DAY1

สนามบินดอนเมือง-สนามบินนครพนม-พระธาตุท่าอุเทน-พระพุทธบาทเวิน
ปลา - พิ พิ ธ ภัณ ฑ์จ วนผู ว้ ่ า นครพนม - Jungle Space Cafe & Bistro - ที่ พกั
พักผ่อน & ทาธุระส่วนตัว – ถ่ายรูปพญาศรีสตั ตนาคราช (B/L/D)

06.00 น.

คณะพร้ อมกั น ที่ สนามบิ น ดอนเมื อ ง อาคาร 2 ผู้ โ ดยสารขาออกในประเทศชั้ น 3
เคาน์ เ ตอร์ สายการบิ น AIR ASIA (FD) กรุ ณ าสั ง เกตป้ ายรั บ ที่ ส นามบิ น ➔
FRIENDLY TRIP TRAVEL โดยมีเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับ และ อานวย
ความสะดวกด้ านสัมภาระเช็คอินท์

สามารถนาสัมภาระหิ้ วขึ้ นเครื่องได้ 7 กก. (ทัวร์ไม่รวมน้ าหนักกระเป๋ าโหลดใต้ทอ้ งเครื่อง)
08.30 น.
10.00 น.
จากนั้น

เหิรฟ้ า บินตรงสู่จังหวัดนครพนม โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD3398
ถึงจังหวัดนครพนม หลังจากนั้นนาท่านเดินทางโดยรถตู้ เพื่อไปรับประทานอาหารเช้ า ณ
ร้ านปากหม้ อศรีเทพ ชิมข้ าวเกรียบปากหม้ อเวียดนามร้ านดังของชาวนครพนม (1)
นาท่านเดินทางสู่ พระธาตุท่าอุเทน องค์พระธาตุหันหน้ าไปทาง ทิศเหนือ และตั้งอยู่ทาง
เหนือสุดของพระธาตุพนม องค์พระธาตุมีลักษณะ เป็ นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนเป็ นผังรูปสี่เหลี่ยม
คล้ ายพระธาตุพนม มีขนาดของฐานที่เล็กกว่า แต่สูงกว่าพระธาตุพนม บริเวณฐาน และชั้น
เรียนธาตุมีลายปูนปั้นงดงาม ไม่ปรากฏประวัติ
การก่อสร้ างที่แน่ชัด ทราบประวัติเท่าที่จารึกไว้
ที่ก าแพงพระธาตุ ซึ่ ง กล่ า วว่ า พระอาจารย์
สีทัตถ์ ญาณสัม ปั น โน ได้ เ ป็ นหั ว หน้ าชั กชวน
พระภิกษุสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาทั่วไปร่วมกัน
ก่อสร้ างขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2455 แล้ วเสร็จในปี
พ.ศ. 2554

จากนั้น

นาท่านเดินทางสู่ พระบาทเวินปลา เป็ นรอย
พระพุทธบาทหนึ่งเดียวในโลกที่พระพุทธเจ้ า
ประทับรอยพระบาทบนโขดหินกลางลานา้ โขง
และเป็ นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีชาวไทย-ลาวให้ ความ
เคารพนับถือมาตั้งแต่ยุคโบราณและถูกบันทึก
ในตานานพระอุรังคธาตุ กล่าวถึง พระบาทเวิน
ปลาที่พระพุทธเจ้ าอธิษฐานรอยพระบาทไว้ ท่ี
ก้ อนหิน

เที่ยง
จากนั้น

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (2)
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ จ วนผู ้ว่ า
ราชการจั ง หวัด นครพนม หรื อ จวนผู้ ว่ า
หลังเก่านครพนม ตั้งอยู่ท่ถี นนสุนทรวิจิตร
บริ เ วณริ ม ถนนเลี ย บโขง ต าบลในเมื อ ง
อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ดนครพนม เดิ ม เป็ น
ทรั พ ย์ สิ น ส่ ว นตั ว ของพระยาอดุ ล ยเดช
สยามเมศวรภัคดีพิริยพาหะ (อุ้ย นาครทรรพ) เทศาภิบาลมณฑลอุดรธานี ซึ่งเป็ นผู้ว่า
ราชการจังหวัดนครพนมคนแรก ก่อสร้ างสร้ างระหว่างปี พ.ศ. 2455-2457 ผู้สร้ างเป็ น
ชาวญวน ชั้นบนและล่างไม่มีเสา และไม่มีการตอกตะปูแม้ แต่ดอกเดียว ใช้ การเข้ าเดือยไม้
เป็ นสถาปัตยกรรมดีเด่นใน จังหวัดนครพนม

