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ก าหนดการเดนิทาง 10-14 ต.ค. / 20-24 ต.ค. / 11-15 พ.ย. / 25-29 พ.ย.  

 / 4-8 ธ.ค. / 9-13 ธ.ค. / 16-20 ธ.ค. 2563 

 

..... รายละเอียดการเดนิทาง ..... 

 

วนัแรกของการเดนิทาง    กรงุเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง) – อดุรธาน ี

 เชยีงคาน...แมน่  าโขง  (เลย) 
 

04.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืง  อาคาร 2  ชั น 3  ผูโ้ดยสารขาออกในประเทศ  

ประตทูางเขา้ที ่9-10  สายการบนิไทย แอร์เอเชยี  (FD ... THAI AIR ASIA) .... 
เจา้หนา้ทีเ่อฟวนีวิ ทวัร์  ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านสัมภาระและการเช็คอิน 

06.10 น. ออกเดินทางสู่สนามบนิเมอืงอดุรธาน ี โดยสายการบนิไทย แอรเ์อเชยี  เที่ยวบินที ่ FD 3348 

07.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงอดุรธานี ....  

จากนั น น าท่านเดินทางสู่ เมอืงเชยีงคาน เมืองเล็ก ๆ ที่เงยีบสงบแห่งนี  ตั งอยูร่ิมแม่น  าโขงสุดชายแดน

ไทย เป็นอ าเภอหนึ่งในจงัหวัดเลย ที่คงยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมขนบประเพณี การใช้ชีวิตแบบเรียบ

ง่ายพอเพียง วิถีชีวิตแบบดั งเดิม ภาพบ้านเก่า ๆ ที่เรียงรายติดกันอยู่ริมถนนชายโขง ดึงดดูใจ 

ให้นักท่องเท่ียวหลายต่อหลายรุ่นต่างหลัง่ไหลเดินทางกันมาที่นี่ 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ร้านอาหาร 

บ่าย มีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นช้อปปิ้ง ยา่นถนนคนเดินเชียงคาน เป็นถนนคนเดินท่ีมีบรรยากาศดี

มาก ๆ เนื่องจากติดริมแม่น  าโขง จึงท าให้มี

อากาศเย็นเกือบตลอดทั งปี นอกจากนี ผู้คนยังมี

อัธยาศยัไมตรีอันด ี สามารถยิ มแย้มให้แก่ผู้มา

เยือนตลอดเวลา เหมาะส าหรับผู้ที่ชอบเดินช้อปปิ้ง

หรือถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก นอกจากนี  ยงัมีมุม

กาแฟเล็กๆ ให้ได้นั่งพกัผอ่น 

เย็น รับประทานอาหารค่ า  ณ  ร้านอาหาร 

จากนั น น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่โรงแรมทีพ่กั....3 ดาว 

   

วนัทีส่องของการเดนิทาง            ตกับาตรขา้วเหนยีว – วดัผาตากเสื อ SKYWALK  (หนองคาย)  

 – ตลาดทา่เสดจ็ – สะพานมติรภาพไทยลาว 
 

**อสิระ** ให้ท่านได้ "ตกับาตรขา้วเหนยีว" เชียงคาน จ.เลย เอกลกัษณ์อีกอย่างหนึ่งของเมืองเชียงคาน 

คือ การตกับาตรข้าวเหนยีว ในยามเช้า นักท่องเท่ียวจะมานั่งรอใส่บาตร ข้าวเหนียวนึ่งร้อนๆ 

เป็นประเพณีท่ีสืบทอดกันมายาวนาน ของวิถีชวีิตที่สงบ เรียบง่าย และงดงาม 
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เชา้ รับประทานเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั น น าท่านเดินทางสู่ วัดผาตากเสื อ ที่ตั งอยู่บนเขาในเขตอ าเภอสังคม จงัหวัดหนองคาย เดิมชื่อวัด

ถ  าพระ หลวงปู่เพชร ปะทีโป ท่านได้เดินทางมาปฏิบตัิธรรม บริเวณถ  าพระและได้ก่อตั ง        

