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วนัที& รายละเอียดการเดินทาง เช้า เที&ยง เยน็ 

1 ปั$ม ปตท.ดนิแดง-วภิาวด ี(ตรงขา้ม ม.หอการคา้) – จ.อุดรธานี - - - 

2 จ.อุดรธานี – ทะเลบวัแดง - คาํชะโนด - จ.หนองคาย – วดัไทยโพนพสิยั –  
จ.บงึกาฬ – วดัอาฮงศลิาวาส – เขา้ทีQพกั 

/ / / 

3 จ.บงึกาฬ – ภสูงิห ์– หนิสามวาฬ - ภทูอก – นํ$าตกถํ$าพระ – จ.นครพนม - 
พระธาตุทา่อุเทน - พญาศรสีตัตนาคราช – ถนนคนเดนิ - เขา้ทีQพกั 

/ / - 

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

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่  

พกั @-A ท่านต่อห้อง 
(ไม่มีราคาเดก็) 

พกัเดี&ยว 
(จ่ายเพิ&ม) 

 
จาํนวนที&นั &ง 

IJ - @I พฤศจิกายน @MNA (วนัหยดุพิเศษ IQ -@R) 6,088.- 1,200.- 9 

@M - @J พฤศจิกายน @MNA 5,988.- 1,200.- 9 

R@ – RM ธนัวาคม @MNA (วนัพ่อแห่งชาติ) 6,688.- 1,500.- 9 

RQ – I@ ธนัวาคม @MNA (วนัรฐัธรรมนูญ) 6,688.- 1,500.- 9 

IN – IQ ธนัวาคม @MNA 6,488.- 1,200.- 9 

@A – @N ธนัวาคม @MNA 6,488.- 1,200.- 9 

AR ธนัวาคม @MNA – R@ มกราคม @MNa 

(วนัขึdนปีใหม่) 
6,688.- 1,500.- 9 

RN - RQ มกราคม @MNa 6,488.- 1,200.- 9 

IA - IN มกราคม @MNa 6,488.- 1,200.- 9 

@R – @A มกราคม @MNa 6,488.- 1,200.- 9 

@f – AR มกราคม @MNa 6,488.- 1,200.- 9 

RA – RN กมุภาพนัธ ์@MNa 6,488.- 1,200.- 9 

IR – IA กมุภาพนัธ ์@MNa 6,488.- 1,200.- 9 

If – @R กมุภาพนัธ ์@MNa 6,488.- 1,200.- 9 

@a – @f กมุภาพนัธ ์@MNa (วนัมาฆบชูา) 6,688.- 1,500.- 9 
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วนัแรก   จ.กรงุเทพฯ – ปัdม ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้า) – จ.อดุรธานี 

18.00 น. พรอ้มกนัทีQจุดนดัพบ ณ ปัdม ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้า) โดยมเีจา้หน้าทีQทาง
บรษิทัฯ คอยให้การต้อนรบัและอํานวยความสะดวกแก่ท่าน ก่อนขึ'นรถมกีารตรวจวดัอุณหภูมิ
รา่งกาย และมเีจลแอลกอฮอลใ์หบ้รกิารตลอดการเดนิทาง 
*กรณุาเผื&อเวลาในการเดินทางมายงัจดุนัดหมาย เนื&องจากรถออกเดินทางตามเวลา หาก
ท่าน มาไม่ทนัเวลานัดหมาย ทางบริษทัขอสงวนสิทธิq ในการไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั dงสิdน  

19.00 น. จากนั $นนําท่านออกเดนิทางสู ่จ.อดุรธานี ระยะทางประมาณ ]^^ กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ _^ 
ชม. ระหวา่งทางใหท้า่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั และแวะเขา้หอ้งนํ$าตามความเหมาะสมของเสน้ทาง  
(6 ท่านขึdนไป คอนเฟิรม์ เดินทาง)  

วนัที&สอง    จ.อดุรธานี – ทะเลบวัแดง - คาํชะโนด - จ.หนองคาย - วดัไทยโพนพิสยั - จ.บงึกาฬ –  
  วดัอาฮงศิลาวาส – เข้าที&พกั 

เช้า นําทา่นเดนิทางถงึ อ.กมุภวาปี จ.อดุรธานี  
  ä บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร มืdอที& I 

นําท่านชม ทะเลบวัแดง หรือ บึงหนองหานกมุภวาปี อนัซนีแห่งสสีนัทีQธรรมชาตไิดส้รรคส์รา้งขึ$น 
ทะเลสาบนํ$าจดืขนาดใหญ่ทีQกนิพื$นทีQส่วนใหญ่อยู่ใน 
อ.กุมภวาปี กบับางส่วนในพื$นทีQ อ.ประจกัษ์ศลิปา
คมของ จ.อุดรธานี สถานทีQสาํคญัประจาํ อ.กุมภวาปี 
จ.อุดรธานี และหนองนํ$าใหญ่แห่งนี$ยงัมตีํานานผา
แดงนางไอ่ ความเชืQอเรืQองพญานาค ใน จ.สกลนคร 
ทีQยงัคงเลา่ขานต่อเนืQองกนัมา จนถงึทุกวนันี$  
**ด้วยธรรมชาติของดอกบวัสาย หรือบวัแดง 

