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วนัที ่ โปรแกรม เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรม 

1 กรงุเทพฯ-นครพนม     

2 

วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร-วัดพระธาตุ
เรณู-วัดพระธาตทุ่าอเุทน-ลานพญาศรสีัตต
นาค ร าช - Jungle Space Cafe & Bistro-
ถนนคนเดนินครพนม 

   
โรงแรมนครพนม 
หรอื เทยีบเทา่ 
 

3 
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว  แห่งที่  3-  
วัดธาตมุหาชยั-กรงุเทพฯ 
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วนัที ่1 : กรงุเทพฯ-นครพนม 
19.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สวนลุมไนท์บาซาร์ รชัดาภิเษก ออกเดินทางด้วย  

รถตูป้รบัอากาศ VIP รุน่ใหม ่มุง่หนา้สู ่จงัหวดันครพนม  
20.00 น. ออกเดินทางสู่จงัหวดันครพนม บริการอาหารเย็นแบบ box set (1) 
   ใหท้า่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วนัที ่2 : วดัพระธาตุพนมวรมหาวหิาร-วดัพระธาตุเรณู-วดัพระธาตุทา่อุเทน-ลาน
พญาศรีส ัตตนาคราช-Jungle Space Cafe & Bistro-ถนนคนเดิน
นครพนม 

 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ รา้นอาหาร (2) 
 น าท่านเดนิทางไปสักการะ วดัพระธาตุพนมวรมหาวหิารพระธาตุประจ าปีเกดิ

ของปีวอกและผูท้ี่เกดิวันอาทติย์ เป็นสถานที่อันศักดิส์ทิธิถ์งึคราวพระราชพิธี
ราชาภเิษกทุกรัชกาล จะตอ้งน าน ้าจากสถานทีอ่ันศักดิส์ทิธิไ์ปร่วมพธิดีว้ยเพือ่
ประกอบพธิมีุรธาภเิษก เชือ่ว่ากันวา่ถา้ใครไดม้านมัสการพระธาตุครบ 7 ครัง้ จะ
ถือว่าเป็น “ลูกพระธาตุ” เป็นสริมิงคลแก่ชวีติและจะมีความเจรญิรุ่งเรือง หรือ
แมแ้ตก่ารไดม้ากราบพระธาตพุนม 1 ครัง้ ก็ถอื เป็นมงคลแกช่วีติ 
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น าท่านเดนิทางไปสักการะ วดัพระธาตุเรณู  พระธาตุประจ าวันจันทร ์ องคพ์ระ 
ธาตุจ าลองมาจากองคพ์ระธาตพุนมองคเ์ดมิ แต่มขีนาดเล็กกว่า ภายในเป็นโพรง
บรรจุพระไตรปิฎก พระพุทธรูปทองค า พระพุทธรูปเงิน ของมีค่า และเครื่อง
กกธุภัณฑข์องพระยาและเจา้เมอืง นอกจากนี้ภาย ในโบสถย์ังประดษิฐานพระองค์
แสน ซึง่เป็นพระพทุธรูปทองค าศลิปะแบบลาวปางสมาธพิระคูบ่า้นของอ าเภอเรณู
นคร “เชือ่กันว่าผูท้ี่ไดน้มัสการพระธาตุเรณูจะไดรั้บอานิสงสส์่งผลใหม้ีวรรณะ
งดงาม ผดุผอ่งดังแสงจันทร”์ 
 
 

 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (3) 
น าท่านเดนิทางสู ่วดัพระธาตุทา่อุเทน พระธาตปุระจ าวันศกุร ์พระธาตทุ่าอเุทนมลีักษณะเป็น

