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05.00 น. พรอ้มกันทสีนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ เคาน์เตอรส์ายการบินนกแอร ์

ประตู 13โดยมีเจ้าหน้าทีอํานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

07.00 น. ออกเดินทางสู่ จังหวัดสกลนครโดยเทยีวบนิDD360(ใช้ระยะเวลาเดินทาง โดยประมาณ 1ชัวโมง 

10นาท)ี *บนเทียวบินไม่มบีรกิาร อาหารทังขาไปและกลับ* 

 

 

 

08.10 น. เดินทางถึง จ.สกลนคร นําท่านเปลียนการเดินทางเปนรถตู้ปรบัอากาศ 

วันแรก ดอนเมือง•สกลนคร•วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร•วัดถาผาแด่น•บึงกาฬ•ศาลปูอือลือนาคราช •

ล่องเรอืบึงโขงโหลง•ชมพระอาทิตย์ตก ณ จุดชมวิวหินสามวาฬ    

          (-/กลางวัน/เย็น) 
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จากนัน นําท่านเดินทางต่อไปยัง พระธาตุเชิงชุมเปนปูชนียสถานสําคัญคู่บ้านคู่เมืองสกลนครมาแต่โบราณ ยอด

ฉัตรเหนือองค์พระธาตุทําด้วยทองคําบริสุทธิ  ภายในมีรอยพระพุทธบาท 4 พระองค์ นับเปนดินแดนอัน

ศักดิสิทธิ  ดังคํากล่าวทีว่า “จะมีครังไหนทีได้อานิสงส์มากไปกว่าการได้มาบูชา พระธาตุทีสร้างครอบรอย

พระบาทแห่งพระพุทธเจ้าถึง 4 พระองค์” เชือกันว่าอานิสงส์ในการนมัสการพระธาตุเชิงชุมจะก่อให้เกิด

ความเปนสิริมงคลสูงสุดแก่ตนเองและครอบครัวให้มีความเจริญรุ่งเรือง  

ให้ท่านได้ชมพญานาคสทีองบรเิวณบ่อนาศกัดิสิทธิวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารบ่อนาศักดิสิทธิ  วัด

พระธาตุเชิงชุมวรวิหาร เดิมเปนเพียงบ่อนาก่อ

กําแพงบ่อด้วยศิลาแลง เชอืว่าเชอืมต่อกันกับสระพัง

ทองซึงถือเปนสระนาโบราณอีกแห่งหนึงของจังหวัด

สกลนคร  ในอดีต ชาวบ้านได้ใช้นาจากบ่อนาแห่ง

เพือบริโภค และเพือประกอบพิธีกรรมความเชือ

ต่าง ๆ รวมถึงพระราชพิธีในราชสํานัก เพราะ มีนา

ต า ม ธ ร ร ม ช า ติ ผุ ด ขึ น ม า ต ล อ ด ทั ง ป ไ ม่ เ ค ย

แห้ง  ปจจุบันมีการบูรณะและสร้างเปนรูปปน

พญานาคพ่นนาบริเวณรอบบ่อนาลอด  เพือเปนรูปแทนพระยาสุวรรณนาค พญานาคตามความเชือ

ของชาวสกลนคร ว่าเปนนาคผู้ทรงคุณธรรม ทรงศีลและอิทธิฤทธิ มีเกล็ดเปนทองคํา ทําหน้าทีคอย

ปกปองและรกัษารอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าทัง 4 พระองค์ ทีพระธาตเุชงิชุม 

นําท่าน แวะชมวัดถาผาแด่น  ตังอยู่บนเทือกเขาภูพาน 

ตําบลดงมะไฟ อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ห่าง

จากตัวจังหวัด 17 กม.  เปนอีกหนึงในสถานทีห้าม

พลาดของสกลนคร  โดดเด่นด้วยรูปปนองค์

พญานาคปรกขนาดใหญ่  ภาพแกะสลักบนหน้า

ผาหินมีเอกลักษณ์วิจิตรงดงาม พญาเต่าภูผาแด่น

งดงามอลังการ ตัววัดตังอยู่บนภูเขาสูงท่ามกลาง

ธรรมชาติร่มรืน มีการจัดสวนด้วยดอกไม้สีสัน

สดใส ต้นไม้ต่างๆ และนาตกจําลอง มีรา้นกาแฟไว้ให้

นังพักสัมผัสธรรมชาติทรี่มรืน สามารถชมทิวทัศน์

มองเห็นวิวภูเขาเขียวขจีได้แบบพาโนรามาอีกด้วย  

เทียง บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหารหลังจากนัน

นําท่านเดินทางไปยังจ.บึงกาฬ 

นําท่าน แวะขอพรศาลปูอือลือนาคราช ตํานานปูอือลือทีข้อง

เกียวกับบึงโขงหลงนัน เชือว่า เกิดจากการล่มเมืองของ



 

