
 
  

 

 

FTT2311 ทวัร์ไทย มหศัจรรย.์..สกลนคร นครพนม ตามรอยพญานาค 2 แดนดิน ถ่ินนาคา 3 วนั 2 คืน 

 
 

 



 
  

 

 

 
 
 
 
 

 
 

05.00 น. พร้อมกันท่ี สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ  เคาน์เตอรส์ายการบินนกแอร ์  

ประตู 13 โดยมีเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

07.00 น. ออกเดินทางสู่ จังหวัดสกลนคร โดยเท่ียวบินDD360  (ใช้ระยะเวลาเดินทาง โดยประมาณ 1 

ชั่วโมง 10 นาที) *บนเที่ยวบินไม่มบีรกิาร อาหารทั้งขาไปและกลับ* 

 

 

 

08.10 น. เดินทางถึง จ.สกลนคร น าท่านเปลี่ยนการเดินทางเป็นรถตู้ปรบัอากาศ 

จากนั้น น าท่านเดินทางต่อไปยัง พระธาตุเชิงชุม เป็นปูชนียสถานส าคัญคู่บ้านคู่เมืองสกลนครมาแต่โบราณ 

ยอดฉัตรเหนือองค์พระธาตุท าด้วยทองค าบริสุทธิ์ ภายในมีรอยพระพุทธบาท 4 พระองค์ นับเป็นดินแดนอัน

ศักด์ิสิทธิ์ ดังค ากล่าวท่ีว่า “จะมีครั้งไหนท่ีได้อานิสงส์มากไปกว่าการได้มาบูชา พระธาตุท่ีสร้างครอบรอย

พระบาทแห่งพระพุทธเจ้าถึง 4 พระองค์” เชื่อกันว่าอานิสงส์ในการนมัสการพระธาตุเชิงชุมจะก่อให้เกิด

ความเป็นสิริมงคลสูงสุดแก่ตนเองและครอบครัวให้มีความเจริญรุ่งเรือง  

ให้ท่านได้ชม พญานาคสีทองบริเวณบ่อน้าศักด์ิสิทธิ์ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร บ่อน้าศักดิ์สิทธ์ิ 

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร เดิมเป็นเพียงบ่อน้าก่อก าแพงบ่อด้วยศิลาแลง เชื่อว่าเชื่อมต่อกันกับสระพัง

ทอง ซึ่งถือเป็นสระน้าโบราณอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสกลนคร  ในอดีต ชาวบ้านได้ใช้น้าจากบ่อน้าแห่ง

เพื่อบริโภค และเพื่อประกอบพิธีกรรมความเชื่อต่าง ๆ รวมถึงพระราชพิธีในราชส านัก เพราะ มีน้าตาม

ธรรมชาติผุดข้ึนมาตลอดท้ังปีไม่เคยแห้ง ปัจจุบันมีการบูรณะและสร้างเป็นรูปปั้ นพญานาคพ่นน้า

บริเวณรอบบ่อน้าลอด   เพื่ อเป็นรูปแทนพระยาสุวรรณนาค  พญานาคตามความเชื่ อของชาว

วันแรก ดอนเมือง • สกลนคร  • วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร • วัดถ้าผาแด่น • บึงกาฬ • ศาลปู่อือลือ

นาคราช • ล่องเรอืบึงโขงโหลง • ชมพระอาทิตย์ตก ณ จุดชมวิวหินสามวาฬ   

           (-/กลางวัน/เย็น) 

 

   



 
  

 

 

สกลนคร ว่าเป็นนาคผู้ทรงคุณธรรม ทรงศีลและอิทธิฤทธ์ิ มีเกล็ดเป็นทองค า ท าหน้าที่คอยปกป้องและ

รักษารอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าท้ัง 4 พระองค์ ที่พระธาตุเชิงชุม 

 

น าท่าน แวะชม วัดถ้าผาแด่น  ต้ังอยู่บนเทือกเขาภูพาน ต าบลดงมะไฟ อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ห่าง

