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วันแรก

กรุงเทพฯ •นครพนม • ศาลปูอือลือนาคราช • ล่องเรือเกาะดอนโพธิ •ถานาคี •บึงกาฬ
 (-/กลางวัน/เย็น)

06.00 น.

พร้อมกันทีสนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์
ประตู 14โดยมีเจ้าหน้าทีอํานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

08.00 น.

ออกเดินทางสู่ จังหวัดนครพนมโดยเทียวบิน DD 380(ใช้ระยะเวลาเดินทาง โดยประมาณ 1
ชัวโมง 20นาที) *บนเทียวบินไม่มบ
ี ริการ อาหารทังขาไปและกลับ*

09.10 น.

ถึงท่าอากาศยานนครพนม รับสัมภาระ เรียบร้อยแล้ว หลังจากนั นเดินทางไปยังอ.บ้านแพง
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(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.)
11.00 น.

แ ว ะ ข อพ รศ า ล ปู อื อลื อน า ค ร า ช
ตํานานปูอื อลือที ข้องเกียวกับบึงโขง
หลงนั น เชือว่ า เกิ ดจากการล่ มเมื อง
ของพญานาคซึ งเกิด จากความรัก ที
ไม่สมหวังระหว่างพญานาคกับมนุษย์
ทํ า ให้ เ มื อ งที เจริ ญ รุ ่ง เรื อ งล่ ม สลาย
บริเวณแห่งนีเดิมเปนทีตั งเมือง ชือรัต
พานคร พญานาคผู้ ถู ก สาบแห่ ง บึ ง
โขงหลง

เทียง

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

จากนั น

นําท่านเดินทางสูถ
่ านาคี ของดีคู่ ถานาคาสําหรับ “ถานาคี” ตั งอยู่ทางฝง อ.บ้านแพง จ.นครพนม
เปนแหล่งท่องเทียวน่าสนใจเชือมโยงความเชือในเรืองพญานาคกับถานาคาถานาคี มีลักษณะเปน
เพิงหินขนาดใหญ่และมีลวดลายของเกล็ดพญานาคบนพืนผิวของหิน (คล้ายถานาคา)
มีก้อนหินใหญ่ลักษณะเหมือนหินหัวงูอยู่ไม่ไกลกัน อีกทั งหากเดิ นทางต่อไปอีกราวครึ งกิโลเมตรก็
จะมี จุ ด ชมวิ ว “ผานาคี” เปนจุ ด ชมวิ ว แม่ น าโขงที งดงามอี ก ด้ ว ยสํ า หรับ ถานาคี ไข่ พ ญานาค
เศีย รพยานาค เปนจุด ท่อ งเที ยวทีอยู่ใ นเส้ นทางเดิ นศึ กษาธรรมชาติสายใหม่ ภู ลังกาเหนื อ หรือ
เส้นทางสายธรรม-สายพญานาค (ระยะทางประมาณ 12 กม.) ในเส้นทางจะมีจุดน่าสนใจต่าง ๆ ให้
เทียวชม ได้แก่ นาตกตาดโพธิ-ถานาคี-วังนาคี-ผานาคี-หินสาลึค-ึ ลานธรรม (หัวภู)-หินพญาศรีสัตต
นาคราช-ไข่พญานาค-หินโลมา (วาฬ) -เจดีย์กองข้าวศรีบุญเนาว์ และเศียรพญานาค (องค์ที 9) ที
เพิ งค้นพบใหม่ล่าสุด

จากนั น

นําท่านล่องเรือบึงโขงหลงไหว้ขอพรปูอือลือวังปูเจ้าอือลือนาคราช ณ เกาะดอนโพธิ

BT-TH42_DD

คา

บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

ทีพัก

โรงแรมคิงส์พาเลส อ.เซกาหรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
(โรงแรมทีระบุในรายการทัวร์เปนเพียงโรงแรมทีนําเสนอเบืองต้นเท่านั น ซึงอาจมีการเปลียนแปลงแต่ โรงแรมที เข้าพัก
จะเปนโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

วันทีสอง

ชมพระอาทิตย์ขึน ณ จุดชมวิวหินสามวาฬ•ถานาคา•ถนนคนเดินนครพนม
(เช้า/กลางวัน/-)

04.00น.