วัดผาตากเสื อขึ น เมือ่ปี พ.ศ.2477 มีเนื อที่ 29 ไร ่ 2 งาน 78 ตารางวา วัดผาตากเสื อเป็นวัด

ปฏิบตัิธรรม ต่อมาได้อัญเชิญพระสารีริกธาตุมาประดิษฐานเมื่อ 2 เมษายน 2550 เป็นที่สักการะ

ของพุทธศาสนิกชนทั่วไป เป็นวัดที่มีทิวทัศน์สวยงาม   มาก สูงจาก

ระดบัน  าทะเล 550 เมตร ภายในวดัมีธรรมชาติที่สมบูรณ์ เป็นจุดชมวิว

แม่น  าโขงท่ีสวยที่สุดแห่งหนึ่ง ในช่วงท่ีน  าลดหากไปยืน อยู่บนวดัผา

ตากเสื อแล้วมองลงมายังแม่น  าโขง จะเห็นสันทรายเป็นริ วคล้ายเกล็ด

พญานาคอย่างชัดเจน โดยได้รบัการตั งให้เป็นแหล่ง ท่องเที่ยว

เส้นทางในฝัน Dream Destination 2 ให้ท่านได้ชม SKY WALK จุดชม

ววิแมน่  าโขงโดยสรา้งเปน็สกายวอลค์ ยื่นออกจากตัวหน้าผา 6 เมตร 

ปูพื นด้วยกระจกแทมเพอร์ลามิเนต กระจกใสแข็งแรงทนทาน หนา 4 

เซนติเมตร รองรับนักท่องเท่ียวขึ นไปยืนครั งละประมาณ 20 คน 

ส าหรับจดุชมวิว วัดผาตากเสื อ บ้านผาตั ง ต.ผาตั ง อ.สังคม จ.

หนองคาย สูงจากระดับน  าทะเล ประมาณ 500 เมตร เป็นจดุชม

ทศันยีภาพที่สวยงามของจงัหวัดหนองคาย เป็นแหล่งท่องเท่ียวทาง

ธรรมชาติท่ีสวยงามแห่งหนึ่งของ จ.หนองคาย ที่ได้รับความสนใจจาก

นักท่องเท่ียวจ านวนมาก เนื่องจากเป็นภูเขาสูงที่สามารถขับรถขึ นไป

ได้ และเป็นจดุที่สามารถมองเห็นตวั อ.สังคมตวั อ.สงัคม แม่น  าโขง แม่น  าตอนเมืองสังทอง ของ 

สปป.ลาว ที่ไหลมาบรรจบแม่น  าโขง ตลอดจนภูเขาน้อยใหญ่ที่สลับซบัซ้อนและสวยงาม 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  รา้นอาหาร .... เมนขูึ นชือ่ : ปลาน  าโขง 

บา่ย น าท่านช้อปปิ้งซื อของฝากที่ระลึกที่ ตลาดทา่เสดจ็ หรอื ตลาดอนิโดจนี เดิมชื่อ ตลาดท่าเรือ 

เพราะก่อนที่จะมีการสร้างสะพานมติรภาพ ไทย-ลาว ประชาชนทั งสองฝั่งน  า จะต้องใช้เรือใน

การสัญจรไปมา ท า

การค้าระหว่างชายแดน

กนัอย่างคึกคัก ตลาด

ท่าเสด็จ เป็นแหล่งซื อ

ขายผลิตภัณฑ์ชุมชน

จงัหวัดหนองคาย ที่มี

สินค้าแทบทุกอย่างที่

ต้องการ ในจังหวัดหนองคาย เช่น อาหารพื นเมือง สินค้า OTOP ประจ าต าบล ของที่ระลึก และ

ของเครื่องใช้ต่างๆ ที่ล้วนแล้วแต่สามารถซื อไปเป็นของฝากได ้

เย็น  รัปประทานอาหารค่ า  ณ  ร้านอาหารริมน  าโขง ... การันตีความอร่อย   

จากนั น น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่โรงแรมทีพ่กั....3 ดาว 
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วนัทีส่ามของการเดนิทาง    พระธาตบุงัพวน – วดัอาฮง สะดอืแมน่  าโขง   

