
 
 

 

1  WTNPM-VN001 นครพนม ดนิแดนศักดิส์ทิธิ ์บชูา 8 พระธาตปุระจ าวนัเกดิ ขอพรพญานาค 3วัน 1คนื 

เริ่มตน้เพียง 3,490.- 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

เดินทาง ตลุาคม – ธนัวาคม 2563 
  พระธาตมุหาชยั-พระธาตปุระสิทธิ-์พระธาตทุ่านอเุทน-พญาศรีสตัตนาคราช 

พระธาตนุคร-พระธาตรุกุขนคร-พระธาตเุรณ-ูพระธาตพุนม-พระธาตศุรีคณุ 

 
 
 
 
   
 
 

นครพนม ดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิ  
บชูา 8 พระธาตปุระจ าวนัเกิด ขอพรพญานาค 3วนั 1คืน 

 

  



 
 

 

2  WTNPM-VN001 นครพนม ดนิแดนศักดิส์ทิธิ ์บชูา 8 พระธาตปุระจ าวนัเกดิ ขอพรพญานาค 3วัน 1คนื 

เสน้ทางการเดนิทาง 

วนัที่ 1 กรงุเทพฯ-นครพนม 

วนัที่ 2 
 

นครพนม-พระธาตมุหาชยั-พระธาตปุระสิทธิ์-พระธาตทุ่านอเุทน-พญาศรีสตัตนาคราช 

วนัที่ 3 พระธาตนุคร-พระธาตรุกุขนคร-พระธาตเุรณ-ูพระธาตพุนม-พระธาตศุรีคณุ 

 

Day 

1 
 

 

 

กรงุเทพฯ 
- 

นครพนม 
 

วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ-นครพนม 
19.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ จดุนดั โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรบั เพือ่ความปลอดภยัในการทอ่งเทีย่วและเป็นไป

ตามมาตรฐาน SHA เจา้หนา้ที่จะท าการตรวจวดัอณุหภมูขิองลกูคา้เพือ่คดักรองกอ่นขึน้รถ บนรถจะมี
แอลกอฮอลเ์จลลา้งมอืใหบ้ริการ  

20.00 น. ออกเดนิทางสู ่จงัหวัดนครพนม ใหท้า่นพกัผอ่นตามอธัยาศัย 

  

Day 

2 



 
 

 

3  WTNPM-VN001 นครพนม ดนิแดนศักดิส์ทิธิ ์บชูา 8 พระธาตปุระจ าวนัเกดิ ขอพรพญานาค 3วัน 1คนื 

 

นครพนม 

 
วนัท่ี 2 นครพนม-พระธาตมุหาชยั-พระธาตปุระสทิธ์ิ-พระธาตทุ่านอเุทน-พญาศรสีตัตนาคราช 

เชา้ เดนิทางถึงจงัหวัดนครพนม แวะจดุพกัรถใหท้กุทา่นไดท้าธรุะส่วนตวั  

 อิสระอาหารเชา้ ณ จดุพกัรถ 

 น าทา่นสกัการะ พระธาต ุทัง้ 8 เสริมสริิมงคล 

 น าทา่นเชา้สกัการะ พระธาตมุหาชยั (1)  ณ วดัโฆษดาราม  พระธาตปุระจ าวนัเกดิวนัพธุ(กลางวนั) 
ภายในองคพ์ระธาตบุรรจพุระอรหันตส์ารีริกธาตขุองพระอัญญาโกณฑญัญะ 

  วิธีบชูาพระธาตมุหาชยั   ขา้วตอก นา้อบ ขา้วเหนยีวป้ิง ดอกบวั ธปู 17 ดอก  เทียน 2 เลม่ 

 คาถาบชูา พระธาตมุหาชยั  ปิ สมั ระ โล ปุ สตุ พทุ 

 
 น าทา่นสกัการะ พระธาตปุระสิทธ์ิ (2) พระธาตปุระจ าวนัเกดิวนัพฤหสับดี ณ วดัธาตปุระสทิธ์ิ เดมิเป็น

