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ราคาเร ิม่ตน้ 3,999 บาท 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 พรอ้มกนัทีจ่ดุนดัพบปั๊ม Shell แม็คโคร แจง้วฒันะ เวลา 17.30 น. - เดนิทางสูอ่ดุรธาน ี 

2 วดัสนัตวินาราม อโุบสถดอกบัวกลางน ้า - วดัศรดีาราม - ค าชะโนด - จ.หนองคาย - วดัไทย ถ ้า

พญานาค อ.โพนพสิยั - บงึกาฬ - สะดอืแมน่ า้โขง - วดัอาฮงศลิาวาส (แกง่อาฮง) - รมิแมน่ า้โขง                                                                   

พกับงึกาฬ                                                                                             อาหาร เชา้/เทีย่ง/เย็น 

3  บงึกาฬ - ภสูงิห ์- หนิสามวาฬ - วดัเจตยิาศรวีหิาร หรอืวดัภทูอก - น า้ตกถ า้พระ - นครพนม - พญา

ศรสีตัตนาคราช แลนดม์ารค์นครพนม - ถนนคนเดนิชายโขง 

พกันครพนม                                                                                             อาหาร เชา้/เทีย่ง/---               

4 พระธาตนุคร - พระธาตพุนมวรมหาวหิาร - พระธาตเุรณู - รอ้ยเอ็ด - วดัป่ากงุ  

(บโุรพุทโธแหง่แดนอสีาน) -  กรงุเทพฯ                                                                                     

                                                                                                                            อาหาร เชา้/เทีย่ง/---               

หมายเหต:ุ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ป็นผูจ้ดัสรรทีน่ ัง่เทา่น ัน้ 
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วนัแรก         พรอ้มกนัทีจ่ดุนดัพบปั๊ม Shell แม็คโคร แจง้วฒันะ - เดนิทางสู ่จงัหวดัอดุรธาน ี

 

17.30 น. พรอ้มกันทีจุ่ดนัดหมาย ปั๊ม Shell แม็คโคร แจง้วฒันะ เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความให ้
ทุกท่าน มกีารพน่ยาฆา่เชือ้ในรถ เช็คอุณหภูมริา่งกาย และมบีรกิารแจกหนา้กากอนามยัชนดิผา้และเจล

แอลกอฮอล ์น าทา่นออกเดนิทางสู ่จ.อุดรธาน ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ10ชัว่โมง) อสิระใหทุ้กทา่นพักผอ่น
บนรถตามอัธยาศัย 

 

วนัทีส่อง         วดัสนัตวินาราม อโุบสถดอกบวักลางน า้ - วดัศรดีาราม - ค าชะโนด - หนองคาย - วดัไทย ถ า้   
                     พญานาค อ.โพนพสิยั - บงึกาฬ - สะดอืแมน่ า้โขง - วดัอาฮงศลิาวาส (แกง่อาฮง) - รมิแมน่ า้โขง     

                      พกับงึกาฬ                                                                                           อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น  
เชา้    เดนิทางถงึ จ.อดุรธาน ีแวะจุดพักรถท าธรุะสว่นตัวใหเ้รยีบรอ้ย 
   รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่1) 
 น าท่านเดนิทางสู่ ชมอุโบสถดอกบัวกลางน ้า วดัสนัตวินาราม (วัดป่าดงไร่) ต.บา้นเชยีง อ.หนองหาน จ.

อุดรธานี "พระอุโบสถกลางน ้าทรงดอกบัว หนึ่งเดียวในสยาม" เป็นพระอุโบสถกลางน ้าทรงดอกบัว 24 กลบี 

ตัง้อยู่โดดเด่นกลางน ้า มสีะพานทางเดนิเชือ่มไปยังพระอุโบสถ ภายในวจิติรตระการตาดว้ยภาพวาดฝาผนังที่

บอกเลา่เรือ่งราวพุทธประวัต ิมอีงคพ์ระประธานสขีาวโดดเดน่ ภายในอุโบสถ บรเิวณโดยรอบอโุบสถยังโอบลอ้ม

ไปดว้ยบงึน ้าขนาดใหญ่ ซึง่มปีลาอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก ใหท้่านไดช้มความสวยงามและความสงบร่มรืน่ตาม

อัธยาศัย จากนัน้เดนิทางสู ่วดัศรดีาราม สักการะ รูปหล่อพญาศรสีทุโธนาคราช และ เจา้ย่าสรอ้ยศรสีดุาจันทร ์

