
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

06.00 น. พร้อมกันท่ีสนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารภายในประเทศ  เคาน์เตอรส์ายการบนินกแอร ์  

ประตู 14 โดยมีเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

08.00 น. ออกเดินทางสู่ จังหวดันครพนม โดยเท่ียวบิน DD 380 (ใช้ระยะเวลาเดินทาง โดยประมาณ 1 

ชั่วโมง 20 นาท)ี *บนเที่ยวบินไม่มบีรกิาร อาหารท้ังขาไปและกลับ* 

 

09.10 น. ถึงท่าอากาศยานนครพนม รับสัมภาระ เรียบร้อยแล้ว หลังจากน้ันเดินทางไปยัง อ.บ้านแพง 

 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) 

11.00 น. แวะขอพรศาลปู่อือลือนาคราช 

ต านานปู่อือลือท่ีข้องเก่ียวกับบึงโขง

หลงน้ัน เช่ือว่า เกิดจากการล่มเมือง

ของพญานาค ซึ่งเกิดจากความรักท่ี

ไม่สมหวังระหว่างพญานาคกับมนุษย์ 

ท าให้เมืองท่ีเจริญรุ่งเรืองล่มสลาย 

บริเวณแห่งน้ีเดิมเป็นท่ีต้ังเมือง ช่ือรัต

พานคร พญานาคผู้ถูกสาบแห่งบึง

โขงหลง  

 

วันแรก กรุงเทพฯ • นครพนม • ศาลปู่อือลือนาคราช •  ล่องเรอืเกาะดอนโพธิ ์• ถ้านาค ี• บึงกาฬ  

               (-/กลางวัน/เย็น) 

 

   



 

 

 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร 

จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ ถ้านาคี ของดีคู่  ถ้านาคา  ส าหรับ “ถ้านาคี” ต้ังอยู่ทางฝ่ัง อ.บ้านแพง จ.

นครพนม เป็นแหล่งท่องเท่ียวน่าสนใจเช่ือมโยงความเช่ือในเรื่องพญานาคกับถ้านาคา    ถ้านาคี มี

ลักษณะเป็นเพิงหินขนาดใหญ่และมีลวดลายของเกล็ดพญานาคบนพ้ืนผิวของหิน (คล้ายถ้านาคา)  

มีก้อนหินใหญ่ลักษณะเหมือนหินหัวงูอยู่ไม่ไกลกัน อีกท้ังหากเดินทางต่อไปอีกราวคร่ึงกิโลเมตรก็

จะมีจุดชมวิว “ผานาคี” เป็นจุดชมวิวแม่น้าโขงท่ีงดงามอีกด้วย  ส าหรับ ถ้านาคี ไข่พญานาค 

เศียรพยานาค เป็นจุดท่องเท่ียวท่ีอยู่ในเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติสายใหม่ ภูลังกาเหนือ หรือ 

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

เท่ียวชม ได้แก่ น้าตกตาดโพธ์ิ-ถ้านาคี-วังนาคี-ผานาคี-หินสาลึคึ-ลานธรรม (หัวภู)-หินพญาศรีสัตต

นาคราช-ไข่พญานาค-หินโลมา (วาฬ) -เจดีย์กองข้าวศรีบุญเนาว์ และเศียรพญานาค (องค์ท่ี 9) ท่ี

เพ่ิงค้นพบใหม่ล่าสุด 

 

 



 

 

 

 

    



 

 

 

จากน้ัน  น าท่านล่องเรือบึงโขงหลง ไหว้ขอพรปู่อือลือ วังปู่เจ้าอือลือนาคราช ณ เกาะดอนโพธิ ์ 

 

 



 

 

 

ค่า     บรกิารอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร   

ที่พกั  โรงแรมคิงส์พาเลส อ.เซกา  หรอืเทียบเท่าระดับเดียวกัน 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพัก

จะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 

 
 

