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อดุรธานี - หนองคาย - บงึกาฬ – นครพนม 4 วนั 2 คืน 
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ก าหนดเดินทาง มีนาคม - มิถนุายน 2564 
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วนัท่ี รายละเอียดการเดินทาง เช้า เท่ียง เยน็ 
1 ปัม้ ปตท.ดนิแดง-วภิาวด ี(ตรงขา้ม ม.หอการคา้) – จ.อุดรธานี - - - 
2 จ.อุดรธานี – หมูบ่า้นดอกไมบ้า้นหว้ยส าราญ - วดัศริสิุทโธค าชะโนด  -  

จ.หนองคาย – วดัโพธิช์ยั – จ.บงึกาฬ – วดัอาฮงศลิาวาส – เขา้ทีพ่กั 
/ / / 

3 จ.บงึกาฬ – ภสูงิห ์– หนิสามวาฬ - ภทูอก – จ.นครพนม - พระธาตุท่าอุเทน - 
พญาศรสีตัตนาคราช – ถนนคนเดนิ - เขา้ทีพ่กั 

/ / - 

4 จ.นครพนม - พระธาตุนคร – พระธาตุเรณู - พระธาตุพนม – จ.กรงุเทพฯ / / - 

วนัเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่  

พกั 2-3 ท่านต่อห้อง 
(ไม่มีราคาเดก็) 

พกัเด่ียว 
(จ่ายเพ่ิม) 

 
จ านวนท่ีนัง่ 

17 – 20 มีนาคม 2564 5,988.- 1,200.- 9 

24 – 27 มีนาคม 2564 5,988.- 1,200.- 9 

31 มีนาคม – 03 เมษายน 2564 5,988.- 1,200.- 9 

07 – 10 เมษายน 2564 6,388.- 1,200.- 9 

14 – 17 เมษายน 2564 วนัสงกรานต์ 6,688.- 1,200.- 9 

21 – 24 เมษายน 2564 6,388.- 1,200.- 9 

28 เมษายน – 01 พฤษภาคม 2564 วนัแรงงาน 6,688.- 1,200.- 9 

05 - 08 พฤษภาคม 2564 6,388.- 1,200.- 9 

12 - 15 พฤษภาคม 2564 6,388.- 1,200.- 9 

19 - 22 พฤษภาคม 2564 6,388.- 1,200.- 9 

26 - 29 พฤษภาคม 2564 วนัวิสาขบชูา 6,688.- 1,200.- 9 

02 - 05 มิถนุายน 2564  

วนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเดจ็พระราชินี 
6,688.- 1,200.- 9 

09 - 12 มิถนุายน 2564 6,388.- 1,200.- 9 

16 - 19 มิถนุายน 2564 6,388.- 1,200.- 9 

23 - 26 มิถนุายน 2564 6,388.- 1,200.- 9 
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วนัแรก   จ.กรงุเทพฯ – ปัม้ ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้า) – จ.อดุรธานี 

18.00 น. พรอ้มกนัทีจ่ดุนดัพบ ณ ปัม้ ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้า) โดยมเีจา้หน้าทีท่าง
บรษิัทฯ คอยให้การต้อนรบัและอ านวยความสะดวกแก่ท่าน ก่อนขึ้นรถมกีารตรวจวดัอุณหภูมิ
รา่งกาย และมเีจลแอลกอฮอลใ์หบ้รกิารตลอดการเดนิทาง*กรณุาเผื่อเวลาในการเดินทางมายงั
จุดนัดหมาย เน่ืองจากรถออกเดินทางตามเวลา หากท่าน มาไม่ทนัเวลานัดหมาย ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ส้ิน  

19.00 น. จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสู่ จ.อุดรธานี ระยะทางประมาณ 600 กม. ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 10 
ชม. ระหว่างทางใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั และแวะเขา้หอ้งน ้าตามความเหมาะสมของเสน้ทาง  

 
 

