
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BUENG KAN 
มูเตลู ถ้ำนำคำ ถ้ำนำค ี สักกำระ 3 พระธำตุศกัดิส์ิทธิ ์3 วัน 2 คืน 

โดยสำยกำรบิน Nok Air (DD) 
 

กํำหนดวันเดินทำง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่ำน (ท่ำนละ) พักเดีย่ว เพ่ิมท่ำนละ 

26 - 28 ม.ค. 2566 12,999 บำท /ท่ำน 2,000 บำท/ท่ำน 

03 - 05 ก.พ. 2566  12,999 บำท /ท่ำน 2,000 บำท/ท่ำน 

09 - 11 ก.พ. 2566  12,999 บำท /ท่ำน 2,000 บำท/ท่ำน 

16 - 18 ก.พ. 2566  12,999 บำท /ท่ำน 2,000 บำท/ท่ำน 

23 - 25 ก.พ. 2566  12,999 บำท /ท่ำน 2,000 บำท/ท่ำน 

03 - 05 ม.ีค. 2566  13,999 บำท /ท่ำน 2,000 บำท/ท่ำน 

16 - 18 ม.ีค. 2566  12,999 บำท /ท่ำน 2,000 บำท/ท่ำน 

23 - 25 ม.ีค. 2566  12,999 บำท /ท่ำน 2,000 บำท/ท่ำน 

02 - 04 เม.ย. 2566  13,999 บำท /ท่ำน 2,000 บำท/ท่ำน 

28 - 30 เม.ย. 2566  13,999 บำท /ท่ำน 2,000 บำท/ท่ำน 

26 - 28  มิ.ย. 2566  12,999 บำท /ท่ำน 2,000 บำท/ท่ำน 

06 - 08 ก.ค. 2566    12,999 บำท /ท่ำน 2,000 บำท/ท่ำน 

20 - 22 ก.ค. 2566   12,999 บำท /ท่ำน 2,000 บำท/ท่ำน 

28 - 30 ก.ค. 2566     13,999 บำท /ท่ำน 2,000 บำท/ท่ำน 

11 - 13 ส.ค. 2566  13,999 บำท /ท่ำน 2,000 บำท/ท่ำน 

24 - 26  ส.ค. 2566 12,999 บำท /ท่ำน 2,000 บำท/ท่ำน 

*กรุป๊ออกเดินทำง ข้ันต่ำ 8 ท่ำน* 



 

 

ราคาทัวรข์้างต้นยังไมร่วมค่าทิปมคัคุเทศนแ์ละคนขับรถรวม  300 บาท/ท่าน/ทรปิ 
ค่าทิปไกด์ถา้นาคา และไกด์ถ้านคตีตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 
 

 โปรแกรมกำรเดินทำง เช้ำ เทีย่ง ค่ำ โรงแรมทีพ่ัก 

1 สนามบินดอนเมอืง กรุงเทพ-สกลนคร-นครพนม-พระธาตุ
เรณ-ูพระธาตพุนม-พระธาตนุอ้ยศรีบุญเรอืง-พญาศรีสตั  
ตนาคราช-บึงกาฬ-หินสามวาฬ 

   
JB PLACE หรือ THE ONE HOTEL 
หรอื ท่ีพกัในระดับเทียบเท่า 

2 ถ้านาคา-ศาลปูอื่อลอืนาคราช-ล่องเรอืเกาะดอนโพธิ ์
   

JB PLACE หรือ THE ONE HOTEL 
หรอื ท่ีพกัในระดับเทียบเท่า 

3 ถ้านาคี-สกลนคร-สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ     

 

 

 

วันแรก สนำมบินดอนเมือง กรุงเทพ-สกลนคร-นครพนม-พระธำตุเรณู-พระธำตุพนม-

พระธำตุน้อยศรบุีญเรอืง-พญำศรสีัต  ตนำครำช-บงึกำฬ-หินสำมวำฬ 

04.30 น. คณะเดินทางพร้อมกันท่ี ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินนก

แอร์โดยมหัีวหน้ำทัวรค์อยต้อนรบั และอ านวยความสะดวกเร่ืองบัตรโดยสารท่ีน่ังและเช็คสัมภาระ

ก่อนเดินทาง 

07.00 น. ออกเดินทางสู่ จังหวัดสกลนคร โดยเท่ียวบินท่ี DD360 (DMK-SNO 07.00-08.10) 

**ขอสงวนสิทธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงไฟล์ทบินและสำยกำรบิน 

***ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋ำสํำหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่ำนสำมำรถซ้ือน้ำหนักกระเป๋ำก่อนเดินทำง 

7วัน (มค่ีำใช้จ่ำย) 