นัdนจะบานในช่วงเช้าตรู่จนถึงเวลาประมาณ II.RR น. ช่วงเวลาดงักล่าวจะเป็นช่วงเวลาที&
ดอกบวับานสวยที&สุดในช่วงเดือนตุลาคม ถึง เดือนมีนาคม ของทุกปี ดอกบวัแดงในหนอง
หาน ซึ&งมีจาํนวนมากจะงอกงามโผล่จากนํdาขึdนมา โดยในเดือนตลุาคมบวัจะเริ&มแตกใบและ
เริ&มออกดอกตูมและบานเพิ&มขึdนเรื&อยๆ บวัจะออกดอกมีปริมาณมากที&สุดในช่วงเดือน
ธนัวาคม – กมุภาพนัธ ์และค่อยๆ ลดปริมาณลงในเดือนมีนาคม **ทั dงนีdการชมทะเลบวัแดง
จึงขึdนอยู่กบัสภาพอากาศของวนันัdน** อิสระให้ท่านได้ถ่ายรปูตามอธัยาศยั **ไม่รวมค่าเรือ
ชมทะเลบวัแดง** 

RA – RN มีนาคม @MNa 6,488.- 1,200.- 9 

IR – IA มีนาคม @MNa 6,488.- 1,200.- 9 

If – @R มีนาคม @MNa 6,488.- 1,200.- 9 

@a – @f มีนาคม @MNa 6,488.- 1,200.- 9 
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จากนั $นนําท่านเดนิทางสู่ อ.บ้านดงุ จ.อดุรธานี เขา้สู่ คาํชะโนด หรือ  หรือ วงันาคินทรค์าํชะ
โนด เชืQอวา่เป็นสถานทีQศกัดิ dสทิธิ dดนิแดนลี$ลบัของพญานาค เป็นทีQเคารพยาํเกรงและศรทัธาของคน
ในจังหวัดอุดรธานีและอีสานตอนบน คําชะโนดมี
ลกัษณะเป็น เกาะลอยนํ$า ทีQเต็มไปด้วยต้นชะโนด 
หรือ ต้นตาล ป่าคําชะโนดเป็นสถานทีQปรากฏใน
ตํานานพื$นบ้าน เชืQอว่าเป็นทีQสงิสถติของพญานาคปู่
ศรสีทุโธ ยา่ศรปีระทุมมา และสิQงลี$ลบัต่างๆ เกาะคาํชะ
โนดนั $น ไม่เคยจมนํ$า โดยมีความเชืQอทีQว่าเพราะมี
พญานาคคอยปกปักรกัษา มคีวามเชืQอทีQว่า คาํชะโนด 
เป็นสถานทีQขึ$นลงระหว่างมนุษยพภิพกบันาคพภิพ
ของพญาสทุโธนาคราช ผูส้รา้งแมนํ่$าโขงและ 
เป็นเจา้ของปลาบกึ เมืQอพญานาคสทุโธนาคขึ$นมาบนมนุษยพภิพกจ็ะเป็นมนุษยแ์ละมชีืQอ  เรยีกวา่

เจา้ปู่ ศรสีทุโธ จุดไฮไลตข์องทีQนีQตอ้งไมพ่ลาด "บ่อคาํชะ
โนด" เป็นบ่อทีQมนํี$าไหลจากใตด้นิ ระดบันํ$าจะไมเ่คยลด
หรือเพิQมเลย และมีความเชืQอว่าเป็นประตูเชืQอมไปสู่
เมอืงบาดาล นักท่องเทีQยวทีQมาจะโยนเหรยีญบาท หา้
บาท สบิบาทลงไปในบ่อตามความเชืQอส่วนบุคคล นํา
นํ$ ามาดืQมกินและลูบตามร่างกาย เพราะเชืQอว่าช่วย
รกัษาโรคได ้หรอืตกันํ$าใสข่วด และเกบ็กลบัไปสกัการะ

เพืQอความเป็นสริมิงคลแก่ชวีติ แต่ปัจจุบนัทางกรรมการวดัหา้มโยนเหรยีญลงไปในบ่อ เพืQอเป็น
การรกัษาความสะอาด  

  

- ข้อห้ามของคาํชะโนด 
_. หา้มใสร่องเทา้ทั Qวทั $งบรเิวณป่า หมวก แวน่ตา รม่  
h. หา้มนําเครืQองดืQมแอลกอฮอล ์บุหรีQ หา้มเดด็ขาด  
i. หา้มใสเ่สื$อสแีดง 