  

 BT-TH95_DD_JUN-OCT22 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พญานาคซึงเกิดจากความรักทีไม่สมหวังระหว่างพญานาคกับมนุษย์ ทําให้เมืองทีเจริญรุ่งเรืองล่มสลาย 

บริเวณแห่งนีเดิมเปนทีตังเมือง ชือรัตพานคร พญานาคผู้ถูกสาบแห่งบึงโขงหลง 

 

นําท่าน ล่องเรอืบึงโขงหลงไหว้ขอพรปูอือลือวังปูเจ้าอือลือนาคราช ณ เกาะดอนโพธ ิ

 

 
 

จากนัน นําพาทุกท่านชมพระอาทิตย์ตก ณ  หินสามวาฬณ ปาสงวนแห่งชาติปาดงดิบกะลา ปาภูสิงหที์นีโดด

เด่นด้วยภูเขาหินทราย หน้าผา ถา กลุ่มหินรูปทรงต่างๆ และผืนปาทีอุดมสมบูรณ์ (เปลียนยานพาหนะเปน

รถของอาสาปาไม้ ภูสิงห์)ชมหินสามวาฬชม

พระอาทิตย์ตกทีหิน หินสามวาฬโดยมีลักษณะ

เปนภูเขาหินทรงมนทอดตัวยาวเรียงกัน 3 ก้อน 

มองจากทางอากาศจะเห็นคล้ายเปนวาฬพ่อ แม่ 

ลูก ว่ายนาด้วยกัน ซึงนาในทีนีก็คือผืนปาทีเขียว

ขจีนันเองและเมือมองจากบนหินสามวาฬออกไป 

จะพบกับทัศนียภาพของปาภูวัว ห้วยบังบาตร 

แก่งสะดอก หาดทรายแม่นาโขง และขุนเขาของ

เมืองปากกระดิง สปป.ลาว หากมาในยามเช้าก็อาจได้เห็นทะเลหมอกลอยละล่องเหนือผืนปาอีกด้วยหาก

อากาศดีเราจะได้สัมผัสทะเลหมอกอย่างสวยงาม จากนัน อิสระให้ท่านถ่ายภาพแห่งความประทับใจ ชม

พระอาทิตยต์กตามอัธยาศัย 

คา  บรกิารอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร 

ทีพัก  โรงแรมคิงส์พาเลสอ.เซกา หรอืเทียบเท่าระดับเดียวกันมาตรฐาน จ.บึงกาฬ 

 

 

05.00 น. บรกิารอาหารเช้าแบบ SET BOX เพือความสะดวกในการเดินทางเนืองจากขึนถานาคารอบเช้า 

จากนัน นําท่านเดินทางสู่ ถานาคาหรอื ถาพญานาคตังอยู่ในพืนทีอุทยานแห่งชาติภูลังกา อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ 

เหตุทีถาแห่งนีได้ขึนชือว่า ถานาคา เนืองจากมีหินและผนังถาดูคล้ายพญนาค ทีมีรูปทรงคล้ายพญานาค

หรืองูขนาดใหญ่นอนขดตัว โดยมีส่วนสําคัญ ๆ ทังส่วนหัว ลําตัว และเกล็ดพญานาค (ตามจินตนาการและ

วันทสีอง ถานาคาหรอืถาพญานาค• ถนนคนเดินนครพนม   (เช้า/กลางวัน/-) 
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ความเชือของชาวบ้าน)ตามตํานานเรอืงเล่าเชือมโยงกับความเชือของถาแห่งนว่ีา ถานาคาคือพญานาค

หรอืงูยักษ์ทถีูกสาปให้กลายเปนหิน  
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เทียง บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร  

