8 พระธาตุ ณ นครพนม 3วัน2คืน

สักการะพระธาตุประจาปี วอก
(ปี ลิง - ธาตุทอง)
สักการะพระธาตุประจาวันเกิดทั้ง
8 ณ เมืองนครพนม
สักการะองค์พญาศรีสตั ตนาคราช
ณ ลานพญาศรีสตั ตนาคราช เพือ่
ความสิริมงคล

ล่องเรือชมบรรยากาศแม่น้ าโขง
ในยามเย็น

เดินทางเดือนเมษายน-มิถุนายน 2564

เมนู แนะนา

 อาหารพื้ นเมืองเลิศรส
 ล่องเรือทานอาหารเย็น

ราคาเพียง …

12,990.WE 030 : BKK - KOP : 07.05 – 08.25

โดยรถตู ้ VIP 9 ที่
นัง่
วันที่

WE 033 : KOP - BKK : 17.25 – 18.50

รายการ
เช้า

1

2
3

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินนครพนม –
อนุ สรณ์สถานประธานโฮจิ มินห์ – วัดธาตุมหาชัย – วัดธาตุประสิทธิ์
– วัดท่าอุเทน – ผ่านชมสะพานมิตรภาพไทย-ลาว –
ล่องเรือทานอาหารเย็น
วัดพระธาตุศรีคุณ – วัดพระธาตุพนม – วัดพระธาตุเรณู –
วัดมรุกขนคร - 76A The Space - ถนนคนเดินนครพนม
วัดมหาธาตุ – ลานพญาศรีสตั ตนาคราช –
ตลาดอัมพร ตลาดอินโดจี น – JUNGLE SPACE CAFÉ –
สนามบินนครพนม – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

อาหาร
กลางวัน

โรงแรม
เย็น
SIRI REGENT HOTEL
หรือเทียบเท่า

-

SIRI REGENT HOTEL
หรือเทียบเท่า

-

วันที่ 1

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินนครพนม - อนุสรณ์สถานประธานโฮจิ มินห์ –
วัดธาตุมหาชัย – วัดธาตุประสิทธิ์ – วัดท่าอุเทน – ผ่านชมสะพานมิตรภาพไทย-ลาว –
ล่องเรือทานอาหารเย็น
(-/L/D)

