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ก าหนดการเดนิทาง 
พฤษภาคม 64 06-09, 13-16, 20-23, 27-30 กนัยายน 64 02-05, 09-12, 16-19, 23-26 

มิถุนายน 64 03-06, 10-13, 17-20, 24-27 ตุลาคม 64 07-10, 14-17, 21-24, 28-31 

กรกฎาคม 64 01-04, 08-11, 15-18, 22-25 พฤศจิกายน 64 04-07, 11-14, 18-21, 25-28 

สิงหาคม 64 05-08, 12-15, 19-22, 26-29 ธันวาคม 64 02-05, 09-12, 16-19, 23-26 
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อะเมซ่ิงอสีาน เทีย่วตัวปลวิ ชิลล์ 3 เมือง 
สกลนคร นครพนม มุกดาหาร 4 วนั 2 คืน 

“ สักการะพระธาตุ เสริมสิริมงคล ปลายทางแห่งความสุข ริมฝ่ังโขง ” 
วนัพฤหัส       กรุงเทพฯ – จ. สกลนคร 
 

22.00 น. คณะพร้อมกนั ณ จุดจอดรถ ป๊ัมน ้ามนัปตท ดินแดง-วภิาวดี โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยใหก้ารตอ้นรับ 
22.30 น. ออกเดินทางสู่ จงัหวดัสกลนคร โดยรถตูป้รับอากาศ พร้อม บริการอาหารว่าง และน า้ด่ืมบนรถ  
 

วนัศุกร์  จ.สกลนคร – ร้านครามสกล – วดัถ า้ผาแต่น – พญาเต่างอย – วดัพระธาตุเชิงชุมวรวหิาร –  

             จ.นครพนม – พระธาตุพนม – พกันครพนม 1 คืน  
 

07.30 น. รับประทานอาหารเช้า เมนูชุดข้าวเกรียบปากหม้อ ร้านดังของจังหวดัสกลนครเปิดมาแล้ว 20 ปี 

 
09.00 น. ศูนย์รวมการท่องเที่ยววถิีผ้าคราม ณ ร้านครามสกล 

แหล่งผา้ยอ้มครามคุณภาพ ซ่ึงผา้ฝ้ายยอ้มครามเป็นภูมิปัญญาท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ท่ีไดรั้บการถ่ายทอดกนั 
มาแต่คร้ังปู่ ยา่ ตา ยาย โดยการทอผา้ดว้ยมือไวใ้ชเ้อง และเป็นเอกลกัษณ์ของชาวภูไท บา้นนายาง ซ่ึงเรียกวา่ “ผา้ 
ฝ้ายยอ้มคราม” ซ่ึงแต่เดิมจะเยบ็ดว้ยมือ เป็นเส้ือผา้สวมใส่ส าหรับผูห้ญิง ส่วนผูช้ายจะทอเป็นผา้ขาวมา้ใส่นุ่งแบบ 
โจงกระเบนหรือผา้เต่ียว  ร้านครามสกล ข้ึนช่ือดา้นสินคา้แปรรูปจากผา้ครามดีไซน์ทนัสมยั ชมขั้นตอนการท าผา้ 
ยอ้มคราม “ผา้ผวิสวย” ท่ีช่วยป้องกนัรังสียวูชีอ้ปสินคา้ผลิตภณัฑจ์ากผา้ยอ้มครามสกลนครนานาชนิด ใน 
บรรยากาศร่มร่ืนบา้นไมใ้นสวน “ความสุขของคนไม่ใช่เเค่การมาซ้ือผา้แต่เป็นการรับรู้เร่ืองราวผา้ผวิสวย” 
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อนัซีนวดัสวยบนเนินเขาแห่งสกลนคร ณ วดัถ า้ผาแด่น  