จากนัน นําท่านเดินทางเข้าสู่ จังหวัดนครพนมเปนจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นับเปน

เมืองชายแดนทีมีความอุดมสมบูรณ์ ความสวยงามของทิวทัศน์ และมีความหลากหลายของ

วัฒนธรรมและชาติพันธ์ุ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง 

เย็น   อิสระอาหารเย็นนําท่านเดินถนนคนเดิน

นครพนมตามอัธยาศัย พร้อมสักการะ

พญาศรสีัตตนาคราช แลนด์มารค์แห่งใหม่

ของจังหวัดนครพนม ประดิษฐานอยู่ริมฝง

แม่นาโขง สรา้งขึนเพือเปน 

การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและความ

เชอืเกียวกับพญานาคของชาวไทยและชาว

ลาวทีอาศัยอยู่ริมแม่นาโขง ทีมีความ

ศักดิสิทธิ ในฐานะเปนผู้ดูแลปกปกษ์รกัษาแถบลุ่มนาโขง รกัษาพุทธศาสนาและองค์พระธาตพุนม 

 

ทีพัก  เข้าสู่ทีพัก โรงแรมสิรริเีจ้นท์ จ.นครพนมหรอืเทียบเท่าระดับเดียวกัน 
(โรงแรมทรีะบุในรายการทัวรเ์ปนเพียงโรงแรมทนํีาเสนอเบืองต้นเท่านัน ซึงอาจมกีารเปลียนแปลงแต่โรงแรมทเีข้าพักจะเปนโรงแรมระดับเทยีบเท่ากัน) 

 
เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน นําท่านสู่พระธาตุพนม (Phra That Phanom)พระธาตุประจําวันอาทิตย์ณวัดพระธาตุพนม

วรมหาวิหารอําเภอธาตพุนมจากการขุดค้นทางโบราณคดีพบว่าพระธาตพุนมสรา้งขึนระหว่างพ.ศ. 

1200-1400 ตามตํานานกล่าวว่าผู้สร้างคือ

พระมหากัสสปะพระอรหันต์ 500 องค์และ

ท้าวพระยาเมืองต่างๆโดยภายในองค์พระ

ธาตุบรรจุพระอุรังคธาตุของพระสัมมาสัม

พุทธเจ้าและของมีค่าอีกมากมายต่อมาพ.ศ.

2485 ได้รับการยกฐานะให้เปนพระอาราม

หลวงชนัเอกชนิดวรมหาวิหารเปลียนชือเปน 

"วัดพระธาตพุนมวรมหาวิหาร"ถือเปนสถานทีอันศักดิสิทธิ“เชือกันว่าผู้ทีได้นมัสการพระธาตุครบ 

7 ครังจะถือว่าเปน “ลูกพระธาตุ”เปนสิริมงคลแก่ชีวิตและจะมีความเจริญรุ่งเรืองหรือแม้แต่

การได้มากราบพระธาตุพนม 1 ครงัก็ถือเปนมงคลแก่ชีวิตแล้ว” 

 

วันทสีาม พระธาตุพนม(พิธห่ีมผ้าพระธาตุพนม)•พระธาตุน้อยศรบุีญเรอืง•วัดมรุกขนคร  

สนามบินนครพนม        (เช้า/กลางวัน/-) 
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ขันตอนสําคัญของพิธกีรรม คือ ขันเตรยีมห่มพระธาตุ โดยผ้าทีนํามาห่มพระธาตุพนมจะใช้สเีหลือง 

ก่อนทีจะแห่ผ้า พระสงฆ์จะนํากล่าวคําบูชาถวายและเดินนําหน้าขบวนแห่เปนการถวายเครอืงสักการะบูชาแด่

     พระพุทธเจ้า 

 

