
 



DAY1 สนามบินดอนเมือง-สนามบินนครพนม-พระธาตุท่าอุเทน-พระพุทธบาทเวิน

ปลา - พิพิธภัณฑ์จวนผูว่้านครพนม - Jungle Space Cafe & Bistro - ท่ีพกั 

พกัผ่อน & ท าธุระส่วนตวั – ถ่ายรูปพญาศรีสตัตนาคราช (B/L/D) 

06.00 น. คณะพร้อมกันที่  สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ผู้โดยสารขาออกในประเทศชั้น 3 

เคาน์เตอร์ สายการบิน  AIR ASIA (FD) กรุณาสังเกตป้ายรับ ท่ีสนามบิน ➔ 

FRIENDLY TRIP TRAVEL โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และ อ านวย

ความสะดวกด้านสมัภาระเชค็อนิท ์

สามารถน าสมัภาระห้ิวข้ึนเคร่ืองได ้7 กก. (ทวัรไ์ม่รวมน ้าหนกักระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครื่อง) 

08.30 น. เหิรฟ้า บินตรงสู่จังหวัดนครพนม โดยสายการบิน AIR ASIA เท่ียวบินท่ี FD3398  

10.00 น. ถึงจังหวัดนครพนม หลังจากนั้นน าท่านเดินทางโดยรถตู้ เพ่ือไปรับประทานอาหารเช้า ณ 

ร้านปากหม้อศรีเทพ ชิมข้าวเกรียบปากหม้อเวียดนามร้านดังของชาวนครพนม (1) 

จากนั้น   น าท่านเดินทางสู่ พระธาตุท่าอุเทน องค์พระธาตุหันหน้าไปทาง ทิศเหนือ และตั้งอยู่ทาง

เหนือสดุของพระธาตุพนม องค์พระธาตุมีลักษณะ เป็นเจดีย์ก่ออฐิถือปูนเป็นผังรูปสี่เหล่ียม

คล้ายพระธาตุพนม มีขนาดของฐานที่เลก็กว่า แต่สูงกว่าพระธาตุพนม บริเวณฐาน และช้ัน

เรียนธาตุมีลายปูนป้ันงดงาม ไม่ปรากฏประวัติ

การก่อสร้างที่แน่ชัด ทราบประวัติเท่าที่จารึกไว้

ที่ก าแพงพระธาตุ ซึ่ ง กล่าวว่า พระอาจารย์

สีทัตถ์ ญาณสัมปันโน ได้เป็นหัวหน้าชักชวน

พระภิกษุสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาทั่วไปร่วมกนั

ก่อสร้างขึ้ น เมื่อปี พ.ศ. 2455 แล้วเสร็จในปี 

พ.ศ. 2554 



จากนั้น   น าท่านเดินทางสู่ พระบาทเวินปลา เป็นรอย

พระพุทธบาทหน่ึงเดียวในโลกที่พระพุทธเจ้า

ประทบัรอยพระบาทบนโขดหินกลางล าน า้โขง

และเป็นสิ่งศักด์ิสิทธิ์ที่ชาวไทย-ลาวให้ความ

เคารพนับถือมาตั้งแต่ยุคโบราณและถูกบันทกึ

ในต านานพระอุรังคธาตุ กล่าวถึงพระบาทเวิน

ปลาที่พระพุทธเจ้าอธิษฐานรอยพระบาทไว้ที่

ก้อนหิน 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (2) 

จากนั้น   น าท่านเดินทางสู่  พิพิธภัณฑ์จวนผู ้ว่า

ราชการจังหวัดนครพนม หรือจวนผู้ว่า

หลังเก่านครพนม ต้ังอยู่ที่ถนนสุนทรวิจิตร 

บริเวณริมถนนเลียบโขง  ต าบลในเมือง 

อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม  เดิมเป็น

ทรัพย์สินส่วนตัวของพระยาอดุลยเดช

สยามเมศวรภัคดีพิริยพาหะ (อุ้ย นาครทรรพ) เทศาภิบาลมณฑลอุดรธานี  ซึ่งเป็นผู้ว่า

ราชการจังหวัดนครพนมคนแรก ก่อสร้างสร้างระหว่างปี พ.ศ.  2455-2457  ผู้สร้างเป็น

ชาวญวน ชั้นบนและล่างไม่มีเสา และไม่มีการตอกตะปูแม้แต่ดอกเดียว ใช้การเข้าเดือยไม้  

เป็นสถาปัตยกรรมดีเด่นใน จังหวัดนครพนม 

จากนั้น   แวะน่ังชิวๆที่คาเฟ่  Jungle Space Cafe & Bistro  คาเฟ่สุดเท่ชื่อดังแห่งนครพนม รายล้อม