นําพาทุกท่านชมพระอาทิตย์ขึน ณ หินสามวาฬ ณ ปาสงวนแห่งชาติปาดงดิ บกะลา ปาภู สิงห์
ทีนีโดดเด่นด้วยภูเขาหินทราย หน้าผา ถา กลุ่มหินรูปทรงต่างๆ และผืนปาทีอุดมสมบูรณ์ (เปลียน
ยานพาหนะเปนรถของอาสาปาไม้ ภู สิงห์)ชมหินสามวาฬชมพระอาทิตย์ตกทีหิน หินสามวาฬ
โดยมีลักษณะเปนภูเขาหินทรงมนทอดตัวยาวเรียงกัน 3 ก้อน มองจากทางอากาศจะเห็นคล้ายเปน
วาฬพ่อ แม่ ลูก ว่ายนาด้วยกัน ซึ งนาในทีนีก็คือผืนปาทีเขียวขจีนั นเอง

จากนั น อิสระให้ท่านถ่ายภาพแห่งความประทับใจ ชมพระอาทิตย์ขึน ตามอัธยาศัย
 บริการอาหารเช้าแบบท้องถิ น (ข้าวจี+หมูปง)
จากนั น

นําท่านเดินทางสู่ ถานาคาหรือ ถาพญานาคตั งอยู่ในพืนทีอุทยานแห่งชาติภูลังกา อ.บึงโขงหลง จ.
บึงกาฬ เหตุทีถาแห่งนีได้ ขึ นชือว่ า ถานาคา เนืองจากมีหินและผนังถาดูคล้ายพญนาคทีมีรูปทรง
คล้ า ยพญานาคหรื อ งู ข นาดใหญ่ น อนขดตั ว โดยมี ส่ ว นสํ า คั ญ ๆ ทั งส่ ว นหั ว ลํ า ตั ว และเกล็ ด
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พญานาค (ตามจินตนาการและความเชือของชาวบ้าน)ตามตํานานเรืองเล่าเชือมโยงกับความเชื อ
ของถาแห่งนีว่า ถานาคาคือพญานาคหรืองูยักษ์ ทีถูกสาปให้กลายเปนหิน

เทียง

บริการอาหารกลาง ณ ร้านอาหาร

จากนั น

นําท่านเดินทางเข้าสู่ จังหวัดนครพนมเปนจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นับเปน
เมืองชายแดนทีมีความอุดมสมบูรณ์ ความสวยงามของทิวทัศน์ และมีความหลากหลายของ
วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัวโมง

เย็น

อิ ส ระอาหารเย็ น นํ า ท่ า นเดิ น ถนนคนเดิ น นครพนมตามอั ธ ยาศั ย พร้ อ มสั ก การะพญาศรีสั ต ต
นาคราช แลนด์ มาร์คแห่งใหม่ของจังหวั ด นครพนม ประดิ ษฐานอยู่ริม ฝงแม่นาโขง สร้างขึ นเพื อ
เปนการอนุ รักษ์ ประเพณีวั ฒนธรรมและความเชือเกี ยวกับ พญานาคของชาวไทยและชาวลาวที
อาศัยอยู่รม
ิ แม่นาโขง ทีมีความศักดิ สิทธิ ในฐานะเปนผู้ดูแลปกปกษ์รก
ั ษาแถบลุ่มนาโขง รักษาพุทธ
ศาสนาและองค์พระธาตุพนม

ทีพัก

เข้าสู่ทีพัก โรงแรมยูโฮมหรือเทียบเท่า จ.นครพนม
(โรงแรมทีระบุในรายการทัวร์เปนเพียงโรงแรมทีนําเสนอเบืองต้นเท่านั น ซึงอาจมีการเปลียนแปลงแต่โรงแรมทีเข้าพัก
จะเปนโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน
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วันทีสาม

พระธาตุพนม (พิเศษ พิธแ
ี ห่ผ้าห่มพระธาตุพนม)•พระธาตุน้อยศรีบุญเรือง •
พระธาตุมรุกขนคร•ดอนเมือง กรุงเทพฯ

 (เช้า/กลางวัน/-)