04.00 น. น าพาทุกท่านชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ  หินสามวาฬ ณ ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์ 

ท่ีน่ีโดดเด่นด้วยภูเขาหินทราย หน้าผา ถ้า กลุ่มหินรูปทรงต่างๆ และผืนป่าท่ีอุดมสมบูรณ์ (เปลี่ยน

ยานพาหนะเป็นรถของอาสาป่าไม้ ภูสิงห์) ชม หินสามวาฬ ชมพระอาทิตย์ตกท่ีหิน หินสามวาฬ

โดยมีลักษณะเป็นภูเขาหินทรงมนทอดตัวยาวเรียงกัน 3 ก้อน มองจากทางอากาศจะเห็นคล้ายเป็น

วาฬพ่อ แม่ ลูก ว่ายน้าด้วยกัน ซึ่งน้าในท่ีน่ีก็คือผืนป่าท่ีเขียวขจีน่ันเอง  

 

 

วันที่สอง ชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ จุดชมวิวหินสามวาฬ • ถ้านาคา •  ถนนคนเดินนครพนม         

              (เช้า/กลางวัน/-) 

 

 



 

 

 

จากน้ัน อิสระให้ท่านถ่ายภาพแห่งความประทับใจ ชมพระอาทิตย์ขึ้น ตามอัธยาศัย 

 บรกิารอาหารเช้าแบบท้องถิ่น (ข้าวจี+่หมูป้ิง) 

จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ ถ้านาคาหรอื ถ้าพญานาค ต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติภูลังกา อ.บึงโขงหลง จ.

บึงกาฬ เหตุท่ีถ้าแห่งน้ีได้ข้ึนช่ือว่า ถ้านาคา เน่ืองจากมีหินและผนังถ้าดูคล้ายพญนาคท่ีมีรูปทรง

คล้ายพญานาคหรืองูขนาดใหญ่นอนขดตัว โดยมีส่วนส าคัญ ๆ ท้ังส่วนหัว ล าตัว และเกล็ดพญานาค 

(ตามจินตนาการและความเช่ือของชาวบ้าน)ตามต านานเรื่องเล่าเชื่อมโยงกับความเชื่อของถ้า

แห่งนีว้่า ถ้านาคาคือพญานาคหรอืงูยักษ์ที่ถูกสาปให้กลายเป็นหิน  

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

เที่ยง   บรกิารอาหารกลาง ณ รา้นอาหาร 

จากน้ัน น าท่านเดินทางเข้าสู่ จังหวัดนครพนม เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นับเป็น

เมืองชายแดนท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ ความสวยงามของทิวทัศน์ และมีความหลากหลายของ

วัฒนธรรมและชาติพันธ์ุ  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช่ัวโมง 

เย็น      อิสระอาหารเย็น น าท่านเดินถนนคนเดินนครพนมตามอัธยาศัย พร้อมสักการะพญาศรีสัตต

นาคราช แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดนครพนม ประดิษฐานอยู่ริมฝ่ังแม่น้าโขง สร้างข้ึนเพ่ือเป็น

การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและความเช่ือเก่ียวกับพญานาคของชาวไทยและชาวลาวท่ีอาศัย

อยู่ริมแม่น้าโขง ท่ีมีความศักด์ิสิทธ์ิในฐานะเป็นผู้ดูแลปกปักษ์รักษาแถบลุ่มน้าโขง รักษาพุทธ

ศาสนาและองค์พระธาตุพนม  

 

ที่พกั  เข้าสู่ที่พกั โรงแรมยูโฮมหรอืเทียบเท่า จ.นครพนม 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวรเ์ป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพัก

จะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน 



 

 

 

 
เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนั้น น าท่านสู่ พระธาตุพนม (Phra That Phanom) พระธาตุประจ าวันอาทิตย์ ณ วัดพระธาตุพนม

