม (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 9 ช่ัวโมง) แหล่งทีเ่ทีย่วทางวัฒนธรรม 

ความเชือ่ ประเพณี ไม่ว่าจะชมสายลม ชมขนุเขา ชมดอกไม ้หรอืชมสายหมอก เป็นเมอืงทีเ่หมาะกับการพักผ่อนอย่างเงยีบ

สงบ ทีจ่ะท าใหคุ้ณไดใ้กลช้ดิธรรมชาตทิีแ่ทจ้รงิ และยังสามารถเทีย่วไดต้ลอดทัง้ปี  

  

วนัสอง นครพนม - พระธำตุพนม - พระธำตุเรณู - พระธำตุมรุกขนคร  - พระธำตุนคร – ลอ่งเรอืแมน่ ำ้โขง - ถนนคนเดนิ  

 

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ รำ้นอำหำร 

 

น าท่านเดนิทางไปยัง พระธำตุพนม พระธำตุประจ ำวนัเกดิวนัอำทติย  ์พระธาตุพนม ประดษิฐาน ณ วัดพระธาตุพนม

วรมหาวหิาร อ.ธาตุพนม มีลักษณะเป็นเจดียรู์ปสีเ่หลี่ยมจตุรัสก่อดว้ยอฐิ ฐานกวา้งดา้นละ 12.33 เมตร สูง 53.60 เมตร 

สันนิษฐานว่าสรา้งขึน้ระหว่าง พุทธศตวรรตที่ 12 - 14 ภายในบรรจุพระอุรังธาตุ (กระดูกส่วนหนา้อก) ของพระสัมมาสัม

พุทธเจา้ พระธาตุพนมนัน้ไม่เพยีงแต่เป็นศูนยร์วมจติใจของชาวนครพนม และภาคอสีานเท่านัน้ แต่ยังเป็นทีเ่คารพของชาว

ไทยภาคอื่นๆ และชาวลาวอีกดว้ย ว่ากันว่าถา้ใครไดม้านมัสการองคพ์ระธาตุพนมครบ 7 ครัง้ จะถือว่าเป็น “ลูกพระธาตุ” 

เป็นสริมิงคลแกช่วีติและจะมคีวามเจรญิรุ่งเรอืงยิง่ข ึน้ไป 

 

 



น าท่านเดินทางไปยัง พระธำตุเรณู พระธำตุประจ ำวนัเกดิวนัจนัทร์ (ใชเ้วลาเดินทาง 15 นาที) พระธาตุเรณู 

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

ทองค า ของมีค่ามากมาย และเครื่องกกุธภัณฑข์องพระยาและเจา้เมือง ของนครพนม เชือ่ว่าผูใ้ดไดไ้ปสักการะจะไดรั้บ

อานสิงสส์ง่ผลใหม้วีรรณะงดงาม ผุดผ่องดังแสงจันทรอ์กีดว้ย 

 

น าท่านเดนิทางไปยัง พระธำตุมรุกขนคร พระธำตุประจ ำวนัเกดิวนัพุธ (กลำงคนื) (ใชเ้วลาเดนิทาง 15 นาที) พระ

ธาตุมรุกขนคร ประดษิฐาน ณ วัดมรุกขนคร อ.ธาตุพนม สรา้งขึน้เมื่อปี พ.ศ. 2536 เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระ

ปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช (รัชกาลที ่9) ทีท่รงครองราชยค์รบ 50 ปี องคพ์ระธาตุกอ่อฐิถอืปูนเป็นผังสีเ่หลีย่ม ลักษณะ

คลา้ยพระธาตุพนมแต่เล็กกว่า สูง 50.9 เมตร มีความหมายว่าสรา้งขึน้เพื่อฉลองสริริาชสมบัตใินหลวงทรงครองราชยค์รบ 

50 ปี และ จุด 9 นัน้หมายถงึรัชกาลที ่9 

 

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ รำ้นอำหำร 

 

