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อะเมซ่ิงอสีาน เที่ยวตัวปลวิ ชิลล์ 3 เมือง 
สกลนคร นครพนม มุกดาหาร 4 วัน 2 คืน 

“ สักการะพระธาตุ เสริมสิริมงคล ปลายทางแห่งความสุข ริมฝ่ังโขง “ 

 
วันแรก (พฤหัส)  กรุงเทพฯ – จ. สกลนคร 
 

22.00 น. คณะพร้อมกนั ณ จุดจอดรถ ป๊ัมน ้ามนัปตท ดินแดง-วิภาวดี โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยให้การตอ้นรับ 
22.30 น. ออกเดินทางสู่ จงัหวดัสกลนคร โดยรถตูป้รับอากาศ พร้อม บริการอาหารว่าง และน ้าด่ืมบนรถ  
 

วันที่ 2 (ศุกร์)  จ.สกลนคร – ร้านครามสกล – วัดถ ้าผาแต่น – พญาเต่างอย – วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร – จ.

นครพนม – พระธาตุพนม – พักนครพนม 1 คืน  
 

07.30 น. รับประทานอาหารเช้า เมนูชุดข้าวเกรียบปากหม้อ ร้านดังของจังหวัดสกลนครเปิดมาแล้ว 20 ปี 
 
 
 
 
 
 
09.00 น. ศูนย์รวมการท่องเที่ยววิถีผ้าคราม ณ ร้านครามสกล 

แหล่งผา้ยอ้มครามคุณภาพ ซ่ึงผา้ฝ้ายยอ้มครามเป็นภูมิปัญญาท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ท่ีไดร้ับการถ่ายทอดกนัมาแต่ 
ครั้ งปู่ ย่า ตา ยาย โดยการทอผา้ดว้ยมือไวใ้ชเ้อง และเป็นเอกลกัษณ์ของชาวภูไท บา้นนายาง ซ่ึงเรียกว่า “ผา้ฝ้ายยอ้ม 
คราม” ซ่ึงแต่เดิมจะเยบ็ดว้ยมือ เป็นเส้ือผา้สวมใส่ส าหรับผูห้ญิง ส่วนผูช้ายจะทอเป็นผา้ขาวมา้ใส่นุ่งแบบโจงกระเบน 
หรือผา้เตี่ยว  ร้านครามสกล ขึ้นช่ือดา้นสินคา้แปรรูปจากผา้ครามดีไซน์ทนัสมยั ชมขั้นตอนการท าผา้ยอ้มคราม “ผา้ผิว 
สวย” ที่ช่วยป้องกนัรังสียูวีชอ้ปสินคา้ผลิตภณัฑจ์ากผา้ยอ้มครามสกลนครนานาชนิด ในบรรยากาศร่มร่ืนบา้นไมใ้น 
สวน “ความสุขของคนไม่ใช่เเค่การมาซ้ือผา้แต่เป็นการรับรู้เร่ืองราวผา้ผิวสวย” 
 
 
 

Cr: Page https://thailandtourismdirectory.go.th/ 
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อันซีนวัดสวยบนเนนิเขาแห่งสกลนคร ณ วัดถ ้าผาแด่น 

วดัเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 100 ปี เช่ือกนัว่าในอดีตนั้นเป็นสถานท่ีท่ีหลวงปู่มัน่ ภูริทตัโตและคณะครูบาอาจารยส์ายวดัป่า
กรรมฐาน เคยธุดงคม์าปักกลด บ าเพญ็เพียรเมื่อในปี พ.ศ. 2483 ดว้ยความท่ีวดัน้ีตั้งอยู่บนภูเขาสูง อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ 
ท าให้สามารถชมทิวทศัน์รอบๆ และมองเห็นตวัเมืองสกลนครและทะเลสาบหนองหารไดแ้บบ 180 องศาเลย สักการะ
องคพ์ญานาคปรกขนาดใหญ่ท่ีมีรูปป้ันองคพ์ระสัมมาสัมพุทธเจา้ประดิษฐานอยู่ใตเ้ศียรพญานาค 
 
 
 
 
 
 
 