(ซึง่เป็นมเหสอีงคท์ี7่ ของพญาศรสีทุโธนาคราช) ส าหรับขอเรือ่งความรัก  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัเดนิทาง 
ราคา

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 2-6 ปี 
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทางคน

เดยีว เพิม่ 
ทีน่ ัง่ 

หมายเหต ุ

11-14 เมษายน 64 4,999 

ไมม่รีาคาเด็ก 

1,500 36  

12-15 เมษายน 64 4,999 1,500 36  

30 เมษายน-3 พฤษภาคม 64 3,999 1,500 36  

1-4 พฤษภาคม 64 3,999 1,500 36  
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จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู ่อ.บา้นดุง เดนิทางไป ป่าค าชะโนด หรอื วังนาคนิทรค์ าชะโนด ซึง่เป็นป่าทีม่ลีักษณะ

เหมอืนเกาะลอยน ้า เมือ่เขา้มาถงึภายในพืน้ทีข่องค าชะโนด จะรูส้กึไดถ้งึความร่มรืน่ เพราะปกคลุมไปดว้ยตน้ชะ

โนดทั่วบรเิวณ เรื่องราวของวังนาคนิทรค์ าชะโนด หรือ ป่าค าชะโนด ป่าลกึลับ ทีเ่มือ่หลายๆ คนพูด ก็จะนึกถงึ

ความลีล้ับเกีย่วกับพญานาค ความเชือ่ทีว่่าเกาะค าชะโนดไม่เคยจมน ้า เพราะมพีญานาคคอยปกปักรักษา และ

เรื่องราวที่ท าใหเ้รารูจ้ักค าชะโนดมากขึน้นั้นในปี 2532 ก็คือ ต านานผีจา้งหนัง จนกระทั่งมีคนน ามาสรา้งเป็น

ภาพยนตร์ เชือ่กันว่าเป็นสถานที่ศักดิส์ทิธิด์นิแดนลีล้ับ จุดเชือ่มต่อเมืองบาดาลและโลกมนุษย์ สถานที่แห่งน้ี

ปรากฏในต านานพื้นบา้นเชือ่กันว่าเป็นทีส่งิสถติของพญานาคราชปู่ ศรีสุทโธและองคแ์ม่ศรีปทุมมานาคราชเทว ี

และสิง่ลีล้ับต่าง ๆ เป็นทีย่ดึเหน่ียวจติใจรวมศรัทธาของคนใน จ.อุดรธานีและอสีานตอนบน ใหท้่านไดก้ราบไหว ้

ศาลเจา้ปู่ ศรสีทุโธขอโชคขอลาภตามอัธยาศัย 

 **TIP เมือ่ไปถงึจะมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวก แนะน าวธิกีารเดนิเขา้ไปสักการะบูชา และจัดหาทีว่าง
รองเทา้ไวใ้ห ้การเขา้ไปสักการะตอ้งแตง่กายใหส้ภุาพหา้มนุ่งกางเกงขาสัน้เหนือเขา กระโปรงสัน้เหนือเขา่ หาก

แตง่กายไมส่ภุาพ ทางเจา้หนา้ทีม่บีรกิารใหเ้ชา่ผา้ถงุ และเดนิเทา้เปลา่เขา้ไปขา้งในเทา่นัน้**  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่2) 
 น าท่านเดนิทางสู ่หนองคาย น าท่านชม วดัไทย อ.โพนพสิัย ต านานเลา่ขานกันถงึเมอืงหลวงของพญานาคแหง่ 

ถ า้พญานาค หรอื ถ ้าเมอืงบาดาลจ าลองโลกบาดาลใตแ้มน่ ้าโขง เชือ่กันวา่ อยูท่ีร่มิแมน่ ้าโขงหนา้วัดไทยและเป็น

จุดชมบัง้ไฟพญานาคทีไ่ดรั้บความนยิมทีส่ดุของ จ.หนองคาย และยังม ีรปูปัน้พญานาคนาคปรก 9 เศยีร “นาค
ชยัยญั” และถ า้เมอืงบาดาลจ าลอง ในปี พ.ศ. 2550 เป็นปีที ่อ.โพนพสิัย จ.หนองคาย ครบรอบการกอ่ตัง้เมอืง

ครบ 100 ปี ในคนืหนึ่ง เจา้อาวาสวัดไทยไดน้ิมติว่า มหีญงิชาย ร่างกายสดี ามานิมนตใ์หส้รา้งสัญลักษณ์ประจ า