เช้า

บริการอาหารเช้า ณห้องอาหารของโรงแรม

จากนัน

นํา ท่ า นสู่พ ระธาตุ พ นม (Phra That Phanom)พระธาตุป ระจํา วั น อาทิ ต ย์ ณ วั ด พระธาตุพ นม
วรมหาวิ หารอําเภอธาตุพนมจากการขุ ด
ค้ น ทางโบราณคดี พ บว่ า พระธาตุ พ นม
สร้างขึ นระหว่ า งพ.ศ. 1200-1400 ตาม
ตํ า นานกล่ า วว่ า ผู้ ส ร้า งคื อ พระมหากั ส ส
ปะพระอรหันต์ 500 องค์และท้าวพระยา
เมืองต่างๆโดยภายในองค์พระธาตุบรรจุ
พระอุรงั คธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
และของมีค่าอีกมากมายต่อมาพ.ศ.2485
ได้ รั บ การยกฐานะให้ เ ปนพระอาราม
หลวงชันเอกชนิดวรมหาวิหารเปลียนชือ
เปน "วั ดพระธาตุพ นมวรมหาวิ หาร"ถื อ
เปนสถานที อัน ศัก ดิ สิ ทธิ“เชือกัน ว่ า ผู้ ที
ได้นมัสการพระธาตุครบ 7 ครั งจะถือว่ า
เปน “ลูกพระธาตุ”เปนสิริมงคลแก่ชีวิต
และจะมีค วามเจริญ รุ ่งเรือ งหรือ แม้ แ ต่
การได้มากราบพระธาตุพนม 1 ครั งก็ถือ
เปนมงคลแก่ชวี ิตแล้ว”

ขันตอนสําคัญของพิธก
ี รรม คือ ขันเตรียมห่มพระธาตุ โดยผ้าทีนํามาห่มพระธาตุพนมจะใช้สเี หลือง
ก่อนทีจะแห่ผ้า พระสงฆ์จะนํากล่าวคําบูชาถวายและเดินนําหน้าขบวนแห่เปนการถวายเครืองสักการะบูชาแด่
พระพุทธเจ้า
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จากนั น

แวะ พระธาตุน้อยศรีบุญเรืองประดิษฐานอยู่จังหวัดนครพนมสร้างขึ นเพือจะขอแบ่งพระอุรงั ค
ธาคุทีพระมหากัสสปะเถระเปนผู้อัญเชิญมาจากชมพูทวีปเพือมาประดิษฐานทีภูกําพร้าแต่ว่าไม่
สามารถจะแบ่งพระอุรงั คาตุให้ได้พระมหากัสสปะเถระจึงได้เหาะกลับไปอัญเชิญพระอังคารของ
พระพุทธเจ้าแบ่งมาให้แทนสร้างขึ นในสมัยพระยานันทเสนซึงเปนกษั ตริย์ครองเมืองศรีโคตรบูรณ์
เดิ ม ตั งดิ น แดนที ใต้ ป ากเซบั งไฟประเทศลาวต่ อ มาหลั ง จากพระยานั น ทเสนทิ ว งคตได้ เ กิ ด โรค
ระบาดจึงได้ย้ายเมืองมาตั งเหนือพระธาตุพนมในดงไม้รวกจึงขนานนามเมืองขึ นว่ ามรุ กขนครแล้ว
ได้มีการสร้างพระธาตุน้อยเกิดขึ นเพือบรรจุพระอังคารของพระพุทธเจ้าให้เปนพระธาตุบริวารของ
องค์พระธาตุ

จากนัน

นําท่ านสั กการะพระธาตุ มรุ ก ขนคร ลัก ษณะ
คล้ ายพระธาตุพนม เปนพระธาตุบ ริว ารของ
พระธาตุพนมองค์ ทีอายุ น้อ ยที สุด แต่วั ดมรุ ก
ขนคร มีอายุ เกือบสามร้อยปมาแล้ว สร้างโดย
พระบรมราชา ท่ า นเจ้ า เมื อ งมรุ ก ขนคร เคย
เปนวัดประจําเมืองทีมีความเจริญมาก จนถึงป
พ.ศ. 2310 ตัวเมืองถูกนากัดเซาะตลิ งพัง เกิด
โรคระบาด ผู้คนล้มตายเปนจํานวนมาก จึงได้
ย้ายไปตั งเมือ งใหม่ ทีบ้า นหนองจัน ทน์ ตํ าบล
ท่ า ค้ อ อํ า เภอเมื อ งด้ า นบนขึ นไปบรรจุ พ ระสารี ริ ก ธาตุ อั น ศั ก ดิ สิ ท ธิ ที ได้ จ ากการค้ น พบซาก
ปรักหั ก พัง ของพระธาตุในอดี ต พร้อมทั งแก้ว แหวนเงิน ทอง ซึ งมีบัน ไดขึ นไปแต่ มีป ระตูปดกั น
เอาไว้ และยังมีศาสนสถานและสิ งศักดิ สิทธิ สําคัญอีก เช่น อุโบสถวัดมรุกขนครเปนอุโบสถสวยงาม
โดดเด่นด้วยตราสัญลักษณ์ครองสิรริ าชสมบัติ50 ปของสมเด็ จพระเจ้าอยู่หัวภายในอุโบสถเปดให้
เข้าสักการะองค์พระประธานศาลเจ้าปูขอม พญานาค 3 ตน และพระโพธิสัตว์กวนอิม

