
 

 

  



 

วันแรก ปั้มน้้ามัน ปตท. วิภาวดีขาออก ฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า 

 

22.00 น. พร้อมกัน ณ ปั๊มน้้ามัน ปตท. ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้าไทย) 

22.30 น. จากนั้นน้าท่านออกเดินทางสู่ จังหวัด นครพน ม (ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 9 ช่ัวโมง ) แหล่งที่เที่ยวทาง

วัฒนธรรม ความเช่ือ ประเพณี ไม่ว่าจะชมสายลม ชมขุนเขา ชมดอกไม้ หรือชมสายหมอก เป็นเมืองที่เหมาะกับการ

พักผ่อนอย่างเงียบสงบ ที่จะท้าให้คุณได้ใกล้ชิดธรรมชาติที่แท้จริง และยังสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี  

  
 

วันสอง นครพนม - พระธาตุพนม - พระธาตุเรณ ู- พระธาตุมรุกขนคร  - พระธาตุนคร – ล่องเรือแม่น้้าโขง - ถนนคนเดิน  

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร 

น้าท่านเดินทางไปยัง พระธาตุพนม พระธาตุประจ้าวันเกิดวันอาทิตย์ พระธาตุพนม ประดิษฐาน ณ วัดพระธาตุพนม

วรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม มีลักษณะเป็นเจดีย์รูปสี่เหลี่ยมจตุรัสก่อด้วยอิฐ ฐานกว้างด้านละ 12.33 เมตร สูง 53.60 

เมตร สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นระหว่าง พุทธศตวรรตที่ 12 - 14 ภายในบรรจุพระอุรังธาตุ (กระดูกส่วนหน้าอก) ของพระ

สัมมาสัมพุทธเจ้า พระธาตุพนมนั้นไม่เพียงแต่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวนครพนม และภาคอีสาน เท่านั้น แต่ยังเป็นที่

เคารพของชาวไทยภาคอื่นๆ 

และชาวลาวอีกด้วย ว่ากันว่า

ถ้าใครได้มานมัสการองค์พระ

ธาตุพนมครบ 7 ครั้ง จะถือว่า

เป็น “ลูกพระธาตุ ” เป็นสิริ

มงคลแก่ชีวิตและจะมีความ

เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป 

 

 

 

 



 

น้าท่านเดินทางไปยัง พระธาตุเรณู พระธาตุประจ้าวัน

เกิดวันจันทร์  (ใช้เวลาเดินทาง 15 นาที ) พระธาตุเรณู 

ประดิษฐาน ณ วัดธาตุเรณู อ .เรณู สร้างขึ้นเมื่อปี พ . ศ. 

2461   ภายในบรรจุพระไตรปิฎก พระพุทธรูปเงิน 

พระพุทธรูปทองค้า ของมีค่า มากมาย  และเครื่อง

กกุธภัณฑ์ของพระยาและเจ้าเมือง  ของนครพนม  เช่ือว่า

ผู้ใด ได้ไปสักการะจะได้รับอานิสงส์ส่งผลให้มีวรรณะ

งดงาม ผุดผ่องดังแสงจันทร์อีกด้วย 

 

น้าท่านเดินทางไปยัง พระธาตุมรุกขนคร พระธาตุประจ้าวันเกิดวัน

พุธ (กลางคืน )  (ใช้เวลาเดินทาง 15 นาที ) พระธาตุมรุกขนคร 

ประดิษฐาน ณ วัดมรุกขนคร อ .ธาตุพนม สร้างขึ้นเมื่อปี พ .ศ. 2536 

เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

(รัชกาลที่ 9) ที่ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี องค์พระธาตุก่ออิฐถือปูน

เป็นผังสี่เหลี่ยม ลักษณะคล้ายพระธาตุพนมแต่เล็กกว่า สูง 50.9 

เมตร มีความหมายว่าสร้างขึ้นเพื่อฉลองสิริราชสมบัติในหลวงทรง

ครองราชย์ครบ 50 ป ีและ จุด 9 นั้นหมายถึงรัชกาลที่ 9 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 