จากนั้น

แวะนั่งชิวๆที่คาเฟ่ Jungle Space Cafe & Bistro คาเฟ่ สุดเท่ช่ ือดังแห่งนครพนม รายล้ อม
ด้ วยภูเขาต้ นไม้ น้อยใหญ่ และสนามหญ้ าสีเขียวสดใส ให้ ฟีลเหมือนคาเฟ่ ในเขาใหญ่ ตัวร้ าน
สีดาทรงสามเหลี่ยมกระจกสีดาแบบโมเดิร์นได้ กลิ่นอายแบบบ้ านนอร์ดิก ด้ านหน้ ามีป้ายสี

เหลืองบอกทิศทางยังประเทศต่างๆ ได้ ฟีลแบบเมืองนอกไปอีกจากนั้นนาท่านเดินทางสู่ท่พี ัก
เพื่อให้ ท่านได้ พักผ่อนและทาธุระส่วนตัวกัน
17.00 น.

นาท่านเดินทางสู่ พญาศรี สตั ตนาคราช
แลนด์ ม าร์ ค แห่ ง ใหม่ ข อง จ.นครพนม
ประดิษฐานบน ริ มฝั่งแม่ น้าโขง บนลาน
ศรี สั ต ตนาคราช หน้ า ส านั ก งาน ป่ าไม้
ถนนสุ น ทรวิ จิ ต ร ในเขตเทศบาลเมื อ ง
นครพนม เป็ นองค์พญานาคทองเหลือง
ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ของภาคอี ส าน มี ค วาม
สวยงาม โดดเด่น องค์พญาศรีสัตตนาคราช หล่อด้ วยทองเหลือง มีนา้ หนักรวม 9,000 กก.
เป็ นรูปพญานาคขดหาง 7 เศียร

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (3)

จากนั้น

นาคณะเข้าสู่ที่พกั ณ The River Hoel หรือเทียบเท่า (คืนที่ 1)

DAY2

นมัสการพระธาตุพนม – แพหนองหวาย - วัดมรุกขนคร - หอนาฬิกา
เวียดนามอนุสรณ์ – ถนนคนเดินนครพนม

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)

จากนั้น

นาท่านเดินทางสู่ พระธาตุพนม ศาสนสถาน
อันศักดิ์สทิ ธิ์แห่งอีสาน พระบรมธาตุท่แี สดง
ถึงความเจริ ญรุ่งเรื องทางพุทธศาสนาของ
นครพนมมาแต่ โบราณกาล สร้ างขึ้นเมื่อต้ น
พุทธกาลประมาณ พ.ศ.๘ ในสมัยอาณาจักร
ศรีโคตรบูรเจริญรุ่งเรือง ประดิษฐานอยู่บน
ภู ก าพร้ า ตั้ ง ตระหง่ า น อยู่ ริ ม ฝั่ ง โขง เป็ น
สถานที่ครั้งหนึ่งพุทธองค์เคยเสด็จมาโปรดสัตว์น้อยโหญ่ ตามตานานอุรังคธาตุกล่ าวถึง
พระมหากัสสปะและพระอรหันต์ ๕๐๐ องค์ ได้ นาพระอุรังคธาตุ (กระดูกส่วนหน้ าอก) ของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ ามาจากชมพูทวีปและท้ าวพญาผู้ครองนครทั้ง ๕ เป็ นประธาน ในการ
สร้ างที่ประดิษฐานพระอุรังคธาตุ อันเป็ นที่ต้งั ของพระธาตุพนมในปัจจุบัน

จากนั้น

นาท่านเดินทางสู่ แพหนองหวาย พื้นที่ ต.ฝั่งแดง อ.ธาตุพนม มีประชาชน นักท่องเที่ยว
ทยอยเดินทางมาท่องเที่ยวพักผ่อน ล่ องแพชมธรรมชาติ ชิมเมนู อีสาน และเล่ นน้าคลาย
ร้ อน “หนองหวาย” เป็ นแหล่งนา้ ธรรมชาติ เดิมชาวบ้ านใช้ ทาการเกษตร มีเนื้อที่กว่า 100
ไร่ เชื่อมกับสายนา้ ก่า ก่อนไหลลงนา้ โขง จากนั้นได้ รับการพัฒนาขุดลอกเพื่อให้ มีนา้ เก็บกัก
ตลอดปี ต่ อมาชาวบ้ านจึงได้ หารือกันวางแนวทางในการพัฒนาเป็ นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ธรรมชาติ นวัตวิถี จึงมีการจัดตั้งกลุ่มล่องแพขึ้น เพื่อบริการประชาชน นักท่องเที่ยว
ได้ เดินชมบรรยากาศริมแม่นา้ โขง