ด้วยภเูขาต้นไม้น้อยใหญ่ และสนามหญ้าสีเขียวสดใส ให้ฟีลเหมือนคาเฟ่ในเขาใหญ่ ตัวร้าน

สีด าทรงสามเหล่ียมกระจกสีด าแบบโมเดิร์นได้กล่ินอายแบบบ้านนอร์ดิก ด้านหน้ามีป้ายสี



เหลืองบอกทศิทางยังประเทศต่างๆ ได้ฟีลแบบเมืองนอกไปอกีจากน้ันน าท่านเดินทางสู่ที่พัก

เพ่ือให้ท่านได้พักผ่อนและท าธุระส่วนตัวกนั 

17.00 น. น าท่านเดินทางสู่ พญาศรีสตัตนาคราช 

แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ จ.นครพนม 

ประดิษฐานบน ริมฝั่งแม่น ้าโขง บนลาน

ศรีสัตตนาคราช  หน้าส านักงาน ป่าไม้ 

ถนนสุนทรวิจิตร ในเขตเทศบาลเมือง

นครพนม  เป็นองค์พญานาคทองเหลือง

ที่ ใหญ่ที่ สุดของภาคอีสาน  มีความ

สวยงาม โดดเด่น องค์พญาศรีสัตตนาคราช หล่อด้วยทองเหลือง มีน า้หนักรวม 9,000 กก. 

เป็นรูปพญานาคขดหาง 7 เศียร 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (3) 

จากนั้น น าคณะเขา้สู่ท่ีพกั ณ The River Hoel หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 1) 

DAY2 นมสัการพระธาตุพนม – แพหนองหวาย - วดัมรกุขนคร - หอนาฬิกา

เวียดนามอนุสรณ ์– ถนนคนเดนินครพนม 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ พระธาตุพนม ศาสนสถาน

อนัศักด์ิสทิธิ์แห่งอสีาน พระบรมธาตุที่แสดง

ถึงความเจริญรุ่งเรืองทางพุทธศาสนาของ

นครพนมมาแต่ โบราณกาล สร้างขึ้นเมื่อต้น

พุทธกาลประมาณ พ.ศ.๘ ในสมัยอาณาจักร

ศรีโคตรบูรเจริญรุ่งเรือง ประดิษฐานอยู่บน

ภูก าพร้าตั้ งตระหง่าน อยู่ริมฝั่งโขง เป็น

สถานที่คร้ังหน่ึงพุทธองค์เคยเสด็จมาโปรดสัตว์น้อยโหญ่ ตามต านานอุรังคธาตุกล่าวถึง 

พระมหากสัสปะและพระอรหันต์ ๕๐๐ องค์ ได้น าพระอุรังคธาตุ (กระดูกส่วนหน้าอก) ของ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาจากชมพูทวีปและท้าวพญาผู้ครองนครทั้ง ๕ เป็นประธาน ในการ

สร้างที่ประดิษฐานพระอุรังคธาตุ อนัเป็นที่ต้ังของพระธาตุพนมในปัจจุบัน 



จากนั้น   น าท่านเดินทางสู่ แพหนองหวาย พ้ืนที่ ต.ฝั่งแดง อ.ธาตุพนม มีประชาชน นักท่องเที่ยว 

ทยอยเดินทางมาท่องเที่ยวพักผ่อน ล่องแพชมธรรมชาติ ชิมเมนูอีสาน และเล่นน ้าคลาย

ร้อน “หนองหวาย” เป็นแหล่งน า้ธรรมชาติ เดิมชาวบ้านใช้ท าการเกษตร มีเน้ือที่กว่า 100 

ไร่ เชื่อมกบัสายน า้ก ่า ก่อนไหลลงน า้โขง จากนั้นได้รับการพัฒนาขุดลอกเพ่ือให้มีน า้เกบ็กัก

ตลอดปี ต่อมาชาวบ้านจึงได้หารือกันวางแนวทางในการพัฒนาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ์ธรรมชาติ นวัตวิถี จึงมีการจัดต้ังกลุ่มล่องแพข้ึน เพ่ือบริการประชาชน นักท่องเที่ยว

ได้เดินชมบรรยากาศริมแม่น า้โขง 

 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (5) 

จากนั้น  น าท่านเดินทางสู่ พระธาตุมรุกขนคร เป็น พระธาตุบริวารของพระธาตุพนมองค์ที่อายุ