น าทานเดนิทางสู ่พระธำตุนคร พระธำตุประจ ำวนัเกดิวนัเสำร ์(ใชเ้วลาเดนิทาง 30 นาท)ี พระธาตุนคร ประดษิฐาน ณ 

วัดมหาธาตุ ถนนสุนทรวจิติร อ.เมือง สรา้งเสร็จในปี พ.ศ. 2465 มีลักษณะสีเ่หลี่ยมจัตุรัสกวา้งดา้นละ 5.85 เมตร สูง 24 

เมตร มีรูปร่างตามแบบพระธาตุพนมองคเ์ดมิ วัดพระธาตุพนมวรมหาวหิาร อ.ธาตุพนม โดยภายในบรรจุพระอรหันตสารรีกิ

ธาตุ พรอ้มกับองคพ์ระพุทธรูปทองค า และของมีค่าต่างๆที่ประชาชนผูม้ีจติศรัทธาไดถ้วาย เชือ่ว่าผูใ้ดไดไ้ปสักการะจะ

ไดรั้บอานสิงสใ์หม้บุีญบารมเีป็นเจา้คนนายคนอกีดว้ย 

 

น าท่าน ลอ่งเรอืแมน่ ำ้โขง ล่องเรอืชมทัศนีภาพสองฝ่ังโขง ไทย - ลาว ชมพระอาทติยต์กดนิ ชมบรรยาการโดยรอบสอง

ฝั้งโขง ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ พรอ้มประสบการณ์ในการเดนิทางมายันจังหวัดนครพนม ทีม่คีวามเชือ่ความศรัทธาต่อ แม่น ้าโขง

เป็นอย่างมาก  

 

พาท่านเดนิทาง ถนนคนเดนินครพนม  ซึง่จะมกีารจ าหน่ายสนิคา้

ที่ไม่ท าลายสิง่แวดลอ้ม งานหัตถกรรม งานศิลปะ สนิคา้หายาก 

และสนิคา้ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ และสว่นของลานกจิกรรมมกีารสง่เสรมิ

กลุ่มนักเรียน นักศึกษาใหแ้สดงความสามารถทางดนตรี เปิด

ใหบ้รกิารวันศุกร-์เสาร ์ตัง้แต่เวลา 16.00-21.00 น. 

 

 

** เพือ่ควำมเพลดิเพลนิในกำรทอ่งเทีย่ว ใหท้่ำนอสิระ

อำหำรเย็นตำมอธัยำศยั ** 

 

 

พกัที ่ โรงแรม สยำมแกรนด ์นครพนม หรอืระดบัเทยีบเทำ่

เดยีวกนั 

 

 

วนัทีส่ำม พระธำตุท่ำอุเทน  - พระธำตุประสทิธิ ์  - พระธำตุมหำชยั - พระธำตุศรคุีณ - Jungle Space Cafe & Bistro -

พญำศรสีตัตนำครำช  - แวะซือ้ของฝำก - กรุงเทพฯ 

 

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม   

 

น าท่านเดนิทางไป พระธำตุท่ำอุเทน พระธำตุประจ ำวนัเกดิวนัศุกร ์(ใชเ้วลาเดนิทาง 30 นาที) ลักษณะขององคพ์ระ

ธาตุจ าลองมาจาก พระธาตุพนมวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม แต่มีขนาดเล็กแต่สูงกว่าพระธาตุพนม ภายใน

บรรจุพระธาตุของพระอรหันต ์ซึง่อัญเชญิมาจากเมอืงย่างกุง้ ประเทศเมยีรม่า เชือ่กันว่าผูท้ีม่านมัสการจะไดรั้บอานิสงสใ์ห ้

ชวีติมคีวามรุ่งโรจน์ เปรยีบเสมอืนพระอาทติยข์ ึน้ยามรุ่งอรุณ 

 

จากนัน้น าท่านไปยัง พระธำตุประสทิธิ ์พระธำตุประจ ำวนัเกดิวนัพฤหสับด ี(ใชเ้วลาเดนิทาง 1 ชม.) พระธาตุประสทิธิ ์

