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19.30 น. พรอ้มกนั ณ จดุนดัหมายสถานปีั๊มปตท.วภิาวดรีงัสติขาออก (ตรงขา้มมหาวทิยาลัยหอการคา้ไทย) 

โดยมเีจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวก  
20.00 น. ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ มุง่หนา้สู ่จงัหวดันครพนม  โดยรถบสัปรับอากาศ บรกิารอาหารวา่ง

พรอ้มเครือ่งดืม่บนรถ(Set Box)และใหท้กุทา่นพักผอ่นตามอธัยาศัย 
 (ระหวา่งเดนิทางแวะจดุพกัรถใหท้า่นไดผ้อ่นคลายอริยิาบถ) 
 **พเีรยีด 11-13ต.ค.63 / 5-7 ธ.ค. 63 นดัหมาย 17.30 ** 

**พเีรยีด  30 ธ.ค. – 1 ม.ค.64 นดัหมาย 16.30 น. ** 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ ●สถานป๊ัีม ปตท. วิภาวดีรงัสิตขาออก (-/-/SET BOX) 

 

 



    

 

 

 
 
 
 
 
07.30 น. เดนิทางถงึจงัหวดันครพนม 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ รา้นอาหาร 

หลังจากนัน้นําทา่นสกัการะ พญาศรสีตัตนาคราช  (Naga 
Monument)สญัลักษณ์ใหมใ่จกลางเมอืงนครพนมเป็นรปู
หลอ่องคพ์ญานาคทองเหลอืงทีใ่หญท่ีส่ดุของภาคอสีาน 
ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน้ํ่าโขงฝ่ังไทยบนลานศรสีตัตนาคราชถนน
สนุทรวจิติรเขตเทศบาลจังหวัดนครพนมหลอ่ดว้ย
ทองเหลอืงมน้ํีาหนักรวม 9,000 กโิลกรัมเป็นรปูพญานาคขด
หาง 7 เศยีรมลํีาตัวเดยีวขนาดใหญป่ระดษิฐานบนแทน่ฐานแปดเหลีย่มกวา้ง 6 เมตรความสงูทัง้หมดรวม
ฐาน 15 เมตรสามารถพน่น้ําได ้แสดงถงึความเชือ่ความศรัทธาตอ่เรือ่งพญานาคของชาวไทยและชาว
ลาวทีอ่าศัยอยูร่มิฝ่ังแมน้ํ่าโขง 

 
จากน ัน้ เดนิทางไปสกัการะพระธาตทุา่อเุทน ( Phra That Tha Uthen)พระธาตปุระจําวนัศกุร ์  ณ วัดพระ

ธาตทุา่อเุทน อําเภอทา่อเุทน ตัง้อยูใ่นเสน้ทาง
เดยีวกบัสะพานมติรภาพไทย-ลาว 3 พระธาตทุา่
อเุทนมลีักษณะเป็นเจดยีก์อ่อฐิถอืปนูอยูใ่นผัง
สีเ่หลีย่ม  กลา่วกนัวา่ตัวเจดยีจํ์าลองแบบมาจาก
พระธาตพุนม แตม่สีดัสว่นขององคธ์าตทุีเ่ล็กกวา่
ภายในบรรจพุระสารรีกิธาตทุีอ่ญัเชญิมาจากพมา่
นอกจากนัน้บรเิวณทา่อเุทนยงัเป็นถิน่ฐานของ
ชาวไทยญอ้ ซึง่อพยพมาจากเมอืงหงสา แขวง
ไชยบรุขีองประเทศลาวหรอืจังหวัดลา้นชา้งของไทยในสมยักอ่นอกีดว้ย “เชือ่กนัวา่ผูท้ีไ่ดน้มสัการพระ
ธาตทุา่อเุทน จะไดรั้บอานสิงสใ์หช้วีติมคีวามรุง่โรจนเ์ปรยีบเสมอืนพระอาทติยข์ึน้ยามรุง่อรณุ” 

