
มาตรการป้องกันและดูแลผู้เดินทาง

•	 	บริิษััททัวร์ิ	 โริงแริม	 และริถโค้้ชท่�เลือกใช้บริิการิ	 ผ่่านการิรัิบริองสััญลักษัณ์์	 SHA	มาตริฐาน 
ค้วามปลอดภััยด้านสัุขอนามัย

•	 	จ�ากัดจ�านวนผู่้เดินทางพริ้อมผู่้ติดตาม	(ไม่เกินกลุ่มละ	20	ท่าน)
•	 	ผู่้เดินทางทุกท่านต้องกริอกแบบฟอริ์มสัุขภัาพก่อนการิเดินทาง
•	 	จุดเช็กอินอัตโนมัติหริือเค้าเตอริ์สัายการิบิน	จะม่เจลล้างมือติดตั้งไว้ตามจุดต่าง	ๆ	เพื�อค้วามสัะอาด

และค้วามปลอดภััยสั�าหริับทุกท่าน
•	 	สัายการิบินไทยสัไมล์ปฏิิบัติตามแนวทางป้องการิโริค้ริะบาดท่�ก�าหนดโดยกริมท่าอากาศยาน 

อย่างเค้ริ่งค้ริัด	 โดยก�าหนดให้ผู้่โดยสัาริสัวมหน้ากากอนามัยหริือหน้ากากผ่้าตลอดเวลา	 ต้ังแต ่
ข้้นเค้ริื�องและจนกว่าจะออกจากตัวเค้ริื�อง

•	 	เพ่�มการิเว้นริะยะท่�นั�งบนริถ	โดยจัดท่�นั�งแบบ	2	เบาะ	นั�งเพียง	1	ท่าน	(ค้ริอบค้ริัวท่�มาด้วยกันจะต้อง
นั�งเบาะแถวเด่ยวกันและ/หริือแถวติดกัน)

•	 	ม่บริิการิแอลกอฮอล์ท�าค้วามสัะอาดตลอดการิเดินทาง	 ท้ังน่้ผู้่เดินทางจะต้องจัดเตรีิยมหน้ากาก
อนามัยแบบผ่้าหริือแบบใช้ค้ริั้งเด่ยวมาเอง	 และสัวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาท่�อยู่ในพ้้นท่�ปิด 
สั่วนริวม	เช่น	ริถโค้้ช

•	 	ริ้านอาหาริม่การิจัดโซนท่�นั�งเฉพาะค้ณ์ะ
•	 	ผู่เ้ดนิทางและเจ้าหน้าท่�ทุกท่าน	จะต้องผ่่านการิตริวจวดัอณุ์หภูัมิร่ิางกายทกุวนัตอนเช้าก่อนออกเดนิทาง
•	 	กริณ์่พบผู่้เดินทางท่�ม่อาการิไอ	 เจ็บค้อ	น�้ามูกไหล	หริือม่ไข้	 (อุณ์หภัูมิสัูงกว่า	37.5	องศาเซลเซ่ยสั)	

ทางผู้่จัดต้องขอค้วามกรุิณ์าแยกผู้่เดินทางออกจากค้ณ์ะและข้้นริถส่ัวนตัวกลับกรุิงเทพฯ	 เข้าริับ 
การิตริวจริกัษัา	เพ้�อค้วามปลอดภัยัของผู่เ้ดินทางและค้ณ์ะ	(ท้ังน้่ผู้่เดนิทางจะตอ้งริบัผ่ดิชอบค้า่ใชจ้า่ย
ดังกล่าวเอง)

•	 	ขอค้วามกริุณ์าปฏิิบัติตามมาตริการิทุกข้ออย่างเค้ริ่งค้ริัด	 เพ้�อให้ทุกท่านได้ริับค้วามปลอดภััย 
และสันุกสันานในการิเดินทาง
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บุญริมโขง	"นครพนม - สกลนคร"
สัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่นล�้าค่า
เส้นทางความศรัทธาอันศักดิ์สิทธิ์