เมอืงบาดาล หรอืเมอืงพญานาคไวเ้มอืงมนุษย ์ณ บรเิวณวัดไทย ทา่นเจา้อาวาสจงึด ารสิรา้งสิง่แทนโลกบาดาลคอื 
 1.ราชาแหง่พญานาค เฝ้าทีห่นา้ทางเขา้ถ ้า สงู 19 เมตร 
 2.สรา้งเป็นนาคบาท คอืลักษณะแบบงูกนิหาง หมายถงึสญัลักษณ์ของความอดุมสมบรูณ์ของบา้นเมอืง 
 3.เสาหลักเมอืงบาดาล เป็นรูปร่างสามเหลีย่ม 
 4.ประตูทางเขา้เมืองบาดาล ทางเขา้จะเชื่อมเขา้ไปในล าตัวของพญานาค ซึง่จะลอดเขา้ทางส่วนทอ้งของ

พญานาค และจะมดุออกทางสว่นหางของพญานาค ภายในแบง่เป็น ถ ้าจ าลอง 7 หอ้ง แตล่ะหอ้งแสดงถงึเรือ่งราว

ของเมอืงบาดาล เชน่หอ้งสมบัตพิญานาค จ ารองถ ้าใตบ้าลทีเ่ป็นทีเ่ก็บสมบัตขิองพญานาคเอาไว ้จ าลองเป็นแกว้

แหวนเงนิทอง ผนังหอ้งเป็นสทีอง หอ้งอรยิสงฆ ์เป็นหอ้งที่มีหุ่นขี้ผึง่จ าลอง อรยิสงฆข์องประเทศไทยเอาไว ้

บริเวณทางเดิน ประดับดว้ยจิตกรรมฝาผนังที่งดงาม เล่าเรื่องราวถึงต านานของพญานาคและโลกบาดาล 

กฎระเบยีบ 6 ขอ้หา้ม!! ในการมาค าชะโนดไดแ้ก ่ 

1. ไมจุ่ดธปูเทยีนบชูาในป่าค าชะโนด   2. ใหน้ าพานบายศรหีรอืเครือ่งเซน่ไหวก้ลับเพือ่ลดขยะ 
3. ไมโ่ยนเหรยีญลงบอ่น ้าศักดิส์ทิธิ ์ 4. งดปลอ่ยปลาและสตัวน์ ้าลงไปในแหลง่น ้า 
5. ไมผ่กูผา้แพร 7 ส ี   6. ไมท่าแป้งหรอืขัดถตูน้ไม ้
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นอกจากน้ี บรเิวณรมิฝ่ังโขงหนา้วัดไทย เป็นจุดชมบัง้ไฟพญานาคทีไ่ดรั้บความนิยมทีส่ดุของ จ.หนองคาย ในวัน

ออกพรรษา 15 ค ่าเดอืน 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู ่บงึกาฬ (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ3ชั่วโมง) น าท่านชม วดัอาฮงศลิาวาส 

จุดชมสะดอืแม่น ้าโขง เป็นวัดเก่าแก่ทีไ่ม่ปรากฎหลักฐานว่าสรา้งเมือ่ใด ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าโขงบรเิวณแก่งอาฮง 

แอ่งน ้าขนาดใหญจ่ากฝ่ังไทยถงึฝ่ังลาวทีม่คีวามยาวประมาณรอ้ยกว่าเมตร พืน้ทีต่ดิกับแม่น ้าโขงเป็นแนวโคง้ยาว

ประกอบกับมเีรื่องเล่าสบืต่อกันมาเกีย่วกับความเชือ่เรื่องพญานาค มคีวามเชือ่กันว่าบรเิวณหนา้วัด คอื จุดทีล่กึ

ทีส่ดุของแมน่ า้โขงซึง่มคีวามลกึ 200 เมตร บรเิวณน้ีจะมนี ้าจะไหลเชีย่ววนจนเป็นหลมุรูปกรวย หากมพีวกเศษ

ไม ้ใบไมห้รอืวัตถเุล็กๆ ตดิอยูจ่ะถกูกระแสน ้าหมนุวนเป็นรูปกรวยประมาณ 20-30 นาท ีแลว้จงึหลดุเคลือ่นไปในที่