08.10 น. เดินทางถึงสนำมบินสกลนคร  มัคคุเทศก์ท้องถ่ินคอยต้อนรับท่ำน จากน้ันน าท่านข้ึนรถตู้ปรับ

อากาศเดินทางสู่จังหวัดนครพนม 

 น าท่านสักการะ พระธำตุเรณู จ าลองมาจากพระธาตุพนมองค์เดิม ภายในเจดีย์บรรจุพระไตรปิฎก 

พระพุทธรูปทองค า พระพุทธรูปเงิน เพชรนิลจินดา หน่องา เคร่ืองกกุธภัณฑ์ของพระยาและเจ้า

เมือง รวมถึงสิ่งของอ่ืนๆ ท่ีชาวบ้านบริจาคด้วแรงศรัทธา 



 

 

 จากน้ันน าท่านสักการะ พระธำตุพนม พระธาตุประจ าคนเกิด "ปีวอก" และ "วันอาทิตย์" ภายในพระ

ธาตุได้บรรจุอุรังคธาตุหรือกระดูกส่วนหน้าอกของพระพุทธเจ้า 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อท่ี 1) 

 เดินทางสู่ พระธำตุน้อยศรบุีญเรอืง บรรจุพระอุรังคธาตุ จากพระมหากัสสปะเถระผู้อัญเชิญมาจาก
ชมพูทวีปเพื่อมาประดิษฐานท่ีภูก าพร้า แต่ว่าไม่สามารถจะแบ่งพระอุรังคาตุให้ได้ พระมหากัสสปะ
เถระจึงได้ เหาะกลับไปอัญเชิญพระอังคารของพระพุทธเจ้าแบ่งมาให้แทน สร้างข้ึนในสมัยพระ
ยานันทเสนซ่ึงเป็นกษัตริย์ครองเมืองศรีโคตรบูรณ์ เดิมต้ังดินแดนท่ีใต้ปากเซบ้ังไฟ ประเทศลาว 
ต่อมาหลังจากพระยานันทเสนทิวงคตได้เกิดโรคระบาดจึงได้ย้ายเมืองมาต้ังเหนือพระธาตุพนมในดง
ไม้รวก จึงขนานนามเมืองข้ึนว่า มรุกขนคร แล้วได้มีการสร้างพระธาตุน้อยเกิดข้ึนเพื่อบรรจุพระ
อังคารของพระพุทธเจ้า ให้เป็นพระธาตุบริวารขององค์พระธาตุ 

 หลังจากน้ันนาท่านสักการะ พญำศรสีัตตนำครำช พญานาคขดหาง 7 เศียร มีลาตัวเดียวขนาดใหญ่

ประดิษฐานบนแท่นฐานแปดเหล่ียม กว้าง 6 เมตร ความสูงท้ังหมดรวมฐาน 15 เมตร สามารถพ่นน้า

ได้ แสดงถึงความเช่ือความศรัทธาต่อเร่ืองพญานาคของชาวไทย และชาวลาวท่ีอาศัยอยู่ริมฝ่ังแม่น้า

โขง 

 ชมพระอาทิตย์ตกท่ี จุดชมวิว หินสำมวำฬ หน่ึงในจุดท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจในพื้นท่ีป่าภูสิงห์ ต้ังอยู่ใน

อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ในเขตพื้นท่ีอนุรักษ์เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์ และ

ป่าดงสีชมพู ซ่ึงเต็มไปด้วยกลุ่มของก้อนหินรูปทรงต่างๆ ท่ีสวยงามแปลกตาและถ้ากระจายอยู่ท่ัวท้ัง

พื้นท่ี สามารถแวะชมได้หลายจุด รวมถึงหินสามวาฬ ท่ีมีลักษณะเป็นหินขนาดใหญ่ติดหน้าผาสูง 

เหตุผลท่ีเรียกว่า หินสามวาฬ เพราะลักษณะของจุดชมวิวน้ีเป็นก้อนหินขนาดใหญ่ 3 ก้อน รูปร่าง

คล้ายปลาวาฬเรียงกันยื่นออกไปสู่หน้าผา หากมองในมุมสูงจะเหมือนกลุ่มวาฬท่ีมีพ่อ แม่ ลูก จึง

เรียกกันว่า หินสามวาฬ ซ่ึงเป็นจุดชมวิวท่ีสวยงามโดดเด่นของภูสิงห์ สามารถชมพระอาทิตย์ข้ึนใน

ยามเช้า เบ้ืองหน้าคือ วิวของผืนป่าเขียวขจีและสายหมอกบาง หินสามวาฬสามารถเท่ียวได้ตลอดท้ัง