วดัเก่าแก่ท่ีมีอายกุวา่ 100 ปี เช่ือกนัวา่ในอดีตนั้นเป็นสถานท่ีท่ีหลวงปู่มัน่ ภูริทตัโตและคณะครูบาอาจารยส์ายวดั
ป่ากรรมฐาน เคยธุดงคม์าปักกลด บ าเพญ็เพียรเม่ือในปี พ.ศ. 2483 ดว้ยความท่ีวดัน้ีตั้งอยูบ่นภูเขาสูง อยูท่่ามกลาง
ธรรมชาติ ท าให้สามารถชมทิวทศัน์รอบๆ และมองเห็นตวัเมืองสกลนครและทะเลสาบหนองหารไดแ้บบ 180 
องศาเลย สักการะองค์พญานาคปรกขนาดใหญ่ท่ีมีรูปป้ันองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่ใต้เศียร
พญานาค 

 
เปิดต านานขอพรส่ิงศักดิ์สิทธ์ิให้โชคลาภ พญาเต่างอย 

 ต านานพญาเต่างอย ถูกเล่าขานกนัมา 400ปีก่อน ลกัษณะส าคญัของพญาเต่างอยคือเป็นเต่าขนาดใหญ่ เกล็ดบน
หลังแต่ละเกล็ดมีรูปพระเกจิอาจารย์ประดับตกแต่ง บนหลังพญาเต่างอยประดับดอกบัวป้ัน ในดอกบัวมี
สร้อยทอง พระ ของขลงัต่างๆ บรรจุไวพ้ร้อมฉาบปิดแน่นหนา  รูปป้ันพญาเต่างอย เป็นท่ีสักการะของชาวบา้น 
โดยมีความเช่ือวา่ ผูท่ี้เดินทางมากราบไหว ้และขอโชคขอลาภกบัพญาเต่างอยนั้น จะไดโ้ชคลาภกลบัไป ไม่เจ็บ
ไขไ้ดป่้วย และเช่ือวา่การมาสักการะบูชาจะท าใหอ้ายยุนืยาวมีโชคมีลาภกลบับา้นไปทุกคน 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนัเมนูอาหารพืน้บ้าน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น  
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บ่าย สักการะองค์พระธาตุเชิงชุม ปูชนียสถานศักดิ์สิทธ์ิ คู่บ้านคู่เมืองสกลนคร 
 พระธาตุเชิงชุม ปูชนียสถานศกัด์ิสิทธ์ิคู่เมืองสกลนครแห่งน้ีอยูท่ี่วดัพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร เป็นศูนยร์วมจิตใจ

ของพุทธศานิกชนในจงัหวดัสกลนคร   องค์พระธาตุสร้างข้ึนเพื่อครอบรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจา้ 4 
พระองค ์ภายในวหิารยงัเป็นท่ีประดิษฐานของหลวงพ่อพระองคแ์สน พระพุทธรูปปางมารวิชยัศิลปะเชียงแสนท่ี
งดงาม วดัพระธาตุเชิงชุม  นบัเป็นดินแดนอนัศกัด์ิสิทธ์ิ ดงัค ากล่าวท่ีวา่ “จะมีคร้ังไหนท่ีไดอ้านิสงส์มากไปกว่า
การไดม้าบูชา พระธาตุท่ีสร้าง ครอบรอยพระบาทแห่งพระพุทธเจา้ถึง 4 พระองค์” เช่ือกนัว่าอานิสงส์ในการ
นมสัการพระธาตุเชิงชุมนั้นจะก่อใหเ้กิดความ เป็นสิริมงคลสูงสุดแก่ตนเองและครอบครัวให้มีความเจริญรุ่งเรือง 
แคลว้คลาดปราศจากอนัตราย   รวมไปถึงการนมสัการหลวงพ่อ พระองคแ์สน ท่ีเช่ือกนัวา่ให้พรในดา้นโชคลาภ 
ใหมี้เงินทองนบัหม่ืนนบัแสน มีความมัง่มีศรีสุขในชีวติ ในทุกวนัจะมีประชาชนมากราบ ไหวพ้ระธาตุเชิงชุมและ
หลวงพอ่พระแสนเป็นจ านวนมากทีเดียว 
น าคณะเดินทางสู่ จงัหวดันครพนม 