วันแรก
กรงุเทพฯ - นครพนม – สกลนคร

  Dress Code: แต่งก�ยด้วยผ้�มัดย้อมค์รั�ม 
(Optional)

06:00	 	คณะพบกันท่ี	ท่�อ�ก�ศย�นสุำวรัรัณภูมิ  
ณ	เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยสมายล	์มเีจา้หนา้ที่
ให้การต้อนรับและอ�านวยความสะดวก

07:05	 	ออกเดินทางโดย	สำ�ยก�รับินไทยสำม�ยลิ์  
เท่�ยวบินท่� WE30 น�าท่านมุ่งหน้าสู่จังหวัด 
นครพนม

08:25	 	เดินทางถึง	ท่�อ�ก�ศย�นนค์รัพนม	 จากนั�น 
เดินทางสู่	จังหวัดสำกลินค์รั	 น�าท่านสักการะ	 
พรัะธ�ตุเชิงชุม	(เดนิทาง	1	ชัว่โมง)	ศาสนสถาน 
คู่บ้านคู่เมืองสกลนครมาแต่โบราณ	ภายในม ี

กลุ่่�มที่่� 1	 	วันจัันทร์์ท่�	1	-	วันพุุธท่�	3	มี่นาคมี	พุ.ศ.	2564 

(3	วัน	2	คืน)

กลุ่่�มที่่� 2	 	วนัจันัทร์์ท่�	8	-	วันพุุธท่�	10	ม่ีนาคมี	พุ.ศ.	2564 

(3	วัน	2	คืน)
จัดโดย

บริษัททราเวล	เทคโนโลยี	เซอร์วิส	จ�ากัด

รอยพระพุทธบาท	4	พระองค์	เชื่อกันว่าอานิสงส์
ในการนมัสการพระธาตุเชิงชุม	 จะก่อให้เกิด 
สิริมงคลสูงสุดแก่ตนเองและครอบครัว	มีความ
เจริญรุ่งเรือง	แคล้วคลาดปราศจากอันตราย

11:30	 	รับประทานอาหาร 
กลางวนั	ณ	ภตัตาคาร

สมัครภายใน
15 มกราคม 2564

BY SCG DEBENTURE CLUB
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13:00	 	เย่ียมชม	 วัดถ้ำำ้�ผ�แด่น	 (เดินทาง	 30	 นาที)	 
วัดงามบนเขา	ตื่นตากับประติมากรรมแกะสลัก 
หินทรายบนผาหินเป็นพระพุทธสีหไสยาสน  ์
ขนาดใหญ่	 และพระพุทธรูปปางนาคปรกสีสด	 
ก่อนจิบกาแฟชมวิวสีเขียวขจี	และความย่ิงใหญ่ 
ของบึงหนองหารในสวนป่าท่ีถูกออกแบบอย่าง 
งดงาม	จากนั�นน�าท่านสู ่ร้ั�นค์รั�มสำกลิ (เดนิทาง 
20	นาที)	ที่ผลิตผ้าย้อมครามคุณภาพเย่ียมของ
จังหวัด	เข้้�รั่วมกิจกรัรัม (Workshop) เรั่ยนรูั้
แลิะสำรั้�งสำรัรัค์์ผ้�เช็ดหน้�ย้อมค์รั�มลิ�ย
ของตนเองผืนเดียวในโลก

16:00	 	เดินทางกลับสู่	 จังหวัดนค์รัพนม	 (เดินทาง	 
1	ชั่วโมง	 30	นาที)	น�าท่านเข้าสู่ที่พัก	 โรังแรัม  
R-Photo จังหวัดนค์รัพนม	(พัก	2	คืน)

19:00	 รับประทานอาหารค�่า	ณ	ภัตตาคาร
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วันที่สอง
นครพนม

  Dress Code: แต่งก�ยด้วยชดุไทยอ่สำ�นปรัะยุกต์ 
(ท�งทัวรั์จัดเตรั่ยมให้)

08:00	 	รับประทานอาหารเช้า	ณ	โรงแรมที่พัก
09:00	 	น�าท่านออกเดนิทางสู	่วดัพรัะธ�ตพุนมวรัมห�วิห�รั 