วรมหาวิหาร อ าเภอธาตุพนม จากการขุดค้นทางโบราณคดีพบว่า พระธาตุพนมสร้างข้ึนระหว่าง 

พ.ศ. 1200-1400 ตามต านานกล่าวว่า ผู้สร้างคือ พระมหากัสสปะ พระอรหันต์ 500 องค์ และท้าว

พระยาเมืองต่างๆ โดยภายในองค์พระธาตุบรรจุพระอุรังคธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และของ

มีค่าอีกมากมาย ต่อมา พ.ศ.2485 ได้รับการยกฐานะให้เป็นพระอารามหลวงช้ันเอกชนิด

วรมหาวิหาร เปล่ียนช่ือเป็น "วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร"ถือเป็นสถานท่ีอันศักด์ิสิทธ์ิ “เช่ือกันว่า

ผู้ท่ีได้นมัสการพระธาตุครบ 7 คร้ัง จะถือว่าเป็น “ลูกพระธาตุ” เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและจะมีความ

เจริญรุ่งเรือง หรือแม้แต่การได้มากราบพระธาตุพนม 1 คร้ัง ก็ถือ เป็นมงคลแก่ชีวิตแล้ว” 

 

วันที่สาม พระธาตุพนม (พเิศษ พธิแีห่ผ้าห่มพระธาตุพนม) • พระธาตุน้อยศรบีุญเรอืง •  

พระธาตุมรุกขนคร • ดอนเมือง กรุงเทพฯ      (เช้า/กลางวัน/-) 

 

 



 

 

 

 

ขั้นตอนส าคัญของพธิกีรรม คือ ขั้นเตรยีมห่มพระธาตุ โดยผ้าที่น ามาห่มพระธาตุพนมจะใช้สเีหลือง 

ก่อนที่จะแห่ผ้า พระสงฆ์จะน ากล่าวค าบูชาถวายและเดินน าหน้าขบวนแห่เป็นการถวายเครื่องสักการะบูชาแด่

พระพทุธเจ้า 

 

 

จากน้ัน แวะ พระธาตุน้อยศรบีุญเรอืง ประดิษฐานอยู่ จังหวัดนครพนม สร้างข้ึนเพ่ือจะขอแบ่งพระอุรังค 

ธาคุ ท่ีพระมหากัสสปะเถระเป็นผู้อัญเชิญมาจากชมพูทวีปเพ่ือมาประดิษฐานท่ีภูก าพร้า แต่ว่าไม่ 

สามารถจะแบ่งพระอุรังคาตุให้ได้ พระมหากัสสปะเถระจึงได้ เหาะกลับไปอัญเชิญพระอังคารของ 



 

 

 

พระพุทธเจ้าแบ่งมาให้แทน สร้างข้ึนในสมัยพระยานันทเสนซึ่งเป็นกษัตริย์ครองเมืองศรีโคตรบูรณ์ 

เดิมต้ังดินแดนท่ีใต้ปากเซบ้ังไฟ ประเทศลาว ต่อมาหลังจากพระยานันทเสนทิวงคตได้เกิดโรค

ระบาดจึงได้ย้ายเมืองมาต้ังเหนือพระธาตุพนมในดงไม้รวก จึงขนานนามเมืองข้ึนว่า มรุกขนคร 

แล้วได้มีการสร้างพระธาตุน้อยเกิดข้ึนเพ่ือบรรจุพระอังคารของพระพุทธเจ้า  ให้เป็นพระธาตุ

บริวารขององค์พระธาตุ  

 

จากนั้น น าท่านสักการะ พระธาตุมรุกขนคร  ลักษณะคล้ายพระธาตุพนม เป็นพระธาตุบริวารของพระธาตุ

พนมองค์ท่ีอายุน้อยท่ีสุด แต่วัดมรุกขนคร มีอายุเกือบสามร้อยปีมาแล้ว สร้างโดยพระบรมราชา 

ท่านเจ้าเมืองมรุกขนคร เคยเป็นวัดประจ าเมืองท่ีมีความเจริญมาก จนถึงปี พ.ศ. 2310 ตัวเมืองถูก