น้าทานเดินทางสู่ พระธาตุนคร พระธาตุประจ้าวันเกิดวันเสาร์ 

(ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที ) พระธาตุนคร ประดิษฐาน ณ วัด

มหาธาตุ ถนนสุนทรวิจิตร อ.เมือง สร้างเสร็จในปี พ .ศ. 2465 

มีลักษณะสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างด้านละ 5.85 เมตร สูง 24 เมตร 

มีรูปร่างตามแบบพระธาตุพนมองค์เดิม  วัดพระธาตุพนม

วรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม โดยภายในบรรจุพระอรหันตสารีริก

ธาตุ พร้อมกับองค์พระพุทธรูปทองค้า และของมีค่าต่างๆที่

ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้ถวาย เช่ือว่าผู้ใดได้ไป สักการะจะ

ได้รับอานิสงส์ให้มีบุญบารมีเป็นเจ้าคนนายคนอีกด้วย 



 

 

น้าท่าน ล่องเรือแม่น้้าโขง ล่องเรือชมทัศนีภาพสองฝั่งโขง ไทย - ลาว ชมพระอาทิตย์ตกดิน ชมบรรยาการโดยรอบสอง

ฝั้งโขง ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก พร้อมประสบการณ์ในการเดินทางมายันจังหวัดนครพนม ที่มีความเช่ือความศรัทธาต่อ 

แม่น้้าโขงเป็นอย่างมาก  

 

พาท่านเดินทาง ถนนคนเดินนครพนม  ซึ่งจะมีการจ้าหน่ายสินค้าที่ไม่ท้าลายสิ่งแวดล้อม งานหัต ถกรรม  งานศิลปะ 

สินค้าหายาก และสินค้าภูมิปัญญาท้องถ่ิน แ ละส่วนของลานกิจกรรมมี การส่งเสริมกลุ่มนักเรียน นักศึกษาให้แสดง

ความสามารถทางดนตรี เปิดให้บริการวันศุกร์-เสาร์ ตั้งแต่เวลา 16.00-21.00 น. 

 
 

** เพื่อความเพลิดเพลินในการท่องเที่ยว ให้ท่านอิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ** 

 

พักที่ โรงแรม สยามแกรนด ์นครพนม หรือระดับเทียบเท่าเดียวกัน 

 

 



 

วันที่สาม พระธาตุท่าอุเทน  - พระธาตุประสิทธิ์  - พระธาตุมหาชัย - พระธาตุศรีคุณ - Jungle Space Cafe & Bistro -พญา

ศรีสัตตนาคราช  - แวะซื้อของฝาก - กรุงเทพฯ 
 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

 

น้าท่านเดินทางไป พระธาตุท่าอุเทน พระธาตุประจ้าวันเกิดวันศุกร์ (ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที) 

ลักษณะขององค์พระ   ธาตุจ้าลองมาจาก  พระธาตุพนม วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ .ธาตุ

พนม แต่มีขนาดเล็กแต่สูงกว่าพระธาตุพนม ภายในบรรจุพระธาตุของพระอรหันต์ ซึ่งอัญเชิญมา

จากเมืองย่างกุ้ง  ประเทศเมียรม่า  เช่ือกันว่าผู้ที่มานมัสการจะได้รับอานิสงส์ให้ชีวิตมีความ

รุ่งโรจน์ เปรียบเสมือนพระอาทิตย์ข้ึนยามรุ่งอรุณ 

 

จากนั้นน้าท่านไปยัง พระธาตุประสิทธิ์  พระธ าตุ

ประจ้าวันเกิดวันพฤหัสบดี (ใช้เวลาเดินทาง 1 ชม.) พระธาตุประสิทธ์ิ เดิมเป็น

เจดีย์เก่าแก่ที่ช้ารุดทรุดโทรม มีเถาวัลย์ปกคลุม  ถูกปล่อยทิ้งร้าง  ภานในมี

พระพุทธรูปเก่าแก่หลายองค์ ต่อมาได้รับการบูรณะข้ึนใหม่ให้มีลักษณะแบบ

พระธาตุพนม ต่อมาได้มีการน้าพระอุรังคธาตุของพระพุทธเจ้า และอรหันตธาตุ 

รวม 7 องค์มาบรรจุไว้ในองค์พระธาตุด้วย  เช่ือกันว่าผู้ที่มานมัสการจะได้รับ

อานิสงส์ให้สัมฤทธ์ิผลในการท้างาน 

 