(เดินทาง	 40	 นาที)	 สิ่งศักดิ�สิทธิ�คู่บ้านคู่เมือง 
นครพนม	ภายในบรรจพุระอรุงัคธาตุ	(กระดกูส่วน 
หน้าอก)	ของพระพุทธเจ้า	น�าท่าน	ร่ัวมพธ่ิห่มผ้�
พรัะธ�ตุ	 เชื่อกันว่าเป็นบุญใหญ่	 เสริมสิริมงคล
ให้กับชีวิต

12:00	 	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร
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วันที่สาม
นครพนม - กรุงเทพฯ

06:00	 (Optional)	 ใส่บาตรข้าวเหนียว	 ริมฝั่งโขง	 เพ่ือ 
	 ความเป็นสิริมงคล
08:00	 รับประทานอาหารเช้า	ณ	 โรงแรมท่ีพักและ 
	 เช็กเอ๊าท์
09:30	 	น�าท่านไปยัง ลิ�นพญ�ศรั่สัำตตน�ค์รั�ช สิ่ง

ศักดิ�สิทธิ�ริมแม่น��าโขง	 อันเป็นท่ีเคารพของทั�ง 
ชาวไทยและชาวลาว	ขึ�นชื่อเรื่องการประสาทพร
และโชคลาภ	น�าท่านท�าพธิบีวงสรวงพญาศรีสตัต 
นาคราชด้วยการถวายบายศรีและการฟ้อนร�า 
แบบภไูท	จากนั�นเดินทางสู ่วดัโอก�สำศรับ่วับ�น 
วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองนครพนม	 และเป็นท่ี
ประดิษฐานพระติ�วและพระเทียม	พระพุทธรูป
แฝดสร้างขึ�นจากไม้ตะเคียนซึ่งขึ�นชื่อเรื่องความ
ศักดิ�สิทธิ�	และเป็นที่เคารพนับถือมาแต่โบราณ	

13:00	 	เดินทางกลับเข้าสู่ตัวเมืองนครพนม	น�าท่านชม 
กลุ่มอาคารเก่าที่ตั�งอยู่บริเวณริมแม่น��าโขง	 เช่น	 
จวนผูว่้�หลัิงเก่�	และบ้านเรอืนทีย่งัคงเสน่ห์และ 
มนต์ขลงัจากในอดตีเอาไว้อย่างด	ีแวะจบิเครือ่งดืม่ 
เย็นชื่นใจ	ณ	 ร้านกาแฟท่ีตั�งอยู่ภายในอาคาร 
โบราณ	จากนั�นน�าท่านไปยงั	หอน�ฬิิก�เวย่ดน�ม 
อนุสำรัณ์	 ก่อนเดินชมและถ่ายภาพประทับใจ 
กับสตรีทอาร์ท	 ภายในตัวเมือง	 เดินทางสู่	 
อนสุำรัณส์ำถ้ำ�นปรัะธ�นโฮจมิินห	์ชมประวตัศิาสตร์ 
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนชาวนครพนม 
กับเวียดนามในอดีต	 จากนั�นเดินทางต่อไปยัง	 
บ้�นลุิงโฮจิมินห์	สถานทีส่�าคญัในประวัตศิาสตร์ 
ที่เคยเป็นท่ีอยู่อาศัยของท่านโฮจิมินห์สมัยลี�ภัย
สงครามมายังนครพนม

16:30	 	น�าท่าน	ลิ่องเรัือ ชมวิวแม่น��าโขงและทิวเขา 
ฝั่งลาวในบรรยากาศยามเย็น

18:30	 	รบัประทานอาหารค�า่	ณ	ภัตตาคาร	(แบบ	Private)
19:30	 	น�าท่านเข้าสู่ที่พัก	 โรังแรัม R-Photo จังหวัด

นค์รัพนม (คืนที่	2)



รายละเอียดกิจกรรม
กิจกรรม :	 บุญริมโขง	“นครพนม	-	สกลนคร”
	 	 สัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่นล��าค่า	เส้นทางความศรัทธาอันศักดิ�สิทธิ�

