รหัสโปรแกรม : 20332 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

วันแรก

กรุงเทพฯ - สถานีปั๊ม ปตท. วิภาวดีรังสิตขาออก
 (-/-/SET BOX)

19.30 น.

พร้ อมกั น ณ จุ ด นัด หมาย สถานีปั๊ มปตท.วิภ าวดีรั งสิ ตขาออก (ตรงข้ามมหาวิทยาลั ย
หอการค้าไทย) โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก

20.00 น.

ออกเดิ น ทางจากกรุ งเทพฯ มุ่ งหน้า สู่ จั งหวัด นครพนม โดยรถบัส ปรับอากาศ บริ การ
อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มบนรถ (Set Box) และให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
(ระหว่างเดินทางแวะจุดพักรถให้ท่านได้ผ่อนคลายอิริยาบถ)
** พีเรียด 11 - 13 ต.ค. 63 / 5 - 7 ธ.ค. 63 นัดหมาย 17.30 **
** พีเรียด 30 ธ.ค. – 1 ม.ค.64 นัดหมาย 16.30 น. **

วันที่สอง

นครพนม - พญาศรีสัตตนาคราช - พระธาตุท่าอุเทน - พระธาตุประสิทธิ์ พระธาตุมหาชัย - วัดนักบุญอันนา - พระธาตุนคร - ถนนคนเดินนครพนม
(ริมฝั่งโขง)
(เช้า/กลางวัน/เย็น)

07.30 น.

เดินทางถึงจังหวัดนครพนม

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร
หลังจากนั้นนาท่านสักการะ พญาศรีสัตตนาคราช (Naga Monument) สัญลักษณ์ใหม่ใจ
กลางเมืองนครพนม เป็นรูปหล่อองค์พญานาคทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสาน ตั้งอยู่
ริมฝั่งแม่น้าโขงฝั่งไทยบนลานศรีสัตตนาคราช ถนนสุนทรวิจิตรเขตเทศบาลจังหวัดนครพนม
หล่อด้วยทองเหลืองมีน้าหนักรวม 9,000 กิโลกรัม เป็นรูปพญานาคขดหาง 7 เศียร มีลาตัว
เดียวขนาดใหญ่ประดิษฐานบนแท่นฐานแปดเหลี่ยม กว้าง 6 เมตร ความสูงทั้งหมดรวมฐาน
15 เมตร สามารถพ่นน้าได้ แสดงถึงความเชื่อความศรัทธาต่อเรื่องพญานาคของชาวไทย และ
ชาวลาวที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้าโขง

จากนั้น

เดินทางไปสักการะ พระธาตุท่าอุเทน (Phra That Tha Uthen) พระธาตุประจาวันศุกร์
ณ วัดพระธาตุท่าอุเทน อาเภอท่าอุเทน ตั้งอยู่ในเส้นทางเดียวกับสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 3
พระธาตุท่าอุเทนมีลักษณะเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนอยู่ในผังสี่เหลี่ยม กล่าวกันว่าตัวเจดีย์จาลอง
แบบมาจากพระธาตุพนม แต่มีสัดส่วนขององค์ธาตุที่เล็กกว่า ภายในบรรจุพระสารีริกธาตุที่
อัญเชิญมาจากพม่า นอกจากนั้นบริเวณท่าอุเทนยังเป็นถิ่นฐานของชาวไทยญ้อ ซึ่งอพยพมา
จากเมืองหงสา แขวงไชยบุรีของประเทศลาวหรือจังหวัดล้านช้างของไทยในสมัยก่อนอีกด้วย
“เชื่ อ กั น ว่ า ผู้ ที่ ไ ด้ น มั ส การพระธาตุ ท่ า อุ เ ทน จะได้ รั บ อานิ ส งส์ ใ ห้ ชี วิ ต มี ค วามรุ่ ง โรจน์
เปรียบเสมือนพระอาทิตย์ขึ้นยามรุ่งอรุณ”