เที่ยง
จากนั้น

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (5)
นาท่านเดินทางสู่ พระธาตุมรุกขนคร เป็ น พระธาตุบริวารของพระธาตุพนมองค์ท่อี ายุ
น้ อยที่สุด แต่วัดมรุกขนคร มีอายุเกือบสามร้ อยปี มาแล้ ว สร้ างโดยพระบรมราชา ท่านเจ้ า
เมืองมรุกขนคร เคยเป็ นวัดประจาเมืองที่มีความเจริญมาก จนถึงปี พ.ศ. ๒๓๑๐ ตัวเมือง
ถูกนา้ กัดเซาะตลิ่งพัง เกิดโรคระบาด ผู้คนล้ มตายเป็ นจานวนมาก จึงได้ ย้ายไปตั้งเมืองใหม่
ที่บ้ า นหนองจั น ทน์ ต าบลท่ า ค้ อ อ าเภอเมื อ งด้ า นบนขึ้ นไปบรรจุ พ ระสารี ริ ก ธาตุ อั น
ศักดิ์สิทธิ์ ที่ได้ จากการค้ นพบซากปรักหักพังของพระธาตุในอดีต พร้ อมทั้งแก้ ว แหวนเงิน
ทอง ซึ่งมีบันไดขึ้นไปแต่มีประตูปิดกั้นเอาไว้

จากนั้น

นาท่านเดินทางสู่ หอนาฬิกาเวียดนามอนุ สรณ์ ตั้งอยู่ท่ี
ถนนสุน ทรวิ จิตร เลี ย บริ ม ฝั่ งแม่ น้า โขง ตาบลในเมือง
อาเภอเมืองนครพนม เป็ นสัญลักษณ์ อีกแห่ง หนึ่ง ของ
เมืองนครพนมโดดเด่นเป็ นสง่า ตัวอาคารถูกทาสีด้วยสี
ชมพูอ่อนสะดุดตา หากใครมาตัวเมืองนครพนมต้ องไม่
พลาด หอนาฬิกาแห่งนี้ถูกสร้ างโดยชาวเวียดนามที่อาศัย
อยู่ ใ นจั ง หวั ด นครพนม เพื่ อ เป็ นที่ร ะลึ ก ก่ อ นย้ า ยกลั บ
เ วี ยดนา ม ตา ม ท่ า นโ ฮจิ มิ นห์ หลั ง ชนะสง ครา ม
ภายในประเทศ เมื่อครั้งฝรั่งเศสพ่ายแพ้ ในสงครามเดียน
เบียนฟู ชาวเวียดนามที่ล้ ีภัยมาอาศัยในนครพนมได้ ร่วมกัน สร้ างหอนาฬิกาขึ้นเพื่อระลึก
ถึงไมตรีจิตของคนไทย สร้ างเมื่อ พ.ศ.2503 สูงประมาณ 50 เมตร จุ ดนี้เป็ นเหมือนการ
ขอบคุณคนไทย ของชาวเวียดนามที่ได้ สร้ างขึ้น

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (6)

จากนั้น

นาท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินนครพนม ตั้งอยู่บริเวณถนนสายเลียบฝั่งโขง อาเภอเมือง
จังหวัดนครพนม โดยเริ่มตั้งแต่ลานศรีสัตตนาคราช ไปสิ้นสุดที่หอนาฬิกาประวัติศาสตร์
เป็ นระยะทางไม่ ย าวนั ก เปิ ดให้ บ ริ ก ารทุก วัน ศุ ก ร์ เสาร์ อาทิต ย์ ตั้ง แต่ เ วลาประมาณ
16.00 น. – 22.00 น. โดยทั้งสองข้ างทางเรียงรายด้ วยร้ านค้ า มีพ่อค้ าแม่ค้าซึ่งเป็ นคนใน
พื้นที่ นาของมาขาย มีท้งั ของกินแบบพื้นถิ่น ข้ าวของเครื่องใช้ เสื้อผ้ า ของกระจุ กกระจิก
หลายแบบในท่านอิสระในการช้ อปปิ้ ง

จากนั้น

นาคณะเข้าสู่ที่พกั ณ The River Hoel หรือเทียบเท่า (คืนที่ 2)

DAY3

Street art - 76A The Space -อนุสรณ์สถานประธานโฮจิ มนิ ห์ - สนามบิน
นครพนม – สนามบินดอนเมือง

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)