- N กฎของคาํชะโนด 
_. ไมจุ่ดธปูเทยีนบชูาในป่าคาํชะโนด      h. ใหนํ้าพานบายศรหีรอืเครืQองเซ่นไหวก้ลบั เพืQอลดขยะ 
i. ไมโ่ยนเหรยีญลงในบ่อนํ$าศกัดิ dสทิธิ d     j. งดปลอ่ยปลาและสตัวนํ์$าลงไปในแหลง่นํ$า 
k. ไมผ่กูผา้แพร l ส ี                         ]. ไมท่าแป้งหรอืขดัถตูน้ไม ้

 
เที&ยง  ä บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร มืdอที& @ 
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บา่ย เดนิทางสู ่จ.หนองคาย นําทา่นชม วดัไทยโพนพิสยั ทีQตั $งอยูบ่รเิวณรมิฝั Qงโขงหน้าวดัไทยเป็นจุดชม
บั $งไฟพญานาคทีQไดร้บัความนิยมทีQสุดของ จ.หนองคาย นอกจากจะเป็นสถานทีQชมบั $งไฟพญานาค 
และยงัมสีิQงทีQน่าสนใจกค็อื  รปูปั$นพญานาคนาคปรก o เศยีร “นาคชยัยญั” ทีQตั $งโดดเด่นอยูร่มินํ$าโขง 

และอกีหนึQงจุดทีQพลาดไม่ได ้ถํ$าเมอืงบาดาลจําลอง 
ตํานานเล่าขานกนัถงึเมอืงหลวงของพญานาคแห่ง
โลกบาดาลใตแ้มนํ่$าโขง เชืQอกนัว่าอยู่ทีQรมิแมนํ่$าโขง
หน้าวดัไทย โดยประตูทางเขา้เมอืงบาดาลจะเชืQอม
เขา้ไปในลาํตวัของพญานาค ซึQงจะลอดเขา้ทางสว่น
ทอ้งของพญานาค และจะมุดออกทางส่วนหางของ
พญานาค ภายในแบ่งเป็นถํ$าจําลอง l ห้อง แต่ละ

หอ้งแสดงถงึเรืQองราวของเมอืงบาดาล เช่นหอ้งสมบตัพิญานาค จําลองถํ$าใตบ้าลทีQเป็นทีQเกบ็สมบตัิ
ของพญานาคเอาไว ้ทั $งแกว้แหวนเงนิทอง ผนงัหอ้งเป็นสทีอง บรเิวณทางเดนิประดบัดว้ยจติกรรมฝา
ผนังทีQงดงาม เล่าเรืQองราวถึงตํานานของพญานาคและโลกบาดาล อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตาม
อธัยาศยั 
เดนิทางสู ่จ.บงึกาฬ นําทา่นชม วดัอาฮงศิลาวาส ตั $งอยูร่มิฝั Qงแมนํ่$าโขงบรเิวณแก่งอาฮง แอ่งนํ$าขนาด
ใหญ่จากฝั Qงไทยถงึฝั QงลาวทีQมคีวามยาวประมาณ
ร้อยกว่าเมตร วัดอาฮงศิลาวาส เป็นแหล่ง
ทอ่งเทีQยวทีQสาํคญัแหง่หนึQงในจงัหวดับงึกาฬ  ดว้ย
เหตุทีQมวีวิทวิทศัน์ทีQสวยงาม พื$นทีQติดกบัแม่นํ$า
โขงเป็นแนวโคง้ยาวประกอบกบัมเีรืQองเล่าสบืต่อ
กันมาเกีQยวกับความเชืQอเรืQองพญานาค ทําให้
นักท่องเทีQยวนิยมแวะมาทีQวดัอาฮง และแก่งอาฮง 
อย่างไม่ขาดสาย มคีวามเชืQอกนัว่าบรเิวณหน้าวดั คอื จุดทีQลกึทีQสุดของแม่นํ$าโขงซึQงมคีวามลกึ 200 
เมตร บรเิวณนี$จะมนํี$าจะไหลเชีQยววนจนเป็นหลุมรปูกรวย หากมพีวกเศษไม ้ใบไมห้รอืวตัถุเลก็ๆ ตดิ
อยู่จะถูกกระแสนํ$าหมุนวนเป็นรูปกรวยประมาณ 20-30 นาที แล้วจึงหลุดเคลืQอนไปในทีQอืQน เมืQอมี
กระแสนํ$าไหลเชีQยวมาอกีกจ็ะต่อตวัเป็นรปูกรวยขึ$นมาใหม่เกดิสลบักนัไปตลอดทั $งวนั จงึทําใหเ้ชืQอว่า
ทีQนีQคอื จุดทีQเป็น สะดอืแมนํ่$าโขง ในชว่งเดอืนมนีาคมถงึพฤษภาคมของทุกปี สามารถมองเหน็แก่งอาฮง 
แก่งหนิกลางลาํนํ$าโขงปรากาฎขึ$นมาเหนือนํ$า กลุ่มหนิมชีืQอเรยีกตามลกัษณะของหนิ เช่น หนิลิ$น นาค 
หนิปลาเข ้ถํ$าปลาสวาย เป็นตน้ อิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายรปูริมแม่นํdาโขงตามอธัยาศยั 