05.30

คณะพร้ อ มกัน ณ สนามบิน สุ วรรณภู มิ อาคารผู้ โดยสารขาออกภายในประเทศ ชั้ น 4 เคาน์ เตอร์ C พบ
เจ้ าหน้ าที่คอยอานวยความสะดวกด้ านสัมภาระและบัตรโดยสาร
นาท่านออกเดินทางสู่ สนามบินนครพนม จังหวัดนครพนม ออกเดินทาง
โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE 030
เดินทางถึง สนามบินนครพนม จังหวัดนครพนม หลังจากรับสัมภาระเรียบร้ อยแล้ ว พบกับเมืองสงบริมฝั่ง
โขงมีจังหวัดที่มีสามสิ่งที่เป็ นที่สุด นั่นคือ มีพระธาตุพนม ที่เป็ นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่สี ุดในแผ่นดินอีสาน มีสะพาน
ข้ ามแม่นา้ โขงที่สวยที่สดุ และมีวิวที่สวยที่สดุ ที่สามารถเห็นได้ ชัดเจนที่สดุ จากฝั่งไทย เพราะตรงข้ ามกับจังหวัด
นครพนมคือเมืองท่าแขก แขวงคาม่วน ที่เต็มไปด้ วยภูเขาหินปูนสลับซับซ้ อน กลายเป็ นทัศนียภาพที่สวยงาม
นาท่านสู่ อนุ สรณ์สถานประธานโฮจิ มินห์ เป็ นสถานที่ท่มี ีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ อย่างมากเพราะใน
อดีต“ประธานโฮจิมินห์ ”หรื อที่คนละแวกนี้ เรี ยกกันว่ า“ลุงโฮ”เคยมาสร้ างบ้ านอาศั ยอยู่ท่นี ่ี เพื่ อหาแนวร่ วม
กลับไปกู้เอกราชให้ กบั ประเทศเวียดนามในช่วง 90 ปี ที่แล้ ว อนุสรณ์สถานแห่งนี้สร้ างบนเนื้อที่ 7 ไร่ เพื่อเป็ น
เกียรติประวัติแก่ประธานโฮจิมินห์ ทางการเวียดนามได้ มอบเงินจานวน45ล้ านบาทให้ จังหวัดนครพนมและ
สมาคมไทยเวียดนามเพื่ อทาการก่อสร้ างอนุ สรณ์สถานโฮจิมินห์ ภายในประกอบด้ วย ซุ้มประตูอนุ สรณ์สถาน
ประธานโฮจิมินห์ อาคารรูปปั้ นเคารพประธานโฮจิมินห์ อาคารจัดแสดงภาพชีวประวัติและหุ่นขี้ผ้ ึง จาลอง
ประธานโฮจิมินห์ อาคารจาหน่ายของที่ระลึก บ้ านพักจาลอง เปิ ดอย่างเป็ นทางการเมื่อปี พ.ศ.2559
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิน่
นาท่านสัก การะ พระธาตุมหาชัย พระธาตุ ประจาวันเกิด ของท่ านที่เกิดวันพุธ ประดิ ษฐานอยู่ ท่ี วัดธาตุ
มหาชัย อ.ปลาปาก องค์พระธาตุสงู 37 เมตร เป็ นที่บรรจุ พระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันต์ สิ่งสาคัญของ
วัดนี้คือ พระพุทธไชยสิทธิ์ เป็ นพระประธานในพระอุโบสถ และมีหอพระพุทธรูปปางห้ ามญาติ ซึ่งแกะสลั ก
จากไม้ สะเดาหวานที่ใหญ่ท่สี ุดในประเทศไทย กับภาพเขียนฝาผนังอุโบสถแสดงพุทธประวัติ มีลวดลายศิลปะ
ที่งดงาม เชื่อกันว่าผู้ท่ไี ปนมัสการพระธาตุมหาชัยจะประสบแต่ชัยชนะในชีวิต จะเป็ นนักประสานสิบทิศ โอภา
ปราศรัยดีค้าขายคล่อง พูดจามีคนเชื่อถือ
นาท่า นสักการะ พระธาตุ ประสิ ทธิ์ พระธาตุ วันเกิ ดของท่ านที่เ กิ ดวั นพฤหั สบดี ประดิษฐาน ณ วั ดธาตุ
ประสิทธิ์ เดิมเป็ นเจดีย์เก่าแก่ชารุดทรุดโทรมมีเถาวัลย์ปกคลุม ภายในอุโมงค์มีพระพุทธรูปเก่าแก่หลายองค์
ต่อมาพระธาตุประสิทธิ์ได้ รับการบูรณะ โดยเลียนแบบพระธาตุพนมในปี พ.ศ.2515 ได้ นาพระอุรังคธาตุของ
พระพุทธเจ้ าและอรหันตธาตุรวม 7องค์มาบรรจุไว้ ในองค์พระธาตุ มีตานานบอกไว้ ว่าพระธาตุแห่งนี้มีพระเป็ น
ผู้สร้ าง ที่สาคัญพระประธานของวัดอยู่ประจาทิศตะวันตก ตรงกับพระพฤหัสบดีท่อี ยู่ทศิ ตะวันตกเช่นกัน เชื่อ
ว่ าผู้ ท่ีไปนมัสการพระธาตุ ประสิทธิ์ จะได้ รับอานิสงส์ส่งผลให้ สัมฤทธิผลในการปฏิบัติงาน ก้ าวหน้ าสมดัง
ประสงค์
นาท่านสักการะ พระธาตุท่าอุเทน พระธาตุประจาวันเกิดของท่ านที่เกิดวันศุกร์ ประดิษฐานอยู่ ณ วัดท่าอุ
เทน อาเภอท่าอุเทน อยู่ติดริมฝั่งโขงพระธาตุองค์น้ ีมีส่งิ ที่ตรงกับเทพประจาวันศุกร์ คือพระธาตุหันไปทางทิศ
เหนือของพระธาตุพนม ตรงกับทิศประจาของพระศุกร์ เป็ นศิลปกรรมและปูชนียวัตถุองค์หนึ่งที่จาลองแบบมา
จากองค์พระธาตุพนมในยุคต้ น แต่มีขนาดเล็กกว่า ก่อด้ วยอิฐถือปูนเป็ นรูปสี่เหลี่ยม ฐานกว้ างและยาวด้ านละ
6 วา 3 ศอก สูง 33 วา(ประมาณ 66 เมตร) ภายในบรรจุพระธาตุของพระอรหันต์ ซึ่งพระอาจารย์ศรีทตั ถ์ได้