วนัทีส่อง นครพนม ● พญาศรีสตัตนาคราช ●พระธาตุท่าอุเทน●พระธาตุประสิทธ์ิ ● พระธาตุมหาชยั ● วดั

นกับุญอนันา● พระธาตุนคร● ถนนคนเดินนครพนม (ริมฝัง่โขง)(เชา้/กลางวนั/เย็น)  

 

 



    

 

 

 
จากน ัน้ เดนิทางตอ่ไปเพือ่สกัการะ พระธาตปุระสทิธิ ์

(Phra That Prasit) พระธาตปุระจําวนั
พฤหสับดณี วัดพระธาตปุระสทิธิ ์อําเภอนาหวา้ เป็น
พระธาตทุีม่คีวามสําคัญทีอ่ยูคู่บ่า้นคูเ่มอืงประจํา
จังหวัดและผูค้นชาวนครพนมมาชา้นาน แตเ่ดมิแลว้
เป็นเจดยีเ์กา่แกท่ีช่ํารดุทรดุโทรมปกคลมุไปดว้ย
เถาวัลยโ์ดยหอ้งภายในมพีระพทุธรปูเกา่แกอ่ยูห่ลาย
องคซ์ ึง่ถกูคน้พบโดยชนเผา่ญอ้ในขณะทีกํ่าลังหนี
ภยัสงคราม ตอ่มาไดม้กีารบรูณะตอ่เตมิสบืเนือ่งมา 
โดยเลยีนแบบพระธาตพุนมซึง่มลีักษณะเป็นรปูทรง
สีแ่หลีย่มมคีวามกวา้งขนาด 7.52 เมตรมปีระตปิูดเปิดทัง้สองดา้น (พระอรัุงคธาตขุองพระพทุธเจา้ไดถ้กู
บรรจไุวใ้นองคพ์ระธาตแุหง่นี)้ “เชือ่กนัวา่ผูท้ีไ่ดไ้ปนมสัการพระธาตปุระสทิธิจ์ะไดรั้บอานสิงสใ์หป้ระสบ
ผลสําเร็จในหนา้ทีก่ารงานดว้ยเหตนุีจ้งึทําใหม้ผีูไ้ปกราบไหวอ้ธษิฐานขอพรเรือ่งการงานกนัเป็นอยา่ง
มาก” 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร  
จากน ัน้ เดนิทางไปสกัการะ พระธาตมุหาชยั( Phra 

ThatMahachai)พระธาตปุระจําวนัพุธ  ณ วัด
พระธาตมุหาชยัอําเภอปลาปาก เป็นทีบ่รรจพุระ
บรมสารรีกิธาตแุละพระอรหันตส์ารรีกิธาตภุายใน
พระอโุบสถวัดโฆษดารามนอกจากพระประธานคอื
พระพทุธไชยสทิธิแ์ลว้ยงัมพีระพทุธรปูปางหา้ม
ญาตสิลักจากไมต้น้สะเดาหวานทีใ่หญท่ีส่ดุใน
ประเทศไทยและภาพเขยีนบนฝาผนังอโุบสถแสดงพทุธประวัตมิลีวดลายศลิปกรรมทีง่ดงามหาดไูดย้าก
ยิง่ในภาคอสีาน “เชือ่กนัวา่ผูท้ีไ่ดน้มสัการพระธาตมุหาชยัจะประสบแตช่ยัชนะในชวีติจะเป็นนักประสาน
สบิทศิโอภาปราศรัยดคีา้ขายคลอ่งพดูจามคีนเชือ่ถอืการกราบไหวช้ว่ยเสรมิบารมคีา้ขายร่ํารวยจะประสบ
ชยัชนะในชวีติ” 

