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06.00 น. พรอ้มกันทสีนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ เคาน์เตอรส์ายการบินนกแอร ์

ประตู 14โดยมีเจ้าหน้าทีอํานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

08.00 น. ออกเดินทางสู่ จังหวัดนครพนมโดยเทยีวบนิ DD 380(ใช้ระยะเวลาเดินทาง โดยประมาณ 1

ชัวโมง 20นาท)ี *บนเทียวบินไม่มบีรกิาร อาหารทังขาไปและกลับ* 

 
09.10 น. ถึงท่าอากาศยานนครพนม รบัสัมภาระ เรยีบรอ้ยแล้ว หลังจากนันเดินทางไปยังอ.บา้นแพง 

วันแรก กรุงเทพฯ •นครพนม • ศาลปูอือลือนาคราช •  ล่องเรอืเกาะดอนโพธิ •ถานาค ี•บึงกาฬ 

         (-/กลางวัน/เย็น) 
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 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) 

11.00 น. แว ะข อพรศาล ปูอื อลื อน าครา ช

ตํานานปูอือลือทีข้องเกียวกับบึงโขง

หลงนัน เชือว่า เกิดจากการล่มเมือง

ของพญานาคซึงเกิดจากความรักที

ไม่สมหวังระหว่างพญานาคกับมนุษย์ 

ทําให้เมืองทีเจริญรุ่งเรืองล่มสลาย 

บรเิวณแห่งนีเดิมเปนทีตังเมือง ชอืรตั

พานคร พญานาคผู้ถูกสาบแห่งบึง

โขงหลง  

 

เทียง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร 

จากนัน นําท่านเดินทางสูถ่านาค ีของดีคู่ ถานาคาสําหรบั “ถานาค”ี ตังอยู่ทางฝง อ.บา้นแพง จ.นครพนม 

เปนแหล่งท่องเทียวน่าสนใจเชอืมโยงความเชอืในเรอืงพญานาคกับถานาคาถานาคี มีลักษณะเปน

เพิงหินขนาดใหญ่และมีลวดลายของเกล็ดพญานาคบนพืนผิวของหิน (คล้ายถานาคา)  

มีก้อนหินใหญ่ลักษณะเหมือนหินหัวงูอยู่ไม่ไกลกัน อีกทังหากเดินทางต่อไปอีกราวครึงกิโลเมตรก็

จะมีจุดชมวิว “ผานาคี” เปนจุดชมวิวแม่นาโขงทีงดงามอีกด้วยสําหรับ ถานาคี ไข่พญานาค 

เศียรพยานาค เปนจุดท่องเทียวทีอยู่ในเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติสายใหม่ ภูลังกาเหนือ หรือ 

เส้นทางสายธรรม-สายพญานาค (ระยะทางประมาณ 12 กม.) ในเส้นทางจะมีจุดน่าสนใจต่าง ๆ ให้

เทียวชม ได้แก่ นาตกตาดโพธิ-ถานาคี-วังนาคี-ผานาคี-หินสาลึคึ-ลานธรรม (หัวภู)-หินพญาศรีสัตต

นาคราช-ไข่พญานาค-หินโลมา (วาฬ) -เจดีย์กองข้าวศรีบุญเนาว์ และเศียรพญานาค (องค์ที 9) ที

เพิ งค้นพบใหม่ล่าสุด 

 
 

จากนัน  นําท่านล่องเรอืบงึโขงหลงไหว้ขอพรปูอือลือวังปูเจ้าอือลือนาคราช ณ เกาะดอนโพธิ 
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คา  บรกิารอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร 

ทีพัก  โรงแรมคิงส์พาเลส อ.เซกาหรอืเทียบเท่าระดับเดียวกัน 

(โรงแรมทีระบุในรายการทัวร์เปนเพียงโรงแรมทีนําเสนอเบืองต้นเท่านัน ซึงอาจมีการเปลียนแปลงแต่โรงแรมทีเข้าพัก

จะเปนโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 

 
 

