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รหัสโปรแกรม : 22295 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 

 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ-มุกดาหาร 
18.30 น.     พร้อมกนัท่ี สวนลุมพินีวนั ฝ่ังตรงขา้มโรงพยาบาลจุฬา ตอ้นรับท่านโดยเจา้หนา้ท่ี  
19.00 น. เดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศ หรือ รถตูป้รับอากาศ ออกเดินทางสู่ จ.มุกดาหาร(ระยะทาง 643 กิโลเมตร ใชเ้วลา

ในการเดินทาง 8 ชัว่โมง)  พร้อมฟังเร่ืองราวท่ีน่าสนใจจากมัคคุเทศก์ สมควรแก่เวลาพักผ่อนตามอธัยาศัย  
(พกัค้างคืนบนรถ) 
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วนัท่ีสอง มุกดาหาร-วดัภูมโนรมย-์จุดชมววิสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งท่ี2-พระธาตุพนม(อาทิตย)์-พระธาตุเรณู(จนัทร์)-
พระธาตุศรีคูณ(องัคาร)-พระมหาธาตุเจดียโ์ฆสปัญโญศรีพนม-พระธาตุมหาชยั(พุธ)-พระธาตุนคร 

                     (เสาร์)-พญาศรีสัตตนาคราช-อุโมงคน์าคราช-หอนาฬิกาเวยีดนามอนุสรณ์-ตลาดอินโดจีน-ถนนคนเดิน-นครพนม 
06.00 น. อรุณสวสัด์ิยามเชา้ ณ จ.มุกดาหาร รับประทานอาหารเชา้(1) 

 
น าท่านชม วดัภูมโนรมย์ หรือ วดัรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย ์เป็นสถานท่ีสวยงามอีกแห่งหน่ึงตั้งอยูบ่นยอดเขา 
ท่ีสามารมองเห็นทิวทศัน์ของจงัหวดัมุกดาหาร แม่น ้าโขง และแขวงสะหวนันะเขต สปป.ลาว ภายในวดั มีรูปป้ัน
พญานาคขนาดใหญ่สวยงามอลงัการ เป็นอีกหน่ึงแลนดม์าร์คใหม่ของมุกดาหาร  นอกจากน้ีภายในบริเวณวดัมี
รอยพระพุทธบาทจ าลอง พระเจา้ใหญ่แกว้มุกดาศรีไตรรัตน์ ใหไ้ดส้ักการะขอพร ผ่านชม จุดชมววิสะพาน
มิตรภาพไทย-ลาว แห่งที ่2(ระยะทาง 19 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทาง 25 นาที) เป็นสะพานท่ีเช่ือมต่อแขวง
สะหวนันะเขด ในประเทศลาว กบัจงัหวดัมุกดาหาร มีความยาวทั้งหมด 1,600 เมตร บริเวณดา้นล่างสะพานมีจุด
ชมววิท่ีสามารถมองเห็นสะพานทอด รวมถึงมีแลนดมาร์คท่ีโดดเด่น คือ รูปป้ันพญานาค 
น าท่านชม พระธาตุพนม(ระยะทาง 48 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทาง 50 นาที) เป็นพระธาตุประจ าปีเกิดของปี
วอกและผูท่ี้เกิดวันอาทติย์  ถา้ใครไดม้านมสัการพระธาตุครบ 7 คร้ัง ถือวา่เป็น “ลูกพระธาตุ” เป็นสิริมงคลแก่
ชีวติและจะมีความเจริญรุ่งเรือง หรือแมแ้ต่การไดม้ากราบพระธาตุพนม 1 คร้ัง ก็ถือ เป็นมงคลแก่ชีวติ 
น าท่านชม พระธาตุเรณูนคร(ระยะทาง 15 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทาง 20 นาที) องคพ์ระธาตุมีสีชมพูงดงาม
โดดเด่น  เป็นพระธาตุประจ าวนัจันทร์เช่ือกนัวา่ผูท่ี้ไปนมสัการจะไดรั้บอานิสงส์ ส่งผลใหมี้วรรณะงดงาม ผดุ
ผอ่งดงัแสงจนัทร์ นอกจากน้ีภายในโบสถย์งัประดิษฐานพระองคแ์สน  เป็นพระพุทธรูปทองค าศิลปะแบบลาว 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั(2)ท่ี ครัวเสือนอ้ย 
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บ่าย น าท่านชม พระธาตุศรีคูณ(ระยะทาง  26 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทาง 30 นาที) พระธาตุประจ าวนัเกิด วนั
อังคาร เป็นท่ีกล่าวขานกนัไวว้า่ผูท่ี้ไดม้านมสัการพระธาตุแห่งน้ี จะไดรั้บอานิสงส์ใหมี้ศกัด์ิศรีทวคูีณ  
(ถ้ามีเวลา)น าท่านชม พระมหาธาตุเจดีย์โฆสปัญโญศรีพนม(ระยะทาง 26 กโิลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 30 
นาท)ี เจดียแ์ห่งใหม่ของนครพนม ท่ีมีความยิง่ใหญ่สวยงาม และมีบนัไดพญานาคข้ึนสู่ดา้นบน 
น าท่านชม พระธาตุมหาชัย(ระยะทาง 21 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทาง 25 นาที) พระธาตุประจ าวนัเกิด วนั
พุธ เช่ือกนัวา่ผูท่ี้ไปนมสัการพระธาตุแห่งน้ีจะไดรั้บอานิสงส์ คา้ขาย ร ่ ารวย จะประสบชยัชนะในชีวติ ถือเป็น
ปูชนียสถานท่ีส าคญัยิง่แห่งหน่ึง เพราะเป็นท่ีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหนัตธาตุ 
น าท่านชม พระธาตุนคร(ระยะทาง 48 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทาง 1 ชัว่โมง) พระธาตุประจ าวนัเกิดของ
คนเกิดวนัเสาร์ บริเวณริมฝ่ังโขง มีลวดลายอนัวิจิตรบรรจงตระการตา กราบสักการะพระธาตุนคร เพื่อเป็นสิริ
มงคลแก่ตนเอง ครอบครัว คนใกลชิ้ด อธิษฐานจิตใหด้ ารงชีวติอยูใ่นความไม่ประมาท เร่งท าความดีเพื่อสะสม
เป็นพลงับุญไวแ้ก่ตนเองในภายภาคหนา้ 