วนัท่ีสอง    จ.อดุรธานี – หมู่บ้านดอกไม้ห้วยส าราญ – วดัศิริสทุโธค าชะโนด - จ.หนองคาย –  
 วดัโพธ์ิชยั – จ.บึงกาฬ – วดัอาฮงศิลาวาส – เข้าท่ีพกั 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร มือ้ท่ี 1 
 น าท่านชม หมู่บ้านดอกไม้ห้วยส าราญ ตัง้อยูใ่น อ.เมอืงอุดรธานี แหล่งท่องเทีย่วเชงิเกษตรของ 

จ.อุดรธานี เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวที่มี
เ อกลักษ ณ์ไม่ เหมือนใค ร เพรา ะ
หมู่บ้านนี้ ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านแห่ง
ดอกไม ้เตม็ไปดว้ยแปลงดอกไมน้านา
พนัธุ ์สสีนัหลากหลายสวยงาม อสิระใหท้่านถ่ายรปูตามอธัยาศยั 

  น าท่านเดนิทางถึง วดัศิริสุทโธค าชะโนด หรือ วดัป่าค าชะ
โนด ที่เชื่อกันว่าเป็นดินแดนของพญานาคและจุดเชื่อมต่อกับ
เมอืงบาดาล โดยมพีญานาคราชปู่ ศรสีุทโธและองคแ์ม่ศรปีทุมมา
นาคราชเทวี คอยปกปักรักษา รวมถึงเรื่องราวลี้ล ับของป่า
อาถรรพอ์ยา่ง ‘ต านานผจีา้งหนงัค าชะโนด’ ทีม่คีนน ามาสรา้งเป็น
ภาพยนตรเ์มื่อปี 2550 ท าให้วดันี้ขึ้นชื่อในเรื่องการให้โชคลาภ
เป็นทีสุ่ด  จงึไมม่คีนอสีานคนไหนไมรู่จ้กัสถานทีศ่กัดิส์ทิธิแ์ห่งน้ี และคนภาพอื่นกเ็ป็นทีรู่จ้กักนัอยู่
ไม่น้อย โดยป่าค าชะโนดเป็นสถานทีท่ีช่าวบา้นมคีวามเชื่อว่า มพีญานาคาอาศยัอยู่ ชึง่อยู่บรเิวณ
ใกล้กบัวดัสริสิุทโธ มลีกัษณะเป็นป่าปกคลุมด้วยนานาพรรณไมโ้ดยเฉพาะต้นชะโนด มลีกัษณะ
เป็นเกาะลอยอยูเ่หนือน ้า เมือ่น ้าขึน้กไ็มม่วีนัจม ลอยเด่นอยูก่ลางทุ่งนา  

เท่ียง    บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร มือ้ท่ี 2 
บ่าย เดนิทางสู่ จ.หนองคาย น าท่านชม วดัหลวงพ่อพระใส หรือ วดัโพธ์ิชยั ตัง้อยูใ่นอ าเภอเมอืง จงัหวดัหนองคาย ประดษิฐานหลวงพ่อพระใส พระพุทธรปูส าคญัคู่เมอืงหนองคาย  เป็นพระพุทธรปูขดัสมาธริาบ ปางมารวชิยัหล่อดว้ยทองสสีุก เดมิทนีัน้หลวงพ่อพระใสไดป้ระดษิฐาน ณ เมอืงเวยีงจนัทน์ พ.ศ. ๒๓๒๑ สมยักรุงธนบุรไีดอ้ญัเชญิไปไวท้ีเ่มอืงเวยีงค า และถูกเชญิมาประดษิฐานไว้ที่วดัโพนชยั เมอืงเวยีงจนัทน์อีก 

ต่อมาในรชักาลที่ ๓ เจ้าอนุวงศ์ เมืองเวียงจันทน์เป็นกบฎ 
สมเดจ็พระบวรราชเจา้มหาศกัดิพ์ลเสพย ์เป็นจอมทพัยกพลมา
ปราบ จงึได้อัญเชิญพระสุก พระเสรมิ และพระใส ลงมาด้วย 
โดยอญัเชญิมาจากภูเขาควายขึน้  ประดษิฐานบนแพไมไ้ผ่ ซึ่ง
ผูกติดกันอย่างมัน่คงล่องมาตามล าน ้างมึ เมื่อล่องมาถึงตรง
บ้านเวนิแท่นในขณะนัน้ เกิดอศัจรรย์แท่นของพระสุกได้เกิด
แหกแพจมลงไปในน ้า โดยเหตุที่มพีายุพดัแรงจดั และบรเิวณ