จากนัน นําท่านสักการะพระธาตุมรุกขนคร ลักษณะ

คล้ายพระธาตุพนม พระธาตุมรุกขนครเปน พระ

ธาตุบริวารของพระธาตุพนมองค์ทีอายุน้อยทีสุด 

แต่วัดมรุกขนคร มีอายุเกือบสามร้อยปมาแล้ว 

สร้างโดยพระบรมราชา ท่านเจ้าเมืองมรุกขนคร 

เคยเปนวัดประจําเมืองทีมีความเจริญมาก จนถึง

ป พ.ศ. ๒๓๑๐ ตัวเมืองถูกนากัดเซาะตลิงพัง 

เกิดโรคระบาด ผู้คนล้มตายเปนจํานวนมาก จึง

ได้ย้ายไปตังเมืองใหม่ทีบ้านหนองจันทน์ ตําบลท่าค้อ อําเภอเมืองด้านบนขึนไปบรรจุพระสารีริกธาตุอัน

ศักดิสิทธิ  ทีได้จากการค้นพบซากปรักหักพังของพระธาตุ

ในอดีต พร้อมทังแก้ว แหวนเงินทอง ซึงมีบันไดขึนไปแต่มี

ประตูปดกันเอาไว้ และยังมีศาสนสถานและสิงศักดิสิทธิ

สําคัญอีก เช่น อุโบสถวัดมรุกขนคร เปนอุโบสถสวยงาม

โดดเด่นด้วยตราสัญลักษณ์ ครองสิริราชสมบัติ ๕๐ ป ของ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายในอุโบสถเปดให้เข้า สักการะ

องค์พระประธาน ศาลเจ้าปูขอม พญานาค ๓ ตน และพระ

โพธิสัตว์กวนอิม 

จากนัน แวะพระธาตุน้อยศรบุีญเรอืงประดิษฐานอยู่จังหวัดนครพนมสรา้งขึนเพือจะขอแบง่พระอุรังคธาคุ

ทีพระมหากัสสปะเถระเปนผู้อัญเชิญมาจากชมพูทวีปเพือมาประดิษฐานทีภูกําพร้าแต่ว่าไม่

สามารถจะแบง่พระอุรงัคาตใุห้ได้พระมหากัสสปะเถระจึงได้เหาะกลับไปอัญเชิญพระอังคารของ

พระพุทธเจ้าแบง่มาให้แทนสรา้งขึนในสมัยพระยานันทเสนซึงเปนกษัตริย์ครองเมืองศรีโคตรบูรณ์

เดิมตังดินแดนทีใต้ปากเซบังไฟประเทศลาวต่อมาหลังจากพระยานันทเสนทิวงคตได้เกิดโรค

ระบาดจึงได้ย้ายเมืองมาตังเหนือพระธาตพุนมในดงไม้รวกจึงขนานนาฃมเมืองขึนว่ามรุกขนครแลว้
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ได้มีการสรา้งพระธาตนุ้อยเกิดขึนเพอืบรรจุพระอังคารของพระพุทธเจ้าให้เปนพระธาตุบริวารของ

องค์พระธาต ุ

เทียง บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร 

 

สมควรแก่เวลา พาท่านเข้าสูท่่าอากาศยานนครพนมเช็คอิน โหลดสัมภาระ 

16.45 น. ออกเดินทางกลับสูส่นามบินดอนเมือง กรุงเทพฯเทียวบนิทีDD387 

17.55 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอ้มความประทับใจมิรูลื้ม 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราค่าบรกิารและเงือนไขรายการท่องเทียว 
 

เรมิเดินทาง กลับจากเดินทาง รถตู้ปรบั
อากาศ จํานวน ราคาผู้ใหญ่ 

ต่อท่าน 
ราคาเด็ก 
ไม่มีเตยีง 

พักเดียว
เพิม 

22 ก.ค.65 24 ก.ค.65 รถตู้ 8ทีนัง 16+1 8,999 8,499 2,500 

29 ก.ค.65 31 ก.ค.65 รถตู้ 8ทีนัง 16+1 8,999 8,499 2,500 

05 ส.ค.65 07 ส.ค.65 รถตู้ 8ทีนัง 16+1 7,999 7,499 2,500 

10 ส.ค.65 12 ส.ค.65 รถตู้ 8ทีนัง 16+1 7,999 7,499 2,500 

12 ส.ค.65 14 ส.ค.65 รถตู้ 8ทีนัง 16+1 9,999 9,499 2,500 

19 ส.ค.65 21 ส.ค.65 รถตู้ 8ทีนัง 16+1 7,999 7,499 2,500 

26 ส.ค.65 28 ส.ค.65 รถตู้ 8ทีนัง 16+1 7,999 7,499 2,500 

02 ก.ย.65 04 ก.ย.65 รถตู้ 8ทีนัง 16+1 7,999 7,499 2,500 
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09 ก.ย.65 11 ก.ย.65 รถตู้ 8ทีนัง 16+1 7,999 7,499 2,500 