จากนั้น

นาท่านเดินทางสู่ Street Art ถึงแม้ ว่าจะมีเพียงไม่ก่ภี าพ แต่ช่วยสร้ างสีสันของการมาเที่ยว
นครพนม ให้ มีมุมของความอาร์ต ให้ เราได้ มาโพสต์ท่าถ่ายรูปชิค รวมทั้งยังมีภาพวาด และ
มุมคลาสิคของความเป็ นเมืองเก่า บนถนนสุนทรวิจิตรซึ่งเป็ นถนนเลียบฝั่งโขง มี หอนาฬิกา
เวียดนามอนุสรณ์ อีกหนึ่งแลนด์มาร์คสาคัญอยู่ในบริเวณนี้ อาคารตึกรามบ้ านช่องเก่าแก่
ร้ านอาหาร ร้ านกาแฟดีไซน์ชิค คูล ที่เรียงรายทอดยาวเลียบชายโขง ให้ แวะเวียนเที่ยวเล่น
ได้ ตลอดทั้งวัน

จากนั้น

น าท่ า นเดิ น ทางสู่ 76A The Space นครพนม ร้ า นกาแฟในบ้ า นอาคารเก่ า สไตล์ โ คโร
เนียลริมแม่นา้ โขง ที่นามารีโนเวทใหม่ให้ ยังคงโครงสร้ างบ้ านเดิมไว้ ได้ อารมณ์วินเทจ เพิ่ม
เสน่ห์การตกแต่งให้ ดูเรียบๆแบบทันสมัย ฝั่งตรงข้ ามร้ านสามารถนั่งมองวิวแม่นา้ โขงและ
ทิวเขาของประเทศเพื่อนบ้ านได้ แบบเพลินๆ ในส่วนของเครื่องดื่มเน้ นกาแฟ Specialty คั่ว
อ่อน และเครื่องดื่มแบบ non-coffee ให้ เลือกหลายเมนู ให้ ทานคู่กบั ครัวซอง สโคนและชีส
ทาร์ต

เที่ยง
จากนั้น

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (8)
นาท่านเดินทางสู่ อนุ สรณ์สถานประธานโฮจิ มินห์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ตั้งอยู่
ที่บ้านหนอกจอก อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม บนเนื้อที่ 7 ไร่ เพื่อเป็ นเกียรติประวัติแก่
ประธานโฮจิมินห์ ที่มาอาศัยอยู่บ้านนาจอก ในช่วงสงครามอินโดจีน เพื่อกอบกู้เอกราชจน
สาเร็จ ภายในบริเวณอนุ สรณ์สถานได้ จัดสร้ างอาคารสถาปั ตยกรรมเวียดนามและไทยได้
อย่างลงตัว ทั้งซุ้มประตูซ่ึงออกแบบผสมผสานระหว่างศิลปะแบบเวียดนามและไทย มีสระ
นา้ และมีสะพานข้ ามไปยังอาคารรูปปั้ นประธานโฮจิมินห์ ส่วนด้ านหลังตัวอาคารจะมีภเู ขา
จาลองตั้งตระหง่านอยู่ด้วย เป็ นสถานที่สวยงามมาก สิ่งก่อสร้ างที่แปลกตาถือว่าเป็ นอีก 1
ไฮไลท์ จากนั้นพาแวะช้ อปปิ้ งร้ านของฝากเพื่อให้ ท่านได้ แวะซื้อของฝากคนทางบ้ าน

จากนั้น

นาคณะเดินทางสู่สนามบินนครพนมเพือ่ เช็คอินและโหลดสัมภาระ

16.50 น.

เหิรฟ้ า บินตรงสู่กลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD3397

18.10 น.

เดินทางถึง สนามบินดอนเมืองกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพฯพร้อมความประทับใจจาก
FRIENDLY TRIP TRAVEL

---------------------------------------------------------------------------

รายละเอียดและเงือ่ นไขการเดินทางกรุป๊ ส่วนตัว
เดินทางกับเราดียงั งัย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

คณะเดินทางเริ่มตั้งแต่ 4-10 ท่าน ต่อรถตู้ 1 คัน
มีช่างภาพประจาทริปส่งรูปให้ทุกเย็น อัพลงเฟสได้ทนั ใจ
ทัวร์สามารถลดหรือเพิ่มวันเดินทางได้ (ตามความต้ องการของผู้เดินทาง)
คณะสามารถเลือกสนามบินได้ ว่าสะดวกดอนเมือง หรือ สุวรรณภูมิ (ราคาอาจมีปรับเปลี่ยน)
พาชิมร้านอาหารอร่อยๆ รับรองว่าถูกใจ
ราคาทัวร์เป็ นราคาเบื้ องต้น ผูเ้ ดินทางต้องเช็คราคาอีกครั้งหลังจากที่สรุปวันเดินทางได้
ราคาทัวร์มีท้งั แบบลูกค้ าเดินทางเอง และเดินทางพร้ อมช่างภาพ
การสารองบัตรโดยสารในประเทศใช้ บัตรประชาชน
ไม่ต้องตื่นแบบ 6/7/8 มาเที่ยวเหมือนมาพักผ่อนจริงๆ