 
น าท่านชม ถนนท่ีทอดยาวเรียบฝ่ังแม่น ้าโขง เป็นเส้นทางเดินและเส้นทางจกัรยาน ฝ่ังตรงขา้มคือ วิวทิวทศัน์
ภูเขาหินปูนท่ีสวยงามของฝ่ังลาว ชม พญาศรีสัตตนาคราช  แลนดม์าร์คของนครพนม ประดิษฐานอยูริ่มฝ่ัง
แม่น ้าโขง บนลานศรีสัตตนาคราช เป็นองคพ์ญานาคทองเหลืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของภาคอีสาน  พญาศรีสัตต
นาคราช มีความเด่นสง่าเพราะมี 7 เศียร ล าตวัเดียว  กราบไหวข้องพรองคพ์ญาศรีสัตตนาคราชเพื่อความเป็น
สิริมงคล ชม อุโมงค์นาคราช ระยะทางยาวถึง 307 เมตร รับประทานอาหารค ่าอิสระ บริเวณ ถนนคนเดิน
นครพนม มี หอนาฬิกาเวยีดนามอนุสรณ์ สัญลกัษณ์ อีกแห่งหน่ึงของนครพนม มีทั้งของกินของใชส้ารพดั 
และยงัมี ตลาดอนิโดจีน ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงอีก  