จากนั้น

เดิ น ทางต่ อ ไปเพื่ อ สั ก การะ พระธาตุ ป ระสิ ท ธิ์ (Phra That Prasit) พระธาตุ ป ระจ า
วั น พฤหั ส บดี ณ วั ด พระธาตุ ป ระสิ ท ธิ์ อ าเภอนาหว้ า เป็ น พระธาตุ ที่ มี ค วามส าคั ญ ที่
อยู่คู่บ้านคู่เมืองประจาจังหวัดและผู้คนชาวนครพนมมาช้านาน แต่เดิมแล้วเป็นเจดีย์เก่าแก่ที่
ชารุดทรุดโทรมปกคลุมไปด้วยเถาวัลย์ โดยห้องภายในมีพระพุทธรูปเก่าแก่อยู่หลายองค์ซึ่ง
ถูกค้นพบโดยชนเผ่าญ้อในขณะที่กาลังหนีภัยสงคราม ต่อมาได้มีการบูรณะต่อเติมสืบเนื่องมา
โดยเลียนแบบ พระธาตุพนม ซึ่งมีลักษณะเป็นรูปทรงสี่แหลี่ยม มีความกว้างขนาด 7.52 เมตร
มีประตูปิดเปิดทั้งสองด้าน (พระอุรังคธาตุของพระพุทธเจ้าได้ถูกบรรจุไว้ในองค์พระธาตุแห่ง
นี้) “เชื่อกันว่าผู้ที่ได้ไปนมัสการพระธาตุประสิทธิ์ จะได้รับอานิสงส์ให้ประสบผลสาเร็จใน
หน้าที่ การงาน ด้วยเหตุนี้จึงทาให้มีผู้ไปกราบไหว้อธิษฐานขอพรเรื่องการงานกันเป็นอย่าง
มาก”

กลางวัน

 บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

จากนั้น

เดินทางไปสักการะพระธาตุมหาชัย (Phra That Mahachai) พระธาตุประจาวันพุธ ณ
วั ด พระธาตุ ม หาชั ย อ าเภอปลาปาก เป็ น ที่ บ รรจุ พ ระบรมสารี ริ ก ธาตุ แ ละพระอรหั น ต์
สารีริกธาตุ ภายในพระอุโบสถวัดโฆษดารามนอกจากพระประธานคือ พระพุทธไชยสิทธิ์แล้ว
ยังมีพระพุทธรูป ปางห้ ามญาติ สลักจากไม้ต้นสะเดาหวานที่ใหญ่ที่สุ ดในประเทศไทย และ
ภาพเขียนบนฝาผนังอุโบสถแสดงพุทธประวัติ มีลวดลายศิลปกรรมที่งดงามหาดูได้ยากยิ่งใน
ภาคอีสาน “เชื่อกันว่าผู้ที่ได้นมัสการพระธาตุมหาชัย จะประสบแต่ชัยชนะในชีวิต จะเป็นนัก
ประสานสิบทิศ โอภาปราศรัยดี ค้าขายคล่อง พูดจามีคนเชื่อถือ การกราบไหว้ช่วยเสริมบารมี
ค้าขาย ร่ารวย จะประสบชัยชนะในชีวิต”

จากนั้น

เยี่ยมชม วัดนักบุญอันนา (Saint Ann, Nongsaeng Church) (ด้านนอก) ตั้งอยู่บริเวณ
ถนนสุนทรวิจิตร เลียบเขื่อนหน้าเมืองนครพนม เป็นโบสถ์คริสต์ที่มีความเก่าแก่สวยงามแห่ง
หนึ่งในจังหวัดนครพนม ฝั่งตรงข้ามคือประเทศลาว สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1926 โดยบาทหลวง
เอดัวร์ นาลาภ อธิการโบสถ์ วัดนักบุญอันนาหนองแสงนี้เป็นสัญลักษณ์ของเมืองที่มีคนหลาย
เชื้ อ ชาติ อ าศั ย อยู่ ร วมกั น เช่ น คนญวน คนไทย คนจี น คนลาว เป็ น ต้ น วั ด นั ก บุ ญ มี
สถาปัตยกรรมที่สวยงามแปลกตา และยังมีอาคารที่ทาการศาสนกิจของบาทหลวงนิกาย
คาทอลิก การก่อสร้าง ใช้วัสดุก่อสร้างบางอย่างนาเข้ามาจากเมืองไซ่ง่อน ประเทศเวียดนาม
ซึ่งแต่เดิมด้านข้างของตัวอาคารนี้เป็นโบสถ์ประกอบพิธีทางศาสนา แต่ในสมัยกรณีพิพาทอิน
โดจีน ถูกฝรั่งเศสทิ้งระเบิดถล่มเมืองนครพนม ทาให้โบสถ์พังเสียหาย ต่อมาจึงมีการสร้าง
โบสถ์หลังใหม่เพื่อใช้ประกอบพิธีทางศาสนาของชาวคริสต์สืบต่อมาถึงในปัจจุบัน