เยน็   ä บริการอาหารเยน็ ณ ร้านอาหาร มืdอที& A 
ที&พกั โรงแรมที&พกั จ.บงึกาฬ ระดบั A ดาว หรือเทียบเท่า 

(ชื&อโรงแรมที&ท่านพกัทางบริษทัจะทาํการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย M วนัก่อนวนัเดินทาง) 
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วนัที&สาม    จ.บงึกาฬ – ภสิูงห ์– หินสามวาฬ - วดัภทูอก - นํdาตกถํdาพระ - จ.นครพนม –  
 พระธาตทุ่าอเุทน – พญาศรีสตัตนาคราช – เข้าที&พกั 

เช้า   ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที&พกั มืdอที& a 
จากนั $นนําท่านเดินทางสู่  ภูสิงห์ หนึQ งในจุดสถานทีQ
ทอ่งเทีQยวทีQน่าสนใจของภสูงิหก์ค็อื หินสามวาฬ ตั $งอยูใ่น
เขตพื$นทีQอนุรกัษ์ในเขตป่าสงวนแห่งชาตป่ิาดงด ิ บกะลา 
ป่าภสูงิห ์และป่าดงสชีมพ ูในพื$นทีQของภสูงิหเ์องเตม็ไป 
ด้วยกลุ่มของก้อนหินรูปทรงต่าง ๆ หน้าผา และถํ$า 
กระจายอยูท่ ั Qวพื$นทีQ เกดิเป็นความสวยงามทีQชวนใหส้ะกดสายตานกัท่องเทีQยว รวมถงึหนิสามวาฬ 
ทีQมลีกัษณะเป็นหนิขนาดใหญ่ตดิหน้าผาสูง แยกตวัเป็น i ก้อน มอีายุประมาณ lk ลา้นปี หนึQง
เดยีวของโลก ความพเิศษของหนิสามวาฬอยู่ตรงทีQ เมืQอมองดูจากระยะไกล หนิสามก้อนนี$จะดู
คลา้ยกบัฝงูครอบครวัวาฬ ทีQประกอบดว้ยพอ่วาฬ แมว่าฬ และลกูวาฬ ซึQงเรยีกตามขนาดของหนิ
แต่ละกอ้น **การเดินทางขึdนภสิูงหจ์ะต้องเปลี&ยนเป็นรถท้องถิ&นของทางอทุยาน** 
นําทา่นขึ$นชม ภทูอก เป็นทีQตั $งของวดัเจตยิาศรวีหิาร (วดัภทูอก) อยูใ่นอาณาเขตบา้นคาํแคน ตาํบล

นาสะแบง จ.บงึกาฬ โดยมพีระอาจารยจ์วน กุลเชฏโฐ 
เป็นผูก่้อตั $ง ในภาษาอสีานแปลว่า ภูเขาทีQโดดเดีQยว ภู
ทอก ม ีh ลูก คอืภูทอกใหญ่และภูทอกน้อยส่วนทีQนัก
แสวงบุญและ นักท่องเทีQยวทั Qวไป สามารถชมไดค้อื ภู
ทอกน้อย ส่วนภูทอกใหญ่อยู่ห่างออกไป ยงัไม่เปิดให้
นักท่องเทีQยวชม ซึQงเป็นจุดเริQมตน้การ **เดินเท้าขึdนสู่

ยอดภทูอก** จุดเด่นของภูทอกก็คอื สะพานไม้และ
บนัไดขึ$นชมทศันียภาพรอบ ๆ ภูทอก ใชเ้พยีงแรงงานคนสรา้งบนัได เวยีนไปมา รอบภูทอกแบบ 
i]^ ซึQงมทีั $งหมด l ชั $น ใชเ้วลาในการก่อสรา้งนานถงึ k ปีเตม็จากชั $น _-l จะมบีนัไดไมใ้หเ้ดนิแบบ 
ตรงทอดยาวจนถงึจดุสงูสดุของยอดภทูอก และตั $งแต่ชั $นทีQ i เป็นตน้ไปนกัทอ่งเทีQยวสามารถเดนิชม 
แบบสะพานเวยีนรอบเขาซึQงจะ ไดเ้หน็ มุมมองทีQแตกต่างไปเรืQอย ๆ บนัไดทีQทอดขึ$นสูย่อดภูทอกนี$
เปรยีบเสมอืนเสน้ทางธรรมทีQน้อมนํา สตับุรษุ ใหพ้น้โลกแหง่โลกยีะ สูโ่ลกแหง่ โลกุตระหรอืโลกแหง่ 
การหลุดพน้ดว้ย ความเพยีรพยายามและมุง่มั Qน **ภทูอก ปิดไม่ให้นักท่องเที&ยว ขึdนในวนัที& 10 -
16  เมษายน ของทกุปี** 
จากนั $นนําทา่นชม นํdาตกถํdาพระ หรือ นํdาตกถํdาพระภวูวั **นําท่านนั &งเรือท้องถิ&นและเดินเท้า