น าท่านเขา้ท่ีพกั ตามใจ รีสอร์ท หรือ เทียบเท่า ปรับอากาศหอ้งละ 2-3 ท่าน 
วนัท่ีสาม(เสาร์ 1/1/65) นครพนม-บา้นลุงโฮ-อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์-สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งท่ี 3- 
                                         พระธาตุท่าอุเทน(ศุกร์)-อุทยานแห่งชาติภูลงักา-ถ ้านาคี-น ้าตกตาดโพธ์ิ-บึงกาฬ-ถนนคนเดิน 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้(3)ท่ี ห้องอาหารของโรงแรม 
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น าท่านชม บ้านลุงโฮ สถานท่ีท่ีไดมี้การจารึกไวใ้นประวติัศาสตร์ ซ่ึงสถานท่ีแห่งน้ีเป็นหมู่บา้นเก่าแก่ ท่ีคร้ังหน่ึง
อดีตประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม นายโฮจิมินห์ไดเ้คยเขา้มาอาศยัพึ่งพระบรมโพธิสมภารของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแห่งราชอาณาจกัรไทย เพื่อกอบกูเ้อกราชของเวยีดนามในช่วง
ระหวา่งการท าสงคราม เพื่อเตรียมการปฏิวติัสู้กบัประเทศฝร่ังเศส ชม อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ สร้างเป็น
เกียรติประวติัแก่ประธานโฮจิมินห์ ท่ีมาอาศยัอยูบ่า้นนาจอก ในช่วงสงครามอินโดจีน เพื่อกอบกูเ้อกราชจนส าเร็จ 
ภายในบริเวณอนุสรณ์สถานไดจ้ดัสร้างอาคารสถาปัตยกรรมเวยีดนามและไทยไดอ้ยา่งลงตวั ผ่านชม สะพาน
มิตรภาพไทย-ลาว 3  สะพานท่ีเช่ือมต่อระหวา่งประเทศไทย (นครพนม) กบัประเทศลาว(ค าม่วน) มีววิขา้งหลงั
เป็นภาพภูเขาหินปูนของประเทศลาวลูกนอ้ยใหญ่ท่ีเรียงรายสลบัซบัซอ้น  บริเวณดา้นล่างสะพานมีจุดชมววิท่ี
สามารถมองเห็นสะพานไดจ้ากขา้งล่าง ตั้งอยูริ่มฝ่ังโขงสามารถมาเดินเล่นพกัผอ่นรับลมเยน็ ท่ีพดัมาจากฝ่ังลาว 

        น าท่านชม พระธาตุท่าอุเทน(ระยะทาง 24 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทาง 30 นาที) พระธาตุประจ าวนัเกิดวนั 
        ศุกร์ มีลกัษณะเป็นเจดียก่์ออิฐถือปูนอยูใ่นผงัส่ีเหล่ียม ผูท่ี้ไปนมสัการพระธาตุแห่งน้ีจะไดรั้บอานิสงส์ใหชี้วติมี 

ความรุ่งโรจน์เปรียบเสมือนพระอาทิตยข้ึ์นยามรุ่งอรุณ ออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติภูลงักา อ.บา้นแพง  
จ.นครพนม(ระยะทาง 77 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทาง 1 ชัว่โมง)    

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั(4)ท่ี บา้นสวนตงัสุมา 
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บ่าย               น าท่านชม ถ า้นาคี เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ก็จะถึงถ ้านาคี โดยอยูห่่างจาก 

น า้ตกตาดโพธ์ิ ชั้นท่ี 4 ประมาณ 300 เมตร เส้นทางมีช่วงท่ีตอ้งดึงเชือกปีน และปีนบนัไดสูงชนัเป็นบางช่วง  
ลกัษณะของถ ้านาคีจะคลา้ยกบัถ ้านาคา มีเพิงหินใหญ่และมีลวดลายของเกล็ดพญานาคบนพื้นผวิของหิน มีกอ้น
หินใหญ่ลกัษณะเหมือนหินหวังูอยูไ่ม่ไกลกนั อีกทั้งหากเดินทางต่อไปอีกราวคร่ึงกิโลเมตรก็จะมีจุดชมววิ "ผา
นาคี" เป็นจุดชมววิแม่น ้าโขงท่ีงดงาม(ใชเ้วลาในการท่องเท่ียว 2-3 ชัว่โมง)  