อืน่ เมือ่มกีระแสน ้าไหลเชีย่วมาอกีก็จะตอ่ตวัเป็นรูปกรวยขึน้มาใหมเ่กดิสลบักันไปตลอดทัง้วัน จงึท าใหเ้ชือ่วา่ทีน่ ี่

คอื จุดทีเ่ป็น สะดอืแม่น า้โขง ในช่วงเดอืนมนีาคมถงึพฤษภาคมของทุกปี สามารถมองเห็นแก่งอาฮง แก่งหนิ

กลางล าน ้าโขงปรากาฎขึน้มาเหนือน ้า กลุ่มหนิมชีือ่เรยีกตามลักษณะของหนิ เชน่ หนิลิน้ นาค หนิปลาเข ้ถ ้าปลา

สวาย นอกจากเป็นแหล่งพักผ่อนและสถานทีท่่องเทีย่วแลว้ ชาวบา้นโดยรอบยังอาศัยท าการประมงดว้ย และยัง
เป็นจุดชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิบ ัง้ไฟพญานาค ในช่วงออกพรรษา วันขึ้น 15 ค ่าเดือน 11 ซึง่จะมี

นักท่องเทีย่วมาเทีย่วชมปรากฏการณ์ธรรมชาตน้ีิเป็นจ านวนมาก อสิระใหทุ้กทา่นเดนิเลน่รมิน า้โขง ชมววิพระ
อาทติยอ์ัสดงและถา่ยรูปตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่3) หลงัอาหาร สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั 

ทีพ่กั: จ.บงึกาฬ ระดบัเทยีบเทา่ 3 ดาว 
 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
(กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทน และ หอ้งพกั 3 ทา่น 

TRP อาจเป็นเตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยูก่ับแบบทีพ่ักของโรงแรม) 
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วนัทีส่าม       บงึกาฬ - ภสูงิห ์- หนิสามวาฬ - วดัเจตยิาศรวีหิาร หรอืวดัภทูอก - น า้ตกถ า้พระ - นครพนม - 
                    พญาศรสีตัตนาคราช แลนดม์ารค์นครพนม - ถนนคนเดนิชายโขง 

                    พกันครพนม                                                                                            อาหาร เชา้,เทีย่ง,---  
เชา้    บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  (มือ้ที ่4) 

 เดนิทางสู ่ภสูงิห ์ทีน่ี่โดดเดน่ดว้ยภเูขาหนิทราย หนา้ผา ถ ้า กลุม่หนิรูปทรงตา่งๆ และผนืป่าทีอ่ดุม ส ม บู ร ณ์  
(เปลีย่นยานพาหนะเป็นรถของอาสาป่าไม ้ภูสงิห)์ น าท่านชม หนิสามวาฬ โดยมลีักษณะเป็นภูเขาหนิทรงมน
ทอดตัวยาวเรยีงกัน 3 กอ้น มองจากทางอากาศจะเห็นคลา้ยเป็นวาฬพ่อ แม่ ลูก ว่ายน ้าดว้ยกัน ซึง่น ้าในทีน่ี่ก็คอื
ผนืป่าทีเ่ขยีวขจน่ัีนเอง และเมือ่มองจากบนหนิสามวาฬออกไป จะพบกับทัศนียภาพของป่าภวูัว หว้ยบังบาตร แกง่
สะดอก หาดทรายแม่น ้าโขง และขนุเขาของเมอืงปากกระดิง่ สปป.ลาว หากมาในยามเชา้ก็อาจไดเ้ห็นทะเลหมอ
กลอยละลอ่งเหนือผนืป่าอกีดว้ย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