 

น้าท่านเดินทางสู่ พระธาตุมหาชัย พระธาตุประจ้าวันเกิดวันพุธ

(กลางวัน) (ใช้เวลาเดินทาง 1 ชม.) พระธาตุมหาชัย เป็นปูชนีย

สถานส้าคัญซึ่งภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระ

อรหันตธาตุ เช่ือกันว่าผู้ที่มานมัสการพระธาตุองค์นี้ จะประสบ

แต่ชัยชนะในชีวิต จะเป็นนักประสานสิบทิศ โอภาปราศรัยดี 

ค้าขายคล่อง พูดจามีคนเช่ือถือ วัดน้ียังเป็นที่จ้าพรรษาของพระ

สุนทรธรรมากร (หลวงปู่ค้าพันธ์ โฆสปัญโญ) พระเกจิอาจารย์สายวิปัสสนาที่ส้าคัญองค์หนึ่ง ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของ

ชาวนครพนมและชาวอีสานทั่วไป 

 



 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 

น้าท่านเดินทางสู่ พระธาตุศรีคุณ  พระธาตุประจ้าวันเกิดวันอังคาร  (ใช้เวลาเดินทาง 1 ชม .)เป็นปูชนียสถาน

คู่บ้านคู่เมืองของชาวนาแก ตั้งอยู่ในวัดธาตุศรีคุณ ไม่ไกลจากพระธาตุพนมมากนัก มีลักษณะคล้ายพระธาตุพนมแต่

ขนาดเล็กกว่าเช่ือกันว่าผู้ที่มานมัสการพระธาตุองค์นี้จะได้รับอานิสงส์ให้มีศักดิ์ศรีทวีคูณ 
 

น้าท่านเข้า ร้าน Jungle Space Cafe & Bistro จ.นครพนม ให้บริการกาแฟ  เค้ก  เบเกอรี่  อาหารจานเดียว พิซซ่า  

เครื่องดื่ม ท่ามกลางบรรยากาศสุดธรรมชาติ น่าไปเยือนหากมีโอกาสได้ไปเที่ยวนครพนม 

  

 

 

 

 

 

 

น้าท่านเดินทางไปยัน พญาศรีสัตตนาคราช  แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ จ.นครพนม ประดิษฐานบน ริมฝั่งแม่น้้าโขง 

บนลานศรีสัตตนาคราช  หน้าส้านักงาน ป่าไม้ ถนนสุนทรวิจิตร ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม  เป็นองค์พญานาค

ทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสาน  มีความสวยงาม โดดเด่น องค์พญาศรีสัตตนาคราช หล่อด้วยทองเหลือง มี

น้้าหนักรวม 9,000 กก. เป็นรูปพญานาคขดหาง 7 เศียร ประดิษฐานบนแท่นฐานแปด เหลี่ยม กว้าง 6 เมตร 

ความสูงทั้งหมดรวมฐาน 15 เมตร สามารถพ่นน้้าได้ด้วย ตามที่ทราบกันว่าพี่น้องชาวไทย- ลาว มีความเช่ือผูกพัน 

อยู่กับองค์พญานาค เช่นเดียวกับความผูกพันในล้าน้้าโขง ตั้งแต่รุ่นปู่ย่าล้วนศรัทธาในความศักดิ์สิทธ์ิของพญานาค 

ในฐานะที่เป็น ผู้ดูแลปักปักษ์รักษาแถบลุ่มน้้าโขง รักษาพุทธศาสนา รวมถึงองค์พระธาตุพนม   วัตถุประสงค์การ

ก่อสร้างครั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณี และความเช่ือเกี่ยวต่อเรื่องพญานาคของชาวไท และชาว

ลาวที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้้าโขง อีกทั้งยังต้องการยกระดับ แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนม เพื่อรองรั บการเป็น

ศูนย์กลางการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง ซึ่งสถานที่แห่งนี้จะกลายเป็น แลนด์มาร์กแห่งใหม่อีกจุดหนึ่งของ