จากตัวจังหวัด 17 กม.  เป็นอีกหนึ่งในสถานท่ีห้ามพลาดของสกลนคร   โดดเด่นด้วยรูปปั้ นองค์

พญานาคปรกขนาดใหญ่  ภาพแกะสลักบนหน้าผาหินมีเอกลักษณ์วิจิตรงดงาม พญาเต่าภูผาแด่น

งดงามอลังการ ตัววัดต้ังอยู่บนภูเขาสูงท่ามกลางธรรมชาติร่มร่ืน มีการจัดสวนด้วยดอกไม้สีสัน

สดใส ต้นไม้ต่างๆ และน้าตกจ าลอง มีร้านกาแฟไว้ให้นั่งพักสัมผัสธรรมชาติท่ีร่มร่ืน สามารถชม

ทิวทัศน์มองเห็นวิวภูเขาเขียวขจีได้แบบพาโนรามาอีกด้วย   

 

 



 
  

 

 

 

เที่ยง     บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร หลังจากนั้นน าท่านเดินทางไปยัง จ.บึงกาฬ 

น าท่าน แวะขอพรศาลปู่อือลือนาคราช ต านานปู่อือ

ลือท่ีข้องเกี่ยวกับบึงโขงหลงนั้น เชื่อว่า เกิด

จากการล่มเมืองของพญานาค ซึ่งเกิดจาก

ความรักท่ีไม่สมหวังระหว่างพญานาคกับ

มนุษย์ ท าให้เมืองท่ีเจริญรุ่งเรืองล่มสลาย 

บริเวณแห่งนี้เดิมเป็นท่ีตั้งเมือง ชื่ อรัตพา

นคร พญานาคผู้ถูกสาบแห่งบึงโขงหลง  

 

น าท่าน ล่องเรอืบึงโขงหลง ไหว้ขอพรปู่อือลือ วังปูเ่จ้าออืลือนาคราช ณ เกาะดอนโพธิ ์



 
  

 

 

 

  



 
  

 

 

 

จากนั้น น าพาทุกท่านชมพระอาทิตย์ตก ณ  หินสามวาฬ ณ ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์ ท่ีนี่

โดดเด่นด้วยภูเขาหินทราย หน้าผา ถ้า กลุ่มหินรูปทรงต่างๆ และผืนป่าท่ีอุดมสมบูรณ์ (เปลี่ยนยานพาหนะ

เป็นรถของอาสาป่าไม้ ภูสิงห์) ชม หินสามวาฬ ชมพระอาทิตย์ตกท่ีหิน หินสามวาฬโดยมีลักษณะเป็นภเูขา

หินทรงมนทอดตัวยาวเรียงกัน 3 ก้อน มองจากทางอากาศจะเห็นคล้ายเป็นวาฬพ่อ แม่ ลูก ว่ายน้าด้วยกัน 

ซึ่งน้าในท่ีนี่ก็คือผืนป่าท่ีเขียวขจีนั่นเอง และเม่ือมองจากบนหินสามวาฬออกไป จะพบกับทัศนียภาพของป่า

ภูวัว ห้วยบังบาตร แก่งสะดอก หาดทรายแม่น้าโขง และขุนเขาของเมืองปากกระด่ิง สปป.ลาว หากมาในยาม

เช้าก็อาจได้เห็นทะเลหมอกลอยละล่องเหนือผืนป่าอีกด้วย หากอากาศดีเราจะได้สัมผัสทะเลหมอกอย่าง

สวยงาม จากนั้น อิสระให้ท่านถ่ายภาพแห่งความประทับใจ ชมพระอาทิตย์ตก ตามอัธยาศัย 



 
  

 

 

 

ค่า     บรกิารอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร   

ที่พัก  โรงแรมคิงส์พาเลส  อ.เซกา หรอืเทียบเท่าระดับเดียวกันมาตรฐาน จ.บึงกาฬ 

 

 

 

05.00 น.  บรกิารอาหารเชา้แบบ SET BOX เพื่อความสะดวกในการเดินทางเนื่องจากข้ึนถ้านาคารอบเช้า 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ถ้านาคาหรอื ถ้าพญานาค ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติภูลังกา อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ 