นัน้ไดน้ามว่า “เวนิแท่น”  
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เดนิทางสู่ จ.บึงกาฬ น าท่านชม วดัอาฮงศิลาวาส 
ตัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้าโขงบรเิวณแก่งอาฮง แอ่งน ้าขนาด
ใหญ่จากฝัง่ไทยถงึฝัง่ลาวทีม่คีวามยาวประมาณรอ้ย
กว่าเมตร วดัอาฮงศิลาวาส เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
ส าคัญแห่งหนึ่งในจงัหวดับึงกาฬ  ด้วยเหตุที่มวีิว
ทวิทศัน์ทีส่วยงาม พืน้ทีต่ดิกบัแม่น ้าโขงเป็นแนวโคง้
ยาวประกอบกบัมเีรือ่งเล่าสบืต่อกนัมาเกีย่วกบัความเชื่อเรือ่งพญานาค ท าใหน้กัท่องเทีย่วนิยมแวะมาที่
วดัอาฮง และแก่งอาฮง อย่างไม่ขาดสาย มคีวามเชื่อกนัว่าบรเิวณหน้าวดั คอื จุดทีล่กึทีสุ่ดของแม่น ้า
โขงซึ่งมคีวามลกึ 200 เมตร บรเิวณนี้จะมนี ้าจะไหลเชี่ยววนจนเป็นหลุมรูปกรวย หากมพีวกเศษไม ้
ใบไมห้รอืวตัถุเลก็ๆ ตดิอยู่จะถูกกระแสน ้าหมุนวนเป็นรูปกรวยประมาณ 20-30 นาท ีแล้วจงึหลุด
เคลื่อนไปในทีอ่ื่น เมือ่มกีระแสน ้าไหลเชีย่วมาอกีกจ็ะต่อตวัเป็นรปูกรวยขึน้มาใหม่เกดิสลบักนัไปตลอด
ทัง้วนั จงึท าให้เชื่อว่าที่นี่คอื จุดที่เป็น สะดอืแม่น ้าโขง ในช่วงเดอืนมนีาคมถงึพฤษภาคมของทุกปี 
สามารถมองเห็นแก่งอาฮง แก่งหินกลางล าน ้าโขงปรากาฎขึ้นมาเหนือน ้ า กลุ่มหินมชีื่อเรยีกตาม
ลกัษณะของหนิ เช่น หนิลิ้น นาค หนิปลาเข ้ถ ้าปลาสวาย เป็นต้น อสิระให้ท่านเดนิเล่นถ่ายรูปรมิ
แมน่ ้าโขงตามอธัยาศยั 

เยน็    บริการอาหารเยน็ ณ ร้านอาหาร มือ้ท่ี 3 
ท่ีพกั โรงแรมท่ีพกั BK Place Hotel หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพกัทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วนัก่อนวนัเดนิทาง) 
วนัท่ีสาม    จ.บึงกาฬ – ภสิูงห ์– หินสามวาฬ - วดัภทูอก - จ.นครพนม – พระธาตทุ่าอเุทน –  
 พญาศรีสตัตนาคราช – เข้าท่ีพกั 
เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของท่ีพกั มือ้ท่ี 4 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ภสิูงห์ หนึ่งในจุดสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของภูสงิห์ก็คอื หินสาม
วาฬ ตัง้อยู่ในเขตพืน้ทีอ่นุรกัษ์ในเขตป่าสงวนแห่งชาตป่ิาดงดิ  บกะลา ป่าภูสงิห ์และป่าดงสชีมพ ู
ในพื้นที่ของภูสงิห์เองเต็มไปด้วยกลุ่มของก้อนหนิรูปทรงต่าง ๆ หน้าผา และถ ้า กระจายอยู่ทัว่
พืน้ที่ เกดิเป็นความสวยงามที่ชวนให้สะกดสายตานักท่องเที่ยว รวมถงึหนิสามวาฬ ที่มลีกัษณะ
เป็นหนิขนาดใหญ่ตดิหน้าผาสูง แยกตวัเป็น 3 ก้อน มอีายุประมาณ 75 ลา้นปี หนึ่งเดยีวของโลก 
ความพิเศษของหินสามวาฬอยู่ตรงที่ เมื่อมองดูจากระยะไกล หินสามก้อนนี้ จะดูคล้ายกับฝูง
ครอบครวัวาฬ ทีป่ระกอบดว้ยพ่อวาฬ แมว่าฬ และลกูวาฬ ซึง่เรยีกตามขนาดของหนิแต่ละก้อน **
การเดินทางขึ้นภสิูงหจ์ะต้องเปล่ียนเป็นรถท้องถ่ินของทางอทุยาน** 
 