 
กราบสักการะ พระธาตุพนม ศาสนสถานศักดิ์สิทธ์ิ แห่งภาคอสีาน  
วดัพระธาตุพนม เป็นพระธาตุประจ าปีเกิดของปีวอก และผูท่ี้เกิดวนัอาทิตย ์และยงัเป็นศาสนสถานอนัศกัด์ิสิทธ์ิ
แห่งอีสาน พระบรมธาตุท่ีแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองทางพุทธศาสนาของนครพนมมาแต่ โบราณกาล 
พุทธศาสนิกชนท่ีไดม้าเยี่ยมเยียนจากทัว่สารทิศทั้งสองฝ่ังแม่น ้ าโขง ไดสื้บต่อความเช่ือกนัมาจากบรรพบุรุษ ว่า
กนัว่าหากใครไดม้า นมสัการพระธาตุครบ ๗ คร้ัง จะถือว่าเป็น “ลูกพระธาตุ” เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หรือแมแ้ต่
การไดม้ากราบพระธาตุพนม จ คร้ัง ท่ีถือเป็น อานิสงส์ผลบุญยิง่นกั 
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เยน็  รับประทานอาหารเยน็เมนูอาหารพืน้บ้าน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 

 น าท่านเดินทางเขา้เช็คอินท่ีพกั ณ โรงแรม Blu นครพนม หรือเทยีบเท่า 
 
 

 

วนัเสาร์      จ. นครพนม – น่ังรถรางชมเมือง - ชมสามตึกเหลือง – แหล่งเรียนรู้ประวตัิศาสตร์นครพนม ––     

                  ลานศรีสัตตนาคราช – พระธาตุนคร – อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมนิห์ – บ้านลงุโฮจิมนิห์ –  

                 จ.มุกดาหาร - สะพานมติรภาพไทย-ลาว แห่งที ่2 – พกัมุกดาหาร 1 คืน  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม และคืนหอ้งพกั  

 
09.00น. น่ังรถรางชมเมืองนครพนม สัมผสัชีวติริมฝ่ังโขง 

 อาสนวิหารวัดนักบุญอันนาหนองแสง ศูนยร์วมจิตใจของชาวหนองแสงท่ีโดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมแบบ
ยโุรปท่ีงดงาม แนวตน้มะฮอกกานีบนถนนศาลากลาง  

 ชมสามตึกเหลือง เอกลกัษณ์ของเมืองนครพนม อาคารเก่าแก่ก่อสร้างรูปแบบสถาปัตยกรรมโคโลเนียล 
เป็น 3 สถานท่ีประวติัศาสตร์ท่ีน่าสนใจ ควบคุมการก่อสร้างโดยคหบดีผูรั้บเหมาก่อสร้างเช้ือสายเวียดนาม 
ช่ือ "โองกูบา" มีช่ือไทยวา่ "นายสุนทร วิจิตรเจริญ" ประกอบไปดว้ย อาคารกูบาเฮา้ส์  สถานท่ีซ่ึงเต็มไปดว้ย
ความทรงจ า เยีย่มชมและรับฟังเร่ืองเล่าบา้นโบราณ อายุกวา่ 104 ปี, หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ นครพนม อาคารเก่าแก่สีเหลืองสวยงามท่ีสร้างดว้ยสถาปัตยกรรมผสม
ระหวา่งสถาปัตยกรรมไทย ในรูปแบบโคโลเนียล, พิพิธภณัฑ์จวนผูว้า่ราชการจงัหวดันครพนม  อายุเก่าแก่
กว่า 100 ปี ในปัจจุบนัปรับปรุงให้เป็นพิพิธภณัฑ์และแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ท่ีส าคญัของชาว
นครพนมท่ีภาคภูมิใจ- แวะถ่ายรูปจุดเช็คอินบริเวณบา้นเรือนเก่าแก่ริมโขง  

 หอนาฬิกาเวยีดนามอนุสรณ์ โดดเด่นเป็นสง่า ตวัอาคารสีชมพูสะดุดตา สูงประมาณ 50 เมตร หอนาฬิกาแห่ง
น้ีสร้างข้ึนโดยชาวเวียดนามในจงัหวดันครพนม เพื่อเป็นท่ีระลึกก่อนยา้ยกลบัเวียดนามตามท่านโฮจิมินห์ 
และเพื่อระลึกถึงไมตรีจิตของคนไทยและเป็นของขวญัแทนค าขอบคุณ 
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 วัดโอกาสศรีบัวบาน วดัเก่าแก่คู่เมืองนครพนมท่ีประดิษฐานองค์พระต้ิวและพระเทียม พระทั้งสององค์มี
ความศกัด์ิสิทธ์ิและเก่าแก่คู่ชาวแม่น ้าโขง  