น้ากัดเซาะตล่ิงพัง เกิดโรคระบาด ผู้คนล้มตายเป็นจ านวนมาก จึงได้ย้ายไปต้ังเมืองใหม่ท่ีบ้าน

หนองจันทน์ ต าบลท่าค้อ อ าเภอเมือง  ด้านบนข้ึนไปบรรจุพระสารีริกธาตุอันศักด์ิสิทธ์ิ ท่ีได้จากการ

ค้นพบซากปรักหักพังของพระธาตุในอดีต พร้อมท้ังแก้ว แหวนเงินทอง ซึ่งมีบันไดข้ึนไปแต่มีประตู

ปิดก้ันเอาไว้ และยังมีศาสนสถานและส่ิงศักด์ิสิทธ์ิส าคัญอีก เช่น อุโบสถวัดมรุกขนคร เป็นอุโบสถ



 

 

 

สวยงามโดดเด่นด้วยตราสัญลักษณ์ ครองสิริราชสมบัติ 50 ปี ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายใน

อุโบสถเปิดให้เข้า สักการะองค์พระประธาน ศาลเจ้าปู่ขอม พญานาค 3 ตน และพระโพธิสัตว์

กวนอิม 

 

เที่ยง     บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร พเิศษ!! เมนูปลาจุ่มแม่น้าโขง 

สมควรแก่เวลา พาท่านเข้าสูท่่าอากาศยานนครพนม เช็คอิน โหลดสัมภาระ 

16.45 น. ออกเดินทางกลับสู่ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ เท่ียวบินท่ี DD 387 

17.55 น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอ้มความประทับใจมิรูล้ืม 

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

 



 

 

 

 
อัตราค่าบรกิารและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

 

เริม่เดินทาง กลับจากเดินทาง รถตู้ปรบั
อากาศ 

จ านวน ราคาผู้ใหญ ่
ต่อท่าน 

ราคาเด็ก 
ไม่มเีตียง 

พกัเดี่ยว
เพิม่ 

03 มิ.ย.65 05 มิ.ย.65 รถตู้ 8 ท่ีน่ัง 16+1 8,999 8,499 2,500 

10 มิ.ย.65 12 มิ.ย.65 รถตู้ 8 ท่ีน่ัง 16+1 8,999 8,499 2,500 

24 มิ.ย.65 26 มิ.ย.65 รถตู้ 8 ท่ีน่ัง 16+1 7,999 7,499 2,500 

01 ก.ค.65 03 ก.ค.65 รถตู้ 8 ท่ีน่ัง 16+1 8,999 8,499 2,500 

08 ก.ค.65 10 ก.ค.65 รถตู้ 8 ท่ีน่ัง 16+1 8,999 8,499 2,500 

15 ก.ค.65 17 ก.ค.65 รถตู้ 8 ท่ีน่ัง 16+1 9,999 9,499 2,500 

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

29 ก.ค.65 31 ก.ค.65 รถตู้ 8 ท่ีน่ัง 16+1 9,999 9,499 2,500 

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

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

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



 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

14 ต.ค.65 16 ต.ค.65 รถตู้ 8 ท่ีน่ัง 16+1 9,999 9,499 2,500 

21 ต.ค.65 23 ต.ค.65 รถตู้ 8 ท่ีน่ัง 16+1 9,999 9,499 2,500 

 
** การนัตีต้ังแต่ 8 ท่านข้ึนไปออกเดินทาง ไม่มหีัวหน้าทัวร ์ ** 

 

กรุป๊เดินทาง 16 ท่านข้ึนไป มหีัวหน้าทัวรเ์ดินทางจากกรุงเทพฯ 
 

อัตราค่าบรกิารรวม 

ต๋ัวเคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป-กลับพร้อมกรุ๊ป เป็นต๋ัวราคาพิเศษไม่สามารถเปล่ียนแปลงหรือเล่ือนวันเดินทาง

ได้ หากลูกค้ามีความประสงค์ท่ีจะเล่ือนวันเดินทางหรืออยู่ต่อไม่กลับพร้อมกรุ๊ป ลูกค้าจะต้องท าการซื้อต๋ัว

เคร่ืองบินใหม่เท่าน้ัน 

  น้าหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเคร่ืองไม่เกิน 20 กก. ถือข้ึนเคร่ืองไม่เกิน 7 กก. 