07.05
08.25

กลางวัน
บ่าย

เย็น

อัญเชิญมาจากเมืองย่างกุ้ง มีความเชื่อกันว่าผู้ท่เี กิดวันนี้เป็ นผู้ท่มี ีความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์รักอิสระรักสวยรั ก
งามผู้ท่ไี ปนมัสการพระธาตุแห่งนี้จะได้ รับอานิสงส์ให้ ชีวิตมีความรุ่งโรจน์เปรียบเสมือนพระอาทิตย์ข้ นึ ยามรุ่ง
นาท่าน ผ่านชมวิวสะพานมิตรภาพไทย-ลาว สะพานที่เชื่อมต่อระหว่างประเทศไทย (นครพนม) กับประเทศ
ลาว(คาม่วน) หนึ่งในสะพานที่มีความสาคัญของภาคอีสาน ปัจจุบันเป็ นเส้ นทางการคมนาคมขนส่งด้ านการค้ า
และการท่องเที่ยวรวมทั้งยังเป็ นสะพานที่มีความสวยงามมากอีกแห่งหนึ่งในประเทศไทยมีวิวด้ านหลังเป็ นภาพ
ภูเขาหินปูนของประเทศไทยลาวลูกน้ อยใหญ่ท่เี รียงรายสลับซับซ้ อน
บริการอาหารเย็น บนเรือล่องแม่น้ าโขง
ให้ ทา่ นชมวิวและสัมผัสบรรยากาศสองฟากฝั่งริมแม่นา้ โขงพร้ อมกับทานอาหารเย็นบนเรือ
นาท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่ กั ณ FORTUNE VIEW KHONG HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 2

วัดพระธาตุศรีคุณ – วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร – วัดพระธาตุเรณู – วัดมรุกขนคร –
76A The Space - ถนนคนเดินนครพนม
(B/L/D)