เข้าไป I กม.** ตั $งอยูบ่รเิวณเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าภูววั เป็น
นํ$าตกขนาดใหญ่ i ชั $น ทีQไหลอยูบ่นภเูขาหนิทรายขนาดใหญ่ 
เป็นสถานทีQท่องเทีQยวพกัผ่อนหย่อนใจของนักท่องเทีQยวทีQมา
เทีQยวชมความงามของนํ$าตก นอกจากนี$ยงัมแีอ่งนํ$าขนาด
ใหญ่และร่องนํ$าทีQสามารเล่นเป็นสไลเดอรไ์ด ้ทาํใหเ้ล่นนํ$ากนั
ในลาํธารกนัไดอ้ยา่งสนุกสนาน แต่นํ$าตกจะมนํี$ามากในฤดฝูน

ช่วงเดือนกรกฎาคม-ต้นตุลาคม เท่านั $น ** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิq ในการเปลี&ยนแปลง
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โปรแกรมในเดือน พ.ย. ในกรณีที&ปริมาณนํdาตกถํdาพระลดลงจนไม่สามารถเข้าชมได้ เป็น
โปรแกรมอื&นตามความเหมาะสมและคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูร่้วมเดินทางเป็นสาํคญั** 
 

เที&ยง   ä บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร มืdอที& M  
บา่ย เดนิทางสู ่อ.ท่าอเุทน จ.นครพนม นําทา่นสกัการะ พระธาตทุ่าอเุทน พระธาตุประจาํวนัเกดิวนัศุกร ์

ตั $งอยูใ่นเสน้ทางเดยีวกบัสะพานมติรภาพไทย-ลาว 3 ใกลก้บั
ทีQว่าการอําเภอท่าอุเทน พระธาตุท่าอุเทนมีลกัษณะเป็น
เจดยีก่์ออฐิถอืปนูอยูใ่นผงัสีQเหลีQยม กล่าวกนัวา่จาํลองแบบ
มาจากพระธาตุพนม แต่มสีดัสว่นขององคธ์าตุทีQเลก็กวา่ ผู้
ทีQไปนมสัการพระธาตุแห่งนี$จะได้ร ับอานิสงส์ให้ชีวิตมี
ความรุง่โรจน์เปรยีบเสมอืนพระอาทติยข์ึ$นยามรุง่อรณุ  
จากนั $นนําท่านชม พญาศรีสตัตนาคราช  แลนดม์ารค์แห่ง
ใหมข่อง จ.นครพนม ประดษิฐานรมิฝั Qงแมนํ่$าโขง บนลานศรสีตัตนาคราช  หน้าสาํนกังาน ป่าไม ้ถนน

สุนทรวิจิตร ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม เป็นองค์
พญานาคทองเหลอืงทีQใหญ่ทีQสุดของภาคอสีาน  มคีวาม
สวยงาม โดดเด่น องค์พญาศรสีตัตนาคราช หล่อด้วย
ทองเหลอืง มนํี$าหนกัรวม 9,000 กก. เป็นรปูพญานาคขด
หาง 7 เศยีร ประดษิฐานบนแท่นฐานแปด เหลีQยม กวา้ง 
6 เมตร ความสูงทั $งหมดรวมฐาน 15 เมตร สามารถพ่น
นํ$าได ้ตามทีQทราบกนัว่าพีQน้องชาวไทย-ลาว มคีวามเชืQอ