 
เปิดต านานขอพรส่ิงศักดิ์สิทธิ์ให้โชคลาภ พญาเต่างอย 

 ต านานพญาเต่างอย ถูกเล่าขานกนัมา 400ปีก่อน ลกัษณะส าคญัของพญาเต่างอยคือเป็นเต่าขนาดใหญ่ เกล็ดบนหลงัแต่
ละเกล็ดมีรูปพระเกจิอาจารยป์ระดบัตกแต่ง บนหลงัพญาเต่างอยประดบัดอกบวัป้ัน ในดอกบวัมีสร้อยทอง พระ ของ
ขลังต่างๆ บรรจุไว้พร้อมฉาบปิดแน่นหนา  รูปป้ันพญาเต่างอย เป็นท่ีสักการะของชาวบา้น โดยมีความเช่ือว่า ผูท่ี้
เดินทางมากราบไหว ้และขอโชคขอลาภกบัพญาเต่างอยนั้น จะได้โชคลาภกลบัไป ไม่เจ็บไขไ้ด้ป่วย และเช่ือว่าการมา
สักการะบูชาจะท าให้อายุยืนยาวมีโชคมีลาภกลบับา้นไปทุกคน 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันเมนูอาหารพื้นบ้าน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น  
 
 
 

CR Facebook: https://www.facebook.com/TATNakhonphanom 
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บ่าย สักการะองค์พระธาตุเชิงชุม ปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองสกลนคร 
 พระธาตุเชิงชุม ปูชนียสถานศกัดิ์ สิทธ์ิคู่เมืองสกลนครแห่งน้ีอยู่ท่ีวดัพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร เป็นศูนยร์วมจิตใจของพุทธ

ศานิกชนในจงัหวดัสกลนคร   องคพ์ระธาตุสร้างขึ้นเพ่ือครอบรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจา้ 4 พระองค ์ ภายใน
วิหารยงัเป็นที่ประดษิฐานของหลวงพ่อพระองคแ์สน พระพุทธรูปปางมารวิชยัศิลปะเชียงแสนที่งดงาม  
วดัพระธาตุเชิงชุม  นบัเป็นดนิแดนอนัศกัดิ์ สิทธ์ิ ดงัค  ากล่าวท่ีว่า “จะมีครั้ งไหนท่ีไดอ้านิสงส์มากไปกว่าการไดม้าบูชา 
พระธาตุที่สร้าง ครอบรอยพระบาทแห่งพระพุทธเจา้ถึง 4 พระองค”์ เช่ือกนัว่าอานิสงส์ในการนมสัการพระธาตุเชิงชุม
นั้นจะก่อให้เกิดความ เป็นสิริมงคลสูงสุดแก่ตนเองและครอบครัวให้มีความเจริญรุ่งเรือง แคลว้คลาดปราศจากอนัตราย   
รวมไปถึงการนมสัการหลวงพ่อ พระองคแ์สน ที่เช่ือกนัว่าให้พรในดา้นโชคลาภ ให้มีเงินทองนบัหมื่นนบัแสน มีความ
มัง่มีศรีสุขในชีวิต ในทกุวนัจะมีประชาชนมากราบ ไหวพ้ระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อพระแสนเป็นจ านวนมากทีเดียว 
น าคณะเดินทางสู่ จงัหวดันครพนม 
 
 
 
 
 
 
 
กราบสักการะ พระธาตุพนม ศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ แห่งภาคอีสาน  
วดัพระธาตุพนม เป็นพระธาตุประจ าปีเกิดของปีวอก และผูท้ี่เกิดวนัอาทิตย ์และยงัเป็นศาสนสถานอนัศกัดิ์ สิทธ์ิแห่ง
อีสาน พระบรมธาตุที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองทางพุทธศาสนาของนครพนมมาแต่ โบราณกาล พุทธศาสนิกชนที่
ได้มาเยี่ยมเยียนจากทั่วสารทิศทั้งสองฝ่ังแม่น ้ าโขง ได้สืบต่อความเช่ือกันมาจากบรรพบุรุษ ว่ากันว่าหากใครได้มา 
นมสัการพระธาตุครบ ๗ ครั้ ง จะถือว่าเป็น “ลูกพระธาตุ” เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หรือแมแ้ต่การไดม้ากราบพระธาตุพนม 
๗ ครั้ ง ท่ีถือเป็น อานิสงส์ผลบุญยิ่งนกั 



 