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่ า นสั ก การะ พระธาตุ ศ รี คุ ณ พระธาตุ ป ระจ าวั น เกิ ด ของท่ า นที่ เ กิ ด วั น อั ง คาร เป็ นปู ช นี ย สถาน
คู่บ้านคู่เมืองของชาวนาแก ประดิษฐานอยู่ใน วัดพระธาตุศรีคุณ อาเภอนาแกมีลักษณะคล้ ายพระธาตุพนม
ต่างกันที่ช้ันที่ 1 มี 2 ตอน เป็ นรูปสี่เหลี่ยมประดับรูปลายหินปั้น และชั้นที่ 2 สั้นกว่าองค์พระธาตุพนม ภายใน
บรรจุพระอรหันตธาตุของพระโมคคัลลานะ พระสารีบุตร และพระสังกัจจายนะ ตามตานานของพระธาตุองค์น้ ี
มีกษัตริย์นักรบเป็ นผู้ก่อสร้ าง ตรงกับลักษณะของคนที่เกิดวันอังคารซึ่งจะเป็ นนักต่อสู้ มีนา้ อดนา้ ทนเป็ นเยี่ยม
เชื่อว่าหากใครได้ ไปสักการะจะได้ อานิสงส์ มีศักดิ์ศรีทวีคูณ และจะเสริมพลังนักสู้ให้ มีจิตใจเข้ มแข็ง
นาท่านสักการะ พระธาตุพนม พระธาตุประจาวันเกิดของชาวปี วอกและพระธาตุประจาวันเกิดของท่านทีเ่ กิด
วันอาทิตย์ ประดิษฐาน ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เป็ นศาสนสถานที่มีความสาคัญที่สุดของภาคอีสาน
และเป็ นลาดับต้ นๆของประเทศไทย มีประวัติความเป็ นมานับพันปี เป็ นที่ประดิษฐาน “พระอุรังคธาตุ” ของ
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า เชื่อว่าพระธาตุองค์น้ ีเทวดาพระอาทิตย์เป็ นผู้สร้ าง ชาวบ้ านนิยมมากราบ
สักการะเพื่อความเป็ นสิริมงคลและจะได้ รับอานิสงส์มีบุญบารมี (ร่วมห่มพระธาตุ)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิน่
นาท่านสักการะ พระธาตุเรณู นคร พระธาตุ ประจาวันเกิดของท่ านที่เกิดวันจันทร์ พระคู่บ้านของชาวเรณู
นคร พระธาตุแห่งนี้ประดิษฐานอยู่ ณ วัดพระธาตุเรณู ใจกลางตัวอาเภอเรณูนคร โดยจาลองมาจากพระธาตุ
พนมองค์เดิม แต่เล็กกว่า ภายในเจดีย์บรรจุพระไตรปิ ฎก พระพุทธรูปทองคา พระพุทธรูปเงิน เพชรนิลจินดา
หน่องา เครื่องกกุธภัณฑ์ของพระยาและเจ้ าเมือง รวมถึงสิ่งของอื่นๆ เชื่อกันว่าคนที่เกิดวันจันทร์มักเป็ นคนมี
เสน่ห์ ใครได้ กราบไหว้ จะมีรูปงามผ่องใส ตรงกับลักษณะของเทพประจาวันจันทร์

กลางวัน
บ่าย

เย็น

นาท่านเดินทางสู่ วัดมรุกขนคร เพื่อทาการสักการะ พระธาตุมรุกขนคร พระธาตุประจาวันเกิดของท่านที่
เกิดวันพุธกลางคืน วัดมรุกขนครมีอายุมากกว่าสามร้ อยปี องค์พระธาตุหันหน้ าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ซึ่งเป็ นทิศประจาของผู้เกิดวันพุธกลางคืน เป็ น1ในพระธาตุบริวารของพระธาตุพนมองค์ท่อี ายุน้อยที่สุดสร้ าง
มายังไม่ถึงยี่สบิ ปี มีลักษณะคล้ ายพระธาตุพนม แต่ขนาดเล็กกว่าก่ออิฐถือปูนเป็ นผงสี่เหลี่ยม ฐานกว้ างด้ านละ
๒๐ เมตร พระธาตุสูง ๕๐.๙ เมตร เชื่อกันว่ าผู้ท่ีไปนมัสการพระธาตุ จะได้ รับอานิสงส์ส่งผลให้ เกิดความดี
ความชอบ เพิ่มความรัก ความสามัคคี
นาท่านเข้ าสู่ร้าน 76A The Space อีกหนึ่งร้ านกาแฟในอาเภอเมืองนครพนมที่ใช้ บ้านเดิมจากบ้ านเก่าของ
ชาวญวณอายุยาวนานกว่า 100 ปี มาตกแต่งใหม่ ทาเป็ นร้ านกาแฟ ปรับโฉมใหม่ให้ ยังเห็นโครงสร้ างของบ้ าน
หลังเดิม แต่เพิ่มเสน่ห์การตกแต่งให้ ดูน่านั่ง ให้ บริการทั้งเครื่องดื่มและของหวาน ให้ ท่านได้ เพลิดเพลินไปกับ
มุมถ่ายรูปภายในร้ านตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าบริการอาหารและเครื่องดื่ม)
นาท่านเข้ าสู่ ถนนคนเดินนครพนม ถนนคนเดินเลียบแม่นา้ โขงในตัวเมืองนครพนม โดยเส้ นทางเริ่มตั้งแต่
ท่าเรือท่องเที่ยว ไปสิ้นสุดที่หอนาฬิกาประวัติศาสตร์ บริเวณริมทางเรียงรายไปด้ วยอาหาร ของทานเล่น ของ
ใช้ ของฝากมากมายให้ ท่า นได้ เพลิ ดเพลิ นไปกับบรรยากาศและเลื อกซื้ อของที่มีให้ เลื อกสรรมากมายตาม
อัธยาศัย
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิน่
นาท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่ กั ณ FORTUNE VIEW KHONG HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 3