16 ก.ย.65 18 ก.ย.65 รถตู้ 8ทีนัง 16+1 7,999 7,499 2,500 

23 ก.ย.65 25 ก.ย.65 รถตู้ 8ทีนัง 16+1 7,999 7,499 2,500 

30 ก.ย.65 02 ต.ค.65 รถตู้ 8ทีนัง 16+1 7,999 7,499 2,500 

07 ต.ค.65 09 ต.ค.65 รถตู้ 8ทีนัง 16+1 8,999 8,499 2,500 

14 ต.ค.65 16 ต.ค.65 รถตู้ 8ทีนัง 16+1 8,999 8,499 2,500 

21 ต.ค.65 23 ต.ค.65 รถตู้ 8ทีนัง 16+1 8,999 8,499 2,500 

 
** การนัตีตังแต่ 8ท่านขึนไปออกเดินทางไมม่หัีวหน้าทัวร ์ ** 

 

กรุป๊เดินทาง 16 ท่านขึนไปมหัีวหน้าทัวรเ์ดินทางจากกรุงเทพฯ 
 

อัตราค่าบรกิารรวม 

ตัวเครอืงบนิชนัทัศนาจรไป-กลับพรอ้มกรุป๊เปนตัวราคาพิเศษไม่สามารถเปลียนแปลงหรอืเลือนวันเดินทาง

 ได้หากลูกค้ามีความประสงค์ทีจะเลือนวันเดินทางหรืออยู่ต่อไม่กลับพร้อมกรุ๊ปลูกค้าจะต้องทําการซือตัว

 เครอืงบนิใหม่เท่านัน 

นาหนักกระเปาโหลดใต้ท้องเครอืงไมเ่กิน 20 กก. ถือขึนเครอืงไมเ่กิน 7 กก. 

โรงแรมทีพัก 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)  กรณีพัก 3 ท่านจะเปนเตียงเสรมิ 

อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิ ในการสลับมือหรอืเปลียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)์  

ค่าเข้าชมสถานทีตามรายการระบุ 

ค่ารถตู้รบั-ส่งพรอ้มคนขับรถตามสถานทีท่องเทียวตามรายการระบุ 

ค่าหัวหน้าทัวรน์ําเทียวตามรายการ 

ภาษีมูลค่าเพิม 7% 

ประกันอุบติัเหตวุงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเงอืนไขตามกรมธรรม)์  

เงือนไขประกันการเดินทางค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีทีได้รับ

อุบติัเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจําตัว

ของผู้เดินทาง 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครอืงดืมทีสังเพิมพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซัก

รดี ทีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, 

การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีกรมแรงงานทังที

เมืองไทย และต่างประเทศซึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบรษัิทฯ 
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ค่าทิปมัคคุเทศก ์, ไกด์ท้องถิน , คนขับรถ 300 บาท/ทรปิ/ลูกทัวร ์1 ท่าน(บงัคับตามระเบยีบธรรมเนียม) 

**หากท่านพึงพอใจในการให้บรกิารของมัคคุเทศก์ สามารถให้เพิมได้ตามสินนาใจและความพึงพอใจของทุกท่าน 

เงือนไขการสํารองทีนังกรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนทําการจองหากท่านชาํระเงนิแลว้จะถือว่าทา่น

ยอมรบัในเงือนไขดังกล่าวทังหมดและไม่สามารถเรยีกรอ้งใดๆได้ทกุกรณ ี
 

 

เงือนไขการสํารองทนีังและการยกเลิกทัวร ์

เอกสารทีใชป้ระกอบการเดินทาง 

 สําเนาบตัรประจําตัวประชาชน 

 เอกสารรบัรองการได้รบัวัคซีนปองกันโควิด 19หรอืใบรบัรองผลการตรวจโควิด 

การจองทัวร ์: 

 กรุณาจองทัวรล์่วงหน้าก่อนการเดินทางและชาํระค่ามัดจําทัวรท์่านละ 5,000 บาท ส่วนทีเหลือชาํระก่อน