เจดยีก์อ่อฐิถอืปนูอยูใ่นผังสีเ่หลีย่ม กลา่วกนัวา่ตัวเจดยีจ์ าลองแบบมาจากพระธาตุ
พนม แตม่สีัดสว่นขององคธ์าตทุีเ่ล็กกวา่ ภายในบรรจุพระสารรีกิธาตทุีอ่ัญเชญิมา
จากพม่า นอกจากนัน้บรเิวณท่าอเุทนยังเป็นถิน่ฐานของชาวไทยญอ้ ซึง่อพยพมา
จากเมืองหงสา แขวงไชยบุรีของประเทศลาวหรือจังหวัดลา้นชา้งของไทยใน
สมัยก่อนอกีดว้ย“เชือ่กันว่าผูท้ีไ่ดน้มัสการพระธาตุท่าอุเทน จะไดรั้บอานสิงสใ์ห ้
ชวีติมคีวามรุง่โรจนเ์ปรยีบเสมอืนพระอาทติยข์ ึน้ยามรุง่อรณุ” 

 
น าท่านเดนิทางไปยัง ลานพญาศรสีตัตนาคราช สัญลักษณ์ใหม่ใจกลางเมอืง 
นครพนม เป็นรูปหล่อองคพ์ญานาคทองเหลอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดของภาคอสีาน หล่อ
ดว้ยทองเหลอืงมนีา้หนักรวม 9,000 กโิลกรัม เป็นรูปพญานาคขดหาง 7 เศยีร มี
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ล าตัวเดยีวขนาดใหญ่ประดษิฐานบนแท่นฐานแปดเหลีย่ม กวา้ง 6 เมตร ความสงู
ทัง้หมดรวมฐาน 15 เมตร สามารถพ่นน ้าได ้แสดงถงึความเชือ่ความศรัทธาต่อ
เรือ่งพญานาคของชาวไทย และชาวลาวทีอ่าศัยอยู่รมิฝ่ังแม่น ้าโขง   น าท่านแวะ
ถ่ายรูปกับคาเฟ่สุดชคิ บรรยากาศสุดชลิ คือ Jungle Space Cafe & Bistro 
ท่ามกลางบรรยากาศสดุธรรมชาตคิาเฟ่สไตลแ์คมป์ป้ิง สดุชคิ สดุคลู มมีุมถ่ายรูป
กบัแปลงดอกไม ้และบันไดสวรรค ์(คา่อาหารและเครือ่งดืม่ภายในรา้น ไมร่วม

กบัราคาทวัร)์ 
 จากนัน้น าท่านเดนิทางไปยังถนนคนเดนินครพนม (รมิฝั่งโขง) อยู่บรเิวณถนน

สายเลียบฝ่ังโขง เริ่มตั ้งแต่ท่าเทียบเรือท่องเที่ยว  ไปสิ้นสุดที่หอนาฬิกา
ประวัตศิาสตรเ์ป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงและอาหารรมิแมน่ ้าโขง อยูไ่มไ่กลจากตลาดอนิโด
จีน ใหท้่านได ้ชอ้ปป้ิง ชมิ อาหารทอ้งถิ่น เดินเล่นช่วงค ่าซมึซับบรรยากาศ 
สโลไลฟ์ และเพลนิเพลนิกบับรรยากาศรมิโขงชว่งค า่ 

 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็น ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  โรงแรมนครพนมหรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่3 : สะพานมติรภาพไทย-ลาว แหง่ที ่3-วดัธาตมุหาชยั-กรงุเทพฯ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ทีพ่กั (4) 

  น าทา่นเดนิทางไปยัง สะพานมติรภาพไทย-ลาว แหง่ที ่3 เป็นสะพานทีม่คีวาม 

สวยงาม มากอกีแห่งหนึง่ในประเทศไทย มวีวิขา้งหลังเป็นภาพภูเขาหนิปนูของ

ประเทศไทยลาวลูกนอ้ยใหญ่ทีเ่รยีงรายสลับซับซอ้น  บรเิวณดา้นล่างสะพานมี

จุดชมววิทีส่ามารถมองเห็นสะพานไดจ้ากขา้งลา่ง ตัง้อยู่รมิฝ่ังโขงสามารถมาเดนิ

เลน่พักผอ่นรับลมเย็น ทีพ่ัดมาจากฝ่ังลาว 

  

  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่วดัธาตุมหาชยั พระธาตุประจ าวันพุธ เป็นทีบ่รรจุพระ