จากน ัน้ เยีย่มชม  วดันกับญุอนันา (Saint Ann, Nongsaeng Church) (ดา้นนอก)ตัง้อยูบ่รเิวณ 
ถนนสนุทรวจิติรเลยีบเขือ่นหนา้เมอืงนครพนม เป็นโบสถค์รสิตท์ีม่คีวามเกา่แกส่วยงามแหง่หนึง่ใน
จังหวัดนครพนม ฝ่ังตรงขา้มคอืประเทศลาว สรา้งขึน้เมือ่ปีค.ศ. 1926 โดยบาทหลวงเอดัวรนํ์าลาภอธกิาร
โบสถ ์วัดนักบญุอนันาหนองแสงนีเ้ป็นสญัลักษณ์ของเมอืงทีม่คีนหลายเชือ้ชาตอิาศัยอยูร่วมกนัเชน่คน
ญวนคนไทยคนจนีคนลาวเป็นตน้วัดนักบญุมสีถาปัตยกรรมทีส่วยงามแปลกตาและยงัมอีาคารทีทํ่าการ

 



    

 

 

ศาสนกจิของบาทหลวงนกิายคาทอลกิ การ
กอ่สรา้งใชว้ัสดกุอ่สรา้งบางอยา่งนําเขา้มาจาก
เมอืงไซง่อ่นประเทศเวยีดนามซึง่แตเ่ดมิดา้นขา้ง
ของตัวอาคารนีเ้ป็นโบสถป์ระกอบพธิทีางศาสนา
แตใ่นสมยักรณีพพิาทอนิโดจนีถกูฝร่ังเศสทิง้
ระเบดิถลม่เมอืงนครพนมทําใหโ้บสถพั์งเสยีหาย
ตอ่มาจงึมกีารสรา้งโบสถห์ลังใหมเ่พือ่ใชป้ระกอบ
พธิทีางศาสนาของชาวครสิตส์บืตอ่มาถงึใน
ปัจจบุนั 

จากน ัน้ เดนิทางไปสกัการะ พระธาตนุคร( Phra That 
Nakorn)พระธาตปุระจําวนัเสาร์  ณ วัดมหาธาตุ
ถนนสนุทรวจิติรอําเภอเมอืงนครพนม ดา้นหนา้วัด
ตดิแมน้ํ่าโขง องคพ์ระธาตนุครมลีักษณะเป็น
สีเ่หลีย่มจัตรัุสภายนอกมลีักษณะคลา้ยกบัองคพ์ระ
ธาตพุนมองคเ์ดมิภายในประดษิฐานพระบรมอรหันต์
สารรีกิธาตพุรอ้มกบัองคพ์ระพทุธรปูทองคําเงนิบรรจุ
ผอบไมจั้นทรแ์ดงและของมคีา่ตา่งๆทีผู่ม้จีติศรัทธานํามาถวาย“เชือ่กนัวา่ผูท้ีไ่ดไ้ปนมสัการพระธาตแุหง่นี้
จะไดรั้บอานสิงสเ์สรมิบญุบารมแีละมอํีานาจวาสนาเป็นเจา้คนนายคน” 

คํา่  บรกิารอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร พเิศษ! รบัประทานอาหาร ณ รา้น Gooba House สมัผสั
บรรยากาศคลาสสคิกบัอาคารสเีหลอืงสไตล ์French Colonial อายเุกา่แกก่วา่ 100 ปี 
 หลังอาหารเย็น นําทา่นไปยงั ถนนคนเดนิรมิโขง @นครพนม ( Mekhong Walking Street)อยู่

บรเิวณถนนสายเลยีบฝ่ังโขงเริม่ตัง้แตท่า่เทยีบเรอืทอ่งเทีย่วไปสิน้สดุทีห่อนาฬกิาประวัตศิาสตรเ์ป็น
แหลง่ชอ้ปป้ิงและอาหารรมิแมน้ํ่าโขง อยูไ่มไ่กลจากตลาดอนิโดจนี ใหท้า่ได ้ชอปป้ิง ชมิอาหารทอ้งถิน่ 
เดนิเลน่ชว่งคํ่าซมึซบับรรยากาศสโลไลฟ์ และเพลนิเพลนิกบับรรยากาศรมิโขงชว่งคํ่าอกีดว้ย 