ผูกพนั อยู่กบัองคพ์ญานาค เช่นเดยีวกบัความผูกพนัในลํานํ$าโขง ตั $งแต่รุ่นปู่ ย่าลว้นศรทัธาในความ
ศกัดิ dสทิธิ dของพญานาค ในฐานะทีQเป็น ผูดู้แลปักปักษ์รกัษาแถบลุ่มนํ$าโขง รกัษาพุทธศาสนา รวมถงึ
องค์พระธาตุพนม จากนั $นให้ท่านได้เดนิเล่นทีQ ถนนคนเดินนครพนม หรือ Maekhong Walking 
Street ณ บรเิวณ ชุมชนยา่นหอนาฬกิา รมิฝั Qง
แม่ นํ$ าโขง ซึQ งเป็นชุมชนเก่าแก่ ทีQได้ร ับ
วฒันธรรมจาก จนี ฝรั Qงเศษ และเวยีดนาม มี
หอนาฬกิาทีQชาวเวยีดนามสรา้งไวเ้ป็นอนุสรณ์ 
ก่อนเดนิทางกลบัเวยีดนาม และในบรเิวณชุมชนดงักล่าวนี$ยงัคงปรากฎ"บา้น
รมิโขง" ทีQเก่าแก่เกอืบ _^^ ปี ใหค้นรุ่นหลงัไดม้าเหน็วฒันธรรมของ จงัหวดั
นครพนม ในอดีต เทศบาลเมืองนครพนม ได้เห็นความสําคัญของชุมชนย่านหอนาฬิกาทีQเคย
เจรญิรุง่เรอืงในอดตี  
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เยน็   ä อิสระอาหารเยน็ ณ ถนนคนเดิน ชอ็ป ชิม อาหารขึdนชื&อของท้องถิ&น เช่น ข้าวเกียบปาก
หม้อ, ข้าวจี&, ขนมครก และอาหารอื&นๆอีกมากมาย 

 
 
 
 
 
 
ที&พกั โรงแรมที&พกั จ.นครพนม ระดบั A ดาว หรือเทียบเท่า 

(ชื&อโรงแรมที&ท่านพกัทางบริษทัจะทาํการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย M วนัก่อนวนัเดินทาง) 

วนัที&สี&  จ.นครพนม – พระธาตนุคร – พระธาตเุรณู – พระธาตพุนม - จ.กรงุเทพฯ 

เช้า   ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที&พกั มืdอที& N 
นําท่านสกัการะ พระธาตุนคร พระธาตุประจําวนัเกิดของคนเกิดวนัเสาร์ 
ประดษิฐานทีQวดัมหาธาตุ ถ.สุนทรวจิติร อ.เมอืง บรเิวณรมิฝั Qงโขง ภายในองค ์
พระธาตบรรจุพระอรหนัตสารรีกิธาตุ พรอ้มกบัองค์พระพุทธรูปทองคํา และ
ของมคี่าต่างๆ ทีQประชาชนผูม้จีติศรทัธาไดถ้วายผูท้ีQไป นมสัการพระธาตุแห่ง
นี$จะไดร้บัอานิสงส ์เสรมิบุญบารม ีและมอีาํนาจวาสนาเป็นเจา้คนนายคน  

การบูชา : ขา้วตอก นํ$าอบ ขา้วเหนียวปิ$ ง ดอกไมส้ฟ้ีา (หรอืนํ$าเงนิ) ธูป h_ 
ดอก เทยีน h เลม่  
คาถาบชูา : ทอ่งคาถาประจาํวนัเกดิวา่ วา โธ โน อะ มะ มะ วา 

นําท่านสกัการะ พระธาตุเรณู พระธาตุเรณูนอกจากเป็นพระธาตุประจําเมอืงเรณูนครแลว้ ยงัเป็นพระ
ธาตุประจาํวนัเกดิของผูท้ีQเกดิวนัจนัทรด์ว้ย สรา้งราวปี พ.ศ.๒๔๖๐-
๒๔๖๓ องคพ์ระธาตุจาํลองมาจากพระธาตุพนมองคเ์ตม็ ก่อนทีQกรม
ศิลปากรจะเข้ามา บูรณะในปี พ.ศ.๒๔๙๓ แต่มีขนาดเล็กกว่า 
ภายในบรรจุพระไตรปิฎก พระพุทธรูปทองคํา พระพุทธรูปเงนิ 
เครืQองกกุธภณัฑข์องพระยา และเจา้เมอืง และของมคี่าทีQประชาชน
มีศรทัธาบริจาค ต่อมาได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ในปี พ.ศ.

๒๕๕๙ ภายในโบสถเ์ป็นทีQประดษิฐานพระองคแ์สน พระคูบ่า้นคูเ่มอืงเรณูนคร พระพทุธรปูศลิปะแบบลาว 
ปางสมาธ ิพทุธลกัษณะสวยงามมาก บรเิวณวดัมลีานวฒันธรรม ผูไ้ทยเรณูนคร โรงละครเมอืง เว ไวค้อย
ตอ้นรบัแขกบา้นแขกเมอืงและนกัท่องเทีQยว ทั $งยงัมรีา้นจาํหน่ายสนิคา้ OTOP และผา้พื$นเมอืงทีQ ไมค่วร
พลาดเลอืกชมเลอืกซื$อ  