 
 
 
 
 
น าท่านขึน้ชม ภทูอก เป็นทีต่ ัง้ของวดัเจตยิาศรวีหิาร (วดัภทูอก) อยูใ่นอาณาเขตบา้นค าแคน ต าบล
นาสะแบง จ.บงึกาฬ โดยมพีระอาจารยจ์วน กุลเชฏโฐ เป็นผู้ก่อตัง้ ในภาษาอสีานแปลว่า ภูเขาที่
โดดเดี่ยว ภูทอก ม ี2 ลูก คอืภูทอกใหญ่และภูทอกน้อยส่วนทีน่ักแสวงบุญและ นักท่องเทีย่วทัว่ไป 
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สามารถชมได้คอื ภูทอกน้อย ส่วนภูทอกใหญ่อยู่ห่างออกไป ยงัไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวชม ซึ่งเป็น
จุดเริม่ต้นการ **เดนิเท้าขึ้นสู่ยอดภูทอก** จุดเด่นของภู
ทอกก็คอื สะพานไมแ้ละบนัไดขึน้ชมทศันียภาพรอบ ๆ ภู
ทอก ใช้เพียงแรงงานคนสร้างบนัได เวียนไปมา รอบภู
ทอกแบบ 360 ซึ่งมทีัง้หมด 7 ชัน้ ใช้เวลาในการก่อสรา้ง
นานถงึ 5 ปีเตม็จากชัน้ 1-7 จะมบีนัไดไมใ้ห้เดนิแบบ ตรง
ทอดยาวจนถึงจุดสูงสุดของยอดภูทอก และตัง้แต่ชัน้ที่ 3 

เป็นตน้ไปนกัท่องเทีย่วสามารถเดนิชม แบบสะพานเวยีนรอบเขาซึง่จะ ไดเ้หน็ มุมมองทีแ่ตกต่างไป
เรือ่ย ๆ บนัไดทีท่อดขึน้สู่ยอดภูทอกนี้เปรยีบเสมอืนเสน้ทางธรรมทีน้่อมน า สตับุรุษ ใหพ้น้โลกแห่ง
โลกยีะ สู่โลกแห่ง โลกุตระหรอืโลกแห่ง การหลุดพน้ดว้ย ความเพยีรพยายามและมุ่งมัน่  

เท่ียง    บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร มือ้ท่ี 5  
บ่าย เดนิทางสู่ อ.ท่าอเุทน จ.นครพนม น าท่านสกัการะ พระธาตุท่าอเุทน พระธาตุประจ าวนัเกดิวนัศุกร ์

ตัง้อยู่ในเสน้ทางเดยีวกบัสะพานมติรภาพไทย-ลาว 3 ใกลก้บัทีว่่า
การอ าเภอท่าอุเทน พระธาตุท่าอุเทนมลีกัษณะเป็นเจดยีก่์ออฐิถอื
ปูนอยู่ในผงัสี่เหลี่ยม กล่าวกันว่าจ าลองแบบมาจากพระธาตุ
พนม แต่มสีดัส่วนขององค์ธาตุที่เล็กกว่า ผู้ที่ไปนมสัการพระ
ธาตุแห่งนี้จะไดร้บัอานิสงสใ์หช้วีติมคีวามรุ่งโรจน์เปรยีบเสมอืน
พระอาทติยข์ึน้ยามรุง่อรณุ  

 
 
 
 
 
 
 
 