ปี และตลอดท้ังวัน 

ค่า รับประทานอาหารค่า ณ ร้านอาหาร (มื้อท่ี 2) 

ท่ีพัก เข้าสู่ท่ีพัก JB PLACE หรอื THE ONE HOTEL หรือ ท่ีพักในระดับเทียบเท่า 

วันทีส่อง ถ้านาคา-ศาลปู่อือลือนาคราช-ล่องเรือเกาะดอนโพธิ์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อท่ี 3) 

 น าท่านเดินทางสู่ ถ้ำนำคำ ถ้าสวย Unseen สุดลึกลับ ใน อุทยานแห่งชาติภูลังกา สถานท่ีท่องเท่ียวท่ี
มีต านานความเช่ือท้องถ่ินเร่ืองของพญานาค ด้วยลักษณะทางกายภาพของกลุ่มหินท่ีพบภายในถ้า 
ว่ามีรูปร่างคล้ายกับงูขดเล้ือยไปมา และมีบริเวณด้านนอกเหมือนเกล็ดงู ท าให้เกิดจินตนาการว่า



 

 

เหมือนกับงูยักษ์กลายเป็น (ใช้เวลาเดินข้ึน-ลง ประมาณ 3-4 ช่ัวโมง) (ลูกค้าต้องแจ้งช่ือ-นามสกุลผู้
เดินทางจริงและเช็ควันเดินทางอีกคร้ัง เน่ืองจากอุทยานจ ากัดจ านวนนักท่องเท่ียวต่อวันไม่เกินวันละ 
350 คน ขอสงวนสิทธ์ิปรับเปล่ียนวันเดินทางกรณีท่ีจ านวนนักท่องเท่ียวได้มีการจองเข้าอุทยานเต็ม
จ านวนแล้ว) 

ส าคัญ เอกสารท่ีต้องใช้ส าหรับข้ึนถ้านาคา  

หลักฐานการรับวัคซีนตามเกณฑ์ท่ี ศบค. ก าหนด  ( 2-3 เข็ม ) 

หรือ หลักฐานผลการตรวจเช้ือ "ด้วยวิธีการ RT-PCR " หรือ "ATK ภายใน 48 ช่ัวโมง จาก

สถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน" ท่ีรับรองโดยเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข ว่าไม่พบเช้ือ (ผลเป็นลบ) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ( ม้ือท่ี 4 ) 

 น าท่านขอพร ศำลเจ้ำปู่อือลือนำครำช  ไหว้ขอพรปู่อือลือ ณ ต าหนักปู่อือลือ วัดสว่างวารี อ.บึงโขง

หลงล่องเรือ สู่ เกำะดอนโพธิ ์(ใช้เวลาล่องเรือ ประมาณ 5-40นาที // รวมเวลาไป-กลับ ประมาณ 1-

2 ช่ัวโมง) 

ค่า รับประทานอาหารค่า ณ ร้านอาหาร (มื้อท่ี 5) 

ท่ีพัก เข้าสู่ท่ีพัก JB PLACE หรอื THE ONE HOTEL หรือ ท่ีพักในระดับเทียบเท่า 

วันทีส่ำม ถ้านาคี-สกลนคร-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อท่ี 6) 

 ออกเดินทางสู่ ถ้ำนำค ีอุทยำนแห่งชำติภูลังกำ (ฝ่ังนครพนม) ลักษณะของถ้านาคีจะคล้ายกับถ้า
นาคา มีเพิงหินใหญ่มีลวดลายของเกล็ดพญานาคบนพื้นผิวของหิน ลักษณะเหมือนหินหัวงูอยู่ไม่ไกล
กัน ชาวบ้านและผู้ส ารวจมองเห็นเป็นรูปร่างคล้ายกับพญานาคขดตัวกกไข่ มีท้ังส่วนเศียรและล าตัว 
ภายในถา้นาคีมีหินรูปร่างคล้ายกับนกยูงหันหลังอยู่ด้วย แต่บางคนก็บอกว่าคล้ายกับส่วนหัวงู
มากกว่า ข้ึนอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละบุคคล ด้านในสุดของถ้าจะมีพระพุทธรูปให้กราบไหว้ขอ
พร หากเดินทางต่อไปอีกราวคร่ึงกิโลเมตรก็จะมีจุดชมวิว ผานาคี เป็นจุดชมวิวแม่น้าโขงท่ีงดงาม มี
จุดน่ังพักเป็นระยะ บางช่วงมีปีนบันไดสูงชัน จะมีป้ายท่องเท่ียวบอกเป็นจุดๆ ยังคงความเป็น
ธรรมชาติรายล้อมไปด้วยป่าไม้สีเขียว 