 (บึงกาฬ) – หนิสามวาฬ – นครพนม 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั น น าท่านเดินทางสู่ พระธาตุบงัพวน เจดยี์เก่าแก่บรรจพุระบรมสารีริธาตะ เป็นที่เคารพสักการะ

ของชาวหนองคายมาชา้นาน ตวัองค์พระธาตุเดิมสร้างด้วยอิฐเผา 

ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบท้องถิ่น  เป็นสถูปแบบอินเดยีรุ่น

เดียวกับองค์พระปฐมเจดีย์ ต่อมาได้พังทลายลงเนื่องจากฐานทรุด

เจดยี์องค์ ปจัจบุนัได้รับการบรูณะขึ นใหม่โดยกรมศิลปากร ที่ยังคง

อนุรักษ์โครงสร้างของเสา ผนัง และพระประธาน รวมถึง

โบราณวัตถุต่าง ๆ ไว้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะพระประธานที่ปั้น 

ด้วยปูน 

จากนั น น าท่านเดินทางสู่ วัดอาฮงศลิาวาส จังหวัดบึงกาฬ  ตั งอยู่ริมฝั่งแม่น  าโขงบริเวณแก่งอาฮง แอ่ง

น  าขนาดใหญ่จากฝั่งไทยถึงฝั่งลาวที่มีความยาวประมาณร้อยกว่าเมตร ด้วยเหตุท่ีมีวิวทิวทัศน์ที่

สวยงาม พื นที่ติดกับแม่น  าโขงเป็นแนวโค้งยาว ประกอบกับมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาเกี่ยวกับ

ความเชื่อเรื่องพญานาค ท าให้นกัท่องเที่ยวนิยมแวะมาที่วัดอาฮง 

และแก่งอาฮง อย่างไม่ขาดสาย มีความเชื่อกันว่าบริเวณหน้าวัด 

คือ จดุท่ีลึกที่สุดของแม่น  าโขงซ่ึงมีความลึก 200 เมตร บริเวณนี 

จะมีน  าจะไหลเชี่ยววนจนเป็นหลุมรูปกรวย หากมีพวกเศษไม ้

ใบไม้หรือวัตถุเล็ก ๆ ติดอยู่จะถูกกระแสน  าหมุนวนเป็นรปูกรวย

ประมาณ 20-30 นาที แล้วจึงหลุดเคลื่อนไปในที่อื่น เมื่อมี

กระแสน  าไหลเชี่ยวมาอกี ก็จะต่อตวัเป็นรูปกรวยขึ นมาใหม่เกิด

สลับกันไปตลอดทั งวัน จึงท าให้เชื่อว่าที่นี่คือ จดุท่ีเป็นสะดือแม่น  าโขง 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ร้านอาหาร   

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ หินสามวาฬ (Tree Rock Whale) ว่ากันว่ามีอายกุว่า 75 ล้านปี ลักษณะเป็น

ก้อนหินขนาดมหึมาวางเรยีงกัน 3 ก้อน มองไกลหรือมองจาก

ภาพถ่ายทางอากาศ มีรปูร่างคล้ายปลาวาฬ พ่อ แม่ ลูก ก าลัง

ว่ายน  ากันอย่างสนุกสนาน จึงเรยีกกันว่า ”หินสามวาฬ” เป็น

จดุชมวิวที่สวยงามโดดเด่น อยู่ด้านตะวันออกภูสงิห์ เป็นจุดชม

พระอาทิตย์ขึ นยามเช้า สามารถยืนชมทัศนียภาพของป่าภวูัว 

ห้วยบงับาตร แก่งสะดอก หาดทรายแม่น  าโขงและภูเขาเมือง 

ปากกระดิ่ง สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งเรา

สามารถเดินขึ นไปยืนบนหินวาฬได้ แต่ต้องใช้ความระมดัระวังด้วย  

จากนั น น าท่านเดินทางสู่จงัหวัดนครพนม 

เย็น  รัปประทานอาหารค่ า  ณ  ร้านอาหาร   

จากนั น น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่โรงแรมทีพ่กั....3 ดาว 
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วนัทีส่ีข่องการเดนิทาง        วดัรอยพระพทุธบาทภมูโมรมย ์ (มกุดาหาร) –  