จากนั้น

เดิ น ทางไปสั ก การะพระธาตุ น คร (Phra That Nakorn) พระธาตุ ป ระจ าวั น เสาร์ ณ
วัดมหาธาตุ ถนนสุนทรวิจิตร อาเภอเมืองนครพนม ด้านหน้าวัดติดแม่น้าโขง องค์พระธาตุ
นครมีลักษณะเป็ น สี่ เหลี่ ย มจัตุรัส ภายนอกมีลั กษณะคล้ ายกับองค์พระธาตุพนมองค์เดิม
ภายในประดิษฐานพระบรมอรหันต์สารีริกธาตุ พร้อมกับองค์พระพุทธรูปทองคา เงิน บรรจุ
ผอบไม้จันทร์แดง และของมีค่าต่างๆ ที่ผู้มีจิตศรัทธานามาถวาย “เชื่อกันว่าผู้ที่ได้ไปนมัสการ
พระธาตุแห่งนี้จะได้รับอานิสงส์ เสริมบุญบารมี และมีอานาจวาสนาเป็นเจ้าคนนายคน”

ค่า

 บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร พิเศษ ! รับประทานอาหาร ณ ร้าน Gooba House
สัมผัสบรรยากาศคลาสสิค กับอาคารสีเหลืองสไตล์ French Colonial อายุเ ก่า แก่กว่า
100 ปี

หลังอาหารเย็น นาท่านไปยัง ถนนคนเดินริมโขง@นครพนม (Mekhong Walking Street) อยู่บริเวณถนน
สายเลี ย บฝั่ ง โขง เริ่ ม ตั้ ง แต่ ท่ า เที ย บเรื อ ท่ อ งเที่ ย ว ไปสิ้ น สุ ด ที่ ห อนาฬิ ก าประวั ติ ศ าสตร์
เป็นแหล่งช้อปปิ้งและอาหารริมแม่น้าโขง อยู่ไม่ไกลจากตลาดอินโดจีน ให้ท่าได้ ชอปปิ้ง ชิม
อาหารท้องถิ่น เดินเล่นช่วงค่าซึมซับบรรยากาศสโลไลฟ์ และเพลินเพลินกับบรรยากาศริมโขง
ช่วงค่าอีกด้วย

ที่พัก
วันทีส่ าม

โรงแรมเดอะริเวอร์ / โรงแรมแม่โขงเฮอริเทจ หรือเทียบเท่าระดับ 3-4 ดาว
พระธาตุเรณู ● พระธาตุพนม ● วัดพระธาตุศรีคูณ ● กรุงเทพฯ
 (เช้า/กลางวัน/-)

07.00 น.

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
หลังรับประทานเช้า นาท่านไปยัง ร้านขายของฝากร้านดัง ให้ท่านได้เลือกซื้อ ของกินของ
ฝากท้องถิ่นขึ้น ชื่อ เช่น หมูยอห่อใบตอง แหนมมะยม เส้นก๋วยจั๊บญวน ผลไม้อบแห้ง
อาหารทานเล่นแปรรูป และอื่นๆอีกมากมาย

จากนั้น

เดินทางไปยัง พระธาตุเรณู (Phra That Renu Nakhon) พระธาตุประจาวันจันทร์ ณ วัด
พระธาตุเรณู อาเภอเรณูนคร องค์พระธาตุจาลองมาจากองค์พระธาตุพนมองค์เดิม แต่มี
ขนาดเล็กกว่า สร้างเมื่อปี พ. ศ. 2461 โดยพระอุปัชฌาย์อินภูมิโย สูง 35 เมตร กว้าง 8.37
เมตร มีซุ้มประตู 4 ด้าน ภายในเป็นโพรงบรรจุพระไตรปิฎก พระพุทธรูปทองคา พระพุทธรูป
เงิน ของมีค่า และเครื่ องกกุธ ภั ณฑ์ของพระยาและเจ้าเมือง นอกจากนี้ ภ าย ในโบสถ์ยั ง
ประดิษฐานพระองค์แสน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทองคาศิลปะแบบลาวปางสมาธิ พระคู่บ้านของ