เหตุท่ีถ้าแห่งนี้ได้ขึ้นชื่อว่า ถ้านาคา เนื่องจากมีหินและผนังถ้าดูคล้ายพญนาค ท่ีมีรูปทรงคล้ายพญานาค

หรืองูขนาดใหญ่นอนขดตัว โดยมีส่วนส าคัญ ๆ ท้ังส่วนหัว ล าตัว และเกล็ดพญานาค (ตามจินตนาการและ

ความเชื่อของชาวบ้าน)ตามต านานเรื่องเล่าเชื่อมโยงกับความเชื่อของถ้าแห่งนีว้่า ถ้านาคาคือพญานาค

หรอืงูยักษ์ท่ีถูกสาปให้กลายเป็นหิน  

วันท่ีสอง ถ้านาคาหรอืถา้พญานาค • ถนนคนเดินนครพนม                    (เช้า/กลางวัน/-) 

                                                                                          

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

เที่ยง     บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร  

จากนั้น น าท่านเดินทางเข้าสู่ จังหวัดนครพนม เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นับเป็น

เมืองชายแดนท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ ความสวยงามของทิวทัศน์ และมีความหลากหลายของ

วัฒนธรรมและชาติพันธุ์  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 

เย็น      อิสระอาหารเย็น น าท่านเดินถนนคนเดินนครพนมตามอัธยาศัย พร้อมสักการะพญาศรีสัตต

นาคราช แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดนครพนม ประดิษฐานอยู่ริมฝ่ังแม่น้าโขง สร้างข้ึนเพื่อเป็น 

การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและความเชื่อเก่ียวกับพญานาคของชาวไทยและชาวลาวท่ีอาศัย

อยู่ริมแม่น้าโขง ท่ีมีความศักด์ิสิทธ์ิในฐานะเป็นผู้ดูแลปกปักษ์รักษาแถบลุ่มน้าโขง รักษาพุทธ

ศาสนาและองค์พระธาตุพนม  



 
  

 

 

 

ที่พัก  เข้าสู่ที่พัก โรงแรมสิรริเีจ้นท์ จ.นครพนม หรอืเทียบเท่าระดับเดียวกัน 
(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมท่ีน าเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมกีารเปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ีเข้าพักจะเปน็โรงแรมระดับเทียบเท่ากนั) 

 
เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนั้น น าท่านสู่ พระธาตุพนม (Phra That Phanom) พระธาตุประจ าวันอาทิตย์ ณ วัดพระธาตุพนม

วรมหาวิหาร อ าเภอธาตุพนม จากการขุดค้นทางโบราณคดีพบว่า พระธาตุพนมสร้างข้ึนระหว่าง 

พ.ศ. 1200-1400 ตามต านานกล่าวว่า ผู้สร้างคือ พระมหากัสสปะ พระอรหันต์ 500 องค์ และท้าว

พระยาเมืองต่างๆ โดยภายในองค์พระธาตุบรรจุพระอุรังคธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และของ

มีค่าอีกมากมาย ต่อมา พ.ศ.2485 ได้รับการยกฐานะให้เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิด

วรมหาวิหาร เปล่ียนชื่อเป็น "วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร"ถือเป็นสถานท่ีอันศักด์ิสิทธ์ิ “เชื่อกันว่า

วันที่สาม พระธาตุพนม(พิธหี่มผ้าพระธาตุพนม) • พระธาตุน้อยศรบีุญเรอืง •วั ดมรุกขนคร  

สนามบินนครพนม        (เช้า/กลางวัน/-) 

 

 



 
  

 

 

ผู้ที่ได้นมัสการพระธาตุครบ 7 ครั้ง จะถือว่าเป็น “ลูกพระธาตุ” เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและจะมี

ความเจรญิรุง่เรอืง หรอืแม้แต่การได้มากราบพระธาตุพนม 1 ครั้ง ก็ถือ เป็นมงคลแก่ชวิีตแล้ว” 

 

 