จากนัน้น าท่านชม พญาศรีสตัตนาคราช  แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ จ.นครพนม ประดษิฐานรมิฝัง่
แม่น ้าโขง บนลานศรสีตัตนาคราช  หน้าส านักงาน ป่าไม้ ถนน
สุนทรวิจิตร ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม เป็นองค์พญานาค
ทองเหลอืงที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสาน  มคีวามสวยงาม โดดเด่น 
องค์พญาศรีสัตตนาคราช หล่อด้วยทองเหลือง มีน ้ าหนักรวม 
9,000 กก. เป็นรปูพญานาคขดหาง 7 เศยีร ประดษิฐานบนแท่น

ฐานแปด เหลีย่ม กวา้ง 6 เมตร ความสูงทัง้หมดรวมฐาน 15 เมตร สามารถพ่นน ้าได ้ตามทีท่ราบกนัว่า
พีน้่องชาวไทย-ลาว มคีวามเชื่อผูกพนั อยู่กบัองคพ์ญานาค เช่นเดยีวกบัความ
ผกูพนัในล าน ้าโขง ตัง้แต่รุ่นปู่ ยา่ 
ล้วนศรทัธาในความศกัดิส์ทิธิข์องพญานาค ใน
ฐานะทีเ่ป็น ผู้ดูแลปักปักษ์รกัษาแถบลุ่มน ้าโขง 
รกัษาพุทธศาสนา รวมถึงองค์พระธาตุพนม 
จากนั ้นให้ท่านได้เดินเล่นที่ ถนนคนเดินนครพนม หรือ Maekhong 
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Walking Street ณ บรเิวณ ชุมชนย่านหอนาฬิกา รมิฝัง่แม่น ้าโขง ซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ ที่ได้รบั
วฒันธรรมจาก จนี ฝรัง่เศษ และเวียดนาม มหีอนาฬิกาที่ชาวเวียดนามสร้างไว้เป็นอนุสรณ์ ก่อน
เดนิทางกลบัเวยีดนาม และในบรเิวณชุมชนดงักล่าวนี้ยงัคงปรากฎ"บ้านรมิโขง" ทีเ่ก่าแก่เกอืบ 100 ปี 
ให้คนรุ่นหลังได้มาเห็นวัฒนธรรมของ จงัหวัดนครพนม ในอดีต เทศบาลเมืองนครพนม ได้เห็น
ความส าคญัของชุมชนย่านหอนาฬกิาทีเ่คยเจรญิรุ่งเรอืงในอดตี  

เยน็    อิสระอาหารเยน็ ณ ถนนคนเดิน ชอ็ป ชิม อาหารขึ้นช่ือของท้องถ่ิน เช่น ข้าวเกียบ
ปากหม้อ, ข้าวจ่ี, ขนมครก และอาหารอ่ืนๆอีกมากมาย 

ท่ีพกั โรงแรมท่ีพกั i Hotel หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่่านพกัทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วนัก่อนวนัเดนิทาง) 

วนัท่ีส่ี  จ.นครพนม – พระธาตนุคร – พระธาตเุรณู – พระธาตพุนม - จ.กรงุเทพฯ 
เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของท่ีพกั มือ้ท่ี 6 

น าท่านสกัการะ พระธาตุนคร พระธาตุประจ าวนัเกิดของคนเกิดวนั
เสาร ์ประดษิฐานที่วดัมหาธาตุ ถ.สุนทรวจิติร อ.เมอืง บรเิวณรมิฝัง่โขง 
ภายในองค์ พระธาตบรรจุพระอรหันตสารีริกธาตุ พร้อมกับองค์
พระพุทธรูปทองค า และของมีค่าต่างๆ ที่ประชาชนผู้มีจติศรทัธาได้
ถวายผู้ที่ไป นมสัการพระธาตุแห่งนี้จะได้รบัอานิสงส์ เสรมิบุญบารม ี
และมอี านาจวาสนาเป็นเจา้คนนายคน  
น าท่านสกัการะ พระธาตุเรณู พระธาตุเรณูนอกจากเป็นพระธาตุประจ า