น าทา่นเดนิทางสู ่วดัเจตยิาศรวีหิาร (วัดภทูอก)โดยมพีระอาจารยจ์วน กลุเชฏโฐ เป็นผูก้อ่ตัง้ ในภาษาอสีาน
แปลวา่ ภเูขาทีโ่ดดเดีย่ว ภทูอก ม ี2 ลกู คอืภทูอกใหญแ่ละภทูอกนอ้ย สว่นทีนั่กแสวงบญุและนักทอ่งเทีย่วทัว่ไป
สามารถชมไดค้อื ภทูอกนอ้ย สว่นภทูอกใหญยั่งไมเ่ปิดใหเ้ทีย่วชม เดนิเทา้ขึน้สูย่อดภทูอก จดุเดน่ของภทูอกก็
คอื สะพานไมแ้ละบันไดขึน้ชมทศันียภาพรอบ ๆ ภทูอก ใชเ้พยีงแรงงานคนสรา้งบันได เวยีนไปมา รอบภทูอกแบบ 
360 ซึง่มทีัง้หมด 7 ชัน้ ใชเ้วลาในการกอ่สรา้งนานถงึ 5 ปีเต็มจากชัน้ 1-7 จะมบีันไดไมใ้หเ้ดนิแบบ ตรงทอดยาว
จนถงึจุดสงูสดุของยอดภทูอก และตัง้แตช่ัน้ที ่3 เป็นตน้ไปนักทอ่งเทีย่วสามารถเดนิชม แบบสะพานเวยีนรอบเขา
ซึง่จะไดเ้ห็นมมุมองทีแ่ตกตา่งไปเรือ่ย ๆ บันไดทีท่อดขึน้สูย่อดภทูอกน้ีเปรยีบเสมอืนเสน้ทางธรรมทีน่อ้มน า
สตับรุุษใหพ้น้โลกแหง่โลกยีะ สูโ่ลกแหง่ โลกตุระหรอืโลกแหง่ การหลดุพน้ดว้ย ความเพยีร พยายามและมุง่ม่ัน 
**ภทูอกปิดไมใ่หนั้กทอ่งเทีย่ว ขึน้ในวันที ่10 -16 เมษายน ของทกุปี** การเดนิชมดา้นบนตอ้งใชเ้วลาเดนิขึน้ลง
ประมาณ 1.30-2ชม. ชว่งเทศกาลหรอืชว่งนักเทีย่วจ านวนมากทางบรษัิทขอน าชมบรเิวณดา้นลา่งและบรเิวณเจดยี์
พพิธิภัณฑห์ลวงปู่ จวน กลุเชฏโฐ  
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เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่5) 
บา่ย  น าทา่นชม น า้ตกถ า้พระ หรอื น า้ตกถ า้พระภวูวั โดยการน่ังเรอืเขา้ไป เป็นน ้าตกขนาดใหญ ่3 ชัน้ ทีไ่หลอยูบ่น

ภูเขา หนิทรายขนาดใหญ่ นอกจากน้ียังมแีอ่งน ้าขนาดใหญ่และร่องน ้าทีส่ามารเล่นเป็นสไลเดอรไ์ด ้ท าใหเ้ล่นน ้า

กันในล าธารกันไดอ้ย่างสนุกสนาน แต่น ้าตกจะมนี ้ามากในฤดูฝนชว่งเดอืนกรกฎาคม-ตน้ตุลาคม เท่านัน้ หากมา

ในช่วงเดอืนอืน่น ้าค่อนขา้งนอ้ย จากนัน้เดนิทางสู ่นครพนม (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 3ชั่วโมง) ชม 

พญาศรสีัตตนาคราช  แลนดม์ารค์แหง่ใหมข่องนครพนม เป็นองคพ์ญานาคทองเหลอืงทีใ่หญท่ีส่ดุของภาคอสีาน  

มคีวามสวยงาม โดดเดน่ องคพ์ญาศรสีตัตนาคราช หลอ่ดว้ยทองเหลอืง มนี ้าหนักรวม 9,000 กก. เป็นรูปพญานาค

ขดหาง 7 เศยีร ประดษิฐานบนแทน่ฐานแปด เหลีย่ม กวา้ง 6 เมตร ความสงูทัง้หมดรวมฐาน 15 เมตร สามารถพ่น

น ้าได ้อสิระใหท้่านเดนิ ถนนคนเดนิ ณ บรเิวณชมุชนย่านหอนาฬกิารมิฝ่ังแม่น ้าโขง ซึง่เป็นชมุชนเกา่แก ่ทีไ่ดรั้บ

วัฒนธรรมจาก จีน ฝร่ังเศษ และเวียดนาม ชม หอนาฬกิาเวยีดนามอนุสรณ์ ที่ชาวเวียดนามสรา้งขึน้ไวใ้หก้่อน

เดนิทางกลับเวยีดนาม และในบรเิวณชมุชนดังกล่าวน้ียังคงปรากฎ"บา้นรมิโขง" ทีเ่ก่าแก่เกอืบ 100 ปี ใหค้นรุ่น

หลังไดม้าเห็นวัฒนธรรมของ จ.นครพนมในอดตี อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้อาหารเย็นรับประทานตามอัธยาศัย ณ ถนน

