
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรม : 21246 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นครพนม   2 วนั 1 คนื 



 
 
 
 

โดยสายการบนิไทยสมายล ์ มีมคัคุเทศกดู์แลตลอดทรปิการเดินทาง 

เดินทางทกุวนั จนัทร-์องัคาร / พฤหสับด-ีศกุร ์/ ศกุร-์เสาร ์/ 

เสาร-์อาทิตย ์

ขนาดกระเป๋าสมัภาระส าหรบัพกพาข้ึนเครือ่งบนิ น ้ าหนกัรวมไม่เกนิ 7 กโิลกรมั 

 

หมายเหต ุเน่ืองจากตัว๋เครื่องบินของคณะ เป็นระบบสุ่ม Random ไม่สามารถลอ็คที่นัง่ได ้ที่นัง่อาจจะไม่ไดน้ัง่ตดิกนัและไม่สามารถ

เลอืกช่วงที่นัง่บนเครื่องบนิได ้ซึ่งเป็นไปตามเงือ่นไขของสายการบนิ 

 

หมายเหต ุกอ่นการเดินทาง 5 วนั ทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหท้ราบว่าทางคณะใชก้ารเดินทางโดยรถตูป้รบัอากาศ หรอื รถบสัปรบัอากาศ 

โดยจะระบใุหท้ราบในใบเตรยีมตวักอ่นการเดินทาง 

 

 

วนัแรกของการเดินทาง สุวรรณภมูิ – สนามบนินครพนม  – วดัมรุกขนคร – วดัพระธาตพุนมวรมหาวหิาร – 

หอสมดุแห่งชาต ิ– ลานพญาศรสีตัตนาคราช – โรงแรมที่พกั  อาหาร -/กลางวนั/ค า่ 

05.00 น. พรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภมูิ เคาน์เตอร ์D ชัน้ 4 ทางเขา้ประตู 2 น าท่านเช็คอนิรบัต ัว๋เครือ่งบนิ 

07.05 น. เหริฟ้าบนิตรงสู ่เมืองนครพนม โดยสายการบนิ ไทยสมายล ์เที่ยวบนิที่ WE30 

08.25 น. เดินทางถงึ เมืองนครพนม น าท่านเดินทางโดยรถ

ตูป้รบัอากาศ เดินทางเขา้สู ่วดัมรุกขนคร พระธาตุ

ประจ าวนัเกิด วนัพุธกลางคืน เช่ือกนัว่าผูท้ี่ไป

นมสัการพระธาตุ จะไดร้บัอานิสงสส์่งผลใหเ้กิด

ความดีความชอบ เพิม่ความรกั ความสามคัคี  



 
 
 
 

 การบูชา : ขา้วตอก น ้าอบ ขา้วเหนียวป้ิง ดอกบวัเทียน ธูป 12 ดอก เทยีน 2 เลม่ 

  

 น าท่านเขา้สู ่วดัพระธาตพุนมวรมหาวหิาร  

พระธาตปุระจ าวนัเกดิ วนัอาทติย ์เป็นพระธาตปุระจ าของเกดิปีวอก และคนเกดิวนัอาทติย ์เช่ือกนัวา่ ถา้

ใครไดม้านมสัการพระธาตคุรบ 7 คร ัง้ จะถอืว่าเป็น “ลูกพระธาตุ” ไดร้บัอานิสงคบ์ญุบารมี มีคนเคารพ

นบัถอื ชีวติดี เจรญิรุ่งเรอืง 

การบูชา : ขา้วตอก ขา้วเหนียวป้ิง น ้ าอบ ดอกไมส้แีดง ธูป 6 ดอก เทยีน 2 เลม่ 

 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ ม้ือที่ 1  

บ่าย น าท่านเขา้สู ่หอสมดุแห่งชาตเิฉลมิพระเกยีรติฯนครพนม หรอืหอสมดุแห่งชาตเิฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จ

พระนางเจา้สริกิติิ์พระบรมราชินีนาถ  ต ัง้อยู่ภายในศาลกลางจงัหวดันครพนม ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง 

จงัหวดันครพนม หอสมดุแห่งชาต ิเฉลมิพระเกยีรติฯ นครพนมแต่เดิมเคยเป็น ศาลากลางจงัหวดั

นครพนม (หลงัเกา่) มาก่อน สรา้งข้ึนคร ัง้แรกในปี พ.ศ.2458  มีความโดดเด่นที่น่าสนใจ คอื อาคาร

เกา่แกส่เีหลอืงสวยงามที่สรา้งดว้ยสถาปตัยกรรมผสมระหวา่งสถาปตัยกรรมไทยและยุโรป ในรูปแบบเรอ

เนสซอง  สรา้งข้ึนในปี พ.ศ. 2458 ตรงกบั รชัสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวัรชักาลที่ 5   