การบชูา : ขา้วตอก นํ$าอบ ขา้วเหนียวปิ$ง ดอกไมส้เีหลอืง ธปู 15 ดอก เทยีน 2 เลม่  
คาถาบชูา : ทอ่งคาถาประจาํวนัเกดิวา่ อ ิระ ชา คะ ตะ ระ สา 
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จากนั $นนําท่านสกัการะ พระธาตพุนม ตั $งอยูร่มิฝั Qงโขง ณ วดัพระธาตพุนมวรมาหาวิหาร เป็นวดั
พระอารามหลวง ชั $นเอก ชนิดวรมหาวหิาร ปัจจุบนัม ีพระเทพวรมุนี เป็นเจา้อาวาส ตั $งแต่ ปี พ.ศ. 

hkjo-ปัจจุบนั ประดษิฐาน ณ รมิฝั Qงแมนํ่$าโขง ถนนชยางกูร 
บ้านธาตุพนม ตําบลธาตุพนม อําเภอธาตุพนม จังหวดั
นครพนม มลีกัษณะเป็นเจดยี์รูปสีQเหลีQยมจตุรสัก่อด้วยอฐิ 
กวา้งดา้นละ _h.ii เมตร สงู ki.] เมตร มกีําแพงลอ้มองค์
พระธาตุ j ชั $น องค์พระธาตุตั $งอยู่บนภูกําพรา้ (เนินดนิสูง
จากพื$นธรรมดาประมาณ i เมตร) ภายในบรเิวณมบีงึขนาด

ใหญ่เรยีกวา่บงึธาตุพนม ในวนัเพญ็เดอืน i ถงึ แรม _ คํQา เดอืน i ของทุกปีจะมงีานประจาํปีเพืQอเป็น
การนมสัการพระธาตุพนม เป็นพระธาตุประจาํของเกดิปีวอก และคนเกดิวนัอาทติย ์เชืQอกนัวา่ ถา้ใคร
ไดม้านมสัการพระธาตุครบ l ครั $ง จะถอืว่าเป็น “ลูกพระธาตุ” ไดร้บัอานิสงคบุ์ญบารม ีมคีนเคารพ
นบัถอื ชวีติด ีเจรญิรุง่เรอืง 

การบชูา : ขา้วตอก ขา้วเหนียวปิ$ง นํ$าอบ ดอกไมส้แีดง ธปู ] ดอก เทยีน h เลม่ 
คาถาบชูา : ทอ่งคาถาประจาํวนัเกดิวา่ อะ วชิ ส ุนุต สา นุส ต ิ

เที&ยง   ä บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร มืdอที&  f ลิdมรสอาหารเวียดนาม ที&ต้องห้าม!! 
พลาดเมื&อมาถึง จ.นครพนม  

 
 
 
 
   
 
 
 
 
บา่ย สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางกลบัสู ่จ.กรงุเทพฯ ระยะทางประมาณ 600 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

10 ชม. ระหวา่งทางใหท้า่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั และแวะเขา้หอ้งนํ$าตามความเหมาะสมของเสน้ทาง 
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หมายเหต ุ: บริษทัขอสงวนสิทธิq  เปลี&ยนแปลงรายการทวัรไ์ด้ตามความเหมาะสม อนัเนื&องจากสภาวะ

อากาศ, การเมือง และเหตสุดุวิสยัต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ และ

ความปลอดภยัของผูร่้วมเดินทางเป็นสาํคญั 

 

มาตรการดแูลป้องกนัการติดเชืdอโควิด-IQ ของเรา 

v ตรวจวดัอุณหภมูก่ิอนเดนิทาง 
v ฉีดพน่ฆา่เชื$อภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพกั 
v การจดัโต๊ะอาหารเป็นไปตามนโยบายของรฐั  
v มเีจลแอลกอฮอลใ์หบ้รกิารตลอดการเดนิทาง 

 
เอกสารประกอบการเดินทาง  
สาํเนาบตัรประชาชน ใชส้าํหรบัการทาํประกนัการเดนิทาง กรณีทีQทา่นเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายทา่น) กรณุา
แจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีQใหท้ราบ    ***** รบกวนส่งพรอ้มกบัหลกัฐานการชาํระเงนิ ***** โปรดตรวจสอบ 
บตัรประชาชน: จะตอ้งไมห่มดอาย ุ

 
อตัราค่าบริการนีdรวม  

ü คา่รถตูป้รบัอากาศนําเทีQยวตามรายการ 
ü ทีQพกัตามทีQระบุ หรอืเทยีบเทา่ (พกั 2-3 ทา่น/หอ้ง) 
ü บรกิารนํ$าดืQม  วนัละ _ ขวด/ทา่น 
ü คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีQต่าง ๆ ตามรายการทีQระบุ    
ü คา่อาหาร ตามรายการทีQระบุ  
ü มคัคเุทศกนํ์าเทีQยวตลอดการเดนิทาง 
ü ค่าเบี$ยประกนั อุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทางท่องเทีQยว วงเงนิประกนัท่านละ k^^,^^^ บาท ( ไม่คลอบ