เดมิเป็นเจดยีเ์กา่แกท่ีช่ ารุดทรุดโทรม มเีถาวัลยป์กคลุม ถูกปล่อยทิง้รา้ง ภานในมพีระพุทธรูปเกา่แกห่ลายองค ์ต่อมาไดรั้บ



การบูรณะขึน้ใหม่ใหม้ีลักษณะแบบพระธาตุพนม ต่อมาไดม้ีการน าพระอุรังคธาตุของพระพุทธเจา้ และอรหันตธาตุ รวม 7 

องคม์าบรรจุไวใ้นองคพ์ระธาตุดว้ย เชือ่กันว่าผูท้ีม่านมัสการจะไดรั้บอานสิงสใ์หสั้มฤทธิผ์ลในการท างาน 

 

น าท่านเดนิทางสู่ พระธำตุมหำชยั พระธำตุประจ ำวนัเกดิวนัพุธ(กลำงวนั) (ใชเ้วลาเดนิทาง 1 ชม.) พระธาตุมหาชัย 

เป็นปูชนียสถานส าคัญซึง่ภายในบรรจุพระบรมสารีรกิธาตุและพระอรหันตธาตุ เชือ่กันว่าผูท้ี่มานมัสการพระธาตุองคน์ี้ จะ

ประสบแต่ชัยชนะในชวีติ จะเป็นนักประสานสบิทศิ โอภาปราศรัยด ีคา้ขายคล่อง พูดจามคีนเชือ่ถอื วัดนี้ยังเป็นทีจ่ าพรรษา

ของพระสนุทรธรรมากร (หลวงปู่ค าพันธ ์โฆสปัญโญ) พระเกจอิาจารยส์ายวปัิสสนาทีส่ าคัญองคห์นึง่ ซึง่เป็นทีเ่คารพนับถอื

ของชาวนครพนมและชาวอสีานทั่วไป 

 

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ รำ้นอำหำร 

 

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

คู่บา้นคู่เมอืงของชาวนาแก ตัง้อยู่ในวัดธาตุศรคีุณ ไม่ไกลจากพระธาตุพนมมากนัก มลีักษณะคลา้ยพระธาตุพนมแต่ขนาด

เล็กกว่าเชือ่กันว่าผูท้ีม่านมัสการพระธาตุองคน์ี้จะไดรั้บอานสิงสใ์หม้ศีักดิศ์รทีวคีูณ 

 

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

เครือ่งดืม่ ท่ามกลางบรรยากาศสดุธรรมชาต ิน่าไปเยอืนหากมโีอกาสไดไ้ปเทีย่วนครพนม 

 

 

 



น าท่านเดนิทางไปยัน พญำศรสีตัตนำครำช  แลนดม์ารค์แห่งใหม่ของ จ.

นครพนม ประดิษฐานบน ริมฝ่ังแม่น ้าโขง บนลานศรีสัตตนาคราช  หนา้

ส านักงาน ป่าไม ้ถนนสุนทรวจิติร ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม  เป็นองค์

พญานาคทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสาน  มีความสวยงาม โดดเด่น 

องค์พญาศรีสัตตนาคราช หล่อดว้ยทองเหลือง มีน ้าหนักรวม 9,000 กก. 

เป็นรูปพญานาคขดหาง 7 เศียร ประดษิฐานบนแท่นฐานแปด เหลี่ยม กวา้ง 

6 เมตร ความสูงทัง้หมดรวมฐาน 15 เมตร สามารถพ่นน ้าไดด้ว้ย ตามที่

ทราบกันว่าพี่นอ้งชาวไทย-ลาว มีความเชื่อผูกพัน อยู่กับองค์พญานาค 

เช่นเดียวกับความผูกพันในล าน ้ าโขง ตัง้แต่รุ่นปู่ย่าลว้นศรัทธาในความ

ศักดิส์ทิธิข์องพญานาค ในฐานะที่เป็น ผูดู้แลปักปักษ์รักษาแถบลุ่มน ้าโขง 

รักษาพุทธศาสนา รวมถงึองคพ์ระธาตุพนม   วัตถุประสงค์การกอ่สรา้งครัง้นี้

เพือ่เป็นการอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณี และความเชือ่เกีย่วต่อเรือ่งพญานาค