(ถ า้นาคี เปิดให้เข้าชมโดยไม่ต้องจอง หากมีการเปลี่ยนแปลงต้องจองคิว บริษทั สงวนสิทธ์ิที่จะไม่ยกเลกิทวัร์) 
จนไดเ้วลาเดินทางสู่ อ.เมือง จ.บึงกาฬ(ระยะทาง 84 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทาง 1.30 ชัว่โมง) 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่าอิสระ ท่ี ถนนคนเดินบึงกาฬ(ริมโขง) 
น าท่านเขา้ท่ีพกั  สุโรชารีสอร์ท หรือ เทียบเท่า ปรับอากาศห้องละ 2-3 ท่าน 

วนัท่ีส่ี              บึงกาฬ-ภูสิงห์(หินสามวาฬ)-นครพนม-พระธาตุประสิทธ์ิ(พฤหสั)-สกลนคร-อุทยานบวัเฉลิมพระเกียรติ- 
                        วดัพระธาตุเชิงชุม-พญาเต่างอย-วดัถ ้าผาเด่น-กรุงเทพฯ 

 

 
05.00 น. ปลุกท่านยามเชา้ ออกเดินทางสู่ อุทยานภูสิงห์ เพื่อน าท่านเปล่ียนรถทอ้งถ่ินข้ึนสู่ หินสามวาฬ ท่ีมีลกัษณะเป็น

หินขนาดใหญ่ติดหนา้ผาสูง เหตุผลท่ีเรียกวา่ หินสามวาฬ เพราะลกัษณะของจุดชมววิน้ีเป็นกอ้นหินขนาดใหญ่ 
3 กอ้น รูปร่างคลา้ยปลาวาฬเรียงกนัยืน่ออกไปสู่หนา้ผา หากมองในมุมสูงจะเหมือนกลุ่มวาฬท่ีมีพอ่ แม่ ลูก จึง
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เรียกกนัวา่ หินสามวาฬ ซ่ึงเป็นจุดชมววิท่ีสวยงามโดดเด่นของภูสิงห์ สามารถชมพระอาทิตยข้ึ์นในยามเชา้ 
เบ้ืองหนา้คือ วิวของผืนป่าเขียวขจีและสายหมอก ววิท่ีเห็นเบ้ืองหนา้  คือ ภูววั ห้วยบงับาตร แก่งสะดอก หาด
ทรายแม่น ้าโขงและภูเขาเมืองปากกระด่ิงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นอกจากจุดชมววิหินสาม
วาฬแลว้ท่ีป่าภูสิงห์แห่งน้ียงัมีท่ีเท่ียวอ่ืน  อีก 9 จุด ไดแ้ก่ 1.จุดชมววิถ ้าฤๅษี 2.ก าแพงภูสิงห์ 3.จุดชมววิหินหวั
ชา้ง 4.หินชา้ง 5.หวัใจภูสิงห์ 6.ถ ้าใหญ่  7.ลานธรรมภูสิงห์ 8.จุดชมววิสร้างร้อยบ่อ  9.ประตูภูสิงห์ จนไดเ้วลา
เดินทางกลบัท่ีพกั 

  08.00 น. รับประทานอาหารเชา้(5)ท่ี ห้องอาหารของโรงแรม 

  
 น าท่านเดินทางสู่ อ.นาหวา้ จ.นครพนม เพื่อน าท่านชม พระธาตุประสิทธ์ิ(ระยะทาง 138 กิโลเมตร ใชเ้วลาใน

การเดินทาง 2 ชัว่โมง)พระธาตุประจ าวนัเกิด วนัพฤหัสบดี  กราบไหวน้มสัการพระธาตุแห่งน้ีแลว้นั้น ผูน้ั้นก็
จะไดรั้บอานิสงส์ใหป้ระสบผลส าเร็จในหนา้ท่ีการงาน  เดินทางสู่ สกลนคร(ระยะทาง 33 กิโลเมตร ใชเ้วลาใน
การเดินทาง 30 นาที) ชม อุทยานบัวเฉลมิพระเกยีรติ อุทยานบวัท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย มีความสวยงาม
ของดอกบวัหลากสีสัน ท่ีมีมากกวา่ร้อยสายพนัธ์ุ มีศาลาชมววิกลางบึง ยงัมีรูปป้ัน พญานาคเผือกขนาดใหญ่  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั(6)ท่ี วลิล่ีแหนมเนือง 