ทีพ่กั โรงแรมเดอะรเิวอร/์ โรงแรมแมโ่ขงเฮอรเิทจหรอืเทยีบเทา่ระดบั 3-4 ดาว 
 
 
 
07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 หลังรับประทานเชา้ นําทา่นไปยงั รา้นขายของฝากรา้นดงั ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ ของกนิของฝาก

ทอ้งถิน่ข ึน้ชือ่ เชน่ หมยูอหอ่ใบตอง แหนมมะยม เสน้กว๋ยจ ับ๊ญวน ผลไมอ้บแหง้ อาหารทานเลน่
แปรรปู และอืน่ๆอกีมากมาย  

วนัทีส่าม พระธาตุเรณู ●พระธาตุพนม●วดัพระธาตุศรีคูณ ●กรุงเทพฯ  (เชา้/กลางวนั/-) 

 



    

 

 

จากนัน้ เดนิทางไปยงั พระธาตเุรณู(Phra That Renu Nakhon)พระธาตปุระจําวนัจนัทร์  ณ วัดพระธาตุ
เรณูอําเภอเรณูนคร 
องคพ์ระธาตจํุาลองมาจากองคพ์ระธาตพุนมองคเ์ดมิแตม่ขีนาดเล็กกวา่สรา้งเมือ่ปีพ. ศ. 2461 โดยพระ
อปัุชฌายอ์นิภมูโิยสงู 35 เมตรกวา้ง 8.37 เมตรมซีุม้
ประต ู4 ดา้นภายในเป็นโพรงบรรจพุระไตรปิฎก
พระพทุธรปูทองคําพระพทุธรปูเงนิของมคีา่และเครือ่ง
กกธุภณัฑข์องพระยาและเจา้เมอืงนอกจากนีภ้ายใน
โบสถย์งัประดษิฐานพระองคแ์สนซึง่เป็นพระพทุธรปู
ทองคําศลิปะแบบลาวปางสมาธพิระคูบ่า้นของอําเภอ
เรณูนคร“เชือ่กนัวา่ผูท้ีไ่ดน้มสัการพระธาตเุรณูจะไดรั้บ
อานสิงสส์ง่ผลใหม้วีรรณะงดงามผดุผอ่งดงัแสงจันทร”์ 
 

จากน ัน้  พระธาตพุนม(Phra That Phanom)พระธาตปุระจําวนัอาทติย์  ณ วัดพระธาตพุนมวรมหาวหิาร
อําเภอธาตพุนม จากการขดุคน้ทางโบราณคดพีบวา่พระธาตพุนมสรา้งขึน้ระหวา่งพ.ศ. 1200-1400 ตาม
ตํานานกลา่ววา่ผูส้รา้งคอืพระมหากสัสปะพระอรหันต ์500 องคแ์ละทา้วพระยาเมอืงตา่งๆโดยภายในองค์
พระธาตบุรรจพุระอรัุงคธาตขุองพระสมัมาสมัพทุธเจา้และของมคีา่อกีมากมายตอ่มาพ.ศ. 2485 ไดรั้บการ
ยกฐานะใหเ้ป็นพระอารามหลวงชัน้เอกชนดิวรมหาวหิารเปลีย่นชือ่เป็น "วัดพระธาตพุนมวรมหาวหิาร"ถอื
เป็นสถานทีอ่นัศักดิส์ทิธิ ์“เชือ่กนัวา่ผูท้ีไ่ดน้มสัการพระธาตคุรบ 7 ครัง้จะถอืวา่เป็น “ลกูพระธาต”ุเป็นสริิ
มงคลแกช่วีติและจะมคีวามเจรญิรุง่เรอืงหรอืแมแ้ตก่ารไดม้ากราบพระธาตพุนม 1 ครัง้ก็ถอืเป็นมงคลแก่
ชวีติแลว้” 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
จากนัน้ นําทา่นไปสกัการะ พระธาตศุรคีณุ( Phra That 