เจดยีเ์กา่แก ่ชารดุทรดุโทรม มเีถาวลัยป์กคลมุ ภายในอโุมงคม์พีระพทุธรปูเกา่แกห่ลายองค ์ตอ่มา พระ
ธาตปุระสทิธ์ิไดร้บัการบรูณะ โดยเลียนแบบพระธาตพุนม ในปี พ.ศ. 2515 ไดน้าพระอรุงัคธาตขุอง
พระพทุธเจา้ และอรหันตธาตรุวม 7 องคม์าบรรจไุวใ้นองคพ์ระธาต ุ 

 วิธีบชูาพระธาตปุระสิทธ์ิ  ขา้วตอก นา้อบ ขา้วเหนยีวป้ิง ดอกไมส้ีแดง ธปู 19 ดอก เทียน 2 เลม่ 

 คาถาบชูาพระธาตปุระสิทธ์ิ  ภะ สมั สมั วิ สะ เท ภะ 



 
 

 

4  WTNPM-VN001 นครพนม ดนิแดนศักดิส์ทิธิ ์บชูา 8 พระธาตปุระจ าวนัเกดิ ขอพรพญานาค 3วัน 1คนื 

 
กลางวนั รับประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร (ม้ือท่ี1) 

 น าทา่นสกัการะ พระธาตทุ่าอเุทน (3) พระธาตปุระจ าวนัเกดิวนัศกุร ์ณ วดัทา่อเุทน จ าลองมาจากพระ
ธาตพุนม ลกัษณะขนาดเล็ก และสงูกว่าพระธาตพุนม ภายในบรรจพุระธาตขุองพระอรหนัต ์ซ่ึงพระ
อาจารยศ์รีทตัถไ์ดอ้ญัเชญิมาจากเมอืงย่างกุง้  

 วิธีบชูาพระธาตทุ่าอเุทน  ขา้วตอก นา้อบ ขา้วเหนยีวป้ิง ดอกไมส้ฟ้ีา (หรือนา้เงนิ) ธปู 21 ดอก เทยีน 
2 เลม่ 

 คาถาบชูาพระธาตทุ่าอเุทน   วา โธ โน อะ มะ มะ วา 

  หลงัจากนัน้นาทา่นสกัการะ พญาศรสีตัตนาคราช พญานาคขดหาง 7 เศียร มลีาตวัเดยีวขนาดใหญ่
ประดษิฐานบนแทน่ฐานแปดเหลีย่ม กวา้ง 6 เมตร ความสงูทัง้หมดรวมฐาน 15 เมตร สามารถพน่น า้
ได ้แสดงถึงความเชือ่ความศรทัธาตอ่เร่ืองพญานาคของชาวไทย และชาวลาวทีอ่าศยัอยูริ่มฝัง่แมน่า้โขง 

 



 
 

 

5  WTNPM-VN001 นครพนม ดนิแดนศักดิส์ทิธิ ์บชูา 8 พระธาตปุระจ าวนัเกดิ ขอพรพญานาค 3วัน 1คนื 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหารทอ้งถ่ิน (ม้ือท่ี2) 

ท่ีพกั น าทา่นเขา้สูท่ี่ โรงแรมจงัหวัดนครพนม หรือ เทียบเทา่ 

 

Day 

3 

 

 
 

นครพนม 

วนัท่ี 3 พระธาตนุคร-พระธาตรุกุขนคร-พระธาตเุรณ-ูพระธาตพุนม-พระธาตศุรีคณุ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี3) 

08.30 น. น าทา่นสกัการะ พระธาตนุคร (4) พระธาตปุระจ าวนัเกดิวนัเสาร ์ณ วดัมหาธาต ุภายในบรรจสุารีริกธาตุ
ของพระอรหันต พรอ้มกบัองคพ์ระพทุธรปูทองคา เงนิบรรจผุอบไมจ้นัทรแ์ดง และของมคี่าตา่งๆ ที
ประชาชนผูม้จีิตศรัทธานามาถวาย  