หอสมดุแห่งน้ี เป็นแหลง่รวบรวมมรดกทาง สตปิญัญาของชาตทิี่อยู่ในรูปของหนงัสอื สิง่พมิพ ์

โสตทศันวสัดุ หนงัสอืภาษาโบราณ หนงัสอืตวัเขียน จารกึ คมัภรีใ์บลาน หนงัสอืหา ยากที่ผลติข้ึนใน

ภมูิภาค เป็นแหลง่ศึกษา คน้ควา้ และวจิยัของ นกัวจิยั ครูผูส้อน อาจารย ์ขา้ราชการจากหน่วยงานต่าง 

ๆ นกัเรยีน นกัศึกษา และบุคคลทัว่ไปในทอ้งถิน่ รวมทัง้เป็นศูนยร์วบรวม อนุรกัษ ์สงวนรกัษาและ



 
 
 
 

เผยแพรท่รพัยส์นิทางปญัญา ของทอ้งถิน่ และเป็นแหลง่ในการศึกษา อบรมวชิาการดา้น

บรรณารกัษศาสตร ์ท าหนา้ที่ใหค้ าแนะน าปรกึษาในการจดัหอ้งสมดุในทอ้งถิน่ และสถานศึกษา 

 

ค า่  อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั ไม่รวมอยู่ในรายการเที่ยว  

 

ใหท่้านไดอ้สิระ บรเิวณรมิแม่น ้ าของ ของจงัหวดันครพนม และมีแลนดม์ารค์ คือ พญาศรสีตัตนาคราช 

เป็นองคพ์ญานาคทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของภาคอสีาน  มีความสวยงาม โดดเด่น องคพ์ญาศรีสตัต

นาคราช หลอ่ดว้ยทองเหลอืง มีน ้ าหนกัรวม 9,000 กก. เป็นรูปพญานาคขดหาง 7 เศียร ประดิษฐานบน

แท่นฐานแปด เหลีย่ม 

 



 
 
 
 

พกัที่  โรงแรมแลนมารค์นครพนม /โรงแรมฟอรจู์น ววิโขง หรอืเทยีบเท่า 

  พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

วนัที่สองของการเดินทาง วดัพระธาตุมหาชยั – สนามบนินครพนม – สนามบนิสุวรรณภมูิ  อาหาร เชา้/เที่ยง/- 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  ม้ือที่ 2 

หลงัจากรบัประทานอาหารเชา้ น าท่านเดินทางสู่ 

วดัพระธาตมุหาชยั พระธาตปุระจ าวนัเกดิ วนัพธุ

กลางว ัน เ ช่ือก ันว่าผู ้ที่ ไปนมัสการพระธาตุ

มหาชยั จะประสบแต่ชยัชนะในชีวิต จะเป็นนัก

ประสานสิบทิศ โอภาปราศรยัดี คา้ขายคล่อง 

พูดจามีคนเช่ือถอื 

การบูชา : ขา้วตอก น ้าอบ ขา้วเหนียวป้ิง ดอกบวั 

ธูป 17 ดอก เทยีน 2 เลม่ 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่  ม้ือที่ 3 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเขา้สูส่นามบนินครพนม 

15.40 น. น าท่านเหริฟ้ากลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ ไทยสมายล ์ เที่ยวบนิที่ WE33 

17.05 น. เดินทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพฯ พรอ้มความประทบัใจมิรูล้มื 

 

 

หมายเหต ุ: โปรแกรมทวัรเ์ป็นราคาพิเศษ อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ข้ึนอย ู่กบัสภาพดิน