คนเดนิ มรีา้นอาหารของกนิอาหารทอ้งถิน่เยอะมาก นอกจากจะมอีาหารแลว้ยังมขีองฝากของทีร่ะลกึและเสือ้ผา้ให ้

เลอืกซือ้อกีมากมาย **ถนนคนเดนิเปิดทุกวันศุกร-์อาทติย ์เวลา 17.00-21.00 น.** สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิ

ทางเขา้สูท่ีพั่กแรม 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ทีพ่กั: จ.นครพนม ระดบัเทยีบเทา่3ดาว 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
(กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทน และ หอ้งพกั 3 ทา่น 

TRP อาจเป็นเตยีงเสรมิหรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยูก่ับแบบทีพ่ักของโรงแรม) 
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วนัทีส่ ี ่            พระธาตนุคร - พระธาตพุนมวรมหาวหิาร - พระธาตเุรณู - รอ้ยเอ็ด – วดัป่ากงุ - (บโุรพทุโธแหง่แดน    
                     อสีาน) - กรงุเทพฯ                                                                                          

                                                                                                                                       อาหาร เชา้,เทีย่ง,--- 

เชา้    บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  (มือ้ที ่6) 
 น าท่านเดนิทางสู ่พระธาตุนคร วดัมหาธาตุ พระธาตุคู่บุญของผูท้ีเ่กดิวนัเสาร ์มรูีปแบบตามพระธาตุพนมองค์

เดมิ ภายในบรรจุพระอรหันตสารรีกิธาตุ พรอ้มกับองคพ์ระพุทธรูปทองค า และของมคี่าต่างๆ จากประชาชนผูม้จีติ
ศรัทธาถวายบรรจุเอาไวใ้นองคพ์ระธาต ุปกปักรักษาและเชือ่กันวา่ผูม้าสกัการะจะไดอ้านสิงสส์ง่ผลใหม้บีญุวาสนา

เป็นเจา้คนนายคน สิง่ของบชูาพระธาต:ุ ขา้วตอก น ้าอบ ขา้วเหนียวป้ิง ธปู 10 ดอก เทยีน 2 เลม่ จากนัน้น าทา่น
เดนิทาง วดัพระธาตุพนมวรมหาวหิาร พระธาตุประจ าวันเกดิของชาวปีวอกและเป็นพระธาตุประจ าวันเกดิของ

ชาววนัอาทติยด์ว้ย วัดพระธาตพุนม ไดรั้บการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชัน้เอกขึน้เป็น “วรมหาวหิาร” พระธาตุ
พนมเป็นศูนยร์วมจติใจของชาวนครพนม และยังไดรั้บการเคารพบูชาอย่างสงูจากทัง้จากชาวไทย-ลาว ว่ากันว่า

หากใครไดม้านมัสการพระธาตุครบ ๗ ครัง้ จะถอืว่าเป็น “ลูกพระธาตุ” เป็นสริมิงคลแกช่วีติ หรอืแมแ้ต่การไดม้า
กราบพระธาตุพนม ๑ ครัง้ ก็ถือเป็นมงคลแก่ชวีติ กราบองคพ์ระธาตุพนม พระธาตุพนม เชือ่กันว่าถา้ใครไดม้า
นมัสการพระธาตุครบทัง้ ๗ จะถอืว่าเป็นลูกพระธาตุ จะมแีต่ความเจรญิรุ่งเรอืง หรอืแมแ้ต่การไดม้ากราบพระธาตุ
พนม ๑ ครัง้ก็ถอืเป็นสริมิงคล ส ิง่ของบชูาพระธาต ุ: ขา้วตอก ขา้วเหนียวป้ิง น ้าอบ ดอกไมส้แีดง ธปู 6 ดอก เทยีน 
2 เลม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่7) 
 น าทา่นเดนิทางสู ่พระธาตเุรณู ประดษิฐานอยู ่ณ วัดพระธาตเุรณู อ.เรณูนคร เป็นพระธาตขุองผูท้ีเ่กดิวนัจนัทร ์

โดยจ าลองมาจากพระธาตุพนมองค์เดิม แต่เล็กกว่า ภายในเจดีย์บรรจุพระไตรปิฎก พระพุทธรูปทองค า 
พระพุทธรูปเงนิ เพชรนิลจนิดา หน่องา เครื่องกกุธภัณฑข์องพระยาและเจา้เมอืง รวมถงึสิง่ของอืน่ๆ ทีช่าวบา้น
บรจิาค เชือ่กันวา่คนทีเ่กดิวันจันทรมั์กเป็นคนมเีสน่ห ์ใครไดก้ราบไหวจ้ะมรูีปงามผ่องใส เหมอืนแสงจันทร ์ซึง่ตรง
กับลักษณะของเทพประจ าวันจันทร์ ส ิง่ของบูชาพระธาตุ: ขา้วตอก น ้าอบ ขา้วเหนียวป้ิง ดอกไมส้เีหลอืง ธูป 15 