น้อยที่สุด แต่วัดมรุกขนคร มีอายุเกือบสามร้อยปีมาแล้ว สร้างโดยพระบรมราชา ท่านเจ้า

เมืองมรุกขนคร เคยเป็นวัดประจ าเมืองที่มีความเจริญมาก จนถึงปี พ.ศ. ๒๓๑๐ ตัวเมือง

ถูกน า้กดัเซาะตล่ิงพัง เกดิโรคระบาด ผู้คนล้มตายเป็นจ านวนมาก จึงได้ย้ายไปตั้งเมืองใหม่

ที่บ้านหนองจันทน์ ต าบลท่าค้อ อ าเภอเมืองด้านบนขึ้ นไปบรรจุพระสารีริกธาตุอัน

ศักด์ิสิทธิ์ ที่ได้จากการค้นพบซากปรักหักพังของพระธาตุในอดีต พร้อมทั้งแก้ว แหวนเงิน

ทอง ซึ่งมีบันไดข้ึนไปแต่มีประตูปิดกั้นเอาไว้ 



 

จากนั้น   น าท่านเดินทางสู่ หอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ ์ ต้ังอยู่ที่

ถนนสุนทรวิจิตร เลียบริมฝั่งแม่น ้าโขง ต าบลในเมือง 

อ าเภอเมืองนครพนม เป็นสัญลักษณ์ อีกแห่ง หนึ่ง ของ

เมืองนครพนมโดดเด่นเป็นสง่า ตัวอาคารถูกทาสีด้วยสี

ชมพูอ่อนสะดุดตา หากใครมาตัวเมืองนครพนมต้องไม่

พลาด หอนาฬิกาแห่งน้ีถูกสร้างโดยชาวเวียดนามที่อาศัย

อยู่ในจังหวัดนครพนม เพ่ือเป็นที่ระลึกก่อนย้ายกลับ

เ วี ยดนามตามท่ าน โฮจิ มิ น ห์  หลั ง ชนะสงคราม

ภายในประเทศ เมื่อคร้ังฝร่ังเศสพ่ายแพ้ในสงครามเดียน

เบียนฟู  ชาวเวียดนามที่ล้ีภัยมาอาศัยในนครพนมได้ร่วมกัน สร้างหอนาฬิกาข้ึนเพ่ือระลึก

ถึงไมตรีจิตของคนไทย สร้างเมื่อ พ.ศ.2503 สูงประมาณ 50 เมตร จุดนี้ เป็นเหมือนการ

ขอบคุณคนไทย ของชาวเวียดนามที่ได้สร้างข้ึน  

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (6) 

จากนั้น   น าท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินนครพนม ตั้งอยู่บริเวณถนนสายเลียบฝั่งโขง อ าเภอเมือง 

จังหวัดนครพนม  โดยเร่ิมต้ังแต่ลานศรีสัตตนาคราช ไปสิ้นสุดที่หอนาฬิกาประวัติศาสตร์ 

เป็นระยะทางไม่ยาวนัก  เปิดให้บริการทุกวัน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ตั้งแต่เวลาประมาณ 

16.00 น. – 22.00 น. โดยทั้งสองข้างทางเรียงรายด้วยร้านค้า  มีพ่อค้าแม่ค้าซึ่งเป็นคนใน

พ้ืนที่ น าของมาขาย มีทั้งของกินแบบพ้ืนถิ่น ข้าวของเคร่ืองใช้ เสื้อผ้า ของกระจุกกระจิก

หลายแบบในท่านอสิระในการช้อปป้ิง  

จากนั้น น าคณะเขา้สู่ท่ีพกั ณ The River Hoel หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 2) 

DAY3 Street art - 76A The Space -อนุสรณส์ถานประธานโฮจิมนิห ์-  สนามบนิ

นครพนม – สนามบนิดอนเมือง 



07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

จากนั้น   น าท่านเดินทางสู่ Street Art ถึงแม้ว่าจะมีเพียงไม่กี่ภาพ แต่ช่วยสร้างสีสันของการมาเที่ยว

นครพนม ให้มีมุมของความอาร์ต ให้เราได้มาโพสต์ท่าถ่ายรูปชิค รวมทั้งยังมีภาพวาด และ

มุมคลาสคิของความเป็นเมืองเก่า บนถนนสนุทรวิจิตรซึ่งเป็นถนนเลียบฝั่งโขง มี หอนาฬิกา