 วิธีบชูาพระธาตนุคร  ขา้วตอก นา้อบ ขา้วเหนยีวป้ิง ดอกไมส้มีว่ง ธปู 10 ดอก เทียน 2 เลม่ 

 คาถาบชูาพระธาตนุคร   โส มา ณะ กะ ริ ถา โธ 



 
 

 

6  WTNPM-VN001 นครพนม ดนิแดนศักดิส์ทิธิ ์บชูา 8 พระธาตปุระจ าวนัเกดิ ขอพรพญานาค 3วัน 1คนื 

 
09.30 น. น าทา่นสกัการะ พระธาตมุรกุขนคร (5) พระธาตปุระจ าวนัเกดิวนัพธุกลางคืน ณ วดัมรกุ สรา้งขึน้เมือ่ปี 

พ.ศ. 2536 เนือ่งในวโรกาสทีพ่ระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ทรงครองราชยค์รบ 50 
ปี องคพ์ระธาตกุ่ออิฐถือปูนเป็นผงัสี่เหลี่ยม ลกัษณะคลา้ยพระธาตพุนม แตม่ขีนาดเล็กกว่า และสงู
ประมาณ 40 เมตร  

 วิธีบชูาพระธาตมุรกุขนคร  ขา้วตอก นา้อบ ขา้วเหนยีวป้ิง ดอกบัวเทียน ธปู 12 ดอก 

เทียน 2 เลม่ 

 คาถาบชูาพระธาตมุรกุขนคร คะ พทุ ปัน ท ูทมั วะ คะ 

 
11.00 น. น าทา่นสกัการะ พระธาตเุรณ ู(6) พระธาตปุระจ าวนัเกดิวนัจนัทร ์ณ วดัพระธาตเุรณ ูจ าลองมาจากพระ

ธาตพุนมองคเ์ดมิ ภายในเจดยีบ์รรจพุระไตรปิฎก พระพทุธรปูทองค า พระพทุธรปูเงนิ เพชรนลิจนิดา 
หนอ่งา เคร่ืองกกธุภณัฑข์องพระยาและเจา้เมอืง รวมถึงสิ่งของอ่ืนๆ ที่ชาวบา้นบริจาค 

 วิธีบชูาพระธาตเุรณ ูขา้วตอก นา้อบ ขา้วเหนยีวป้ิง ดอกไมส้ีเหลือง ธปู 15 ดอก เทียน 2 เลม่ 

 คาถาบชูาพระธาตเุรณ ูอิ ระ ชา คะ ตะ ระ สา 



 
 

 

7  WTNPM-VN001 นครพนม ดนิแดนศักดิส์ทิธิ ์บชูา 8 พระธาตปุระจ าวนัเกดิ ขอพรพญานาค 3วัน 1คนื 

 กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (ม้ือท่ี4) 

บ่าย น าทา่นสกัการะ พระธาตพุนม (7) พระธาตปุระจ าคนเกดิ "ปีวอก" และ "วนัอาทิตย"์ ภายในพระธาตไุด้
บรรจอุรุังคธาตหุรือกระดกูสว่นหนา้อกของพระพทุธเจา้  

 วิธีบชูาพระธาตพุนม ขา้วตอก ขา้วเหนยีวป้ิง นา้อบ ดอกไมส้แีดง ธปู 6 ดอก เทียน 2 เลม่ 

 คาถาบชูาพระธาตพุนม อะ วิช ส ุนตุ สา นสุ ต ิ

 
 น าทา่นสกัการะ พระธาตศุรคีณู (8) พระธาตปุระจ าวนัเกดิวนัองัคาร ลกัษณะคลา้ยพระธาตพุนม ตา่งกนั

ที่ชัน้ที่ 1 ม ี2 ตอน เป็นรปูสี่เหลี่ยมประดบัรปูลายหินป้ัน และชัน้ที ่2 สัน้กว่าองคพ์ระธาตพุนม ภายใน
บรรจพุระอรหนัตธาตขุองพระโมคคลัลานะ พระสารีบตุร และพระสงักจัจายนะ ตามต านานของพระธาตุ
องคน์ี ้มกีษตัริยน์กัรบเป็นผูก้่อสรา้ง  