04.00น. นําพาทุกท่านชมพระอาทิตย์ขึน ณ  หินสามวาฬ ณ ปาสงวนแห่งชาติปาดงดิบกะลา ปาภูสิงห์

ทีนีโดดเด่นด้วยภูเขาหินทราย หน้าผา ถา กลุ่มหินรูปทรงต่างๆ และผืนปาทีอุดมสมบูรณ์ (เปลียน

ยานพาหนะเปนรถของอาสาปาไม้ ภูสิงห์)ชมหินสามวาฬชมพระอาทิตย์ตกทีหิน หินสามวาฬ

โดยมีลักษณะเปนภูเขาหินทรงมนทอดตัวยาวเรยีงกัน 3 ก้อน มองจากทางอากาศจะเห็นคล้ายเปน

วาฬพ่อ แม่ ลูก ว่ายนาด้วยกัน ซึงนาในทีนีก็คือผืนปาทีเขียวขจีนันเอง 

 
จากนัน อิสระให้ท่านถ่ายภาพแห่งความประทับใจ ชมพระอาทิตย์ขึน ตามอัธยาศัย 

 บรกิารอาหารเช้าแบบท้องถิน (ข้าวจ+ีหมูปง) 

จากนัน นําท่านเดินทางสู่ ถานาคาหรอื ถาพญานาคตังอยู่ในพืนทีอุทยานแห่งชาติภูลังกา อ.บึงโขงหลง จ.

บงึกาฬ เหตุทีถาแห่งนีได้ขึนชือว่า ถานาคา เนืองจากมีหินและผนังถาดูคล้ายพญนาคทีมีรูปทรง

คล้ายพญานาคหรืองูขนาดใหญ่นอนขดตัว โดยมีส่วนสําคัญ ๆ ทังส่วนหัว ลําตัว และเกล็ด

วันทสีอง ชมพระอาทิตย์ขึน ณ จุดชมวิวหินสามวาฬ•ถานาคา•ถนนคนเดินนครพนม 

          (เช้า/กลางวัน/-) 
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พญานาค (ตามจินตนาการและความเชอืของชาวบา้น)ตามตํานานเรอืงเล่าเชือมโยงกับความเชือ

ของถาแห่งนีว่า ถานาคาคือพญานาคหรอืงูยักษ์ทีถูกสาปให้กลายเปนหิน  

 

 
เทียง  บรกิารอาหารกลาง ณ รา้นอาหาร 

จากนัน นําท่านเดินทางเข้าสู่ จังหวัดนครพนมเปนจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นับเปน

เมืองชายแดนทมีีความอุดมสมบูรณ์ ความสวยงามของทิวทัศน์ และมีความหลากหลายของ

วัฒนธรรมและชาติพันธ์ุ ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชวัโมง 

เย็น      อิสระอาหารเย็นนําท่านเดินถนนคนเดินนครพนมตามอัธยาศัย พร้อมสักการะพญาศรีสัตต

นาคราช แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดนครพนม ประดิษฐานอยู่ริมฝงแม่นาโขง สร้างขึนเพือ

เปนการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและความเชือเกียวกับพญานาคของชาวไทยและชาวลาวที

อาศัยอยู่รมิแม่นาโขง ทีมีความศักดิสิทธิ ในฐานะเปนผู้ดูแลปกปกษ์รกัษาแถบลุ่มนาโขง รักษาพุทธ

ศาสนาและองค์พระธาตพุนม 

ทีพัก  เข้าสู่ทีพัก โรงแรมยูโฮมหรอืเทียบเท่า จ.นครพนม 

(โรงแรมทีระบุในรายการทัวร์เปนเพียงโรงแรมทีนําเสนอเบืองต้นเท่านัน ซึงอาจมีการเปลียนแปลงแต่โรงแรมทีเข้าพัก

จะเปนโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน 
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เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน นําท่านสู่พระธาตุพนม (Phra That Phanom)พระธาตุประจําวันอาทิตย์ณวัดพระธาตุพนม