เวียดนามอนุสรณ์ อีกหนึ่งแลนด์มาร์คส าคัญอยู่ในบริเวณนี้  อาคารตึกรามบ้านช่องเก่าแก่ 

ร้านอาหาร ร้านกาแฟดีไซน์ชิค คูล ที่เรียงรายทอดยาวเลียบชายโขง ให้แวะเวียนเที่ยวเล่น

ได้ตลอดทั้งวัน 

 

 

 

จากนั้น   น าท่านเดินทางสู่ 76A The Space นครพนม ร้านกาแฟในบ้านอาคารเก่าสไตล์โคโร 

เนียลริมแม่น า้โขง ที่น ามารีโนเวทใหม่ให้ยังคงโครงสร้างบ้านเดิมไว้ได้อารมณ์วินเทจ เพ่ิม

เสน่ห์การตกแต่งให้ดูเรียบๆแบบทนัสมัย ฝั่งตรงข้ามร้านสามารถนั่งมองวิวแม่น า้โขงและ

ทวิเขาของประเทศเพ่ือนบ้านได้แบบเพลินๆ  ในส่วนของเคร่ืองดื่มเน้นกาแฟ Specialty ค่ัว

อ่อน และเคร่ืองดื่มแบบ non-coffee ให้เลือกหลายเมนู ให้ทานคู่กบัครัวซอง สโคนและชีส

ทาร์ต 



เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (8) 

จากนั้น   น าท่านเดินทางสู่ อนุสรณส์ถานประธานโฮจิมินห์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ต้ังอยู่

ที่บ้านหนอกจอก อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม บนเน้ือที่ 7 ไร่ เพ่ือเป็นเกียรติประวัติแก่

ประธานโฮจิมินห์ ที่มาอาศัยอยู่บ้านนาจอก ในช่วงสงครามอินโดจีน เพ่ือกอบกู้เอกราชจน

ส าเร็จ ภายในบริเวณอนุสรณ์สถานได้จัดสร้างอาคารสถาปัตยกรรมเวียดนามและไทยได้

อย่างลงตัว ทั้งซุ้มประตูซึ่งออกแบบผสมผสานระหว่างศิลปะแบบเวียดนามและไทย มีสระ

น า้และมีสะพานข้ามไปยังอาคารรูปป้ันประธานโฮจิมินห์ ส่วนด้านหลังตัวอาคารจะมีภเูขา

จ าลองต้ังตระหง่านอยู่ด้วย เป็นสถานที่สวยงามมาก สิ่งก่อสร้างที่แปลกตาถือว่าเป็นอีก 1

ไฮไลท ์จากนั้นพาแวะช้อปป้ิงร้านของฝากเพ่ือให้ท่านได้แวะซื้อของฝากคนทางบ้าน 

จากนั้น   น าคณะเดินทางสู่สนามบินนครพนมเพือ่เช็คอินและโหลดสมัภาระ 

16.50 น.   เหิรฟ้า บินตรงสู่กลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA เท่ียวบินท่ี FD3397 

18.10 น.  เดินทางถึง สนามบินดอนเมืองกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพฯพรอ้มความประทบัใจจาก  

FRIENDLY TRIP TRAVEL 

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

 



รายละเอียดและเงือ่นไขการเดินทางกรุป๊ส่วนตวั 

เดินทางกบัเราดียงังยั 

1. คณะเดินทางเร่ิมตั้งแต่ 4-10 ท่าน ต่อรถตู้ 1 คัน  

2. มีช่างภาพประจ าทริปส่งรูปใหทุ้กเย็น อพัลงเฟสไดท้นัใจ 

3. ทวัร์สามารถลดหรือเพ่ิมวนัเดินทางได้ (ตามความต้องการของผู้เดินทาง) 

4. คณะสามารถเลือกสนามบินได้ว่าสะดวกดอนเมือง หรือ สวุรรณภมูิ (ราคาอาจมีปรับเปล่ียน) 

5. พาชิมรา้นอาหารอร่อยๆ รบัรองว่าถูกใจ 

6. ราคาทวัรเ์ป็นราคาเบื้ องตน้ ผูเ้ดินทางตอ้งเช็คราคาอีกครั้งหลงัจากท่ีสรุปวนัเดินทางได ้

7. ราคาทวัร์มีทั้งแบบลูกค้าเดินทางเอง และเดินทางพร้อมช่างภาพ 

8. การส ารองบัตรโดยสารในประเทศใช้บัตรประชาชน 

9. ไม่ต้องตื่นแบบ 6/7/8 มาเที่ยวเหมอืนมาพักผ่อนจริงๆ   

 