วัดมหาธาตุ – ลานพญาศรีสตั ตนาคราช – ตลาดอัมพร ตลาดอินโดจี น – JUNGLE SPACE CAFÉ
– สนามบินนครพนม - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
(B/L/-)

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านสู่ วัดมหาธาตุ อ.เมืองตั้งอยู่ริมฝั่งโขง ที่ประดิษฐานของ พระธาตุนคร พระธาตุคู่บุญของผูท้ ี่เกิดวัน
เสาร์ มีรูปแบบตามพระธาตุพนมองค์เดิม ภายในบรรจุ พระอรหันตสารีริกธาตุพร้ อมกับองค์พระพุทธรูป
ทองคา เงินบรรจุผอบไม้ จันทร์แดงและของมีค่าต่างๆจาก
ประชาชนผู้ มี จิ ตศรั ท ธาถวายบรรจุ เ อาไว้ ในองค์ พระธาตุ
พระธาตุแห่งนี้มีเทวดานพเคราะห์ประจาทิศตะวันตกเฉียง
ใต้ ปกปั กษ์รักษา เชื่อกันว่าผู้มาสักการะจะได้ อานิสงส์ส่งผล
ให้ มีบุญวาสนาเป็ นเจ้ าคนนายคน
นาท่านเดินทางเพื่อไหว้ สักการะ ลานพญาศรีสตั ตนาคราช
แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ จ.นครพนม ประดิษฐานบนริมฝั่ง
แม่ น้า โขง บนลานศรี สั ต ตนาคราช เป็ นองค์ พ ญานาค