กรณฝีนตกจะทำงอุทยำนฯจะปิดกำรข้ึนเขำทุกกรณ ี

ส าคัญ เอกสารท่ีต้องใช้ส าหรับข้ึนถ้านาคี  

หลักฐานการรับวัคซีนตามเกณฑ์ท่ี ศบค. ก าหนด  ( 2-3 เข็ม ) 

หรือ หลักฐานผลการตรวจเช้ือ "ด้วยวิธีการ RT-PCR " หรือ "ATK ภายใน 48 ช่ัวโมง จาก

สถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน" ท่ีรับรองโดยเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข ว่าไม่พบเช้ือ (ผลเป็นลบ) 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อท่ี 7) 

 เดินทางกลับสู่ สกลนคร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) 

17.40 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานดอนเมือง เท่ียวบิน DD369 (SNO-DMK 17.40-18.45) 
**ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟล์ทบินและสายการบิน 

***ไม่รวมน้าหนักกระเป๋าส าหรับโหลดใต้ท้องเคร่ือง ท่านสามารถซ้ือน้าหนักกระเป๋าก่อนเดินทาง 7

วัน (มีค่าใช้จ่าย) 

18.45 น. เดินทางถึงท่ำอำกำศดอนเมือง กรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

หมายเหตุ:โปรแกรมทัวร์อาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพอากาศ / การจราจร / เท่ียวบิน

เปล่ียนแปลง โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อให้ท่านได้เท่ียวครบตามโปรแกรม และค านึงถึงผลประโยนช์ของท่าน

เป็นหลัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

อัตรำค่ำบรกิำรและเง่ือนไขรำยกำรท่องเที่ยว 

มูเตลู ถ้ำนำคำ ถ้ำนำค ีสักกำระ 3 พระธำตุศกัดิส์ิทธิ ์3 วัน 2 คืน 

โดยสำยกำรบิน Nok Air (DD) 

วันเดินทำง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่ำน 

ท่ำนละ 
พักเดีย่ว 

26 - 28 ม.ค. 2566 12,999 บำท /ท่ำน 2,000 บำท/ท่ำน 

03 - 05 ก.พ. 2566  12,999 บำท /ท่ำน 2,000 บำท/ท่ำน 

09 - 11 ก.พ. 2566  12,999 บำท /ท่ำน 2,000 บำท/ท่ำน 

16 - 18 ก.พ. 2566  12,999 บำท /ท่ำน 2,000 บำท/ท่ำน 

23 - 25 ก.พ. 2566  12,999 บำท /ท่ำน 2,000 บำท/ท่ำน 

03 - 05 ม.ีค. 2566  13,999 บำท /ท่ำน 2,000 บำท/ท่ำน 

16 - 18 ม.ีค. 2566  12,999 บำท /ท่ำน 2,000 บำท/ท่ำน 

23 - 25 ม.ีค. 2566  12,999 บำท /ท่ำน 2,000 บำท/ท่ำน 

02 - 04 เม.ย. 2566  13,999 บำท /ท่ำน 2,000 บำท/ท่ำน 

28 - 30 เม.ย. 2566  13,999 บำท /ท่ำน 2,000 บำท/ท่ำน 

26 - 28  มิ.ย. 2566  12,999 บำท /ท่ำน 2,000 บำท/ท่ำน 

06 - 08 ก.ค. 2566    12,999 บำท /ท่ำน 2,000 บำท/ท่ำน 

20 - 22 ก.ค. 2566   12,999 บำท /ท่ำน 2,000 บำท/ท่ำน 

28 - 30 ก.ค. 2566     13,999 บำท /ท่ำน 2,000 บำท/ท่ำน 

11 - 13 ส.ค. 2566  13,999 บำท /ท่ำน 2,000 บำท/ท่ำน 

24 - 26  ส.ค. 2566 12,999 บำท /ท่ำน 2,000 บำท/ท่ำน 



 

 

 
**โปรแกรมอำจมกีำรสลับสับเปลีย่นหน้ำงำนโดยคํำนึงถึงประโยชน์ลูกค้ำเป็นสํำคัญ** 

 

 
รำคำทัวรข้์ำงต้นยังไม่รวมค่ำทิปมัคคุเทศน์และคนขับรถรวม  300 บำท/ท่ำน/ทรปิ 

ค่ำทิปไกด์ถำ้นำคำ และไกด์ถ้ำนคตตีำมแต่ท่ำนจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดูกำล 
 