คลุมถงึ สุขภาพ อาการเจบ็ป่วย หรอื โรคประจําตวั ) กรณีเสยีชวีติ จากอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง
ทอ่งเทีQยว วงเงนิประกนัทา่นละ _,^^^,^^^ บาท  (เงืQอนไขตามกรรมธรรม)์  

 
อตัราค่าบริการนีd  ไม่รวม 

× ภาษมีลูคา่เพิQม 7 %  
× ค่าใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทาํหนงัสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครืQองดืQม ค่าซกัรดี ค่า

มนิิบารใ์นหอ้งและคา่พาหนะต่างๆ ทีQมไิดร้ะบุในรายการ 
× คา่ธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีQของชาวต่างชาตทิีQเพิQมเตมิตามการจา่ยจรงิ 
× คา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ j^^ บาท/ทรปิ (ชาํระทุกทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ h ปี) 
× ชาวต่างชาต ิชาํระเพิQมทา่นละ l^^ บาท 
× คา่อาหารสาํหรบัทา่นทีQทานเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารสาํหรบัมสุลมิ 
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เงื&อนไขการจอง 
มดัจาํท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และชาํระเงนิคา่ทวัรส์ว่นทีQเหลอืก่อนวนัเดนิทางอยา่งน้อย h^ วนั (การไม่
ชาํระเงนิคา่มดัจาํ หรอืชาํระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงบัการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตุใด ผูจ้ดัมสีทิธยิกเลกิ
การจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

 
เงื&อนไขการยกเลิก และคืนค่าทวัร ์
• ยกเลกิก่อนการเดนิทางตั $งแต่ i^ วนัขึ$นไป คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหกัคา่ใชจ้า่ยทีQเกดิขึ$นจรงิ 
• ยกเลกิก่อนการเดนิทาง _k-ho วนั ยดึเงนิ k^% จากยอดทีQลกูคา้ชาํระมา และเกบ็คา่ใชจ้า่ยทีQเกดิขึ$นจรงิ(ถา้ม)ี 
• ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกวา่ _kวนั ขอสงวนสทิธิ dยดึเงนิเตม็จาํนวน 

* กรณมีเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษิทัทวัร ์คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหกัคา่ใชจ้า่ยทีQเกดิขึ$นจรงิ(ถา้ม)ี 
* คา่ใชจ้า่ยทีQเกดิขึ$นจรงิ อาทเิชน่ คา่โรงแรม คา่มดัจาํรา้นอาหาร และคา่ใชจ้า่ยจาํเป็นอืQนๆ 

 
หมายเหต ุ:  
- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิq ที&จะเลื&อนการเดินทางกรณีที&มีนักท่องเที&ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า N ท่าน  
- บริษทัขอสงวนสิทธิq  ในการไม่รบัผิดชอบใดๆทั dงสิdน หากเกิดสิ&งของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่

ว่ากรณีใดๆกต็าม และ ขอสงวนสิทธิq ในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ&งของไว้ที&
โรงแรมและจาํเป็นต้องส่งมายงัจดุหมายปลายทางตามที&ท่านต้องการ  

- บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั dงสิdน หากเกิดกรณี การประท้วง, การนัดหยดุงาน, การก่อการจลาจล, 
ภยัธรรมชาติ, การนําสิ&งของผิดกฎหมาย ซึ&งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัฯ 

- เมื&อท่านตกลงชําระเงินค่าทวัร์ทั dงหมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั
เงื&อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั dงหมด  

- มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการให้คาํสญัญาใด ๆ  ทั dงสิdนแทนผูจ้ดั นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของผูจ้ดักาํกบัเท่านัdน 

- สภาพการจราจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาล หรือ วนัเสารอ์าทิตย ์รถอาจจะติด อาจทาํ
ให้เวลาในการท่องเที&ยวแต่ละสถานที&น้อยลง อาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางครั dงที&ต้อง
เร่งรีบ เพื&อให้ได้ท่องเที&ยวตามโปรแกรม 

- เมื&อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ&ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือ
ว่าท่านสละสิทธิq  ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั dงสิdน 

- หลงัจากท่านชาํระค่าทวัรค์รบตามจาํนวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทัจะนําส่งใบนัดหมายและเตรียม
ตวัการเดินทางให้ท่านอย่างน้อย A หรือ M วนั ก่อนออกเดินทาง 

- กรณีที&โปรแกรมมีที&พกั ทางบริษัทจะจดัที&นอนเป็นลกัษณะ @ เตียงหรือ A เตียง ทางบริษัทไม่มี
นโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกค้าที&ไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีที&ท่านเดินทาง 1 ท่าน จาํเป็นต้องชาํระ
ค่าห้องพกัเดี&ยวตามที&ระบ ุ 

 

** เมื&อท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื&อนไข

ข้อตกลงทั FงหมดนีFแล้ว ** 