 
สักการะขอพร พญาศรีสัตตนาคราช องค์พญานาค ๗ เศียรพ่นน า้ แลนด์มาร์คเมืองนครพนม  
เป็นองค์พญานาคทองเหลืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของภาคอีสาน ท่ีมีความสวยงามและโดดเด่น มีน ้ าหนกัรวม 9,000กก. 
เป็นรูปพญานาคขดหาง 7 เศียร ประดิษฐานบนแท่นฐานแปด เหล่ียม กวา้ง 6 เมตร ความสูงทั้งหมดรวมฐาน 15
เมตร สามารถพ่นน ้ าได ้ เป็นสัญลกัษณ์ของความอุดมสมบูรณ์น าพาความเจริญรุ่งเรือง สร้างข้ึนจากความเช่ือ
ความศรัทธาของชาวไทยและชาวลาว 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั เมนูอาหารพืน้บ้าน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น  

 
บ่าย พระธาตุงามริมฝ่ังโขง ณ พระธาตุนคร พระธาตุประจ าวนัเกดิวนัเสาร์ 

หน่ึงในพระธาตุองคส์ าคญัของจงัหวดันครพนม ประดิษฐานอยูท่ี่ วดัมหาธาตุ สร้างเสร็จเม่ือปี พ.ศ. 2465 ภายใน
บรรจุสารีริกธาตุของพระอรหนัต์ มีความสูง 24 เมตร ฐานเป็นส่ีเหล่ียมจตุัรัสกวา้ง 5.85 เมตร สร้างเสร็จเม่ือปี 
พ.ศ. 2465 โดยใชเ้วลาสร้างประมาณสองปี จ าลองแบบมาจากพระธาตุพนม (องคเ์ดิม) ภายในบรรจุพระอรหนัต
ธาตุซ่ึงคน้พบจากเจดียเ์ก่าแก่ภายในวดั 
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อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ ถือเป็นจงัหวดัท่ีมีความสัมพนัธ์อนัดีกบัประเทศเวียดนาม รวมถึงเป็น เส้นทาง
ท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ท่ีส าคญั  เน่ืองจากของ ลุงโฮ  หรือ อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์   เคยเดินทางเขา้มา
อยู่ในพื้นท่ีนครพนม ช่วงปี 2466 –2474    จึงท าให้บา้นนาจอกเป็นสถานท่ีส าคญัด้านประวติัศาสตร์ของชาว
นครพนม และชาวไทยเช้ือสายเวยีดนาม   
บ้านลุงโฮจิมินห์ เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวและสถานท่ีท่ีไดมี้การจารึกไวใ้นประวติัศาสตร์ ปัจจุบนับา้นหลงัน้ีไดมี้
การสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาและเป็นสถานท่ีแสดงประวติัเก่ียวกบัลุงโฮรวมถึงบอกเล่าเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์
และ เร่ืองราวการใชชี้วติของลุงโฮท่ีประเทศไทยโดยในปัจจุบนั ภายในบา้นลุงโฮจะแบ่งบา้นเป็น 2 หลงับา้นหลงั
แรกตั้งอยูด่า้นหนา้  คือ บา้นของเพื่อนคนสนิทลุงโฮ ท่ีเขา้มาเคล่ือนไหวจดัตั้ง ต่อมากลายเป็นท่ีพกัลุงโฮจุดแรก
ในจงัหวดันครพนม 
จากนั้นน าคณะเดินทางสูง จงัหวดัมุกดาหาร 