วรมหาวิหารอําเภอธาตุพนมจากการขุด

ค้นทางโบราณคดีพบว่าพระธาตุพนม

สร้างขึนระหว่างพ.ศ. 1200-1400 ตาม

ตํานานกล่าวว่าผู้สร้างคือพระมหากัสส

ปะพระอรหันต์ 500 องค์และท้าวพระยา

เมืองต่างๆโดยภายในองค์พระธาตุบรรจุ

พระอุรงัคธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

และของมีค่าอีกมากมายต่อมาพ.ศ.2485 

ได้รับการยกฐานะให้เปนพระอาราม

หลวงชนัเอกชนิดวรมหาวิหารเปลียนชือ

เปน "วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร"ถือ

เปนสถานทีอันศักดิสิทธิ“เชือกันว่าผู้ที

ได้นมัสการพระธาตุครบ 7 ครังจะถือว่า

เปน “ลูกพระธาต”ุเปนสิริมงคลแก่ชีวิต

และจะมีความเจริญรุ่งเรืองหรือแม้แต่

การได้มากราบพระธาตพุนม 1 ครังก็ถือ

เปนมงคลแก่ชวิีตแล้ว” 

 
ขันตอนสําคัญของพิธกีรรม คือ ขันเตรยีมห่มพระธาตุ โดยผ้าทีนํามาห่มพระธาตุพนมจะใช้สเีหลือง 

ก่อนทีจะแห่ผ้า พระสงฆ์จะนํากล่าวคําบูชาถวายและเดินนําหน้าขบวนแห่เปนการถวายเครอืงสักการะบูชาแด่

พระพุทธเจ้า 

 

วันทสีาม พระธาตุพนม (พิเศษ พิธแีห่ผ้าห่มพระธาตุพนม)•พระธาตุน้อยศรบุีญเรอืง •  

พระธาตุมรุกขนคร•ดอนเมือง กรุงเทพฯ     (เช้า/กลางวัน/-) 
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จากนัน แวะ พระธาตุน้อยศรบุีญเรอืงประดิษฐานอยู่จังหวัดนครพนมสรา้งขึนเพือจะขอแบง่พระอุรงัค 

ธาคุทีพระมหากัสสปะเถระเปนผู้อัญเชญิมาจากชมพูทวีปเพือมาประดิษฐานทีภูกําพรา้แต่ว่าไม ่

สามารถจะแบง่พระอุรงัคาตใุห้ได้พระมหากัสสปะเถระจึงได้เหาะกลับไปอัญเชญิพระอังคารของ 

พระพุทธเจ้าแบง่มาให้แทนสรา้งขึนในสมัยพระยานันทเสนซงึเปนกษัตริย์ครองเมืองศรีโคตรบูรณ์

เดิมตังดินแดนทีใต้ปากเซบังไฟประเทศลาวต่อมาหลังจากพระยานันทเสนทิวงคตได้เกิดโรค

ระบาดจึงได้ย้ายเมืองมาตังเหนือพระธาตพุนมในดงไม้รวกจึงขนานนามเมืองขึนว่ามรุกขนครแล้ว

ได้มีการสรา้งพระธาตนุ้อยเกิดขึนเพือบรรจุพระอังคารของพระพุทธเจ้าให้เปนพระธาตุบริวารของ

องค์พระธาต ุ

จากนัน นําท่านสักการะพระธาตุมรุกขนคร ลักษณะ

คล้ายพระธาตุพนม เปนพระธาตุบริวารของ

พระธาตุพนมองค์ทีอายุน้อยทีสุด แต่วัดมรุก

ขนคร มีอายุเกือบสามร้อยปมาแล้ว สร้างโดย

พระบรมราชา ท่านเจ้าเมืองมรุกขนคร เคย

เปนวัดประจําเมืองทีมีความเจรญิมาก จนถึงป 

พ.ศ. 2310 ตัวเมืองถูกนากัดเซาะตลิ งพัง เกิด

โรคระบาด ผู้คนล้มตายเปนจํานวนมาก จึงได้

ย้ายไปตังเมืองใหม่ทีบ้านหนองจันทน์ ตําบล

ท่าค้อ อําเภอเมืองด้านบนขึนไปบรรจุพระสารีริกธาตุอันศักดิ สิทธิ  ทีได้จากการค้นพบซาก