อาเภอเรณูนคร “เชื่อกันว่าผู้ที่ได้นมัสการพระธาตุเรณูจะได้รับอานิสงส์ส่งผลให้มีวรรณะ
งดงาม ผุดผ่องดังแสงจันทร์”

จากนั้น

พระธาตุ พนม (Phra That Phanom) พระธาตุประจาวัน อาทิตย์ ณ วัดพระธาตุพนม
วรมหาวิหาร อาเภอธาตุพนม จากการขุดค้นทางโบราณคดีพบว่า พระธาตุพนมสร้างขึ้น
ระหว่าง พ.ศ. 1,200 - 1,400 ตามตานานกล่าวว่า ผู้สร้างคือ พระมหากัสสปะ พระอรหันต์
500 องค์ และท้า วพระยาเมืองต่า ง ๆ โดยภายในองค์ พระธาตุบรรจุ พระอุรั งคธาตุ ของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และของมีค่าอีกมากมาย ต่อมา พ.ศ. 2485 ได้รับการยกฐานะให้เป็น
พระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหาร เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร”
ถือเป็ น สถานที่อัน ศักดิ์สิทธิ์ “เชื่อกันว่าผู้ ที่ได้นมัส การพระธาตุครบ 7 ครั้ง จะถือว่าเป็น
“ลูกพระธาตุ ” เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและจะมีความเจริญรุ่งเรือง หรือแม้แต่การได้มากราบ
พระธาตุพนม 1 ครั้ง ก็ถือ เป็นมงคลแก่ชีวิตแล้ว”

เที่ยง

 บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

จากนั้น

นาท่านไปสักการะ พระธาตุศรีคุณ (Phra That Srikhun) พระธาตุประจาวันอังคาร ณ
วัดธาตุศรีคุณ อาเภอนาแก พระธาตุศรีคุณ หรือที่ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพระธาตุคุณ สร้างแบบ
เรียบง่ายข้างพระธาตุมีโบสถ์ สถานที่แห่งนี้เป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมือง ลักษณะส่วนบนของ
พระธาตุคล้ายพระธาตุพนม ต่างกันตรงที่ชั้นที่ 1 มี 2 ตอน เป็นรูปสี่เหลี่ยมประดับลวดลาย
ปูนปั้น และชั้นที่ 2 สั้นกว่าพระธาตุพนม ภายในบรรจุดพระอรหันต์ธาตุของพระโมคคัลลานะ
พระสารีบุตร พระอัครสาวกซ้ายขวาของพระพุทธเจ้า และพระสังกัจจายนะ “เชื่อกันว่าผู้ที่ได้
นมัสการพระธาตุศรีคูณจะได้รับอานิสงส์ให้มีศักดิ์ศรีทวีคูณ”

23.00 น.

ได้เวลาอันสมควรนาทุกท่านออกเดินทางกลับสู่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
**อิสระอาหารเย็น ณ ร้านอาหารศูนย์ของฝาก**
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว
พีเรียดเดินทาง

รถ

จานวน เวลานัดหมาย

04 - 06 ก.ย. 63 (ศุกร์ - อาทิตย์) รถบัสปรับอากาศ 30+1
01 - 03 ต.ค. 63 (พฤหัสฯ - เสาร์)
รถบัสปรับอากาศ 30+1
**เทศกาลวันไหลเรือไฟ**
11 - 13 ต.ค. 63 (อาทิตย์ - อังคาร) รถบัสปรับอากาศ 30+1

19.30 น.

05 - 07 ธ.ค. 63 (เสาร์ - จันทร์)

ราคาต่อท่าน
พักเดี่ยว
(คณะเดินทาง 30 ท่าน) ชาระเพิ่ม
3,999.700

19.30 น.

4,999.-

1,400

17.30 น.

3,999.-

700

รถบัสปรับอากาศ 30+1

17.30 น.