 
จุดชมววิสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที ่2 
มีความยาวทั้งหมด 1,600 เมตร มีความกวา้ง 12เมตร และมีช่องการจราจร 2 ช่องทาง บริเวณดา้นล่างสะพานมีจุด
ชมววิท่ีสามารถมองเห็นสะพานทอด ถึงมีแลนดม์าร์คท่ีโดดเด่น คือ รูปป้ันพญานาคขนาดใหญ่ คือ พญาศรีมุกดา
มหา มุนีนีลปาลนาคราช ล าตวัเล้ือยบริเวณเสาซ่ึงตั้งอยูติ่ดกบัสะพาน มีความงดงามน่าเกรงขามมาก นกัท่องเท่ียว
ท่ีมายงัสะพานแห่งน้ีตอ้งแวะมากราบไหวเ้พื่อความเป็นสิริมงคลเยน็   

เยน็  สุดชิลล์ริมโขง รับประทานอาหารเยน็เมนูหมูจุ่มชุดโต๊ะ ณ ร้านอาหารริมโขง บรรยากาศเยน็สบาย 

 ไดเ้วลาสมควรน าคณะเดินทางเขา้เช็คอินท่ีพกั ณ โรงแรมพลอย พาเลซ หรือเทยีบเท่า  
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วนัอาทติย์         จ. มุกดาหาร – ตลาดอนิโดจีน – หอแก้วมุกดาหาร – วดัรอยพระพทุธบาทภูมโนรมย์ –  

                          ไร่ภาสทอง - กรุงเทพฯ 
 

07.00 น. บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม และคืนหอ้งพกั  
เชา้ แวะช้อปป้ิง ณ ตลาดอินโดจีน แหล่งรวมสินคา้น าเขา้จากนานาประเทศ จ าหน่ายทั้งราคาส่ง และปลีก ส่วนมาก

เป็นเส้ือผา้ เคร่ืองนุ่งห่ม เซรามิค เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เคร่ืองอุปโภคและบริโภคต่างๆ รวมถึงสินคา้พื้นเมืองของชาว
มุกดาหาร เช่น ผา้ไหม ผา้มดัหม่ี และสินคา้ทอ้งถ่ินอ่ืนๆ 

 
จุดชมววิตัวเมืองมุกดาหารทีส่วยทีสุ่ด ณ หอแก้วมุกดาหาร  
หอแกว้มุกดาหารสร้างข้ึนเพื่อใหป้ระชาชนไดม้าชมววิตวัเมืองมุกดาหารโดยเฉพาะ สร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ใน
พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบติัครบ 50 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 มี
ลกัษณะเป็นอาคาร 2 ชั้น ทรง 9 เหล่ียม ลกัษณะเป็นอาคาร 2 ชั้น ทรงเกา้เหล่ียม ชั้น 1 เป็นพิพิธภณัฑจ์ดัแสดง
เก่ียวกบัประวติัศาสตร์มุกดาหาร เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการด ารงชีวติของชาวมุกดาหาร ชั้นบนสุด สามารถชม
ทศันียภาพรอบตวัเมือง แม่น ้ าโขงและฝ่ังลาวไดอ้ยา่งสวยงาม 
วัดภูมโนรมย์ หรือวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ นอกจากจะเป็นศาสนสถานเก่าแก่ ภายในวดั มีรูปป้ัน
พญานาคขนาดใหญ่สวยงามอลงัการ เป็นอีกหน่ึงแลนด์มาร์คใหม่ของมุกดาหาร  นอกจากน้ีภายในบริเวณวดัมี
รอยพระพุทธบาทจ าลอง พระเจา้ใหญ่แกว้มุกดาศรีไตรรัตน์ ใหไ้ดส้ักการะขอพรอีกดว้ย 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั เมนูอาหารพืน้บ้าน ณ ร้านอาหารท้องถิ่นบรรยากาศย้อนยุคริมชายโขง  
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บ่าย  แวะไร่ภาสทอง สวนดอกไม้กลางหุบเขา ในถิ่นอสีาน 
โดดเด่นดว้ยกงัหนัลมขนาดใหญ่ ท่ามกลางทุ่งดอกไมน้านาชนิด พร้อมถ่ายรูปกบัหอไอเฟลจ าลอง, ให้อาหาร
แกะ ปลา กวาง มา้ นก, ป่ันจกัรยาน หรือ ข่ีมา้ชมไร่, ป่ันเรือเป็ดแบบชิล ๆ อีกทั้งท่ีน่ียงัมีคาเฟ่ Phattong Cafe’ 
บริการอาหาร เคร่ืองด่ืมและจ าหน่ายของท่ีระลึก รวมถึงผลผลิตทางเกษตร 
**หากไร่ปิดในช่วงเวลาคณะเดินทาง ทางบริษัทขอปรับเปลีย่นเป็นร้านคาเฟ่อ่ืนๆ** 
ไดเ้วลาอนัสมควรออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ และแวะซ้ือของฝากระหวา่งทาง 