เงื่อนไขการใหบ้ริการ  

1. มัดจ าท่านละ 50% ของค่าทวัร์และช าระยอดสดุท้าย 1 เดือนก่อนเดินทาง  

2. บัตรโดยสารจะส่งให้ภายใน 1 วันหลังจากที่ช าระค่ามัดจ า  

(บัตรโดยสารเป็นตัว๋จริงไม่สามารถเปล่ียนแปลงช่ือผู้เดินทางได้) 

อตัรานี้ รวม 

1. ตัว๋เคร่ืองบินไป - กลับ และค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง  

2. รถตู้ปรับอากาศรับ-ส่ง ตามที่ระบุในรายการ 

3. ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในโปรแกรม (ของแต่ละจังหวัด) 

จ านวนผูเ้ดินทาง  
ราคาเบื้ องตน้ต่อท่าน  

(จะสรุปวนัหลงัจากท่ีคณะเลือกวนัอีกครั้ง) 

4 ท่าน 15,900 

6 ท่าน 12,900 

8-9 ท่าน 11,500 



4. ค่าอาหารและค่าเข้าชมตามที่ระบุในโปรแกรมทวัร์ 

5. น า้ดื่มวันละ 1 ขวด 

6. ทวัร์มีหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจลแจกให้ทุกท่าน 

7. ประกนัอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของประกนัที่บริษัท 

ได้ท าไว้ 

8. ทุกสายการบินสามารถถอืสมัภาระข้ึนเคร่ืองได้ไม่เกนิ 7 กโิลกรัม 

9. ช่างภาพมืออาชีพเดินทางพร้อมคณะ และไกด์ท้องถิ่นของจังหวัดนั้นๆ 

อตัรานี้ ไม่รวม 

- ไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท ์ฯลฯ 

- ค่าทริปไกด์และเจ้าหน้าที่ (แล้วแต่สนิน า้ใจของทางคณะ) 

- ไม่รวมค่าเคร่ืองดื่มทุก Café ทุกร้าน 

หมายเหตุ 

- ส่งเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกนัโรคโควิด-19 หรือ ใบรับรองผลการตรวจโควิด-19 

สามารถดึงข้อมูลของแต่ละท่านจากหมอพร้อม  

- บัตรโดยสารที่ส่งให้ลูกค้าแต่ละท่านเป็นตัว๋จริง ไม่สามารถเปล่ียนช่ือผู้เดินทางได้ 

- ลูกค้าสามารถปรับเปล่ียนเส้นทางทวัร์ได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หลังจากช าระค่ามัดจ าทวัร์ 

- ทวัร์ไม่สามารถรับผิดชอบค่าเสยีหายกรณีเกดิเหตุจ าเป็นหรือเหตุสดุวิสยั อนัเนื่องจากภัยธรรมชาติ 

การล่าช้า หรือยกเลิกของสายการบิน การนัดหยุดงาน  ปัญหาการเมือง การจลาจล ฯลฯ  

- ราคาทวัร์ เป็นแบบเหมาจ่ายหากท่านยกเลิกรายการใด ทางทวัร์ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่คืนเงินในส่วน

ที่ขาดหายไป 

- ให้ผู้เดินทางทุกท่านทุกวธิทีี่ด าเนินการได้ แต่ถ้ามค่ีาใช้จ่ายเกดิข้ึน ในกรณีสายการบินไม่ช่วยเหลือ   

ทางทวัร์จะร่วมเป็นผู้ร่วมเรียกร้อง ให้ลูกค้าได้ผลประโยชน์ที่ดีที่สุด และถ้าเหตุที่เกดิ ณ เวลาน้ัน  

ลูกค้าต้องเป็นผู้ร่วมจ่าย หลังจากนั้นจะท าเร่ืองขอเรียกคืนค่าใช้จ่ายในเหตุที่เกดิข้ึน และคืนลูกค้า 

ต่อไป ตามจ านวนที่ได้คืนเฉล่ียทุกท่าน 



- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว 

ซึ่งไม่ได้เกดิจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว (ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขนี้ ในกรณีท่ีเกิด

เหตุสุดวิสยั ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัทวัร)์ 

- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกดิ

อุบัติเหตุที่เกดิจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง  

- มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสทิธิ์ในการให้ค าสญัญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ

นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯก ากบัเท่านั้น 

- ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาท

และค่าน า้มันที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพ่ิมเติมจากราคาที่ก าหนดไว้ 

 