 หอแก้วมกุดาหาร – ตลาดอนิโดจนี – นครพนม          
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั น น าท่านเดินทางสู่ วดัรอยพระพทุธบาทภมูโนรมย์ ตั งอยู่ในอ าเภอเมืองมุกดาหาร เป็นสถานที่

สวยงามอีกแห่งหนึ่งตั งอยู่บนยอดเขา ที่สามารมองเห็นทิวทศัน์ของจังหวัดมุกดาหาร แม่น  าโขง 

และแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว 

ให้ท่านได้สักการะ องคพ์ญาศรี

มกุดามหามนุนีลีปาลนาคราช รูป

ปั้นพญานาคขนาดใหญ่สวยงาม

อลังการ เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์ค

ใหม่ของมุกดาหาร กอ่นถึงองค์

พญานาค ต้องเดินผ่านระฆังที่ต้อง

ใช้เหรียญตี แล้วอธิฐานให้สิ่งท่ีดี ๆ กับการด าเนินชีวิตตามความเชื่อในดินแดนศักสิทธิ์แห่งนี  

นอกจากนี ภายในบริเวณวัดมีรอยพระพุทธบาทจ าลอง พระเจ้าใหญ่แก้วมุกดาศรีไตรรัตน์ ให้ได้

สักการะขอพรอีกด้วย 

จากนั น น าท่านขึ นสู่ หอแกว้มกุดาหาร สัญลักษณ์ของจงัหวัดมุกดาหาร สร้างขึ นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวโรกาส

ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี มีลักษณะเป็นอาคาร 2 ชั น          

ทรง 9 เหลี่ยม ลักษณะเป็นอาคาร 2 ชั น ทรงเก้าเหลี่ยม          

ชั น 1 เป็นพิพิธภัณฑ์จดัแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์มุกดาหาร 

เครื่องมือเครื่องใช้ในการด ารงชีวิตของชาวมุกดาหาร ชั นบนสุด 

สามารถชมทศันยีภาพรอบตัวเมืองได้แบบ 360 องศา แม่น  าโขง

และฝั่งลาวได้อย่างสวยงาม 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ร้านอาหาร 

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ ตลาดอนิโดจีน ของจงัหวัดมุกดาหาร เป็นตลาดท่ีใหญ่และมีชื่อเสียงมากใน

แถบอีสาน ถือว่าเป็นตลาดอินโดจนีที่ใหณ่ที่สุดในภาคอีสาน ตั งอยู่

ที่ถนนส าราญชายโขง จ าหน่ายสินค้าจากสาธารณรฐั

ประชาธิปไตยประชาชนลาว เวียดนาม จนี รัสเซีย จ าพวกข้าวของ

เครื่องใช้ ผ้าพื นเมือง เซรามิก เครื่องเงิน เครื่องใช้ไฟฟ้า 

นอกจากสินค้าที่น าเข้ามา จ าหน่ายจากต่างประเทศแล้วยงัมี 

สินค้าพื นเมืองของชาวมกุดาหารมาจ าหน่ายอีกด้วย เช่น   ผ้าไหม 

ผ้ามัดหมี่ และสินค้าท้องถิน่อื่น ๆ 

จากนั น น าท่านเดินทางสู่จงัหวัดนครพนม 

เย็น  รัปประทานอาหารค่ า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั น น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่โรงแรมทีพ่กั....3 ดาว 
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วนัทีห่า้ของการเดนิทาง        พระธาตนุครพนม – กรงุเทพฯ  (สนามบนิดอนเมอืง) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั น น าท่านเดินทางสู่ พระธาตพุนมวรมหาวหิาร ศาสนสถานอันศกัดิ์สิทธิ์แห่งอีสาน พระบรมธาตุท่ี

แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองทางพุทธศาสนาของนครพนมมาแต่โบราณกาล ประดิษฐานอยู่บน 

ภูก าพร้าตั งตระหง่านอยู่ริมฝั่งโขง เป็นสถานที่ครั งหนึ่งพุทธองค์เคยเสด็จมาโปรดสัตว์น้อยโหญ่ 

ตามต านานอุรังคธาตุกลา่วถึง พระมหากสัสปะและพระอรหันต์ 

๕๐๐ องค์ ได้น าพระอุรงัคธาตุ (กระดูกส่วนหน้าอก) ของพระ

สัมมาสัมพุทธเจ้ามาจากชมพูทวีปและท้าวพญาผู้ครองนครทั ง ๕ 

เป็นประธาน ในการสร้างที่ประดิษฐานพระอุรังคธาตุ อันเป็น

ที่ตั งของพระธาตุพนมในปัจจบุนั พุทธศาสนิกชนที่ได้มาเย่ียม

เยียนจากทั่วสารทิศทั งสองฝั่งแม่น  าโขง ได้สืบต่อความเชื่อกัน๗ 

ครั ง จะถือว่าเป็น “ลูกพระธาตุ” เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หรือแม้แต่

การได้มากราบพระธาตุพนม ที่ถือเป็นอานิสงส์ผลบุญย่ิงนกั 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ร้านอาหาร .... อาหารเวียดนาม 

บ่าย น าท่านกลับเข้าสู่ ตวัเมอืงนครพนม เพื่อน าท่านแวะถ่ายรปูกับ อนสุรณส์ถานประธานโฮจมินิห์  

อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เคยเดินทางเข้ามาอยู่ในนครพนม ชว่งป ี

พ.ศ. 2466–2474 ในช่วงสงครามอินโดจนี ประธานาธิบดโีฮจิมินห์ 

พร้อมด้วยกลุ่มผู้รว่มอุดมการณ์ ได้เดินทางเข้ามาเพื่อหาลู่ทางกอบกู้

เอกราช โดยท่านได้สร้างบ้านพักพ านักอยู่บ้านนาจอกเป็นเวลา 7 ปี 

เพื่อเป็นสถานที่ติดต่อประสานงานวางแผนและเคลื่อนไหวการต่อสู้ 

เพื่อปลดปล่อยชาต ิ ซึ่งถือได้ว่าสถานที่แห่งนี เป็นสถานที่ที่มี

ความส าคัญยิ่ง เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ส่งผลให้การกู้ชาตปิระสบผลส าเร็จ  

จากนั น น าท่านเดินทางสู่สนามบินท่าอากาศยานนครพนม 

16.50 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบนิแอรเ์อเชีย เทีย่วบินที ่FD 3399 

18.05 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

 

 

******************************************** 

 

 

*** หมายเหต ุ:   โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม *** 
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อัตราคา่บรกิาร .... เชยีงคาน หนองคาย บึงกาฬ มกุดาหาร นครพนม 5 วนั  (FD) 

*** รถตู ้– ไมน่อ้ยกว่า 9 ทา่น *** 
 

 

 ผู้ใหญ่พักห้องคู่  (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ท่านละ 19,900.- บาท 

 ผูใ้หญ่พกัห้องพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ   7,000.- บาท 
 

*** ไมม่รีาคาพเิศษ ส าหรับเดก็อายตุ่ ากวา่ 12 ป ีราคาเดก็จะเทา่กบัราคาผูใ้หญ ่*** 
 

***หมายเหต*ุ**   ถ้ามาด้วยกัน 3 ท่าน จะต้องพกัห้องรวมกัน 3 ท่านต่อ 1 ห้อง 

หากต้องการนอนแยกห้องเป็น 2 ท่าน 1 ห้อง และ 1 ท่าน 1 ห้อง .... ท่านจะต้องเสียค่าห้องพักเดี่ยวเพ่ิม 
 

 