ข้ันตอนส าคัญของพิธกีรรม คือ ข้ันเตรยีมห่มพระธาตุ โดยผ้าที่น ามาห่มพระธาตุพนมจะใช้สเีหลือง 

ก่อนที่จะแห่ผ้า พระสงฆจ์ะน ากล่าวค าบูชาถวายและเดินน าหน้าขบวนแหเ่ป็นการถวายเครื่องสักการะบูชาแด่ 

     พระพุทธเจ้า 



 
  

 

 

 

จากนั้น น าท่านสักการะ พระธาตุมรุกขนคร  ลักษณะคล้ายพระธาตุพนม พระธาตุมรุกขนครเป็น พระธาตุบริวาร

ของพระธาตุพนมองค์ท่ีอายนุ้อยท่ีสุด แต่วัดมรุกขนคร มีอายุเกือบสามร้อยปีมาแล้ว สร้างโดยพระบรมราชา 

ท่านเจ้าเมืองมรุกขนคร เคยเป็นวัดประจ าเมืองท่ีมีความเจริญมาก จนถึงปี พ.ศ. ๒๓๑๐ ตัวเมืองถูกน้ากัด

เซาะตล่ิงพัง เกิดโรคระบาด ผู้คนล้มตายเป็นจ านวนมาก จึงได้ย้ายไปตั้งเมืองใหม่ท่ีบ้านหนองจันทน์ ต าบล

ท่าค้อ อ าเภอเมือง  ด้านบนขึ้นไปบรรจุพระสารีริกธาตุอันศักด์ิสิทธิ์ ท่ีได้จากการค้นพบซากปรักหักพังของ

พระธาตุในอดีต พร้อมท้ังแก้ว แหวนเงินทอง ซึ่งมีบันไดขึ้นไปแต่มีประตูปิดกั้นเอาไว้ และยังมีศาสนสถาน

และส่ิงศักด์ิสิทธิ์ส าคัญอีก เช่น อุโบสถวัดมรุกขนคร เป็นอุโบสถสวยงามโดดเด่นด้วยตราสัญลักษณ์ ครองสิริ

ราชสมบัติ ๕๐ ปี ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายในอุโบสถเปิดให้เข้า สักการะองค์พระประธาน ศาลเจ้าปู่

ขอม พญานาค ๓ ตน และพระโพธิสัตว์กวนอิม 

 



 
  

 

 

 

จากนั้น แวะ พระธาตุน้อยศรีบุญเรือง ประดิษฐานอยู่ จังหวัดนครพนม สร้างข้ึนเพื่อจะขอแบ่งพระอุ

รังคธาค ุท่ีพระมหากัสสปะเถระเป็นผู้อัญเชิญมาจากชมพูทวีปเพื่อมาประดิษฐานท่ีภูก าพร้า แต่ว่า

ไม่สามารถจะแบ่งพระอุรังคาตุให้ได้ พระมหากัสสปะเถระจึงได้ เหาะกลับไปอัญเชิญพระอังคาร

ของพระพุทธเจ้าแบ่งมาให้แทน สร้างข้ึนในสมัยพระยานันทเสนซึ่งเป็นกษัตริย์ครองเมืองศรีโคตร

บูรณ ์เดิมต้ังดินแดนท่ีใต้ปากเซบั้งไฟ ประเทศลาว ต่อมาหลังจากพระยานันทเสนทิวงคตได้เกิดโรค

ระบาดจึงได้ย้ายเมืองมาต้ังเหนือพระธาตุพนมในดงไม้รวก จึงขนานนาฃมเมืองข้ึนว่า มรุกขนคร 

แล้วได้มีการสร้างพระธาตุน้อยเกิดข้ึนเพื่อบรรจุพระอังคารของพระพุทธเจ้า  ให้เป็นพระธาตุ

บริวารขององค์พระธาตุ  

เที่ยง     บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร  



 
  

 

 

 

สมควรแก่เวลา พาท่านเข้าสู่ท่าอากาศยานนครพนม เช็คอิน โหลดสัมภาระ 

16.45 น. ออกเดินทางกลับสู่ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ เท่ียวบินท่ี DD387 