เมอืงเรณูนครแล้ว ยงัเป็นพระธาตุประจ าวนัเกิดของผู้ที่เกิดวนั
จนัทรด์้วย สรา้งราวปี พ.ศ.๒๔๖๐-๒๔๖๓ องค์พระธาตุจ าลองมา
จากพระธาตุพนมองคเ์ตม็ ก่อนทีก่รมศลิปากรจะเขา้มา บูรณะในปี 
พ.ศ.๒๔๙๓ แต่มีขนาดเล็กกว่า ภายในบรรจุพระไตรปิฎก 
พระพุทธรูปทองค า พระพุทธรูปเงนิ เครื่องกกุธภณัฑข์องพระยา 

และเจ้าเมอืง และของมคี่าที่ประชาชนมศีรทัธาบรจิาค ต่อมาได้บรรจุพระบรมสารรีกิธาตุ ในปี พ.ศ.
๒๕๕๙ ภายในโบสถเ์ป็นทีป่ระดษิฐานพระองคแ์สน พระคู่บา้นคู่เมอืงเรณูนคร พระพุทธรปูศลิปะแบบลาว 
ปางสมาธ ิพุทธลกัษณะสวยงามมาก บรเิวณวดัมลีานวฒันธรรม ผูไ้ทยเรณูนคร โรงละครเมอืง เว ไวค้อย
ตอ้นรบัแขกบา้นแขกเมอืงและนกัท่องเทีย่ว ทัง้ยงัมรีา้นจ าหน่ายสนิคา้ OTOP และผา้พืน้เมอืงที ่ไม่ควร
พลาดเลอืกชมเลอืกซือ้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนัน้น าท่านสกัการะ พระธาตุพนม ตัง้อยู่รมิฝัง่โขง ณ วดัพระธาตุพนมวรมาหาวิหาร เป็นวดั
พระอารามหลวง ชัน้เอก ชนิดวรมหาวหิาร ปัจจุบนัม ีพระเทพวรมุนี เป็นเจา้อาวาส ตัง้แต่ ปี พ.ศ. 
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2549-ปัจจุบนั ประดษิฐาน ณ รมิฝัง่แม่น ้าโขง ถนนชยางกูร 
บ้านธาตุพนม ต าบลธาตุพนม อ าเภอธาตุพนม จังหวัด
นครพนม มลีกัษณะเป็นเจดยี์รูปสี่เหลี่ยมจตุรสัก่อด้วยอิฐ 
กว้างดา้นละ 12.33 เมตร สูง 53.6 เมตร มกี าแพงลอ้มองค์
พระธาตุ 4 ชัน้ องค์พระธาตุตัง้อยู่บนภูก าพร้า (เนินดนิสูง
จากพืน้ธรรมดาประมาณ 3 เมตร) ภายในบรเิวณมบีงึขนาด

ใหญ่เรยีกว่าบงึธาตุพนม ในวนัเพญ็เดอืน 3 ถงึ แรม 1 ค ่า เดอืน 3 ของทุกปีจะมงีานประจ าปีเพื่อ
เป็นการนมสัการพระธาตุพนม เป็นพระธาตุประจ าของเกดิปีวอก และคนเกดิวนัอาทติย์ เชื่อกนัว่า 
ถ้าใครได้มานมสัการพระธาตุครบ 7 ครัง้ จะถอืว่าเป็น “ลูกพระธาตุ” ได้รบัอานิสงค์บุญบารม ีมคีน
เคารพนบัถอื ชวีติด ีเจรญิรุง่เรอืง 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เท่ียง    บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร มื้อท่ี 7 ล้ิมรสอาหารเวียดนาม ท่ีต้องห้าม!! 
พลาดเม่ือมาถึง จ.นครพนม  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
บ่าย สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางกลบัสู่ จ.กรงุเทพฯ ระยะทางประมาณ 600 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

10 ชม. ระหว่างทางใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั และแวะเขา้หอ้งน ้าตามความเหมาะสมของเสน้ทาง 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

หมายเหต ุ: บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เปล่ียนแปลงรายการทวัรไ์ด้ตามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากสภาวะ

อากาศ, การเมือง และเหตสุดุวิสยัต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยค านึงถึงผลประโยชน์ และ

ความปลอดภยัของผูร่้วมเดินทางเป็นส าคญั 
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มาตรการดแูลป้องกนัการติดเช้ือโควิด-19 ของเรา 