อัตรำค่ำบรกิำรรวม 

1.บัตรโดยสารช้ันประหยัด (ไม่รวมน้าหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเคร่ือง) 
2.รถน าเท่ียว รถท้องถ่ิน และเรือ ตามรายการท่องเท่ียว (แบบจอยทัวร์) 
3.โรงแรมท่ีพัก 2 คืน ตามท่ีระบุในรายการ หรือเทียบเท่า(พกัได้ 2-3 ท่าน) / กรณีพักเด่ียวมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 
กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเด่ียว 2 เตียง) โรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED (เตียงใหญ่ 
1 เตียง) แทน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือหากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED (เตียงใหญ่ 1 เตียง) ทาง
โรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED (เตียงเด่ียว 2 เตียง) แทน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า เช่นกัน กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM 3 ท่าน 1 ห้อง ท่านท่ี 3 อาจเป็นเตียงเสริม หรือ SOFA BED หรือเสริม
ฟูกท่ีนอน ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมน้ันๆ 
4.ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
5.ค่าธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียว ตามท่ีระบุในรายการทัวร์ 
6.มัคคุเทศก์ ดูแลตลอดการเดินทาง 
7.ประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
  

อัตรำค่ำบรกิำรไม่รวม 

1.ไม่รวมน้าหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเคร่ือง ค่าน้าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 15 กิโลกรัม ราคา 550 บาทต่อ
เท่ียว 
(หากต้องการซ้ือนา้หนักกระเป๋าเพิ่ม รบกวนแจ้งเจ้าหน้าท่ีก่อน 7วันท าการ) 
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือรายการทัวร์ท่ีระบุ อาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีท่ีเกิด
จากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจ าตัว) ค่าอาหารส าหรับท่านท่ีทานเจ มังสวิรัติ และอาหารส าหรับมุสลิม โปรดติดต่อ
บริษัททัวร์ กรณีต้องการทานแยกจากเซตโต๊ะทัวร์ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 
3.ค่าใช้จ่ายท่ีมีการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว ท่ีเกิดจากผู้เดินทางเอง 
4.ค่าธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียว ส าหรับชาวต่างชาติท่ีต้องช าระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ 
5.ทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จ านวน 300 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน 

  

 

 



 

 

เง่ือนไขกำรให้บรกิำร 

กำรจองทัวรแ์ละสํำรองทีน่ั่ง  
1.กรุณาส่งส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทางอย่างต่า 10 
วัน   
2.รายการทัวร์เม่ือช าระเงินแล้ว ไม่สามารถยกเลิก และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 
3.ช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน ไม่มีการช าระมัดจ า 
4.ไม่สามารถเล่ือนหรือเปล่ียนแปลงวันเดินทางได้ 
5.โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับล าดับการเท่ียวเพื่อความเหมาะสม 
6.ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีท่ีไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน 
 
***โปรแกรมทัวร์อาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพอากาศ / การจราจร /ไฟท์บินเปล่ียนแปลง 
โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อให้ท่านได้เท่ียวครบตามโปรแกรม และค านึงถึงผลประโยนช์ของท่านเป็นหลัก*** 
 
ข้อแนะนํำสํำหรบักำรเดินทำง ในช่วงภำวะ โควิท 19 มำตรกำรกำรบรกิำรบนรถ 
1.กรุณาตราจสอบมาตการเข้า-ออกของจังหวัดและปฎิบัติตามอย่างเคร่งคัด 
2.สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง 
3.ก่อนข้ึน-ลงรถทุกคร้ัง ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข้ และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถทางบริษัทขออนุญาต 
งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างท่ีอยู่บนรถ 
 
กำรยกเลิกกำรเดินทำง 
***เง่ือนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามพระราชบัญญติัธุรกิจน าเท่ียวและมัคคุเทศก์*** 
1. แจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง 
2. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดท่ีลูกค้าช าระมา ส่วนท่ีเหลือ 50% หัก ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดข้ึนจริง (ถ้ามี) 
3. แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันของการเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินท้ังหมด 
** กรณีมีเหตุให้ยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง
(ถ้ามี)  
*ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอ่ืนๆ 
 
หมำยเหตุ (กรุณำอ่ำนรำยละเอยีดทุกข้อหมำยเหตุ) 
1. กรุณาปฏิบัตรตามท่ีเจ้าหน้าท่ีแนะน า เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเท่ียวปลอดภัยด้าน   
สุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเท่ียว 
2. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการข้ึน หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู้ร่วม 
คณะไม่ถึง 8 ท่าน โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า 
4.ก าหนดการน้ีอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศใน 
 ขณะน้ัน โดยค านึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 
5.บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิก หรือเล่ือนการเดินทาง ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ีก าหนด 

 