ฟ้าอากาศ และปัจจยั อ่ืนๆท่ีอย ู่ นอกเหนือการควบคมุ โดยทางบริษัทจะค านึงถึงความ

ปลอดภยัของลกูคา้เป็นส าคญั 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

ราคาค่าบริการทัวร ์

วันที่เดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

ไม่มีราคาเด็ก 
พักเดี่ยว 

4-5 มกราคม 2564 5,999 บาท 1,300 บาท 

7-8 มกราคม 2564 5,999 บาท 1,300 บาท 

8-9 มกราคม 2564 6,999 บาท 1,300 บาท 

9-10 มกราคม 2564 6,999 บาท 1,300 บาท 

11-12 มกราคม 2564 5,999 บาท 1,300 บาท 

14-15 มกราคม 2564 5,999 บาท 1,300 บาท 

15-16 มกราคม 2564 6,999 บาท 1,300 บาท 

16-17 มกราคม 2564 6,999 บาท 1,300 บาท 

18-19 มกราคม 2564 5,999 บาท 1,300 บาท 

21-22 มกราคม 2564 5,999 บาท 1,300 บาท 

22-23 มกราคม 2564 6,999 บาท 1,300 บาท 

23-24 มกราคม 2564 6,999 บาท 1,300 บาท 

25-26 มกราคม 2564 5,999 บาท 1,300 บาท 

28-29 มกราคม 2564 5,999 บาท 1,300 บาท 

29-30 มกราคม 2564 6,999 บาท 1,300 บาท 

30-31 มกราคม 2564 6,999 บาท 1,300 บาท 

1-2 กมุภาพนัธ์ 2564 5,999 บาท 1,300 บาท 

4 - 5  กมุภาพนัธ์ 2564 5,999 บาท 1,300 บาท 

5-6 กมุภาพนัธ์ 2564 6,999 บาท 1,300 บาท 

6-7 กมุภาพนัธ์ 2564 6,999 บาท 1,300 บาท 

8-9 กมุภาพนัธ์ 2564 6,999 บาท 1,300 บาท 

11-12 กมุภาพนัธ์ 2564 5,999 บาท 1,300 บาท 



 
 
 
 

12-13 กมุภาพนัธ์ 2564 6,999 บาท 1,300 บาท 

13-14 กมุภาพนัธ์ 2564 6,999 บาท 1,300 บาท 

15-16 กมุภาพนัธ์ 2564 5,999 บาท 1,300 บาท 

18-19 กมุภาพนัธ์ 2564 5,999 บาท 1,300 บาท 

19-20 กมุภาพนัธ์ 2564 6,999 บาท 1,300 บาท 

20-21 กมุภาพนัธ์ 2564 6,999 บาท 1,300 บาท 

22-23 กมุภาพนัธ์ 2564 5,999 บาท 1,300 บาท 

25-26 กมุภาพนัธ์ 2564 7,999 บาท 1,300 บาท 

26-27 กมุภาพนัธ์ 2564 7,999 บาท 1,300 บาท 

27-28 กมุภาพนัธ์ 2564 7,999 บาท 1,300 บาท 

 1-2 มนีาคม 2564 5,999 บาท 1,300 บาท 

4-5 มนีาคม 2564 5,999 บาท 1,300 บาท 

5-6 มนีาคม 2564 6,999 บาท 1,300 บาท 

6-7 มนีาคม 2564 6,999 บาท 1,300 บาท 

8-9 มนีาคม 2564 5,999 บาท 1,300 บาท 

11-12 มนีาคม 2564 5,999 บาท 1,300 บาท 

12-13มนีาคม 2564 6,999 บาท 1,300 บาท 

 13-14 มนีาคม 2564 6,999 บาท 1,300 บาท 

15-16 มนีาคม 2564 5,999 บาท 1,300 บาท 

18-19 มนีาคม 2564 5,999 บาท 1,300 บาท 

19-20 มนีาคม 2564 6,999 บาท 1,300 บาท 

20-21 มนีาคม 2564 6,999 บาท 1,300 บาท 

22-23 มนีาคม 2564 5,999 บาท 1,300 บาท 

25-26 มนีาคม 2564 5,999 บาท 1,300 บาท 

26-27 มนีาคม 2564 6,999 บาท 1,300 บาท 
 



 
 
 
 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

1. ค่าต ัว๋เครือ่งบนิ ไป-กลบั น ้ าหนกัถอืข้ึนเครือ่งไดไ้ม่เกนิ 7 ก.ก. นน.กระเป๋า 15โล  

โดยสมัภาระที่จะถอืข้ึนเครือ่งบนิ ตอ้งไม่มีของมีคม กรรไกรตดัเลบ็ วตัถไุวไฟ 

ของเหลวสามารถโหลดไดไ้ม่เกนิขนาดบรรจุ 100 มล. 

2. ค่าเขา้สถานที่ท่องเที่ยว และค่ารถน าเที่ยวตามรายการ 

3. ค่าที่พกั จ านวน 1 คนื หอ้งละ 2-3 ท่าน  

4. ค่าอาหารท ัง้หมด 3 ม้ือ ตามรายการที่ระบใุนโปรแกรมการเดินทาง  

5. ค่าประกนัการเดินทางตามกรมธรรม ์ตามพระราชบญัญตักิารท่องเที่ยว (ตามกรมธรรม)์ วงเงนิท่านละ 1,000,000 

บาท 

6. ค่ารกัษาพยาบาล(ตามกรมธรรม)์ ภายในวงเงนิท่านละ 500,000 บาท 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม  

1. ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องด่ืมและค่าอาหารที่ส ัง่เพิ่มเองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด 

ฯลฯ 

2. ค่าน ้ าหนกักระเป๋าส าหรบัโหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ 

3. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  และ ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

4. ค่าทปิมคัคุเทศก ์และผูช่้วยมคัคุเทศก ์ 

5. ค่าใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดินทาง 

6. ไม่รวมค่าทปิมคัคุเทศก ์ท่านละ 300 บาท/ท่าน/ทรปิ 

 

 

 