ปรักหักพังของพระธาตุในอดีต พร้อมทังแก้ว แหวนเงินทอง ซึงมีบันไดขึนไปแต่มีประตูปดกัน

เอาไว้ และยังมีศาสนสถานและสิ งศักดิสิทธิสําคัญอีก เชน่ อุโบสถวัดมรุกขนครเปนอุโบสถสวยงาม

โดดเด่นด้วยตราสัญลักษณ์ครองสิรริาชสมบติั50 ปของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภายในอุโบสถเปดให้

เข้าสักการะองค์พระประธานศาลเจ้าปขูอม พญานาค 3 ตน และพระโพธิสัตว์กวนอิม 

เทียง บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร พิเศษ!! เมนูปลาจุ่มแม่นาโขง 

สมควรแก่เวลา พาท่านเข้าสูท่่าอากาศยานนครพนมเช็คอิน โหลดสัมภาระ 
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16.45 น. ออกเดินทางกลับสูส่นามบินดอนเมือง กรุงเทพฯเทยีวบนิทDีD 387 

17.55 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอ้มความประทับใจมิรูลื้ม 

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

 
อัตราค่าบรกิารและเงือนไขรายการท่องเทียว 

 

เรมิเดินทาง กลับจากเดินทาง รถตู้ปรบั
อากาศ จํานวน ราคาผู้ใหญ่ 

ต่อท่าน 
ราคาเด็ก 
ไม่มีเตยีง 

พักเดียว
เพิม 

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 

 
** การนัตีตังแต่ 8 ท่านขึนไปออกเดินทางไมม่ีหัวหน้าทัวร ์ ** 

 

กรุป๊เดินทาง 16 ท่านขึนไปมหัีวหน้าทัวรเ์ดินทางจากกรุงเทพฯ 
 

อัตราค่าบรกิารรวม 

ตัวเครอืงบนิชนัทัศนาจรไป-กลับพรอ้มกรุป๊ เปนตัวราคาพิเศษไม่สามารถเปลยีนแปลงหรอืเลือนวันเดินทาง

ได้ หากลูกค้ามีความประสงค์ทีจะเลือนวันเดินทางหรอือยู่ต่อไม่กลับพรอ้มกรุป๊ ลูกค้าจะต้องทําการซือตัว

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 

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

**หากท่านพึงพอใจในการให้บรกิารของมัคคุเทศก์ สามารถให้เพิมได้ตามสินนาใจและความพึงพอใจของทุกท่าน 

เงือนไขการสํารองทีนังกรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนทําการจองหากท่านชาํระเงินแลว้จะถือว่าทา่น

ยอมรบัในเงือนไขดังกล่าวทังหมดและไม่สามารถเรยีกรอ้งใดๆได้ทกุกรณ ี
 

เงือนไขการสํารองทนีังและการยกเลิกทัวร ์
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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 : 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการเก็บค่าใชจ้่ายทังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทาง

ไม่ครบตามจํานวนทีบริษัทฯ กําหนดไว้ (8 ท่านขึนไป) เนืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้

เดินทางอืนทีเดินทางในคณะเดียวกัน บรษัิทต้องนําไปชาํระค่าเสียหายต่าง ๆ ทีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

รายละเอยีดเพิมเติม 

 บรษัิทฯมีสิทธิ ในการเปลียนแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณีทีเกดิเหตสุุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได้  

กรณีจองทัวรวั์นหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์,วันหยุดยาวต่อเนือง และได้มกีารแจ้งยกเลิกทัวร ์

ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิเก็บค่าทัวรทั์งหมด โดยไม่มเีงือนไขใด ๆ ทังสิน 
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 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 

 ทางบรษัิทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทังสิน หากเกิดสงิของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกิดอุบติัเหตทุเีกดิ

จากความประมาทของนกัท่องเทยีวเอง 
 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่านเงือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจําเพือประโยชน์ของท่านเอง*** 