เทียง

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร พิเศษ!! เมนูปลาจุ่มแม่นาโขง

สมควรแก่เวลา พาท่านเข้าสูท
่ ่าอากาศยานนครพนมเช็คอิน โหลดสัมภาระ
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16.45 น.

ออกเดินทางกลับสูส
่ นามบินดอนเมือง กรุงเทพฯเทียวบินทีDD 387

17.55 น.

เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรูล
้ ืม

*************************************************

อัตราค่าบริการและเงือนไขรายการท่องเทียว
เริมเดินทาง

กลับจากเดินทาง

รถตู้ปรับ
อากาศ

จํานวน

ราคาผู้ใหญ่
ต่อท่าน

ราคาเด็ก
ไม่มีเตียง

พักเดียว
เพิ ม

05 ส.ค.65

07 ส.ค.65

รถตู้ 8ทีนัง

16+1

8,999

8,499

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

8,999

8,499

2,500

02 ก.ย.65

04 ก.ย.65

รถตู้ 8ทีนัง

16+1

7,999

7,499

2,500

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

8,999

8,499

2,500

23 ก.ย.65

25 ก.ย.65

รถตู้ 8ทีนัง

16+1

8,999

8,499

2,500

30 ก.ย.65

02 ต.ค.65

รถตู้ 8ทีนัง

16+1

8,999

8,499

2,500

07 ต.ค.65

09 ต.ค.65

รถตู้ 8ทีนัง

16+1

8,999

8,499

2,500
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14 ต.ค.65

16 ต.ค.65

รถตู้ 8ทีนัง

16+1

9,999

9,499

2,500

21 ต.ค.65

23 ต.ค.65

รถตู้ 8ทีนัง

16+1

9,999

9,499

2,500

** การันตีตังแต่ 8 ท่านขึนไปออกเดินทางไม่มีหัวหน้าทัวร์ **
กรุ ป
๊ เดินทาง 16 ท่านขึนไปมีหัวหน้าทัวร์เดินทางจากกรุ งเทพฯ

อัตราค่าบริการรวม
ตั วเครืองบินชันทัศนาจรไป-กลับพร้อมกรุป
๊ เปนตั วราคาพิเศษไม่สามารถเปลียนแปลงหรือเลือนวันเดินทาง
ได้

หากลูกค้ามีความประสงค์ทีจะเลือนวันเดินทางหรืออยู่ต่อไม่กลับพร้อมกรุป
๊

ลูกค้าจะต้องทําการซือตั ว

เครืองบินใหม่เท่านั น
นาหนักกระเปาโหลดใต้ท้องเครืองไม่เกิน 20 กก. ถือขึ นเครืองไม่เกิน 7 กก.
โรงแรมทีพัก 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน) กรณีพัก 3 ท่านจะเปนเตียงเสริม
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิ ในการสลับมือหรือเปลียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
ค่าเข้าชมสถานทีตามรายการระบุ
ค่ารถตู้รบ
ั -ส่งพร้อมคนขับรถตามสถานทีท่องเทียวตามรายการระบุ
ค่าหัวหน้าทัวร์นําเทียวตามรายการ
ภาษีมูลค่าเพิ ม 7%
ประกันอุบต
ั ิเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเงือนไขตามกรมธรรม์)
เงื อนไขประกั น การเดิ น ทางค่ า ประกั น อุ บัติ เ หตุแ ละค่ า รัก ษาพยาบาล คุ้ ม ครองเฉพาะกรณี ที ได้ รั บ
อุบต
ั ิเหตุระหว่ างการเดิ นทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจําตัว
ของผู้เดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครืองดืมทีสั งเพิ มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซัก
รีด ทีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุ ดงาน,
การถู กปฏิ เ สธไม่ ใ ห้อ อกและเข้ าเมื อ ง จากเจ้ า หน้ าที ตรวจคนเข้า เมื องและเจ้ า หน้า ที กรมแรงงานทั งที
เมืองไทย และต่างประเทศซึ งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
ค่าทิปมัคคุเทศก์ , ไกด์ท้องถิ น , คนขับรถ 300 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียม)
**หากท่านพึงพอใจในการให้บริการของมัคคุเทศก์ สามารถให้เพิ มได้ตามสินนาใจและความพึงพอใจของทุกท่าน
เงือนไขการสํารองทีนั งกรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนทําการจองหากท่านชําระเงินแล้วจะถือว่าท่าน
ยอมรับในเงือนไขดังกล่าวทั งหมดและไม่สามารถเรียกร้องใดๆได้ทก
ุ กรณี