กลางวัน
บ่าย

15.25
17.25
18.50

ทองเหลื อ งที่ใหญ่ ท่ีสุดของภาคอีสาน มี ความสวยงามและโดดเด่ น องค์ พ ญาศรี สัตตนาคราช หล่ อ ด้ ว ย
ทองเหลือง มีนา้ หนักรวม 9,000 กก. เป็ นรูปพญานาคขดหาง 7 เศียร ประดิษฐานบนแท่นฐานแปดเหลี่ยม
ความกว้ าง 6 เมตร ความสูงทั้งหมดรวมฐาน 15 เมตร สามารถพ่นนา้ ได้ มีความเชื่อที่ว่า หากได้ มาขอพรหรือ
บนบานองค์พญาศรี สัตตนาคราชจะประสบผลสาเร็จตามที่ต้ังใจเพราะเชื่อว่ ามีความศักดิ์สิทธิ์ ทาให้ สถานที่
แห่งนี้น่ีเต็มไปด้ วยผู้คนจากทั่วสารทิศที่มาบูชาและขอพรองค์พญานาค เป็ นอีกจุ ดท่องเที่ยวหนึ่งในจังหวั ด
นครพนม ที่ต้องไม่พลาดแวะมากราบไหว้ ของพรองค์พญาศรีสตั ตนาคราช เพื่อความเป็ นสิริมงคล
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิน่
แวะซื้อของฝาก ณ ตลาดอัมพร ตลาดอินโดจี น ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมนา้ โขง ศูนย์จาหน่ายสินค้ าของฝากเมือง
นครพนม ที่น่ีเป็ นศูนย์รวมร้ านค้ ามากมาย สินค้ ามากมายหลาหลายชนิด ตั้งแต่ของกินยันของใช้ ให้ ทา่ นเลือก
ชมของฝากกลับไปฝากญาติสนิท มิตรสหายของท่านอย่างจุใจ พร้ อมบรรยากาศริมนา้ โขงที่งดงวาม
แวะร้ านคาเฟ่ สุดชิลล์กับบรรยากาศสุดธรรมชาติ ณ ร้ าน JUNGLE SPACE CAFÉ คาเฟ่ ที่เป็ นที่ร้ ูจักกันดีใน
เรื่ องของบรรยากาศท่ามกลางขุน เขาให้ ท่านพั กผ่อนหย่ อนใจและถ่ ายรูป ตามมุ มต่ างๆ บริ เวณคาเฟ่ ตาม
อัธยาศัย มาถึงที่น่ีไม่ควรพลาดเมนูเฉพาะของทางร้ าน กับเมนูพิซซ่าเตาฟื นสูตรอิตาเลี่ยนแท้ ๆ ที่โดดเด่นเรื่อง
ของรสชาติและเนื้อแป้ ง (ไม่รวมค่าบริการอาหารและเครื่องดื่ม)
จากนั้นได้ เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ สนามบินนครพนม จังหวัดนครพนม
นาท่านเดินทางกลับสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยสมายล์ (THAI SMILE)
เทีย่ วบินที่ WE 033
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ

ค่าบริการ
วันเดินทาง

ราคาผูเ้ ดินทาง 6-8 ท่าน
พักห้องละ 2 – 3 ท่าน
( 1 รถตู ้ )

พักเดีย่ วเพิม่

12,990.-

5,990.-

2-4, 9-11, 16-18, 23-25 เมษายน 2564
7-9, 14-16, 21-23, 29-31 พฤษภาคม 2564
11-13, 18-20, 25-27 มิถุนายน 2564

อัตรานี้ รวม
1. ค่าตัว๋ เครือ่ งบินไป - กลับ กรุงเทพฯ – นครพนม( นา้ หนักกระเป๋ าโหลดใต้ เครื่อง 20 กิโลกรัม )
2. ค่ารถตู้ หรือ รถบัสปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
3. ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ
4. ค่าอาหาร / เครื่องดื่ม / อาหารว่าง ตามที่ระบุในรายการ
5. ค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ทุกแห่ง
6. ค่ามัคคุเทศก์และทีมงาน อานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
อัตรานี้ ไม่รวม
1. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอื่นๆ อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่ผ้ ูเดินทางสั่งรับประทานเอง, มินิบาร์ในห้ องพัก ฯลฯ
2. ค่าใช้ จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงการเดินทางที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
3. ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ สาหรับชาวต่างชาติ
4. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
เงือ่ นไขการให้บริการ
1. ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่ามัดจา ท่านละ 8,000 บาท ส่วนที่เหลือทั้งหมดชาระก่อนการเดินทาง 15 วัน
2. ระหว่างการเดินทาง ถ้ าท่าน ไม่ร่วมการเดินทางพร้อมหมู่คณะ ถือว่าท่าน สละสิทธิ์ ในส่วนนั้นๆ ไม่สามารถ
เรียกร้ องสิทธิ์ใดๆ กับทางบริษัทได้

เงือ่ นไขการยกเลิก
1. ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ท้งั หมด (ยกเว้ นเงินมัดจา)
2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15-29 วัน ก่อนการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้ จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคา
ทัวร์ในทุกกรณี
3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้งั หมดในทุกกรณี
หมายเหตุ
1. การเดินทางในแต่ละครั้ง ต้ องมีผ้ ูเดินทาง จานวนตั้งแต่ 6 ท่านขึ้นไป
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ เพื่อให้ เป็ นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทั้งนี้
จะคานึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญ

