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วันแรก

กรุงเทพฯ • นครพนม • พระธาตุเรณู • พระธาตุพนม • พระธาตุน้อยศรีบุญเรือง • บึงกาฬ
ชมพระอาทิตย์ตกที่จุดชมวิวหินสามวาฬ

05.30 น.

 (-/กลางวัน/เย็น)

พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์
ประตู 13 โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

07.40 น.

ออกเดินทางสู่ จังหวัดนครพนม โดยเที่ยวบิน DD 380 (ใช้ระยะเวลาเดินทาง โดยประมาณ 1
ชั่วโมง 20 นาที) *บนเที่ยวบินไม่มบ
ี ริการ อาหารทั้งขาไปและกลับ*
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09.00 น.

ถึ งท่ าอากาศยานนครพนม รับ สัมภาระ เรียบร้อ ยแล้ ว หลั งจากนั้ น เดิ น ทางไปยั ง พระธาตุเรณู
(Phra That Renu Nakhon) อาเภอเรณูนคร องค์พระธาตุจาลองมาจากองค์พระธาตุพนมองค์เดิม
แต่มีขนาดเล็กกว่า สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2461 ภายในเป็นโพรงบรรจุพระไตรปิฎก พระพุทธรูปทองคา
พระพุทธรูปเงิน ของมีค่า และเครื่องกกุธภัณฑ์ของพระยาและเจ้าเมือง นอกจากนี้ภาย ในโบสถ์ยัง
ประดิ ษ ฐานพระองค์ แ สน ซึ่ ง เป็ น พระพุ ท ธรู ป ทองค าศิ ล ปะแบบลาวปางสมาธิ พระคู่ บ้ า นของ
อาเภอเรณูนคร “เชื่อกันว่าผู้ที่ได้นมัสการพระธาตุเรณูจะได้รับอานิสงส์ส่งผลให้มีวรรณะงดงาม
ผุดผ่องดังแสงจันทร์”

จากนั้น

น าท่า นสู่ พระธาตุ พ นม (Phra That Phanom) พระธาตุป ระจ าวั น อาทิ ต ย์ ณ วั ดพระธาตุพ นม
วรมหาวิหาร อาเภอธาตุพนม จากการขุดค้นทางโบราณคดีพบว่า พระธาตุพนมสร้างขึ้นระหว่าง
พ.ศ. 1200-1400 ตามตานานกล่าวว่า ผู้สร้างคือ พระมหากัสสปะ พระอรหันต์ 500 องค์ และท้าว
พระยาเมืองต่างๆ โดยภายในองค์พระธาตุบรรจุพระอุรังคธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และของ
มี ค่ า อี ก มากมาย ต่ อ มา พ.ศ.2485 ได้ รั บ การยกฐานะให้ เ ป็ น พระอารามหลวงชั้ น เอกชนิ ด
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วรมหาวิหาร เปลี่ยนชื่อเป็น "วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร"ถือเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ “เชื่อกันว่า
ผู้ที่ได้นมัสการพระธาตุครบ 7 ครั้ง จะถือว่าเป็น “ลูกพระธาตุ” เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและจะมีความ
เจริญรุ่งเรือง หรือแม้แต่การได้มากราบพระธาตุพนม 1 ครั้ง ก็ถือ เป็นมงคลแก่ชีวิตแล้ว”

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

จากนั้น

เดิ น ทางสู่ พระธาตุ น้ อ ยศรีบุ ญ เรือง
ประดิษฐานอยู่ จังหวัดนครพนม สร้าง
ขึ้ น เพื่ อจะขอแบ่ ง พระอุ รั ง คธาคุ ที่
พระมหากั ส สปะเถระเป็ น ผู้ อั ญ เชิ ญ
มาจากชมพูทวีปเพื่อมาประดิษฐานที่
ภูกาพร้า แต่ว่าไม่สามารถจะแบ่งพระ
อุ รั ง คาตุ ใ ห้ ไ ด้ พระมหากั ส สปะเถระ
จึงได้ เหาะกลับไปอัญเชิญพระอังคาร
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ของพระพุทธเจ้าแบ่งมาให้แทน สร้างขึ้นในสมัยพระยานันทเสนซึ่งเป็นกษัตริย์ครองเมืองศรีโคตร
บูรณ์ เดิมตั้งดินแดนที่ใต้ปากเซบั้งไฟ ประเทศลาว ต่อมาหลังจากพระยานันทเสนทิวงคตได้เกิดโรค
ระบาดจึ งได้ ย้า ยเมือ งมาตั้งเหนือ พระธาตุพ นมในดงไม้ รวก จึ งขนานนามเมืองขึ้น ว่า มรุ ก ขนคร
แล้ ว ได้ มี ก ารสร้ า งพระธาตุ น้ อ ยเกิ ด ขึ้ น เพื่ อ บรรจุ พ ระอั ง คารของพระพุ ท ธเจ้ า ให้ เ ป็ น พระธาตุ
บริวารขององค์พระธาตุ
จากนั้น

นาท่านเดินทางสู่ จังหวัดบึงกาฬ (ใช้เวลาประมาณ 3.30 ชั่วโมง)

นาพาทุกท่านชมพระอาทิตย์ตก ณ หินสามวาฬ ณ ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์
ที่นี่โดดเด่นด้วยภูเขาหินทราย หน้าผา ถ้า กลุ่มหินรูปทรงต่างๆ และผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ (เปลี่ยน
ยานพาหนะเป็นรถของอาสาป่าไม้ ภูสิงห์) ชม หินสามวาฬ ชมพระอาทิตย์ตกที่หน
ิ หินสามวาฬ
โดยมีลักษณะเป็นภูเขาหินทรงมนทอดตัวยาวเรียงกัน 3 ก้อน มองจากทางอากาศจะเห็นคล้ายเป็น
วาฬพ่อ แม่ ลูก ว่ายน้าด้วยกัน ซึ่งน้าในที่นี่ก็คือผืนป่าที่เขียวขจีนั่นเอง และเมื่อมองจากบนหินสาม
วาฬออกไป จะพบกับทัศนียภาพของป่าภูวัว ห้วยบังบาตร แก่งสะดอก หาดทรายแม่น้าโขง และ
ขุนเขาของเมืองปากกระดิ่ง สปป.ลาว หากมาในยามเช้าก็อาจได้เห็นทะเลหมอกลอยละล่องเหนือ
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ผืนป่าอีกด้วย หากอากาศดีเราจะได้สัมผัสทะเลหมอกอย่างสวยงาม จากนัน
้ อิสระให้ท่านถ่ายภาพ
แห่งความประทับใจ ชมพระอาทิตย์ตก ตามอัธยาศัย
ค่า

บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

ที่พัก

โรงแรมบีเคเพลส หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันที่สอง

อุทยานแห่งชาติภูลังกา • ถ้านาคา • บึงโขงหลง • ศาลปู่อือลือนาคราช • เกาะดอนโพธิ์ •
บึงกาฬ

 (Set Box/กลางวัน/เย็น)

05.00 น.

บริการอาหารเช้าแบบ SET BOX เพื่อความสะดวกในการเดินทางเนื่องจากขึ้นถ้านาคารอบเช้า

จากนั้น

นาท่านเดินทางสู่ ถ้านาคาหรือ ถ้าพญานาค ตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภล
ู ังกา อ.บึงโขงหลง
จ.บึงกาฬ เหตุที่ถ้าแห่งนี้ได้ขึ้นชื่อว่า ถ้านาคา เนื่องจากมีหน
ิ และผนังถ้าดูคล้ายพญนาค ที่มีรูปทรง
คล้ายพญานาคหรืองูขนาดใหญ่นอนขดตัว โดยมีส่วนสาคัญๆ ทั้งส่วนหัว ลาตัวและเกล็ดพญานาค
(ตามจินตนาการและความเชื่อของชาวบ้าน) ตามตานานเรื่องเล่าเชื่อมโยงกับความเชื่อของถ้า
แห่งนีว
้ ่า ถ้านาคาคือพญานาคหรืองูยักษ์ ที่ถูกสาปให้กลายเป็นหิน
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เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย

เดินทางสู่ บึงโขงหลง แวะขอพรศาลปู่อือลือนาคราช ตานานปู่อือลือที่ข้องเกี่ยวกับบึงโขงหลงนั้น
เชื่อ ว่า เกิดจากการล่มเมืองของพญานาค ซึ่งเกิ ดจากความรัก ที่ไม่สมหวั งระหว่างพญานาคกับ
มนุษย์ ทาให้เมืองที่เจริญรุ่งเรืองล่มสลาย บริเวณแห่งนี้เดิมเป็นที่ตั้งเมือง ชื่อรัตพานคร พญานาคผู้
ถูก สาบแห่งบึงโขงหลง น าท่า นล่อ งเรือ บึงโขงหลง ไหว้ ขอพรปู่อือลือ วั งปู่เจ้ า อื อ ลื อนาคราช ณ
เกาะดอนโพธิ์

เย็น

 บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

ที่พัก

โรงแรมบีเคเพลส หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันที่สาม

ถ้านาคี • นครพนม • สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

 (เช้า/กลางวัน/-)

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้น

นาท่านเดินทางสู่ ถ้านาคี ของดีคู่ ถ้านาคา สาหรับ “ถ้านาคี” ตั้งอยู่ทางฝั่ ง อ.บ้านแพง จ.นครพนม
เป็นแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจเชื่อมโยงความเชื่อในเรื่อ งพญานาคกับถ้านาคา ถ้านาคี มีลักษณะ
เป็นเพิงหินขนาดใหญ่และมีลวดลายของเกล็ดพญานาคบนพื้นผิวของหิน (คล้ายถ้านาคา) มีก้อน
หินใหญ่ลักษณะเหมือนหินหัวงูอยู่ไม่ไกลกัน อีกทั้งหากเดินทางต่อไปอีกราวครึ่งกิโลเมตรก็จะมีจุด
ชมวิว “ผานาคี” เป็นจุดชมวิวแม่น้าโขงที่งดงามอีกด้วย สาหรับ ถ้านาคี ไข่พญานาค เศียรพยา
นาค เป็นจุดท่องเที่ยวที่อยู่ในเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติสายใหม่ ภูลังกาเหนือ หรือ เส้นทางสาย
ธรรม-สายพญานาค (ระยะทางประมาณ 12 กม.) ในเส้น ทางจะมีจุ ดน่าสนใจต่าง ๆ ให้เที่ยวชม
ได้แก่ น้าตกตาดโพธิ์-ถ้านาคี-วังนาคี-ผานาคี-หินสาลึคึ-ลานธรรม (หัวภู)-หินพญาศรีสัตตนาคราช-
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ไข่พญานาค-หินโลมา (วาฬ) -เจดีย์กองข้าวศรีบุญเนาว์ และเศียรพญานาค (องค์ที่ 9) ที่เพิ่งค้นพบ
ใหม่ล่าสุด

นาท่านเดินทางกลับสู่ จังหวัดนครพนม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
กลางวัน

 บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

สมควรแก่เวลา พาท่านเข้าสู่ท่าอากาศยานนครพนม เช็คอิน โหลดสัมภาระ
15.45 น.

ออกเดินทางกลับสู่ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ DD 387

17.00 น.

เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรูล
้ ืม

*************************************************
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อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเทีย
่ ว
เริม
่ เดินทาง

กลับจากเดินทาง

รถตู้ปรับ
อากาศ

จานวน

ราคาปกติต่อ
ท่าน

ราคาต่อท่าน
รัฐจ่าย 40 %

พักเดี่ยว
เพิ่ม

18 ก.พ.65

20 ก.พ.65

รถตู้ 8 ที่น่ัง

24+1

8,999

5,399.40

2,500

25 ก.พ.65

27 ก.พ.65

รถตู้ 8 ที่น่ัง

24+1

8,999

5,399.40

2,500

04 มี.ค.65

06 มี.ค.65

รถตู้ 8 ที่น่ัง

24+1

9,999

5,999.40

2,500

11 มี.ค.65

13 มี.ค.65

รถตู้ 8 ที่น่ัง

24+1

9,999

5,999.40

2,500

18 มี.ค.65

20 มี.ค.65

รถตู้ 8 ที่น่ัง

24+1

9,999

5,999.40

2,500

** การันตีต้งั แต่ 8 ท่านขึ้นไปออกเดินทางมีหัวหน้าทัวร์ **
กรณีกรุป
๊ เดินทางไม่ครบตามจานวน ขอสงวนสิทธิเ์ ลื่อนวันเดินทาง
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อัตราค่าบริการรวม
ตั๋วเครื่องบินชัน
้ ทัศนาจรไป-กลับพร้อมกรุ๊ป เป็นตั๋วราคาพิเศษไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนวันเดินทาง
ได้

หากลูกค้ามีความประสงค์ที่จะเลื่อนวันเดินทางหรืออยู่ต่อไม่กลับพร้อมกรุ๊ป

ลูกค้าจะต้องทาการซื้อตั๋ว

เครื่องบินใหม่เท่านัน
้
 น้าหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องไม่เกิน 20 กก. ถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กก.
 โรงแรมที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน) กรณีพัก 3 ท่าน จะเป็นเตียงเสริม
 อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 ค่ารถตู้รับ-ส่งพร้อมคนขับรถตามสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 ค่าหัวหน้าทัวร์นาเที่ยวตามรายการ
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 ประกันอุบต
ั ิเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
เงื่ อ นไขประกั น การเดิ น ทาง ค่ า ประกั น อุ บั ติ เ หตุ แ ละค่ า รั ก ษาพยาบาล คุ้ ม ครองเฉพาะกรณี ที่ ไ ด้ รั บ
อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตั ว
ของผู้เดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซัก
รีด ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน,
การถู ก ปฏิ เ สธไม่ ใ ห้ อ อกและเข้ า เมื อ ง จากเจ้ า หน้ า ที่ ต รวจคนเข้ า เมื อ งและเจ้ า หน้ า ที่ ก รมแรงงานทั้ งที่
เมืองไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 ค่าทิปมัคคุเทศก์, ไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ 300 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (บังคับตามระเบียบธรรมเนียม)
*หากท่านพึงพอใจในการให้บริการของมัคคุเทศก์ สามารถให้เพิ่มได้ตามสินน้าใจและความพึงพอใจของทุกท่าน*
เงื่อนไขการสารองที่นั่งกรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนทาการจองหากท่านชาระเงินแล้วจะถือว่าท่าน
ยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวทั้งหมดและไม่สามารถเรียกร้องใดๆได้ทุกกรณี
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เงื่อนไขการสารองทีน
่ ่งั และการยกเลิกทัวร์
เอกสารที่ใช้ประกอบการเดินทาง
•

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน

•

เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 หรือใบรับรองผลการตรวจโควิด

การจองทัวร์ :
•

กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทางและชาระค่ามัดจาทัวร์ท่านละ 5,000 บาท ส่วนที่เหลือชาระก่อน
การเดินทางอย่างน้อย 20 วัน

กรณียกเลิก :
•

แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง : หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น อาทิ ค่ามัดจาตั๋ว
เครื่องบิน , รถตู้ VIP,ค่าโรงแรมที่พัก ,
ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการ

•

แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทาง 15-29 วัน : ยึดเงินค่าทัวร์ 50% และ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ
ค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน , รถตู้ VIP, ค่าโรงแรมที่พัก
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการ

•

ในกรณีชาระค่าทัวร์เต็มจานวนแล้ว แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆทั้งสิ้น

กรณียกเลิก : สาหรับลูกค้าที่จองโครงการทัวร์เที่ยวไทย (ททท.)
•

เมื่อแสกนชาระเงินค่าทัวร์เต็มจานวนแล้ว ไม่สามารถยกเลิกได้ทุกกรณี

•

กรณียกเลิกการเดินทาง หลังจากแสกนชาระเงินค่าทัวร์เต็มจานวนแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดค่า
มัดจาและค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากรัฐบาลจะไม่ทาการคืนเงินให้ในทุกกรณี

•

ในกรณีชาระค่าทัวร์เต็มจานวนแล้ว แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆทั้งสิ้น
เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551

กรณีจองทัวร์วันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ,วันหยุดยาวต่อเนื่อง และได้มก
ี ารแจ้งยกเลิกทัวร์
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิเ์ ก็บค่าทัวร์ท้งั หมด โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
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กรณีเจ็บป่วย :
•

กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทา
การเลื่อน การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือ
เลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง

•

ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินทุกกรณี

เงื่อนไขอื่น ๆ :
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทาง
ไม่ครบตามจานวนที่บริษัทฯ กาหนดไว้ (8 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้
เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน

รายละเอียดเพิ่มเติม
➢ บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
➢ พาหนะ , ราคา และ รายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์
ของผู้เดินทางเป็นสาคัญ
➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าจาก การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล ,
สายการบินยกเลิกบินหรือเปลี่ยนแปลงเวลาบินและเที่ยวบิน ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
หรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ได้
เกิดจากอุบต
ั ิเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ
,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชาระค่าใช้จา่ ยให้ตัวแทนต่างประเทศแบบ
เหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชาระเหมาขาด
➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิด
จากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ของท่านเอง***
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