จานวนผูเ้ ดินทาง

ราคาเบื้ องต้นต่อท่าน
(จะสรุปวันหลังจากที่คณะเลือกวันอีกครั้ง)

4 ท่าน

15,900

6 ท่าน

12,900

8-9 ท่าน

11,500

เงื่อนไขการให้บริการ
1. มัดจาท่านละ 50% ของค่าทัวร์และชาระยอดสุดท้ าย 1 เดือนก่อนเดินทาง
2. บัตรโดยสารจะส่งให้ ภายใน 1 วันหลังจากที่ชาระค่ามัดจา
(บัตรโดยสารเป็ นตัว๋ จริงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทางได้ )
อัตรานี้ รวม
1. ตัว๋ เครื่องบินไป - กลับ และค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
2. รถตู้ปรับอากาศรับ-ส่ง ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในโปรแกรม (ของแต่ละจังหวัด)

ค่าอาหารและค่าเข้ าชมตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
นา้ ดื่มวันละ 1 ขวด
ทัวร์มีหน้ ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจลแจกให้ ทุกท่าน
ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของประกันที่บริษัท
ได้ ทาไว้
8. ทุกสายการบินสามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม
9. ช่างภาพมืออาชีพเดินทางพร้ อมคณะ และไกด์ท้องถิ่นของจังหวัดนั้นๆ
4.
5.
6.
7.

อัตรานี้ ไม่รวม
- ไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
- ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
- ค่าทริปไกด์และเจ้ าหน้ าที่ (แล้ วแต่สนิ นา้ ใจของทางคณะ)
- ไม่รวมค่าเครื่องดื่มทุก Café ทุกร้ าน
หมายเหตุ
- ส่งเอกสารรับรองการได้ รับวัคซีนป้ องกันโรคโควิด-19 หรือ ใบรับรองผลการตรวจโควิด-19
สามารถดึงข้ อมูลของแต่ละท่านจากหมอพร้ อม
- บัตรโดยสารที่ส่งให้ ลูกค้ าแต่ละท่านเป็ นตัว๋ จริง ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้
- ลูกค้ าสามารถปรับเปลี่ยนเส้ นทางทัวร์ได้ กรุณาแจ้ งเจ้ าหน้ าที่หลังจากชาระค่ามัดจาทัวร์
- ทัวร์ไม่สามารถรับผิดชอบค่าเสียหายกรณีเกิดเหตุจาเป็ นหรือเหตุสดุ วิสยั อันเนื่องจากภัยธรรมชาติ
การล่าช้ า หรือยกเลิกของสายการบิน การนัดหยุดงาน ปัญหาการเมือง การจลาจล ฯลฯ
- ราคาทัวร์ เป็ นแบบเหมาจ่ายหากท่านยกเลิกรายการใด ทางทัวร์ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่คืนเงินในส่วน
ที่ขาดหายไป
- ให้ ผ้ เู ดินทางทุกท่านทุกวิธที ่ดี าเนินการได้ แต่ถ้ามีค่าใช้ จ่ายเกิดขึ้น ในกรณีสายการบินไม่ช่วยเหลือ
ทางทัวร์จะร่วมเป็ นผู้ร่วมเรียกร้ อง ให้ ลูกค้ าได้ ผลประโยชน์ท่ดี ีท่สี ุด และถ้ าเหตุท่เี กิด ณ เวลานั้น
ลูกค้ าต้ องเป็ นผู้ร่วมจ่าย หลังจากนั้นจะทาเรื่องขอเรียกคืนค่าใช้ จ่ายในเหตุท่เี กิดขึ้น และคืนลูกค้ า
ต่อไป ตามจานวนที่ได้ คืนเฉลี่ยทุกท่าน

- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว
ซึ่งไม่ได้ เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ ในกรณีที่เกิด
เหตุสุดวิสยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ทัวร์)
- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิด
อุบัติเหตุท่เี กิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสทิ ธิ์ในการให้ คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอานาจของบริษัทฯกากับเท่านั้น
- ราคาดังกล่าวข้ างต้ นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ นึ อยู่ตามสภาวะค่าเงินบาท
และค่านา้ มันที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กาหนดไว้