Srikhun)พระธาตปุระจําวนัองัคาร  ณ วัดธาตศุรี
คณุอําเภอนาแก พระธาตศุรคีณุหรอืทีเ่รยีกอกีชือ่หนึง่
วา่พระธาตคุณุ สรา้งแบบเรยีบงา่ยขา้งพระธาตมุี
โบสถส์ถานทีแ่หง่นีเ้ป็นปชูนยีสถานคูบ่า้นคูเ่มอืง
ลักษณะสว่นบนของพระธาตคุลา้ยพระธาตพุนม
ตา่งกนัตรงทีช่ัน้ที ่1 ม ี2 ตอนเป็นรปูสีเ่หลีย่มประดับ
ลวดลายปนูปัน้และชัน้ที ่2 สัน้กวา่พระธาตพุนม
ภายในบรรจดุพระอรหันตธ์าตขุองพระโมคคัลลานะ
พระสารบีตุรพระอคัรสาวกซา้ยขวาของพระพทุธเจา้

 



    

 

 

และพระสงักจัจายนะ“เชือ่กนัวา่ผูท้ีไ่ดน้มสัการพระธาตศุรคีณูจะไดรั้บอานสิงสใ์หม้ศีักดิศ์รทีวคีณู” 
ไดเ้วลาอนัสมควรนําทกุทา่นออกเดนิทางกลบัสู ่จงัหวดักรงุเทพมหานคร 

 **อสิระอาหารเย็น ณ รา้นอาหารศนูยข์องฝาก** 
23.00 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจมริูล้มื  
 

 
อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

พเีรยีดเดนิทาง รถ จํานวน เวลานัดหมาย ราคาตอ่ทา่น 
(คณะเดนิทาง 30 
ทา่น) 

พักเดีย่ว  
ชําระเพิม่ 

10-12ส.ค. 63(จันทร-์พธุ) รถบสัปรับอากาศ 30+1 19.30 น. 3,999.- 700 

4-6ก.ย. 63 (ศกุร-์อาทติย)์ รถบสัปรับอากาศ 30+1 19.30 น. 3,999.- 700 

1-3ต.ค. 63 (พฤหัสฯ-เสาร)์ 
**เทศกาลวันไหลเรอืไฟ** 

รถบสัปรับอากาศ 30+1 19.30 น. 4,999.- 1,400 

11-13ต.ค. 63 (อาทติย-์องัคาร) รถบสัปรับอากาศ 30+1 17.30 น. 3,999.- 700 

5-7ธ.ค. 63 (เสาร-์จันทร)์ รถบสัปรับอากาศ 30+1 17.30 น. 3,999.- 700 

10-12 ธ.ค. 63 (พฤหัสฯ-เสาร)์ รถบสัปรับอากาศ 30+1 19.30 น. 3,999.- 700 

25-27 ธ.ค. 63 (ศกุร-์อาทติย)์ รถบสัปรับอากาศ 30+1 19.30 น. 3,999.- 700 

30 ธ.ค. 63 – 1 ม.ค. 64 (พธุ-ศกุร)์ รถบสัปรับอากาศ 30+1 16.30 น. 3,999.- 700 

1– 3 ม.ค. 64 (ศกุร-์อาทติย)์ รถบสัปรับอากาศ 30+1 19.30 น. 3,999.- 700 

** การนัตเีดนิทางต ัง้แต ่25 ทา่นขึน้ไป** 
 
 

 



    

 

 

 
 



    

 

 

 
 



    

 

 

 
 



    

 

 

 
 



    

 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 
อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิใ์นการสลับมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ
คา่รถรับ-สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบ ุ
คา่ไกดแ์ละหัวหนา้ทัวรนํ์าเทีย่วตามรายการ 
ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

เงือ่นไขประกนัการเดนิทาง คา่ประกนัอบุตัเิหตแุละคา่รักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดรั้บอบุตัเิหตุ
ระหวา่งการเดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการสญูเสยีทรัพยส์นิสว่นตัวและไมคุ่ม้ครองโรคประจําตัวของผูเ้ดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่พเิศษ, โทรศัพท ์– โทรสาร, อนิเทอรเ์น็ต, มนิบิาร,์ ซกัรดี ที่

ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของ, อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิ การประทว้ง, การจลาจล ,การนัดหยดุงาน, การถกู

ปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืง จากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทย และ
ตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษัิทฯ 

คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ,ผูช้ว่ยคนขบัรถ 200 บาท/ทรปิ/ลกูทัวร ์1 ทา่น(บงัคับตามระเบยีบธรรมเนยีมของ
ประเทศ) 

เงือ่นไขการสํารองทีน่ั่งกรณุาอา่นรายละเอยีดใหค้รบถว้นกอ่นทําการจองหากทา่นชําระเงนิแลว้จะถอืวา่ทา่นยอมรับใน
เงือ่นไขดังกลา่วทัง้หมดและไมส่ามารถเรยีกรอ้งใดๆไดท้กุกรณี 

 
เงือ่นไขการสํารองทีน่ั่งและการยกเลกิทัวร ์

การจองทัวร ์: 
• กรณุาจองทัวรล์ว่งหนา้กอ่นการเดนิทางและชําระคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน 

กรณียกเลกิ : 
• แจง้ยกเลกิหรอืเลือ่นวันเดนิทาง 30 วัน กอ่นการเดนิทาง : หักคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้ อาท ิคา่มดัจํารถบสัปรับ

อากาศ ,รถตู ้VIP, คา่โรงแรมทีพั่ก ,คา่อาหาร , คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว , คา่บรกิาร     
• แจง้ยกเลกิหรอืเลือ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน  : ยดึเงนิคา่ทัวร ์50% และ หักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

อาท ิ  คา่มดัจําตั๋วเครือ่งบนิ , รถตู ้VIP, รถบสั, คา่วซีา่ , คา่โรงแรมทีพั่ก ,  คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที่
ทอ่งเทีย่ว , คา่บรกิาร 
หมายเหต ุ: หากทา่นยกเลกิการเดนิทางแตส่ามารถหาผูโ้ดยสายมาสํารองแทนทีไ่ด ้หรอืทางทัวรเ์ปิดขายและมี
การสํารองทีน่ั่งแทนได ้ ทัง้นีท้างบรษัิทฯจะคนืเงนิคา่ทัวรใ์หเ้ต็มจํานวน 

 



    

 

 

• ในกรณีชําระคา่ทัวรเ์ต็มจํานวนแลว้ แจง้ยกเลกิหรอืเลือ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์
เก็บเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมดโดยไมม่เีงือ่นไขใด ๆทัง้สิน้ 

เงือ่นไขการยกเลกิทัวรเ์ป็นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบญัญัตธิรุกจินําเทีย่วและมคัคเุทศก ์พ.ศ.2551 
กรณีจองทัวรว์ันหยดุเทศกาล,วันหยดุนักขตัฤกษ์,วันหยดุยาวตอ่เนือ่ง และไดม้กีารแจง้ยกเลกิทัวร ์ทางบรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิเ์ก็บคา่ทัวรท์ัง้หมด โดยไมม่เีงือ่นไขใด ๆ ทัง้ส ิน้ 
กรณีเจ็บป่วย : 

• กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการ
เลือ่น            การเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอื
เลือ่นการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันกอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วันทําการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี 
เงือ่นไขอืน่ ๆ : 