Code JNL-IS32_โปรแกรม สกลนคร นครพนม มกุดาหาร 4 วนั 2 คืน เดนิทางทุกวนัพฤหัสบดี มกราคม-มนีาคม64  ห น้ า |  5 

เย็น  รับประทานอาหารเย็นเมนูอาหารพื้นบ้าน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 

 น าท่านเดินทางเขา้เช็คอินที่พกั ณ โรงแรม Blu นครพนม หรือเทียบเท่า 
 
 

 

วันที่ 3 (เสาร์)  นครพนม – น่ังรถรางชมเมือง - ชมสามตึกเหลือง – แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์นครพนม –– ลาน

ศรีสัตตนาคราช – พระธาตุนคร – อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ – บ้านลุงโฮจิมินห์ – จ.มุกดาหาร - สะพาน

มิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 – พักมุกดาหาร 1 คืน  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม และคืนห้องพกั  
 
 
 
 
 
 
09.00น. นั่งรถรางชมเมืองนครพนม สัมผัสชีวิตริมฝัง่โขง 

➢ อาสนวิหารวัดนักบุญอันนาหนองแสง ศูนยร์วมจิตใจของชาวหนองแสงที่โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมแบบยุโรปท่ี
งดงาม แนวตน้มะฮอกกานีบนถนนศาลากลาง  

➢ ชมสามตึกเหลือง เอกลักษณ์ของเมืองนครพนม อาคารเก่าแก่ก่อสร้างรูปแบบสถาปัตยกรรมโคโลเนียล 
เป็น 3 สถานที่ประวตัิศาสตร์ที่น่าสนใจ ควบคุมการก่อสร้างโดยคหบดีผูร้ับเหมาก่อสร้างเช้ือสายเวียดนาม ช่ือ "โอง
กูบา" มีช่ือไทยว่า "นายสุนทร วิจิตรเจริญ" ประกอบไปด้วย อาคารกูบาเฮ้าส์  สถานที่ซ่ึงเต็มไปด้วยความทรงจ า 
เยี่ยมชมและรับฟังเร่ืองเล่าบา้นโบราณ อายุกว่า 104 ปี , หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ นครพนม อาคารเก่าแก่สีเหลืองสวยงามที่สร้างดว้ยสถาปัตยกรรมผสมระหว่างสถาปัตยกรรม
ไทย ในรูปแบบโคโลเนียล, พิพิธภณัฑจ์วนผูว้่าราชการจงัหวดันครพนม  อายุเก่าแก่กว่า 100 ปี ในปัจจุบนัปรับปรุง
ให้เป็นพิพิธภณัฑ์และแหล่งท่องเที่ยวทางประวตัิศาสตร์ที่ส าคัญของชาวนครพนมที่ภาคภูมิใจ- แวะถ่ายรูปจุด
เช็คอินบริเวณบา้นเรือนเก่าแก่ริมโขง  

➢ หอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์ โดดเด่นเป็นสง่า ตวัอาคารสีชมพูสะดุดตา สูงประมาณ 50 เมตร หอนาฬิกาแห่งน้ีสร้าง
ขึ้นโดยชาวเวียดนามในจงัหวดันครพนม เพ่ือเป็นท่ีระลึกก่อนยา้ยกลบัเวียดนามตามท่านโฮจิมินห์ และเพื่อระลึกถึง
ไมตรีจิตของคนไทยและเป็นของขวญัแทนค าขอบคุณ 

➢ วัดโอกาสศรีบัวบาน วดัเก่าแก่คู่เมืองนครพนมท่ีประดิษฐานองค์พระติ้วและพระเทียม พระทั้งสององค์มีความ
ศกัดิ์ สิทธ์ิและเก่าแก่คู่ชาวแม่น ้าโขง  
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สักการะขอพร พญาศรีสัตตนาคราช องค์พญานาค ๗ เศียรพ่นน ้า แลนด์มาร์คเมืองนครพนม  
เป็นองคพ์ญานาคทองเหลืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของภาคอีสาน ท่ีมีความสวยงามและโดดเด่น มีน ้าหนกัรวม 9,000กก. เป็นรูป
พญานาคขดหาง 7 เศียร ประดิษฐานบนแท่นฐานแปด เหล่ียม กวา้ง 6 เมตร ความสูงทั้งหมดรวมฐาน 15เมตร สามารถ
พ่นน ้าได ้ เป็นสัญลกัษณ์ของความอุดมสมบูรณ์น าพาความเจริญรุ่งเรือง สร้างขึ้นจากความเช่ือความศรัทธาของชาวไทย
และชาวลาว 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน เมนูอาหารพื้นบ้าน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น  
 