ดอก เทยีน 2 เลม่  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่จ.รอ้ยเอ็ด (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) น าทา่น
ชม วดัป่ากุง หรือวัดประชาคมวนาราม เจดยีข์นาดใหญ่ ท าจากหนิทรายธรรมชาตเิป็นแห่งแรกในประเทศไทย 
นับเป็นแหล่งท่องเทีย่วทางศาสนสถานทีส่วยงาม และยิง่ใหญ่ โดยจ าลองแบบ การก่อสรา้งมาจากบุโรพุทโธ 

ประเทศอนิโดนีเซยี โดยก่อสรา้งขึน้เพื่อเป็นอนุสรณ์ครบรอบ 90 ปี พรรษา 60 ทีม่าของการก่อสรา้งเจดยีห์นิ 
คราวเมื่อพระเดชพระคุณหลวงปู่ ศรี มหาวีโร พระเกจอิาจารย์ฝ่ายกัมมัฏฐานชือ่ดังแห่งภาคอีสานไดไ้ปปฏบิัติ

ศาสนกจิจ าพรรษาที ่ประเทศอนิโดนีเซยี เมือ่ พ.ศ.2531 มหาเจดยีห์นิทราย มทีัง้หมด 7 ชัน้  
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 จากนัน้ น าทา่นเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 8 ชัว่โมง)  
 

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

หมายเหต:ุ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ป็นผูจ้ดัทีน่ ัง่เทา่น ัน้ โดยจดัสรรทีน่ ัง่ตามล าดบัการจอง

พรอ้มช าระเงนิ 

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, สายการบนิการจราจร, 
การเดนิทางช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดต่างๆ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย

ค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  

 
มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

• ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 

• ฉีดพ่นฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 

• โต๊ะอาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 

• ปฏบิัตติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกันและยับยัง้การแพร่ระบาดของโควดิ-19 

• บรกิารหนา้กากอนามัย-เจลแอลกอฮอล ์ทา่นละ 1 ชดุ 

 
 

เง ือ่นไขการจอง 
 

 

 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

ส าเนาบัตรประชาชน ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 

อตัราบรกิารนีร้วม 
• คา่รถโคช้ปรับอากาศ 

• คา่บรกิารคนขับรถ และคา่น ้ามัน 

• คา่ทีพ่ัก 2คนื พกัหอ้งละ2-3ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืเทยีบเทา่ 

• คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

• คา่ธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 

• ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

• เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

• ค่าประกันอุบัตเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยทีบ่รษัิทท า

ไว ้(ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทัง้น้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากัดทีม่กีารตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ ทกุกรณี ตอ้ง

มใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
อตัรานีไ้มร่วม 

• คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ่้ายสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

• คา่ใชจ่้ายและคา่อาหารทีน่อกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุ

• คา่ประกันภัยธรรมชาต ิและประกันชวีติสว่นตัว และประกันสขุภาพ 

• คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มังสวรัิต ิและหรอือาหารส าหรับมสุลมิ 

• ชาวตา่งชาตชิ าระเพิม่ 800 บาท 

• คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท  
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เงือ่นไขการจอง 

มัดจ าทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น และช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วัน(การไมช่ าระเงนิคา่มัดจ า หรอื

ช าระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจ่ายไมว่า่ดว้ยสาเหตใุด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

 
เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

*คา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ่้ายจ าเป็นอืน่ๆ 

หมายเหต ุ

• การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 20 ทา่นขึน้ไป 

• บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้

• บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภัย

ธรรมชาต ิการเมอืง จลาจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนือ 

• การควบคุมของทางบรษัิท หรอืค่าใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสญู

หาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 

• มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากับเทา่นัน้ 

• ราคาดังกล่าวขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่ตามสภาวะค่าเงนิบาทและคา่น ้ามันทีไ่มค่งที ่

การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้

• เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่ง หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่

สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 
 
 
 
 
 
 