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด กรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไม่
ครบตามจํานวนทีบ่รษัิทฯ กําหนดไว ้(25 ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทฯ และผูเ้ดนิทาง
อืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่ง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 บรษัิทฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 
 พาหนะ , ราคา และ รายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องผู ้

เดนิทางเป็นสําคัญ 
 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิความลา่ชา้จาก การประทว้ง,การนัดหยดุงาน,การกอ่จลาจล ซึง่อยู่

นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯหรอืเหตภุยัพบิตัทิางธรรมชาต ิ(ซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรับในเงือ่นไขนีใ้นกรณี
ทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจําตัว ซึง่ไมไ่ดเ้กดิจาก
อบุตัเิหตใุนรายการทอ่งเทีย่ว(ซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรับในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่อยูน่อกเหนอืความ
รับผดิชอบของบรษัิททัวร)์ 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ,ไม่
ทานอาหารบางมือ้,เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่งทางบรษัิทฯไดช้ําระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทนตา่งประเทศแบบเหมาจา่ย
ขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจากความ
ประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 ขอ้แนะนําสําหรับการเดนิทาง ในชว่งภาวะ โควดิ 19 
1).ตอ้งสวมหนา้กากอนามยัตลอดการเดนิทาง 
2).ตอ้งลา้งมอืบอ่ยๆ และหลกีเลีย่งในพืน้ทีแ่ออดั 

 



    

 

 

3).ตอ้งปฎบิตัติามกฎ และคําแนะนําของแตล่ะพืน่ทีท่อ่งเทีย่ว 
** กอ่นตัดสนิใจจองทัวรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจําเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง*** 

 

โปรดทราบ 
 

1. กรุณาชาํระคา่มัดจําทวัรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีกํ่าหนด หากลกูคา้ไมช่าํระตามกําหนดระบบจะตดัชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมัติ เพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตใุดๆจนทําใหล้กูคา้ไมส่ามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีกูคา้กลุม่ใหญย่กเลกิการเดนิทางกระทนัหัน ภัย
ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถกูยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทวัรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดงักลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
  ดงันัน้ลกูคา้จะไมย่กเหตนุีม้าเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกบับรษัิทฯ  หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีล่กูคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั )ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสา รของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู (
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งชาํระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะนําใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่ว เพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่งรวดเร็วกอ่น
ชาํระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีกํ่าหนดอยา่งเคร่งครัด  หากลกูคา้ไมป่ฏบิตัติามและวซีา่ไม่
ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซีา่ทีส่ถานฑตู บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พือ่อํานวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1  คน หากลกูคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีด่แูล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500  บาทตอ่ลกูคา้1 ทา่น  

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืคา่วซีา่ในทกุกรณี  หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตัว๋ใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไมว่า่ในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ทา่นนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้ - ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุล  หากลกูคา้ไมไ่ด ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้ -ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์  

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทวัร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจํานวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึจํานวนขัน้ตํา่ทีบ่รษัิทฯกําหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย
 เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้าํระมาแลว้เต็มจํานวน)ยกเวน้คา่วซีา่ (ก รณีลกูคา้ชาํระดว้ยบตัรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะนําใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจํ้าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง )กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิตั ิ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิกําหนด (และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้  หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่าํคญั ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่มค่รอบคลมุถงึการประกนัสขุภาพทกุกรณ ี
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ  โรคประจําตวั ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะนําใหท้า่นซือ้ประกนัสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจํานงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14. โปรแกรมทวัรน์ีบ้รษัิทฯเป็นเพยีงตวัแทนขายมไิดเ้ป็นผูดํ้าเนนิการ ลกูคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูดํ้าเนนิการทวัร์
โปรแกรมนีไ้ดต้ลอดเวลา ทัง้นี ้บรษัิทฯขอจํากดัความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจํานวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลกัฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ี้โดยตลอดแลว้จงึชําระเงนิมดัจํา 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที่ 

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 
 

 