เงือนไขการสํารองทีนังและการยกเลิกทัวร์
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เอกสารทีใช้ประกอบการเดินทาง


สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน



เอกสารรับรองการได้รบ
ั วัคซีนปองกันโควิด 19หรือใบรับรองผลการตรวจโควิด

การจองทัวร์ :


กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทางและชําระค่ามัดจําทัวร์ท่านละ 5,000 บาท ส่วนทีเหลือชําระก่อน
การเดินทางอย่างน้อย 20 วัน

กรณียกเลิก :


แจ้งยกเลิกหรือเลือนวันเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง

: หั ก ค่ า ใช้ จ่ า ยจริ ง ที เกิ ด ขึ น อาทิ ค่ า มั ด จํ า ตั ว

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 ๆทังสิ น

เงือนไขการยกเลิกทัวร์เปนไปตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติธุรกิจนําเทียวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551

กรณีจองทัวร์วันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ,วันหยุดยาวต่อเนือง และได้มก
ี ารแจ้งยกเลิกทัวร์
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ เก็บค่าทัวร์ทังหมด โดยไม่มเี งือนไขใด ๆ ทังสิ น

กรณีเจ็บปวย :


กรณีเจ็บปวย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทํา
การเลือน การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั งนีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไม่สามารถยกเลิกหรือ
เลือนการเดินทางได้ตามความเปนจริง



ในกรณีเจ็บปวยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการคืนเงินทุกกรณี

เงือนไขอืน ๆ :
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทาง
ไม่ครบตามจํานวนทีบริษัทฯ กําหนดไว้ (8 ท่านขึ นไป) เนืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้
เดินทางอืนทีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ทีเกิดจากการยกเลิกของท่าน

รายละเอียดเพิ มเติม
 บริษัทฯมีสิทธิ ในการเปลียนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีทีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
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 พาหนะ , ราคา และ รายการท่องเทียว สามารถเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์
ของผู้เดินทางเปนสําคัญ
 ทางบริษัทฯจะไม่รบ
ั ผิดชอบใดๆทั งสิ น หากเกิดความล่าช้าจาก การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล ,
สายการบินยกเลิกบินหรือเปลียนแปลงเวลาบินและเทียวบิน ซึ งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
หรือเหตุภัยพิบต
ั ิทางธรรมชาติ (ซึ งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือนไขนีในกรณีทเกิ
ี ดเหตุสุดวิสัย ซึ งอาจจะ
ปรับเปลียนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 ทางบริษัทฯจะไม่รบ
ั ผิดชอบใดๆทั งสิ น หากผูเ้ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ งไม่ได้
เกิดจากอุบต
ั ิเหตุในรายการท่องเทียว(ซึ งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือนไขนีในกรณีทีเกิดเหตุสุดวิสย
ั ซึ งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
 ทางบริษัทฯจะไม่รบ
ั ผิดชอบใดๆทั งสิ น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบางรายการ
,ไม่ทานอาหารบางมือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชาํ ระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบ
เหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเปนการชําระเหมาขาด
 ทางบริษัทฯจะไม่รบ
ั ผิดชอบใดๆทั งสิ น หากเกิดสิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบต
ั ิเหตุทเกิ
ี ด
จากความประมาทของนักท่องเทียวเอง
** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจําเพือประโยชน์ของท่านเอง***