 
บ่าย              น าท่านชม วดัพระธาตุเชิงชุม ในการนมสัการพระธาตุเชิงชุมจะก่อใหเ้กิดความ เป็นสิริมงคลสูงสุดแก่ตนเองและ 

ครอบครัวใหมี้ความเจริญรุ่งเรือง แคลว้คลาดปราศจากอนัตราย ชม พญาเต่างอย(ระยะทาง 23 กิโลเมตร ใชเ้วลา 
ในการเดินทาง 30 นาที) โดยมีความเช่ือวา่หาก ใครไดม้าสักการะบูชาจะท าใหอ้ายยุนืยาวมีโชคมีลาภกลบัไป 
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น าท่านชม วดัถ า้ผาแด่น(ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทาง 25 นาที)  โดยการเปล่ียนเป็นรถสองแถว
ข้ึนสู่วดั โดดเด่นดว้ยรูปป้ันองคพ์ญานาคปรกขนาดใหญ่  ภาพแกะสลกับนหนา้ผาหินมีเอกลกัษณ์วจิิตรงดงาม 
พญาเต่าภูผาแด่นงดงามอลงัการ ท่ามกลางธรรมชาติร่มร่ืน มีการจดัสวนดว้ยดอกไมสี้สันสดใส ตน้ไมต่้างๆ  

18.00 น.        รับประทานอาหารค ่า(6)ท่ี ฟาร์มฮกั แลว้เดินทางกลบั 
 วนัท่ีหา้ สกลนคร-กรุงเทพฯ 
06.00 น.       เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ................ 
หมายเหตุ รายการน้ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่ค านึงถงึลูกค้าเป็นหลัก 

ส่ิงของทีจ่ าเป็นควรน าติดตัว ยาประจ าตวั, รองเทา้สวมสบาย, เส้ือกนัหนาว, ของใชจ้  าเป็น   
 

ก าหนดเดินทาง  3-7 , 9-13 , 16-20 , 23-27 ธนัวาคม 2564 , 30 ธนัวาคม 2564 - 3 มกราคม 2565 
ค่าบริการผูใ้หญ่ท่านละ 4,999 บาท พกัเด่ียวเพิ่ม 1,500 บาท 

สงวนสิทธ์ิ ออกเดินทาง ขั้นต ่า 24 ท่าน ถา้ไม่ถึงเปล่ียนเป็น รถตูเ้ดินทางจาก กรุงเทพฯ(คนัละ 8-9 ท่าน) 
 

อตัราค่าบริการดังกล่าวรวม  

 รถโคช้ปรับอากาศ หรือ รถตูป้รับอากาศ 
 ค่าท่ีพกั ตามท่ีระบุ ในโปรแกรมการเดินทาง    
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ท่ีระบุ (เฉพาะคนไทย)  
 มคัคุเทศก ์พร้อมผูช่้วยดูแลท่านตลอดการเดินทาง 
 อาหารตามรายการท่ีระบุ และเคร่ืองด่ืม(อาหารจัดตามเมนูทวัร์ หากมี อิสลาม มังสะวิรัติ เด็ก หรือที่รับประทาน

นอกเหนือจากเมนูที่ทวัร์จัดให้ ลูกค้าจ่ายเพิม่เอง เพราะรายการอาหารคิดเป็นราคาต่อโต๊ะ) 
 วงเงินประกนัชีวติ 1,000,000  บาท,วงเงินประกนัอุบติัเหตุ 500,000  บาท 
 