ของชาวไท และชาวลาวที่อาศัยอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ าโขง อีกทั ้งยังตอ้งการ

ยกระดับ แหล่งท่องเทีย่วของจังหวัดนครพนม เพือ่รองรับการเป็นศูนยก์ลาง

การท่องเที่ยวในอนุภูมภิาคลุ่มน ้าโขง ซึง่สถานที่แห่งนี้จะกลายเป็น แลนด์

มารก์แห่งใหม่อกีจุดหนึง่ของภูมภิาคนี้ 

 

น าท่านแวะซือ้ของฝาก รำ้นของฝำกเหรยีญทอง นครพนม หมูยอของทีน่ี่ไดช้ือ่ว่าเป็นทัง้ของกนิเล่นและของฝาก 

ทีใ่ครมาทีม่าแลว้ตอ้งหิว้ตดิไมต้ดิมอืไปฝากกัน สบืทอดความอร่อยกันมานานกว่า 40 ปี 

 

13.00 น. น าท่านเดนิทางออกจาก นครพนม  

17.30 น. น าท่าน แวะซือ้ของฝำกและรบัประทำนอำหำร  

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

** ขอขอบพระคุณทีเ่ลอืกใชบ้รกิำร ** 

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 
 



 ้
 ้  

อัตราค่าบรกิารนี้รวม 
 ค่ารถบัสปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบุ 

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการระบุ 
 ค่าอาหารตามทีร่ายการระบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็น

ส าคัญ 
 ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักหอ้งละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีที่โรงแรมมีหอ้งพัก  3 ท่าน Triple 

ว่าง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมที่พักไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสม

เดมิโดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 
 ค่าจา้งไกดน์ าเทีย่วคอยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
 ค่าประกันอบัุตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครอง

สขุภาพกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มนิิบาร์ในหอ้ง รวมถงึ

ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
  ค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ

อบัุตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสัิยอื่น 
เป็นตน้ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 
  คำ่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ ำเทีย่ว ทำ่นละ 400 บำท  

 

เงือ่นไขกำรช ำระคำ่บรกิำร 
1. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช ำระเงนิมดัจ ำคำ่ทวัร ์ เป็นจ ำนวน 1,500 บำทตอ่ทำ่น พรอ้มส ำเนำบตัรประชำชน เพือ่

ส ำรองทีน่ ัง่ 
2. กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช ำระเงนิคำ่บรกิำรสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมดกอ่นวนัเดนิทำงอยำ่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักท่องเทีย่ว

หรอืเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อื

ว่านักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร์ 
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 
 

เงือ่นไขกำรยกเลกิกำรเดนิทำง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอยกเลกิการเดินทาง หรือเลื่อนการเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูม้ีชือ่ใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง

กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 
2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชีือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อีเมลล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบ

หนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่
ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี้ 
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 30 วัน ขึน้ไป คนืเงนิค่าทัวรเ์ต็มจ านวน หรอืหักค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ** ในกรณีทีว่นัเดนิ

ทำงตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิกำรเดนิทำงไมน่อ้ยกวำ่ 30 วนั ** 
2.2 ยกเลกิก่อนวันเดนิทาง 15 - 29 วัน คืนเงนิค่าทัวร์ 50% และหักค่าใชจ้่ายที่จ่ายจรงิ ไดแ้ก่ ค่ายานพาหนะ รา้นอาหาร 

โรงแรมทีพั่ก ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่ว ค่าบรกิาร หรอืค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 0 - 14 วัน ไม่คนืเงนิค่าทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
 
เงือ่นไขและขอ้ก ำหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรือใชบ้ริการตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่าน 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 
และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสยีหาย
ของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 



5. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้  
 