23.00  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
--------------------------------------------------------------- 

รายการท่องเท่ียวและกิจกรรมอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั 

ส่ิงทีค่วรน าติดตัวไปด้วย - กลอ้งถ่ายรูป, อุปกรณ์กนัแดด, หมวก แวน่ตา, เส้ือผา้และรองเทา้สวมใส่สบาย, 

ยาประจ าตวั 
 
 

ขอขอบคุณภาพประกอบความเข้าใจ จากแหล่งข้อมลูอ้างอิงด้านล่าง เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการเชิญชวนคนไทยเท่ียวไทย 
เพ่ือช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเท่ียวภายในประเทศ  
ร้านครามสกล, พญาศรีสัตตนาคราช, จุดชมววิสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งท่ี 2  https://thailandtourismdirectory.go.th/ 
พญาเต่างอย https://www.facebook.com/TATNakhonphanom 
พระธาตุพนม https://sites.google.com/site/ronachaikeawudom/kar-dein.thang 
พิพิธภณัฑจ์วนผูว้า่ราชการจงัหวดันครพนม, หอแกว้มุกดาหาร, วดัภูมโนรมย ์ https://i-san.tourismthailand.org 
หอนาฬิกาเวยีดนามอนุสรณ์ https://sites.google.com/site/tour56520477/wathnthrrm-hlak-hlay-meuxng-fang 
พระธาตุนคร https://www.facebook.com/TATNakhonphanomFanpage 
อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ www.2nakhonphanom-go.th/travel/detail/44 , https://thai.tourismthailand.org, 
www.museumthailand.com/th/museum/Ho-Chi-Minh-house 
ไร่ภาสทอง https://www.facebook.com/ไร่ภาสทอง-มุกดาหาร-943953339072913 

 
 

ข้อแนะน าส าหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะโควดิ 19 
*สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง  
*ก่อนข้ึน-ลงรถทุกคร้ัง  ทางบริษทัจะมีมาตรการ วดัไข ้ และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอล ์ 
 
 
 

 

https://thailandtourismdirectory.go.th/
https://www.facebook.com/TATNakhonphanom
https://sites.google.com/site/ronachaikeawudom/kar-dein.thang
https://i-san.tourismthailand.org/
https://sites.google.com/site/tour56520477/wathnthrrm-hlak-hlay-meuxng-fang
https://www.facebook.com/TATNakhonphanomFanpage
http://www.2nakhonphanom-go.th/travel/detail/44
https://thai.tourismthailand.org/
http://www.museumthailand.com/th/museum/Ho-Chi-Minh-house
https://www.facebook.com/ไร่ภาสทอง-มุกดาหาร-943953339072913
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อตัราค่าบริการ เดนิทางทุกวนัพฤหัส เดือนพฤษภาคม-ธันวาคม 64 

อตัราค่าบริการนี้รวม    
1. ค่ารถตูป้รับอากาศ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
2. ค่ามคัคุเทศก ์คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
3. ค่าท่ีพกั 1 คืน พร้อมอาหารเชา้ (หอ้งละ 2-3ท่าน) 
4. ค่าเขา้สถานท่ีท่องเท่ียว ตามรายการท่ีระบุ 
5. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ตามรายการท่ีระบุ 
6. ประกนัอุบติัเหตุตามกรมธรรม ์(วงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อาย ุ75-85 ความ
คุ้มครองเหลือ 50% อายตุ  า่กว่า 1 ปี หรือ อายเุกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวการถกูฆาตกรรมหรือถูกท าร้าย) 
7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (ในกรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนการช าระเงิน หากแจง้ภายหลงัการ
ช าระเงิน ทางบริษทัฯ จะไม่ออกยอ้นหลงัใหทุ้กกรณี)  
 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือรายการทวัร์ท่ีระบุ อาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีท่ีเกิดจาก
การเจบ็ป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) หรือเช่าจกัรยาน ค่ากิจกรรมผจญภยัต่างๆ  เป็นตน้ 
2. ค่าทปิไกด์และพนักงานขับรถ ท่านละ 300 บาท 
 