17.55 น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอ้มความประทับใจมิรูล้ืม 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราค่าบรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 
 

เริม่เดินทาง กลับจากเดินทาง 
รถตู้ปรบั
อากาศ จ านวน 

ราคาผู้ใหญ ่
ต่อท่าน 

ราคาเด็ก 
ไม่มเีตียง 

พักเด่ียว
เพิ่ม 

03 มิ.ย.65 05 มิ.ย.65 รถตู้ 8 ท่ีน่ัง 16+1 9,999 9,499 2,500 

10 มิ.ย.65 12 มิ.ย.65 รถตู้ 8 ท่ีน่ัง 16+1 8,999 8,499 2,500 

17 มิ.ย.65 19 มิ.ย.65 รถตู้ 8 ท่ีน่ัง 16+1 8,999 8,499 2,500 

24 มิ.ย.65 26 มิ.ย.65 รถตู้ 8 ท่ีน่ัง 16+1 8,999 8,499 2,500 

01 ก.ค.65 03 ก.ค.65 รถตู้ 8 ท่ีน่ัง 16+1 7,999 7,499 2,500 

08 ก.ค.65 10 ก.ค.65 รถตู้ 8 ท่ีน่ัง 16+1 8,999 8,499 2,500 



 
  

 

 

15 ก.ค.65 17 ก.ค.65 รถตู้ 8 ท่ีน่ัง 16+1 8,999 8,499 2,500 

22 ก.ค.65 24 ก.ค.65 รถตู้ 8 ท่ีน่ัง 16+1 8,999 8,499 2,500 

29 ก.ค.65 31 ก.ค.65 รถตู้ 8 ท่ีน่ัง 16+1 8,999 8,499 2,500 

05 ส.ค.65 07 ส.ค.65 รถตู้ 8 ท่ีน่ัง 16+1 7,999 7,499 2,500 

10 ส.ค.65 12 ส.ค.65 รถตู้ 8 ท่ีน่ัง 16+1 7,999 7,499 2,500 

12 ส.ค.65 14 ส.ค.65 รถตู้ 8 ท่ีน่ัง 16+1 9,999 9,499 2,500 

19 ส.ค.65 21 ส.ค.65 รถตู้ 8 ท่ีน่ัง 16+1 7,999 7,499 2,500 

26 ส.ค.65 28 ส.ค.65 รถตู้ 8 ท่ีน่ัง 16+1 7,999 7,499 2,500 

02 ก.ย.65 04 ก.ย.65 รถตู้ 8 ท่ีน่ัง 16+1 7,999 7,499 2,500 

09 ก.ย.65 11 ก.ย.65 รถตู้ 8 ท่ีน่ัง 16+1 7,999 7,499 2,500 

16 ก.ย.65 18 ก.ย.65 รถตู้ 8 ท่ีน่ัง 16+1 7,999 7,499 2,500 

23 ก.ย.65 25 ก.ย.65 รถตู้ 8 ท่ีน่ัง 16+1 7,999 7,499 2,500 

30 ก.ย.65 02 ต.ค.65 รถตู้ 8 ท่ีน่ัง 16+1 7,999 7,499 2,500 

07 ต.ค.65 09 ต.ค.65 รถตู้ 8 ท่ีน่ัง 16+1 8,999 8,499 2,500 

14 ต.ค.65 16 ต.ค.65 รถตู้ 8 ท่ีน่ัง 16+1 8,999 8,499 2,500 

21 ต.ค.65 23 ต.ค.65 รถตู้ 8 ท่ีน่ัง 16+1 8,999 8,499 2,500 

 
** การนัตีตั้งแต่ 8 ท่านข้ึนไปออกเดินทางไม่มีหัวหน้าทัวร ์ ** 

 

กรุป๊เดินทาง 16 ท่านข้ึนไปมหีัวหน้าทัวรเ์ดินทางจากกรุงเทพฯ 
 

อัตราค่าบรกิารรวม 

 ต๋ัวเคร่ืองบินชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเป็นต๋ัวราคาพิเศษไม่สามารถเปล่ียนแปลงหรือเล่ือนวันเดินทาง

 ได้หากลูกค้ามีความประสงค์ท่ีจะเล่ือนวันเดินทางหรืออยู่ต่อไม่กลับพร้อมกรุ๊ปลูกค้าจะต้องท าการซื้อต๋ัว

 เคร่ืองบินใหม่เท่านั้น 

  น้าหนักกระเปา๋โหลดใต้ท้องเคร่ืองไม่เกิน 20 กก. ถือข้ึนเคร่ืองไม่เกิน 7 กก. 