 
 
 
 
 
 
บ่าย พระธาตุงามริมฝั่งโขง ณ พระธาตุนคร พระธาตุประจ าวันเกิดวันเสาร์ 

หน่ึงในพระธาตุองคส์ าคญัของจงัหวดันครพนม ประดิษฐานอยู่ที่ วดัมหาธาตุ สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2465 ภายในบรรจุ
สารีริกธาตุของพระอรหันต ์มีความสูง 24 เมตร ฐานเป็นส่ีเหล่ียมจตัุรัสกวา้ง 5.85 เมตร สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2465 โดย
ใชเ้วลาสร้างประมาณสองปี จ าลองแบบมาจากพระธาตุพนม (องคเ์ดิม) ภายในบรรจุพระอรหันตธาตุซ่ึงคน้พบจากเจดีย์
เก่าแก่ภายในวดั 
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อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ ถือเป็นจังหวดัที่มีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเวียดนาม รวมถึงเป็น เส้นทาง
ท่องเที่ยวทางประวตัิศาสตร์ที่ส าคญั  เน่ืองจากของ ลุงโฮ  หรือ อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์   เคยเดินทางเขา้มาอยู่ใน
พ้ืนท่ีนครพนม ช่วงปี 2466 –2474    จึงท าให้บา้นนาจอกเป็นสถานที่ส าคญัดา้นประวตัิศาสตร์ของชาวนครพนม และ
ชาวไทยเช้ือสายเวียดนาม   
บ้านลุงโฮจิมินห์ เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวและสถานท่ีท่ีไดมี้การจารึกไวใ้นประวตัิศาสตร์ ปัจจุบนับา้นหลงัน้ีไดมี้การสืบ
ทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาและเป็นสถานที่แสดงประวตัิเกี่ยวกับลุงโฮรวมถึงบอกเล่าเร่ืองราวทางประวตัิศาสตร์และ เร่ืองราว
การใชชี้วิตของลุงโฮท่ีประเทศไทยโดยในปัจจุบนั ภายในบา้นลุงโฮจะแบ่งบา้นเป็น 2 หลงับา้นหลงัแรกตั้งอยู่ดา้นหน้า  
คือ บา้นของเพื่อนคนสนิทลุงโฮ ที่เขา้มาเคล่ือนไหวจดัตั้ง ต่อมากลายเป็นท่ีพกัลุงโฮจุดแรกในจงัหวดันครพนม 
จากนั้นน าคณะเดินทางสูง จงัหวดัมุกดาหาร 
 
 
 
 
 
 
 
จุดชมวิวสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 2 
มีความยาวทั้งหมด 1,600 เมตร มีความกวา้ง 12เมตร และมีช่องการจราจร 2 ช่องทาง บริเวณดา้นล่างสะพานมีจุดชมวิว
ท่ีสามารถมองเห็นสะพานทอด ถึงมีแลนด์มาร์คท่ีโดดเด่น คือ รูปป้ันพญานาคขนาดใหญ่ คือ พญาศรีมุกดามหา มุนีนี
ลปาลนาคราช ล าตวัเล้ือยบริเวณเสาซ่ึงตั้งอยู่ติดกบัสะพาน มีความงดงามน่าเกรงขามมาก นักท่องเท่ียวท่ีมายงัสะพาน
แห่งน้ีตอ้งแวะมากราบไหวเ้พื่อความเป็นสิริมงคลเยน็   

เย็น  สุดชิลล์ริมโขง รับประทานอาหารเย็นเมนูหมูจุ่มชุดโต๊ะ ณ ร้านอาหารริมโขง บรรยากาศเย็นสบาย 

 ไดเ้วลาสมควรน าคณะเดินทางเขา้เช็คอินที่พกั ณ โรงแรมพลอย พาเลซ หรือเทียบเท่า  
 

วันที่ 4 (อาทิตย์)  จ. มุกดาหาร – ตลาดอินโดจีน – หอแก้วมกุดาหาร – วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ – ไร่ภาส