 วิธีบชูาพระธาตศุรคีณู ขา้วตอก นา้อบ ขา้วเหนยีวป้ิง ดอกไมส้ีชมพ ูธปู 8 ดอก เทียนขาว 2 เลม่ 

 คาถาบชูาพระธาตศุรคีณู ต ิหัง จะ โต โร ถิ นงั 



 
 

 

8  WTNPM-VN001 นครพนม ดนิแดนศักดิส์ทิธิ ์บชูา 8 พระธาตปุระจ าวนัเกดิ ขอพรพญานาค 3วัน 1คนื 

 
14.3 0 น. สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลบักรงุเทพฯ 

23.30 น. ถึงกรงุเทพฯ โดยประทบัใจ 

 
 
 
 
 

 
 

อตัราค่าบริการ ( รถบสั ) 

 
ก าหนดการเดินทาง ราคาท่านละ 

23-25 ตลุาคม 2563 3,490 บาท.- 

20-22 พฤศจิกายน 2563  3,490 บาท.- 

04-06 ธนัวาคม 2563 3,990 บาท.- 

10-12 ธนัวาคม 2563 3,490 บาท.- 

18-20 ธนัวาคม 2563 3,490 บาท.- 

31 ธนัวาคม 2563 – 02 มกราคม 2564  4,490 บาท.- 



 
 

 

9  WTNPM-VN001 นครพนม ดนิแดนศักดิส์ทิธิ ์บชูา 8 พระธาตปุระจ าวนัเกดิ ขอพรพญานาค 3วัน 1คนื 

พกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ 800 บาท 

 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเลือ่นการเดินทาง หรอืปรบัราคาคา่บรกิารข้ึน หรอืยกเลกิการ
เดินทาง ในกรณีท่ีมีผ ูร้ว่มคณะไมถึ่ง 15 ท่าน โดยบรษิทัจะแจง้ใหผ้ ูเ้ดินทางทราบ
ลว่งหนา้  หรอื ปรบัเปลีย่นเป็นรถต ูใ้นอตัราคา่บรกิาร (รถต ู)้ตามความเหมาะสม 

 

 
 

อตัราค่าบริการ (รถต ู)้ 

 
ก าหนดการเดินทาง ราคาท่านละ 

23-25 ตลุาคม 2563 4,990 บาท.- 

20-22 พฤศจิกายน 2563  4,990 บาท.- 

04-06 ธนัวาคม 2563  4,990 บาท.- 

10-12 ธนัวาคม 2563 5,490 บาท.- 

18-20 ธนัวาคม 2563 4,990 บาท.- 

31 ธนัวาคม 2563 – 02 มกราคม 2564  5,490 บาท.- 

พกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ 800 บาท 

 

หมายเหต ุ(กรณุาอ่านายละเอียดทกุขอ้หมายเหต)ุ 

1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดนิทางใหล้ะเอียดกอ่นท าการจอง 

2. กรณุาปฏบิตัรตามทีเ่จา้หนา้ทีแ่นะน า เพือ่เป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานทอ่งเทีย่วปลอดภยัดา้นสขุอนามยั) 
และเพื่อความปลอดภยัในการทอ่งเที่ยว 

3. กรณุาจองลว่งหนา้ก่อนเดนิทางอย่างนอ้ย 7 วนั 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิทีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรือปรบัราคาค่าบริการขึน้ หรือยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผี ูร้ว่ม
คณะไมถึ่ง 15 ทา่น โดยบริษทัจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้ 



 
 

 

10  WTNPM-VN001 นครพนม ดนิแดนศักดิส์ทิธิ ์บชูา 8 พระธาตปุระจ าวันเกดิ ขอพรพญานาค 3วัน 1คนื 

5. ก าหนดการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมูค่ณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภมูอิากาศใน
ขณะนัน้ โดยค านงึถึงความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป้นส าคัญ 

6. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิก หรือเลื่อนการเดนิทาง ในกรณีที่ผูเ้ดนิทางไมค่รบตามจ านวนที่ก าหนด 

 

อตัราค่าบรกิารทวัรน้ี์รวม 

1. รถบัสปรับอากาศ ทอ่งเที่ยวตามรายการ  

2. ค่าธรรมเนยีมสถานที่ทอ่งเที่ยว ตามที่ระบใุนรายการทวัร ์

3. พาหนะทอ้งถ่ิน(ถา้ม)ี ตามที่ระบใุนรายการทวัร ์

4. มคัคเุทศก ์ที่คอยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

5. ค่าประกนัอบุัตเิหตใุนระหว่างการเดนิทาง (ค่าประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง วงเงนิทา่นละ 
2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอบุตัเิหต ุวงเงนิไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท ตาม
เงือ่นไขกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบรกิารทวัรน้ี์ไม่รวม 

1. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอ่ืนๆ ทีน่อกเหนอืรายการทวัรท์ีร่ะบ ุอาท ิคา่อาหารและเคร่ืองดืม่ คา่รกัษาพยาบาล (ในกรณีทีเ่กดิ
จากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 

2. ค่าใชจ้่ายที่มกีารเปลี่ยนแปลงรายการทอ่งเที่ยว ที่เกิดจากผูเ้ดนิทางเอง 

3. ค่าธรรมเนยีมสถานที่ทอ่งเที่ยว ส าหรบัชาวตา่งชาติที่ตอ้งช าระเพิม่ อาทิ ค่าธรรมเนยีมอทุยานแห่งชาติ 

4. ค่าทิปมคัคเุทศก ์และพนกังานขบัรถ จ านวน 300 บาท/ลกูคา้ 1 ทา่น 

5. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% (เฉพาะในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษเีทา่นัน้) (กรณีตอ้งการ 
รบกวนแจง้ก่อนท าการช าระเงนิ) 

 

การจองทวัรแ์ละส ารองท่ีนัง่ 

1. กรณุาแจง้ชื่อ-นามสกลุ, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพทข์องผูจ้อง ส าหรับออกใบแจง้หนีแ้ละใบรับเงนิของทา่น  

2. ช าระค่าทวัร ์เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าไดท้ าการส ารองที่นัง่เสร็จสมบรูณ ์โดยการโอนเงนิเขา้ทาง
ธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด 

3. กรณุาสง่ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสอืเดนิทาง ใหท้างบริษทัฯ กอ่นการเดนิทาง 7 วนั เพือ่ใช ้
ส าหรบัการท าเอกสารประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างการเดนิทาง 

 

การยกเลิกการเดินทาง 

1. แจง้ยกเลิกมากกว่า 15 วัน ทา่นบริษทัฯจะคืนเงนิค่าใชจ้่ายทัง้หมด  

2. กรณีที่ทา่นแจง้ยกเลิกการเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วนั ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธ์ิคืนเงนิค่าใชจ้่ายทัง้หมดทกุกรณี 
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ขอ้แนะน าส าหรบัการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควิท 19 

มาตรการการบริการบนรถบริการ 

1. สมาชกิตอ้งใสห่นา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง  

2. กอ่นขึน้-ลงรถทกุครัง้  ทางบริษทัจะมมีาตรการ วดัไข ้ และ ลา้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอลบ์นรถงดใชห้อ้งน า้บนรถ
ตลอดการเดนิทาง  

3. ประตรูถ  เปิด-ปิด ประตเูดยีว 

4. กรณุากรอกรายละเอียดแบบฟอรม์  ต.๘-คค  (ทางบริษทั ปร้ินแบบฟอรม์นีใ้หท้กุทา่น  เมือ่ทา่นกรอกแลว้กรณุา
สง่คืนให ้ จนท.บริการบนรถบริการ) 

5. น า้ดืม่/น า้เปลา่  แจกใหว้นัละ 1 ขวด    
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