ภูมิภาคนี ้

น้าท่านแวะซื้อของฝาก ร้านของฝากเหรียญทอง นครพนม หมูยอของที่นี่ได้ช่ือว่าเป็นทั้งของกินเล่นและของฝาก 

ที่ใครมาที่มาแล้วต้องหิ้วติดไม้ติดมือไปฝากกัน สืบทอดความอร่อยกันมานานกว่า 40 ป ี



 

 ้  ้  

13.00 น. น้าท่านเดินทางออกจาก นครพนม  

17.30 น. น้าท่าน แวะซื้อของฝากและรับประทานอาหาร  

20.30 น. เดินทางถึง ปั๊มน้้ามัน ปตท. ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้าไทย) โดยสวัสดิภาพ 

** ขอขอบพระคุณที่เลือกใช้บริการ ** 

อัตราค่าบริการ 

ก้าหนดการเดินทาง ประเภทพาหนะ ราคาท่านละ พักเดี่ยว 

13 – 15 พฤศจิกายน 2563 รถบัส ปรับอากาศ 3,999 800 

20 – 22 พฤศจิกายน 2563 รถบัส ปรับอากาศ 3,999 800 

27 – 29 พฤศจิกายน 2563 รถบัส ปรับอากาศ 3,999 800 

04 – 06 ธันวาคม 2563 รถบัส ปรับอากาศ 3,999 800 

11 – 13 ธันวาคม 2563 รถบัส ปรับอากาศ 3,999 800 

18 – 20 ธันวาคม 2563 รถบัส ปรับอากาศ 3,999 800 

25 – 27 ธันวาคม 2563 รถบัส ปรับอากาศ 3,999 800 
 

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์น้าเที่ยวท่านละ 300 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 
 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจ้านวนขั้นต่้า 25 ท่าน ต่อ 1 คันรถบัส กรณผีู้โดยสารไม่ครบตามจ้านวนดังกล่าว บริษัท
ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่ารถบัสปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ 
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ 
 ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยค้านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส้าคัญ 
 ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก  3 ท่าน Triple ว่าง) ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐาน คุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยค้านึงถึง
ประโยชน์ของลูกค้าเป็นส้าคัญ 
 ค่าจ้างไกด์น้าเที่ยวคอยบริการ และ อ้านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์ ) กรณีต้องการซ้ือประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภ าพ
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

 



 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่ าอาหาร 
เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
  ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว ที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ 
ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นต้น 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 
  ค่าทิปคนขับรถ และไกด์น้าเที่ยว ท่านละ 400 บาท  

 
เงื่อนไขการช้าระค่าบริการ 
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช้าระเงินมัดจ้าค่าทัวร์ เป็นจ้านวน 1,500 บาทต่อท่าน พร้อมส้าเนาบัตรประชาชน เพื่อส้ารองที่นั่ง 
2. กท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช้าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ีไม่ช้าระ

เงิน หรือช้าระเงินไม่ครบภายในก้าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการ

เดินทางในทัวร์น้ันๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท้าในวันเวลาท้าการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร์ ถึง เสาร์  เวลา 8.30 
น. – 17.00 น.  นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวันหยุดท้าการของทางบริษัท 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ีต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ี (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอ ง) 
จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์
อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ีต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ี (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ
เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อท้าเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ้านาจพร้อม
หลักฐานประกอบการมอบอ้านาจ หลักฐานการช้าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้น้าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมี
เงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังน้ี 
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน ขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจ้านวน หรือหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง ** ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับ

วันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน ** 
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 - 29 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก 

ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จ้าเป็นอ่ืนๆ  
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 0 - 14 วัน ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ช้าระแล้วทั้งหมด 

 
 
เงื่อนไขและข้อก้าหนดอื่นๆ 

1. ทัวร์น้ีส้าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่าน้ัน 
2. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเ ข้า-

ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน 



 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ 
วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะค้านึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นส้าคัญ 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท 
เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า 
เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นต้น 

5. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ้านาจในการให้ค้าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ้านาจของ
บริษัทก้ากับเท่าน้ัน  

 