  โรงแรมท่ีพัก 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)  กรณีพัก 3 ท่าน จะเป็นเตียงเสริม 

  อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธ์ิในการสลับม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

  ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

  ค่ารถตู้รับ-ส่งพร้อมคนขับรถตามสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

  ค่าหัวหน้าทัวร์น าเท่ียวตามรายการ 

  ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

  ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  



 

 

 

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีท่ีได้รับ

อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัว

ของผู้เดินทาง 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังเพ่ิมพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซัก

รีด ท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, 

การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังท่ี

เมืองไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปมัคคุเทศก์ , ไกด์ท้องถ่ิน , คนขับรถ 300 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (บังคับตามระเบียบธรรมเนียม) 

**หากท่านพึงพอใจในการให้บริการของมัคคุเทศก์ สามารถให้เพ่ิมได้ตามสินน้าใจและความพึงพอใจของทุกท่าน 

เง่ือนไขการส ารองท่ีน่ังกรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนท าการจองหากท่านช าระเงินแล้วจะถือว่าท่าน

ยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าวท้ังหมดและไม่สามารถเรียกร้องใดๆได้ทุกกรณี 
 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่งและการยกเลิกทัวร์ 

เอกสารท่ีใช้ประกอบการเดินทาง 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

 เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 หรือใบรับรองผลการตรวจโควิด 

การจองทัวร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทางและช าระค่ามัดจ าทัวร์ท่านละ 5,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระก่อน

การเดินทางอย่างน้อย 20 วัน 

กรณียกเลิก :  

 แจ้งยกเลิกหรือเล่ือนวันเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง : หักค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกิดขึ้น อาทิ ค่ามัดจ าต๋ัวเครื่องบิน ,  

          รถตู้ VIP,ค่าโรงแรมที่พัก ,ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเที่ยว ,  

          ค่าบริการ     

 แจ้งยกเลิกหรือเล่ือนวันเดินทาง 15-29 วัน  : ยึดเงินค่าทัวร์ 50% และ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ  

           ค่ามัดจ าต๋ัวเครื่องบิน , รถตู้ VIP, ค่าโรงแรมที่พัก  

          ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีท่องเที่ยว , ค่าบริการ 



 

 

 

 ในกรณีช าระค่าทัวร์เต็มจ านวนแล้ว แจ้งยกเลิกหรือเล่ือนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บ

เงินค่าทัวร์ท้ังหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆท้ังสิ้น   

เง่ือนไขการยกเลิกทัวรเ์ป็นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคเุทศก์ พ.ศ.2551 

 

 

กรณีเจ็บป่วย :  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะท า

การเล่ือน   การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังน้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือ

เล่ือนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทาง

ไม่ครบตามจ านวนท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ (8 ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้

เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 

 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

 พาหนะ , ราคา และ รายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์

ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดความล่าช้าจาก การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล ,

สายการบินยกเลิกบินหรือเปล่ียนแปลงเวลาบินและเท่ียวบิน ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

หรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะ

ปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึ่งไม่ได้

เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเท่ียว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่

นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

กรณจีองทัวรวั์นหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์,วันหยุดยาวต่อเน่ือง และได้มีการแจ้งยกเลิกทัวร ์

ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าทัวรท้ั์งหมด โดยไม่มเีง่ือนไขใด ๆ ท้ังสิ้น 



 

 

 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ

,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบ

เหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิด

จากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 
 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง*** 