 อตัราคา่บรกิารดงักลา่วรวม 

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย 

2. ค่ารถตู ้... จ ากัดนั่งไม่เกินคันละ 9 คน 

3. ค่าที่พัก / ค่าธรรมเนียมการเข้าชม / ค่าอาหารตามที่ระบใุนโปรแกรม 

4. ค่าบริการน าทัวรโ์ดยมัคคุเทศก์ คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  (ยังไม่รวมค่าทิป) 

5. ค่าประกันอุบัติเหตกุารเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์) 

 

 อตัราคา่บรกิารดงักลา่วไมร่วม 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงินและใบก ากับภาษี) 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, มินิบาร,์ ใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบใุนรายการ 

3. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติ่มตามการจ่ายจริง  (ถ้ามี) 

4. ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศก ์500 บาท 

 

 

 เงือ่นไขการจอง และช าระคา่บรกิาร 

กรุณาส่งส าเนาบตัรประชาชน พรอ้ม

ช าระเงิน คา่มดัจ าทา่นละ 10,000.- บาท ... 

ส าหรับค่าทัวร์ส่วนที่เหลอืทั งหมด กรุณาช าระ

ก่อนการเดินทาง 14 วัน ... หากไมช่ าระภายใน

เวลาทีก่ าหนด ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ ยนิดใีห้

บรษิทัฯ ท าการยกเลกิ และยนิยอมใหย้ดึเงนิ

มดัจ าทนัท ี

  

บรษิทัฯ ไมม่นีโยบายใหท้า่นช าระเงินผา่นการโอนเงนิเขา้บัญชธีนาคารสว่นบคุคล 

ทั งนี เพือ่ความปลอดภยัในการช าระเงนิของทา่นเปน็ส าคญั 
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 หมายเหต ุ  

1. กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจากการล่าช้า (ดีเลย์) ของทางสายการบิน ท าให้ไม่สามารถกิน-เท่ียว

และพักโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ที่ระบุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่คืน

ค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั งสิ น เพราะถือเป็นเหตสุุดวิสัยท่ีเกิดขึ นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษัท

ฯ ไม่ได้รับค่าชดเชยใด ๆ ทั งสิ นจากทางสายการบิน  

2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั งสิ น ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ เช่น การยกเลิก

เท่ียวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การจลาจล, การนัดหยดุงาน, ปญัหา

การจราจรติดขดั และทรพัย์สินส่วนตัวสูญหาย หรอืหลงลืมตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ น ซึ่งเหตกุารณ์

ดงักล่าวอยู่นอกเหนืออ านาจการควบคุมของบริษัทฯ 

3. ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี  หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไมว่่าทั งหมดหรือบางส่วน ให้ถอืว่า

ท่านได้สละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกร้องขอเงินคืนค่าบริการได ้

 

 

 

ใบจองทวัร ์...... บรษิทั เอฟวีนิว อนิเตอร ์แทรเวิล กรุป๊ จ ำกดั 
 

รายการทวัร์.... เชียงคาน-หนองคาย-บึงกาฬ-มุกดาหาร-นครพนม 5 วนั 4 คนื (FD) .....วนัเดินทาง.................................... 
ช่ือผูติ้ดต่อ........................................................................โทร............................................แฟกซ์................................................ 
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด....................................คน  (ห้องพกัคู่.................หอ้งพกัเด่ียว................หอ้งพกั 3 เตียง.....................) 

 

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) วนัเกดิ (ว/ด/ป) ปี ค.ศ. หมายเหตุ 

1    

2    

3    

4    
 

**หมายเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 

อาหาร     ไม่ทานเน้ือววั             ไม่ทานเน้ือหมู                ไม่ทานสัตวปี์ก            ทานมงัสาวรัิต 
 

ยนืยนัราคา ผูใ้หญ่...............................เดก็..................................ค่าตัว๋เพิ่ม / ลด................................... 
 

 

ขา้พเจา้รับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแลว้ ลงช่ือ..................................................ผู้จอง 
      (.......................................................)      

 
   

เอฟวนิีว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกยีรติใช้บริการของเรา 