  โรงแรมท่ีพัก 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)  กรณีพัก 3 ท่าน จะเป็นเตียงเสริม 



 
  

 

 

  อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธ์ิในการสลับม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

  ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

  ค่ารถตู้รับ-ส่งพร้อมคนขับรถตามสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

  ค่าหัวหนา้ทัวร์น าเท่ียวตามรายการ 

  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

  ประกันอุบติัเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีท่ีได้รับ

อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัว

ของผู้เดินทาง 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซัก

รีด ท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, 

การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังท่ี

เมืองไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปมัคคุเทศก์ , ไกด์ท้องถ่ิน , คนขับรถ 300 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (บังคับตามระเบียบธรรมเนียม) 

**หากท่านพึงพอใจในการให้บริการของมัคคุเทศก์ สามารถให้เพิ่มได้ตามสินน้าใจและความพึงพอใจของทุกท่าน 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนั่งกรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนท าการจองหากท่านช าระเงินแล้วจะถือว่าท่าน

ยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าวท้ังหมดและไม่สามารถเรียกร้องใดๆได้ทุกกรณี 
 
 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่งและการยกเลิกทัวร ์

เอกสารท่ีใช้ประกอบการเดินทาง 

• ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

• เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 หรือใบรับรองผลการตรวจโควิด 

การจองทัวร์ : 

• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้ากอ่นการเดินทางและช าระค่ามัดจ าทัวร์ท่านละ 5,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระก่อน

การเดินทางอยา่งน้อย 20 วัน 



 
  

 

 

กรณียกเลิก :  

• แจ้งยกเลิกหรือเล่ือนวันเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง : หักค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกิดขึ้น อาทิ ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน ,  

          รถตู้ VIP,ค่าโรงแรมท่ีพัก ,ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียว ,  

          ค่าบริการ     

• แจ้งยกเลิกหรือเล่ือนวันเดินทาง 15-29 วัน  : ยึดเงินค่าทัวร์ 50% และ หักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง อาทิ  

           ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน , รถตู้ VIP, ค่าโรงแรมท่ีพัก  

          ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียว , ค่าบริการ 

• ในกรณีช าระค่าทัวรเ์ต็มจ านวนแล้ว แจ้งยกเลิกหรือเล่ือนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วนั ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิเ์กบ็

เงนิค่าทัวร์ท้ังหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆท้ังส้ิน   
 

เง่ือนไขการยกเลกิทัวรเ์ปน็ไปตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 

 
 

กรณีเจ็บป่วย :  

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ  จะท า

การเล่ือน   การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือ

เล่ือนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทาง

ไม่ครบตามจ านวนท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ (8 ท่านข้ึนไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้

เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

➢ บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

➢ พาหนะ , ราคา และ รายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์

ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

กรณจีองทัวรวั์นหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์,วันหยุดยาวต่อเนื่อง และได้มกีารแจ้งยกเลิกทัวร ์

ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บค่าทัวรท้ั์งหมด โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ท้ังสิ้น 



 
  

 

 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความล่าช้าจาก การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล ,

สายการบนิยกเลิกบินหรือเปล่ียนแปลงเวลาบินและเท่ียวบิน ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

หรือเหตุภัยพบิัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะ

ปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจ าตัว ซึ่งไม่ได้

เกิดจากอุบติัเหตุในรายการท่องเท่ียว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่

นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากทา่นใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ

,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จา่ยให้ตัวแทนตา่งประเทศแบบ

เหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิด

จากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 
 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง*** 