วธีิการจอง 
1. กรุณาแจง้รายละเอียด วนัท่ีเดินทาง ช่ือผูจ้อง พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและช่องทางติดต่อ (เบอร์มือถือ/ไลน์
ไอดี/อีเมล)์ ส่งขอ้มูลทั้งหมดมายงัอีเมล ์หรือ ไลน์ 
2. เม่ือเจา้หนา้ท่ีไดรั้บขอ้มูลแลว้ จะติดต่อกลบั เพื่อยนืยนัการจอง พร้อมรายละเอียด 
3.ช าระค่าทวัร์เต็มจ านวน เพื่อเป็นการยนืยนัการจองจึงจะถือวา่ไดท้  าการส ารองท่ีนัง่เสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเขา้ทาง
ธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด หากไม่ช าระตามก าหนด ขออนุญาตตดัท่ีนัง่ใหลู้กคา้ท่านอ่ืนท่ีรออยู ่การช าระไม่ครบ 
ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข ทางผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกทวัร์และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินตามเง่ือนไขการ
ยกเลิก 
 
 
 

ค่าบริการท่านละ (บาท) / ไม่มรีาคาเด็ก พกัเดี่ยว เพิม่ 

6,999.- 1,500.- 
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การยกเลกิการเดินทาง  
1. ขอสงวนสิทธ์ิการยกเลิก เน่ืองจากเป็นแพคเก็จราคาพิเศษ หากเกิดการเปล่ียนแปลงใดๆ ท่ีเป็นเหตุสุดวสิัย อาทิ สภาพ
อากาศ การนดัหยดุงาน การปฏิวติั หรืออ่ืนๆ ลูกคา้สามารถปรับเปล่ียนวนัเดินทางในโปรแกรมนั้นๆได ้
2. ทางผูจ้ดัจะไม่มีการคืนเงินค่าบริการทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆ 
 

หมายเหตุ  

1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 6 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน ดงักล่าวทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง 
2. การเปล่ียนแปลงโปรแกรม อาจเกิดข้ึนได ้ ตาม สถานการณ์ อาทิเช่น การเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ เป็นตน้  ซ่ึง
บริษทัฯ และผูจ้ดั จะด าเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทาง ให้ดีท่ีสุด 
3. ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรับผดิชอบค่าเสียหายท่ีเกิดกบัชีวติ ร่างกาย การเจบ็ป่วย การถูกท าร้าย ความตาย อุบติัเหตุ
ต่างๆ  สูญหายในทรัพยสิ์นหรืออยา่งอ่ืน การนดัหยดุงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวติั  และอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึน
ทางตรงหรือทางออ้ม  
4. พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อ  านาจของผูจ้ดัก ากบั  
5. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากบริษทัขนส่ง  ผูเ้ดินทางไม่
สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่วา่ในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใชจ่้ายท่ีบริษทั
จ่ายไปแลว้ เป็นตน้    
6. ขอความร่วมมือในเร่ืองความประพฤติของคนเดินทาง หากผูจ้ดัเห็นวา่ผูเ้ดินทางประพฤติตนท่ีอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อ
ผูเ้ดินทางอ่ืนๆ หรือทรัพยสิ์น หรือขดัขวางการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ี (ตวัแทน) หรือไม่ปฏิบติัตามค าช้ีแจงของ
เจา้หนา้ท่ี (ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามท่ีเห็นสมควรเพื่อป้องกนัไม่ใหค้วามประพฤติดงักล่าวด าเนินต่อไป ซ่ึง
รวมไปถึงการยบัย ั้ง และปฏิเสธใหบ้ริการ 
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