 ตรวจวดัอุณหภมูก่ิอนเดนิทาง 
 ฉีดพ่นฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพกั 
 การจดัโต๊ะอาหารเป็นไปตามนโยบายของรฐั  
 มเีจลแอลกอฮอลใ์หบ้รกิารตลอดการเดนิทาง 

 

เอกสารประกอบการเดินทาง  
ส าเนาบตัรประชาชน ใชส้ าหรบัการท าประกนัการเดนิทาง กรณทีีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณา
แจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าที่ใหท้ราบ    ***** รบกวนส่งพรอ้มกบัหลกัฐานการช าระเงนิ ***** โปรดตรวจสอบ 
บตัรประชาชน: จะตอ้งไมห่มดอายุ 
 
อตัราค่าบริการน้ีรวม  
 ค่ารถตูป้รบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ 
 ทีพ่กัตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง) 
 บรกิารน ้าดื่ม  วนัละ 1 ขวด / ท่าน 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการทีร่ะบุ    
 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ  
 มคัคุเทศกน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
 ค่าเบี้ยประกนั อุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยว วงเงนิประกนัท่านละ 500,000 บาท ( ไม่คลอบ

คลุมถึง สุขภาพ อาการเจบ็ป่วย หรอื โรคประจ าตวั ) กรณีเสยีชวีติ จากอุบตัิเหตุระหว่างการเดนิทาง
ท่องเทีย่ว วงเงนิประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์  

 
อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

× ภาษมีลูค่าเพิม่ 7 %  
× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่า

มนิิบารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 
× ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจ่ายจรงิ 
× ค่าทปิมคัคุเทศกแ์ละคนขบัรถ ท่านละ 400 บาท/ทรปิ (ช าระทุกท่าน ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี) 
× ชาวต่างชาต ิช าระเพิม่ท่านละ 700 บาท 
× ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมสุลมิ 

 
เง่ือนไขการจอง 

มดัจ าท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และช าระเงนิค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืก่อนวนัเดนิทางอยา่งน้อย 20 วนั (การไม่
ช าระเงนิค่ามดัจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถูกระงบัการจา่ยไมว่่าดว้ยสาเหตุใด ผูจ้ดัมสีทิธยิกเลกิ
การจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

 
เง่ือนไขการยกเลิก และคืนค่าทวัร ์

 ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถ้า

ม)ี 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเตม็จ านวน 
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* กรณมีเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไมใ่ช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
* ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ อาทเิช่น ค่าโรงแรม ค่ามดัจ ารา้นอาหาร และค่าใชจ้า่ยจ าเป็นอื่นๆ 

 
หมายเหต ุ:  
- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 6 ท่าน  
- กรณีท่ีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึง 6 ท่าน และประสงค์ท่ีจะเดินทางลูกค้าจะต้องช าระค่าส่วนต่างเพ่ิมเติม

กรณุาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าท่ีอีกครัง้  
- บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่

ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมส่ิงของไว้ท่ี
โรงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงัจดุหมายปลายทางตามท่ีท่านต้องการ  

- บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดกรณี การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, 
ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัฯ 
 

- เม่ือท่านตกลงช าระเงินค่าทวัร์ทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั
เง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

- มคัคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จ ัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทัง้ส้ินแทนผู้จ ัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 

- สภาพการจราจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาล หรือ วนัเสารอ์าทิตย ์รถอาจจะติด อาจท า
ให้เวลาในการท่องเท่ียวแต่ละสถานท่ีน้อยลง อาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครัง้ท่ีต้อง
เร่งรีบ เพ่ือให้ได้ท่องเท่ียวตามโปรแกรม 

- เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือ
ว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส้ิน 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะน าส่งใบนัดหมายและเตรียม
ตวัการเดินทางให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วนั ก่อนออกเดินทาง 

- กรณีท่ีโปรแกรมมีท่ีพกั ทางบริษัทจะจดัท่ีนอนเป็นลกัษณะ 2 เตียงหรือ 3 เตียง ทางบริษัทไม่มี
นโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกค้าท่ีไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระ
ค่าห้องพกัเด่ียวตามท่ีระบ ุ 

 

** เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไข

ข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว ** 

 