ทอง - กรุงเทพฯ 
 

07.00 น. บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม และคืนห้องพกั  
เชา้ แวะช้อปป้ิง ณ ตลาดอินโดจีน แหล่งรวมสินคา้น าเขา้จากนานาประเทศ จ าหน่ายทั้งราคาส่ง และปลีก ส่วนมากเป็น

เส้ือผา้ เคร่ืองนุ่งห่ม เซรามิค เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เคร่ืองอุปโภคและบริโภคต่างๆ รวมถึงสินคา้พ้ืนเมืองของชาวมุกดาหาร 
เช่น ผา้ไหม ผา้มดัหม่ี และสินคา้ทอ้งถ่ินอ่ืนๆ 
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จุดชมวิวตัวเมืองมุกดาหารที่สวยที่สุด ณ หอแก้วมุกดาหาร  
หอแกว้มุกดาหารสร้างขึ้นเพ่ือให้ประชาชนไดม้าชมวิวตวัเมืองมุกดาหารโดยเฉพาะ สร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ในพระราช
พิธีฉลองสิริราชสมบตัิครบ 50 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มีลกัษณะเป็นอาคาร 2 
ชั้น ทรง 9 เหล่ียม ลกัษณะเป็นอาคาร 2 ชั้น ทรงเกา้เหล่ียม ชั้น 1 เป็นพิพิธภณัฑจ์ดัแสดงเกี่ยวกบัประวตัิศาสตร์มุกดาหาร 
เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการด ารงชีวิตของชาวมุกดาหาร ชั้นบนสุด สามารถชมทศันียภาพรอบตวัเมือง แม่น ้าโขงและฝ่ัง
ลาวไดอ้ย่างสวยงาม 
วัดภูมโนรมย์ หรือวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ นอกจากจะเป็นศาสนสถานเก่าแก่ ภายในวดั มีรูปป้ันพญานาคขนาด
ใหญ่สวยงามอลงัการ เป็นอีกหน่ึงแลนด์มาร์คใหม่ของมุกดาหาร  นอกจากน้ีภายในบริเวณวดัมีรอยพระพุทธบาทจ าลอง 
พระเจา้ใหญ่แกว้มุกดาศรีไตรรัตน์ ให้ไดสั้กการะขอพรอีกดว้ย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน เมนูอาหารพื้นบ้าน ณ ร้านอาหารท้องถิ่นบรรยากาศย้อนยุคริมชายโขง  
 
 
 
 
 
 
 
บ่าย  แวะไร่ภาสทอง สวนดอกไม้กลางหุบเขา ในถิ่นอีสาน 

โดดเด่นดว้ยกงัหันลมขนาดใหญ่ ท่ามกลางทุ่งดอกไมน้านาชนิด พร้อมถ่ายรูปกบัหอไอเฟลจ าลอง, ให้อาหารแกะ ปลา 
กวาง ม้า นก, ป่ันจักรยาน หรือ ขี่ม้าชมไร่, ป่ันเรือเป็ดแบบชิล ๆ อีกทั้งท่ีน่ียงัมีคาเฟ่ Phattong Cafe’ บริการอาหาร 
เคร่ืองดื่มและจ าหน่ายของท่ีระลึก รวมถึงผลผลิตทางเกษตร 
ไดเ้วลาอนัสมควรออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ และแวะซ้ือของฝากระหว่างทาง 

23.00  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
--------------------------------------------------------------- 
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รายการท่องเที่ยวและกิจกรรมอาจมกีารเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั 

ส่ิงที่ควรน าติดตัวไปด้วย  

กลอ้งถ่ายรูป, เส้ือกนัหนาว, อุปกรณ์กนัแดด, หมวก แว่นตา, รองเทา้สวมใส่สบาย, ยาประจ าตวั 
 

ข้อแนะน าส าหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะโควิด 19 
*สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง  
*ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ ง  ทางบริษทัจะมีมาตรการ วดัไข ้ และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอล ์ 
 

อัตราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม    
✓ ค่ารถตูป้รบัอากาศ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
✓ ค่ามคัคุเทศก์ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าเขา้สถานที่ท่องเที่ยว ตามรายการที่ระบุ 
✓ ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม ตามรายการที่ระบุ 
✓ ประกันอุบตัิเหตุตามกรมธรรม์ (วงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อายุ 75-85 ความ