อตัรานีไ้ม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ เช่นค่าโทรศพัท,์ค่าซกัรีด ฯลฯ  
 ค่าทิปไกด ์ผูช่้วยไกด ์พนกังานขบัรถ ท่านละ 500 บาท/ลูกคา้ 1 ท่าน 
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เง่ือนไขการช าระเงิน   มดัจ าท่านละ 2,000 บาท  ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทาง 30 วนั 
 
 การยกเลกิการเดินทาง 

 ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจ า บริษทัฯจะคิดค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง ณ วนันั้น ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตวัอยา่งเช่น ค่ามดั
จ าหอ้งพกั และ ค่ารถบสั เป็นตน้) 

 ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเตม็จ านวน บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 
 กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง  ท่ีตอ้งระบุวา่  หา้มเดินทาง 

หรือ  ไม่สมควรเดินทาง 
 
ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมที่พกั 

 เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้หอ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว(Single), หอ้งคู่
(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน(Triple) ซ่ึงหอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 
ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่(นอน2ท่าน) กบั 1 เตียงพบัเสริม(นอน1ท่าน) ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละ
โรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย 

 บางโรงแรม อาจไม่มีเคร่ืองใชไ้วบ้ริการ อาทิเช่น  แปรงสีฟัน ยาสีฟัน หว ีโลชัน่ทาผิว รองเทา้เดินในหอ้ง เป็นตน้   

 
การเดินทางเป็นครอบครัว 
หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวท่ีตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษ(Wheelchair), เด็ก 
และผูสู้งอาย ุมีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนัท่านและครอบครัวตอ้ง
ใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง   เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ  ทางทีมงานทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแล
คณะทวัร์ทั้งหมด      
                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

เง่ือนไขเพิ่มเติม 
- บริษทั มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
- ทางบริษทั จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าชา้จาก เหตุการ์ณต่างๆ เช่น การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล กระ
ประทว้ง ภยัพิบติัต่างๆ ฯลฯ ซ่ึงนอกเหนือความรับผดิชอบของบริษทั 
(ลูกคา้ตอ้งยอมรับในเง่ือนในไขน้ี ในทุกกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิัย ทางบริษทัอาจจะเปล่ียนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม) 
- ทางบริษทั จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัไม่ครบ เช่น ไม่เท่ียวบางราย ไม่ทานอาหารบางม้ือ 
ไม่ทานอาหารท่ีทางบริษทัจดัให ้ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่งทางบริษทัเป็นการช าระแบบเหมาจ่าย 
- ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย ทุกกรณี 
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มาตรการป้องกนั โควทิ -19 

 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิรับแต่ท่านท่ีเขา้เกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี 
1. ผูเ้ดินทางตอ้งไดรั้บวคัซีนป้องกนัโรคโควิด – 19 ชนิดซิโนแวค (Sinovac),ซิโนฟาร์ม (Sinopharm),สปุตนิก ว ี

(Sputnik V) ครบ 2 เขม็ หรือซิโนแวค (Sinovac) เขม็ 1 แอสตราเซนิกา (AstraZeneca) เขม็ 2 หรือไดรั้บวคัซีน
ชนิดแอสตราเซนิกา (AstraZeneca),ไฟเซอร์ (Pfizer),โมเดอร์นา (Moderna),จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน 
(Johnson and Johnson) จ านวน 1 เขม็ มาแลว้เป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ย 14 วนั และไม่อยูใ่นกลุ่มเส่ียง 

2. หรือ มีผลตรวจโควทิแบบ Rapid Test (RT PCR)  หรือ Antigen Test Kit (ATK)  จากสถานพยาบาลวา่เป็นลบ 
พร้อมใบรับรองแพทย ์

3.  ส าหรับผูท่ี้เคยป่วยดว้ยโรค โควทิ-19 แลว้ไม่เกินสามเดือนนบัจากการรักษาส้ินสุด ท่านตอ้งมีใบรับรอง
แพทย ์ท่ีเคยติดเช้ือมาแลว้ภายในเวลาไม่เกินสามเดือน และไดรั้บการฉีดวคัซีนแลว้ 
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