บริษััททัวร์	 :	 บริษัททราเวล	เทคโนโลยี	เซอร์วิส	จ�ากัด
วันเดินทาง	 :	 	กลุ่มที ่1	วันจันทร์ที่	1	-	วันพุธที่	3	มีนาคม	พ.ศ.	2564	(3	วัน	2	คืน)
	 	 กลุม่ท่ี 2	วนัจนัทร์ท่ี	8	-	วันพธุที	่10	มนีาคม	พ.ศ.	2564	(3	วัน	2	คนื)

จ�านวนที่รับ :	 20	ท่าน

หมายเหต	ุ:	อตัราค่าทัวร์ดงักล่าวส�าหรบัการเดนิทางด้วยตัว๋ชั�นประหยัด	(ประเภทตัว๋กรุป๊)

ตััวอย่่าง พิิมพิ์ TR2102 <เว้้นว้รรค>

ตามด้้ว้ยเลขสมาชิิกเอสซีีจีี ด้ีเบนเจีอร์  

คลับ 11 หลัก <เว้้นว้รรค> หมายเลขกลุ่ม

ท่ีต้องการสมัครล�าด้ับท่ี 1 <เว้้นว้รรค> 

หมายเลขกลุ่มทีต้่องการสมคัรล�าด้บัที ่2 

และส่ง SMS ไปที่ 4554599

วิธีสมัครผ่าน SMS

รหัสกิจีกรรม TR2102

อัตราค่าบริการ ราคา/ท่าน

ผู้ถือหุ้นกู้และผู้ติดตาม	1	ท่าน	บุคคลทั่วไป
เด็กอายุต�่ากว่า	12	ปี	พักกับผู้ใหญ่	1	ท่าน
เด็กอายุต�่ากว่า	12	ปี	พักกับผู้ใหญ่	2	ท่าน	(มีเตียงเสริม)
เด็กอายุต�า่กว่า	12	ปี	พักกับผูใ้หญ่	2	ท่าน	(ไม่มเีตยีงเสรมิ)
พักห้องเดี่ยว	ช�าระเพิ่ม
ไม่รับตั๋วเครื่องบิน	ลดไปท่านละ

23,950	บาท
23,950	บาท
16,350	บาท
14,350	บาท
2,400	บาท
5,500	บาท

การแจ้งสิทธิ์เข้าร่วม
กิจกรรม
แจ้งผลิเฉพ�ะผู้ได้รัับสำิทธิ์

วันศุกรั์ท่� 22 มกรั�ค์ม พ.ศ. 2564  
ท�งโทรัศัพท ์แลิะเอสำซีจ่ ่ดเ่บนเจอรั์ 
ค์ลิับ โมบ�ย แอปพลิิเค์ชัน
(เฉพาะผู้ที่สมัครผ่านช่องทางนี้เท่านั้น)

12:30	 	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ร้านแหนมเนืองเจ้าดงัประจ�าจงัหวัด
14:00	 อิสระเลือกซื�อสุดยอดของฝากเมืองนครพนม
15:30	 	น�าท่านเดินทางสู่	ท่�อ�ก�ศย�นนค์รัพนม	 (เดินทาง	25	นาที)	

เพื่อเดินทางด้วยสายการบินไทยสมายล์กลับสู่กรุงเทพฯ
17:25	 	ออกเดินทางโดย สำ�ยก�รับินไทยสำม�ยลิ์ เท่ียวบินที่	WE33	 

กลับสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
18:50	 เดินทางถึง ท่�อ�ก�ศย�นสำุวรัรัณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
 (ก�าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