การเดินทางอย่างน้อย 20 วัน 

กรณียกเลิก : 

 แจ้งยกเลิกหรือเลือนวันเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง : หักค่าใช้จ่ายจริงทีเกิดขึน อาทิ ค่ามัดจําตัว

เครืองบิน ,  

        รถตู้ VIP,ค่าโรงแรมทีพัก ,ค่าเข้าชมสถานทีท่องเทียว ,  

        ค่าบริการ     

 แจ้งยกเลิกหรือเลือนวันเดินทาง 15-29 วัน  : ยึดเงินค่าทัวร์ 50% และ หักค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง อาทิ  

           ค่ามัดจําตัวเครืองบิน , รถตู้ VIP, ค่าโรงแรมทีพัก  

          ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีท่องเทียว , ค่าบริการ 

 ในกรณีชําระค่าทัวร์เต็มจํานวนแล้ว แจ้งยกเลิกหรือเลือนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ

เก็บเงินค่าทัวร์ทังหมดโดยไม่มีเงือนไขใด ๆทังสิน 
 

เงือนไขการยกเลิกทัวรเ์ปนไปตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติธุรกิจนําเทียวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 

 
 

กรณีเจ็บปวย : 

 กรณีเจ็บปวย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทํา

การเลือน   การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทังนีท่านจะต้องเสียค่าใชจ้่ายทีไม่สามารถยกเลิกหรือ

เลือนการเดินทางได้ตามความเปนจรงิ 

 ในกรณีเจ็บปวยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทําการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการคืนเงินทุกกรณ ี

เงือนไขอืน ๆ : 

กรณีจองทัวรวั์นหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์,วันหยุดยาวต่อเนือง และได้มกีารแจ้งยกเลิกทัวร ์

ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิเก็บค่าทัวรทั์งหมด โดยไม่มเีงือนไขใด ๆ ทังสิน 



 

  

 BT-TH95_DD_JUN-OCT22 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการเก็บค่าใชจ้่ายทังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทาง

ไม่ครบตามจํานวนทีบริษัทฯ กําหนดไว้ (8 ท่านขึนไป) เนืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้

เดินทางอืนทีเดินทางในคณะเดียวกัน บรษัิทต้องนําไปชาํระค่าเสียหายต่าง ๆ ทีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

รายละเอยีดเพิมเติม 

 บรษัิทฯมีสิทธิ ในการเปลียนแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณีทีเกดิเหตสุุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได้  

 พาหนะ , ราคา และ รายการท่องเทียว สามารถเปลยีนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์

ของผู้เดินทางเปนสําคัญ 

 ทางบรษัิทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทังสิน หากเกิดความล่าชา้จาก การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล ,

สายการบนิยกเลิกบนิหรอืเปลียนแปลงเวลาบนิและเทียวบนิ ซึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษัิทฯ

หรอืเหตภุัยพิบติัทางธรรมชาติ (ซึงลูกค้าจะต้องยอมรบัในเงือนไขนใีนกรณีทเีกิดเหตสุุดวิสัย ซึงอาจจะ

ปรบัเปลียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบรษัิทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทังสิน หากผู้เดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึงไม่ได้

เกิดจากอุบติัเหตใุนรายการท่องเทยีว(ซึงลูกค้าจะต้องยอมรบัในเงือนไขนีในกรณีทีเกิดเหตสุุดวิสยั ซึงอยู่

นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษัิททัวร)์ 

 ทางบรษัิทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทังสิน หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบางรายการ

,ไม่ทานอาหารบางมือ,เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่างทางบรษัิทฯได้ชาํระค่าใชจ้่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบ

เหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรยีบรอ้ยแลว้เปนการชาํระเหมาขาด 

 ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆทังสิน หากเกิดสงิของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกิดอุบติัเหตทุเีกดิ

จากความประมาทของนกัท่องเทยีวเอง 
 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่านเงือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจําเพือประโยชน์ของท่านเอง*** 


	_Hlk96098753
	_Hlk96172608
	_Hlk99123581
	_Hlk93580715
	_Hlk95742517
	_GoBack
	_Hlk95742330