คุ้มครองเหลือ 50% อายุต า่กว่า 1 ปี หรือ อายุเกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวการถูกฆาตกรรมหรือถูกท าร้าย) 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอ่ืนๆ ที่นอกเหนือรายการทวัร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการ

เจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) หรือเช่าจกัรยาน ค่ากิจกรรมผจญภยัต่างๆ  เป็นตน้ 
 ค่าทิปไกด์และพนักงานขับรถ ท่านละ 300 บาท 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม Vat 7%   
 
 
 
 
 

 

วันเดินทาง ค่าบริการท่านละ (บาท)  
ไม่มีราคาเด็ก  

พักเดี่ยว เพิ่ม 

07-10, 14-17, 21-24, 28-31 มกราคม64 6,999.- 1,500 

04-07, 11-14, 18-21, 25-28 กุมภาพันธ์64 6,999.- 1,500 

04-07, 11-14, 18-21, 25-28 มีนาคม64 6,999.- 1,500 
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วิธีการจอง 
1. กรุณาแจง้รายละเอียด วนัที่เดินทาง ช่ือผูจ้อง พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและช่องทางติดต่อ (เบอร์มือถือ/ไลน์ไอดี/
อีเมล)์ ส่งขอ้มูลทั้งหมดมายงัอีเมล ์หรือ ไลน์ 
2. เมื่อเจา้หนา้ท่ีไดร้ับขอ้มูลแลว้ จะติดต่อกลบั เพื่อยืนยนัการจอง พร้อมรายละเอียด 
3. ช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน เพ่ือเป็นการยืนยนัการจองจึงจะถือว่าได้ท าการส ารองท่ีนั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเขา้ทาง
ธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด หากไม่ช าระตามก าหนด ขออนุญาตตดัท่ีนัง่ให้ลูกคา้ท่านอ่ืนที่รออยู่ การช าระไม่ครบ ถือว่า
ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข ทางผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกทวัร์และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก 
 

การยกเลิกการเดินทาง  
แพคเก็จราคาพิเศษ ขอสงวนสิทธ์ิการยกเลิก เล่ือนวนัเดินทาง ทางผูจ้ดัจะไม่มีการคืนเงินค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ 
 

หมายเหตุ  

• การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 6 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน ดงักล่าวทางบริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง 

• การเปล่ียนแปลงโปรแกรม อาจเกิดขึ้นได ้ตาม สถานการณ์ อาทิเช่น การเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ เป็นตน้  ซ่ึงบริษทัฯ 
และผูจ้ดั จะด าเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทาง ให้ดีที่สุด 

• ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายท่ีเกิดกบัชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย ความตาย อุบตัิเหตุต่างๆ   
• สูญหายในทรัพยสิ์นหรืออย่างอ่ืน การนดัหยุดงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวตัิ  และอ่ืนๆ ท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือ

ทางออ้ม  
• พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ  านาจ

ของผูจ้ดัก ากบั  
• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง การบริการจากบริษทัขนส่ง  ผูเ้ดินทางไม่สามารถ

เรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใชจ้่ายท่ีบริษทัจ่ายไปแลว้ 
เป็นตน้    

• ขอความร่วมมือในเร่ืองความประพฤติของคนเดินทาง หากผูจ้ดัเห็นว่าผูเ้ดินทางประพฤติตนที่อาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อผู ้
เดินทางอ่ืนๆ หรือทรัพยสิ์น หรือขดัขวางการปฏิบตัิหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ี (ตวัแทน) หรือไม่ปฏิบตัิตามค าช้ีแจงของเจา้หน้าท่ี 
(ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือป้องกนัไม่ให้ความประพฤติดงักล่าวด าเนินต่อไป ซ่ึงรวมไปถึงการ
ยบัยั้ง และปฏิเสธให้บริการ 
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หากใครสนใจจอง... 

      .  สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6  

      .  จองทวัร์ผ่าน.FB inbox ก็ไดเ้ช่นกนั-> http://m.me/unithaitrip  

      .  หรือโทร 02-234-5936 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip
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