*กรณมีผีูส้มัครไม่ถงึ	14	ท่าน	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิการจดัโปรแกรมท่องเท่ียวดงักล่าว
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หม�ยเหตุ ท�งบริัษัทฯ ข้อสำงวนสำิทธิ์ในก�รัเปลิ่�ยนแปลิงโปรัแกรัม 
ท่องเท่�ยวต�มค์ว�มเหม�ะสำม ท้ังน่ข้้้น้อยู่กับก�รัเปลิ่�ยนแปลิง สำภ�พก�รัเมือง 
โรัค์รัะบ�ด ภัยธรัรัมช�ต ิแลิะเหตสุุำดวสัิำย โดยย้ดถื้ำอผลิปรัะโยชน์ข้องผู้เดนิท�ง 
เป็นสำำ�คั์ญ ห�กม่เหตจุำ�เป็นท�งบริัษัทฯ จะไม่รัับผิดชอบต่อค่์�ใช้จ่�ยต่�ง ๆ  
ในกรัณ่เกิดเหตุสำุดวิสำัย

อัตราค่าบริการนี้รวม

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

เงื่อนไขการยกเลิก
กรณีไม่สามารถเดินทางได้	บริษัทฯ	ขอสงวนสิทธิ�
ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ�นจริง

•  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ	ชั�นประหยัด	(ตั๋วกรุ๊ป)
•  ค่าห้องพัก	2	ท่าน	/	ห้อง	ตามโรงแรมที่ระบุ	(หรือในระดับ
เดียวกัน)	

•  ค่าอาหารมื�อเช้า	กลางวัน	และเย็น	ตลอดการเดินทาง
•  ค่าประกันภัยการเดินทาง	 วงเงินกรณีเสียชีวิตท่านละ	 
3	ล้านบาท	คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุด	2	ล้านบาท

•  ค่าประกันภัยไวรัสโคโรนา	ในวงเงินท่านละ	500,000	บาท	
กรณีเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรงที่มีสาเหตุมาจาก
การติดเชื�อไวรัสโคโรนา	 วงเงิน	 50,000	 บาท	 ส�าหรับ 
ค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื�อไวรัสโคโรนา

•  ค่าบริการรถโดยสารตลอดการเดินทาง	
•  หวัหน้าทัวร์	1	ท่าน	และเจ้าหน้าท่ีมคัคุเทศก์ท้องถ่ิน	1	ท่าน	
คอยอ�านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

•  ค่าช่างภาพมืออาชีพ	บริการถ่ายภาพตลอดการเดินทาง
•  การบริการระดับ	VIP	ซึ่งทางบริษัทฯ	จะเน้นเรื่องการดูแล
สมัภาระ	กระเป๋า	โดยจะมกีารจดัเตรียมตวัแทนไว้คอยดแูล
จัดการเรื่องกระเป๋าและอ�านวยความสะดวกให้กับคณะ
โดยเฉพาะที่สนามบินและโรงแรมที่พัก

•  ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง	ๆ	ตามที่ระบุในโปรแกรม	
•  ค่าภาษีสนามบินตลอดเส้นทาง	 พร้อมประกันภัย 
การเดินทาง

•  คู่มือการเดินทาง	(พิมพ์	4	สีด้วยกระดาษอย่างดี)
•  ทิปพนักงานยกกระเป๋าท่ีสนามบิน	 โรงแรม	 ร้านอาหาร	 
คนขับรถ	และเจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ท้องถิ่น

•  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	
•  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว	 เช่น	ค่าโทรศัพท์ทางไกล	ค่า	Mini	Bar	
และค่าซักแห้ง

•  คา่เครือ่งดืม่ระหวา่งการเดนิทางทั�งหมดท่ีเปน็แอลกอฮอล,์	
ซอฟต์ดริ�งค์,	ชา	และกาแฟ	เป็นต้น	

•  ค่าน��าหนักของกระเป๋าเดินทาง	(ในกรณีเกินกว่าทีส่ายการบิน 
ก�าหนด)

การช�าระค่าบริการ
ชำ�รัะค์่�บรัิก�รัเต็มจำ�นวน ภ�ยในวันท่� 31 มกรั�ค์ม พ.ศ. 2564

*	 เมื่อช�าระค่าบริการทุกครั�ง	กรุณาส่งหลักฐานการช�าระค่าใช้จ่ายและส�าเนาบัตรประชาชน	พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุลผู้เดินทางมาทางอีเมล	debentureclub@scg.com 
	 หรือโทรสาร	0-2586-4977
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