3,999.-

700

10 - 12 ธ.ค. 63 (พฤหัสฯ - เสาร์)

รถบัสปรับอากาศ 30+1

19.30 น.

3,999.-

700

25 - 27 ธ.ค. 63 (ศุกร์ - อาทิตย์)

รถบัสปรับอากาศ 30+1

19.30 น.

3,999.-

700

30 ธ.ค. 63 – 1 ม.ค. 64 (พุธ - ศุกร์) รถบัสปรับอากาศ 30+1

16.30 น.

3,999.-

700

01 – 03 ม.ค. 64 (ศุกร์ - อาทิตย์) รถบัสปรับอากาศ 30+1
** การันตีเดินทางตั้งแต่ 25 ท่านขึ้นไป**

19.30 น.

3,999.-

700

อัตราค่าบริการรวม
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่ารถรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่าไกด์และหัวหน้าทัวร์นาเที่ยวตามรายการ
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่
ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครอง
โรคประจาตัวของผู้เดินทาง
อัตราค่าบริการไม่รวม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต,
มินิบาร์, ซักรีด ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัด
หยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งที่เมืองไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 200 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบ
ธรรมเนียมของประเทศ)
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
เงื่อนไขการสารองที่นั่งกรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนทาการจองหากท่านชาระเงินแล้วจะถือว่า
ท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวทั้งหมดและไม่สามารถเรียกร้องใดๆได้ทุกกรณี
เงื่อนไขการสารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์
การจองทัวร์ :
 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทางและชาระค่าทัวร์เต็มจานวน
กรณียกเลิก :
 แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง : หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น อาทิ ค่ามัด
จ ารถบั ส ปรั บ อากาศ, รถตู้ VIP, ค่ า โรงแรมที่ พั ก , ค่ า อาหาร, ค่ า ธรรมเนี ย มเข้ า ชมสถานที่
ท่องเที่ยว , ค่าบริการ
 แจ้ งยกเลิกหรื อเลื่อนวัน เดิ น ทาง น้อยกว่า 15 วัน : ยึดเงิน ค่า ทัวร์ 50% และ หักค่า ใช้จ่า ยที่
เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน, รถตู้ VIP, รถบัส, ค่าวีซ่า, ค่าโรงแรมที่พัก, ค่าธรรมเนียม
เข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว, ค่าบริการ
หมายเหตุ : หากท่านยกเลิกการเดินทางแต่สามารถหาผู้โดยสายมาสารองแทนที่ได้ หรือทางทัวร์
เปิดขายและมีการสารองที่นั่งแทนได้ ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะคืนเงินค่าทัวร์ให้เต็มจานวน

 ในกรณีชาระค่าทัวร์เต็มจานวนแล้ว แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามมาตรา 28
ของพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551
กรณีจองทัวร์วันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์,วันหยุดยาวต่อเนื่อง และได้มีการแจ้งยกเลิกทัวร์
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าทัวร์ทั้งหมด โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
กรณีเจ็บป่วย :
 กรณี เ จ็ บป่ วย จนไม่ สามารถเดิ น ทางได้ ซึ่ง จะต้ องมีใ บรั บ รองแพทย์ จากโรงพยาบาลรั บรอง
บริษัทฯจะทาการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่
สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
 ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
ทุกกรณี
เงื่อนไขอื่น ๆ :
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้
คณะเดินทางไม่ครบตามจานวนที่บริษัทฯ กาหนดไว้ (25 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหาย
ต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่าง ๆ
ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
รายละเอียดเพิ่มเติม
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 พาหนะ, ราคา และ รายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสาคัญ
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าจาก การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การ
ก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้า
จะต้ องยอมรั บในเงื่อนไขนี้ใ นกรณี ที่เ กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรั บเปลี่ยนโปรแกรมตามความ
เหมาะสม)
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว
ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุ
สุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบาง
รายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน
ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชาระเหมาขาด

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุ
ที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 ข้อแนะนาสาหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะ โควิด 19
1).ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
2).ต้องล้างมือบ่อยๆ และหลีกเลี่ยงในพื้นที่แออัด
3).ต้องปฎิบัติตามกฎ และคาแนะนาของแต่ละพื่นที่ท่องเที่ยว
** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจา
เพื่อประโยชน์ของท่านเอง**