บรมสารรีกิธาตแุละพระอรหันต ์สารรีกิธาตุ ภายในพระอโุบสถวัดโฆษดารามนอก

จากพระประธานคอื พระพทุธไชยสทิธิแ์ลว้ยังมพีระพทุธรปูปางหา้มญาตสิลักจาก

ไมต้น้สะเดาหวานทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศไทย และภาพเขยีนบนฝาผนังอุโบสถ

แสดงพุทธประวัตมิลีวดลายศลิปกรรมทีง่ดงามหาดไูดย้ากยิง่ในภาคอสีาน “เชือ่

กันว่าผูท้ี่ไดน้มัสการพระธาตุมหาชัย จะประสบแต่ชัยชนะในชีวติ จะเป็นนัก

ประสานสบิทศิ โอภาปราศรัยดคีา้ขายคลอ่ง พดูจามคีนเชือ่ถอื การกราบไหวช้ว่ย

เสรมิบารมคีา้ขาย ร ่ารวย จะประสบชยัชนะในชวีติ” 
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กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (5) 

หลังจากรับประทานอาหาร น าทกุทา่นเลอืกซือ้ของฝากขึน้ชือ่  จากนัน้ทกุทา่นขึน้

รถออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯ ดว้ยความสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

☺☺☺☺☺☺☺☺                                                                    

หมายเหตุ  หากท่านมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ 
กรุณาสอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอความกรุณาใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิ
ประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไม่
ว่าจะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีาร
เปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการบนิ หรอืจะ
เป็นเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหล่านี ้อยู่เหนอืการควบคุมของ
บรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป้ 
ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 

 

 

 

 

ส าคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใด  ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่   เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่ง  ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 
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อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่วเพิม่ 

08 – 10 มกราคม 2564 4,888 4,888 1,500 

15 – 17 มกราคม 2564 4,888 4,888 1,500 

22 – 24 มกราคม 2564 4,888 4,888 1,500 

29 – 31 มกราคม 2564 4,888 4,888 1,500 

05 – 07 กมุภาพนัธ ์2564 4,888 4,888 1,500 

12 – 14 กมุภาพนัธ ์2564 4,888 4,888 1,500 

19 – 21 กมุภาพนัธ ์2564 4,888 4,888 1,500 

26 – 28 กมุภาพนัธ ์2564 5,888 5,888 1,500 

05 – 07 มนีาคม 2564 4,888 4,888 1,500 

12 – 14 มนีาคม 2564 4,888 4,888 1,500 

19 – 21 มนีาคม 2564 4,888 4,888 1,500 

26 – 28 มนีาคม 2564 4,888 4,888 1,500 

ราคาเด็กทารก (อายตุ า่กวา่ 2 ปี) 
ทารกตอ้งมอีายุไมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 2,444 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

✓ คา่รถตูป้รบัอากาศน าเทีย่ว และรบั-สง่ ตามรายการทีร่ะบ ุ
✓ คา่ทีพ่กั 1 คนื หอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทา่กนั 
✓ คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ 
✓ คา่ประกนัอุบตัเิหตุตามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล ตาม
เงือ่นไขของบรษิทัฯประกนัภยัทีบ่รษิทัท าไว ้(ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ด้
ป่วย)ท ัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ ทุกกรณี ตอ้งมี
ใบเสร็จและเอกสารรบัรองทางการแพทย ์จากหนว่ยงานทีเ่ก ีย่วขอ้ง 

อัตราคา่บรกิารรวม 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิมคัคุเทศก/์คนขบัรถน าเทีย่ว (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ขอเก็บคา่ทปิ  ทา่นละ 300 บาท/ทรปิ/ทา่น 
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 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 
 คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืรายการ อาท ิคา่มนิบิาร ์คา่พาหนะตา่งๆ 
 คา่ประกนัภยัธรรมชาต ิประกนัชวีติสว่นตวั และประกนัสขุภาพ 
 คา่อาหารส าหรบัทา่นทีท่านเจ มงัสวริตั ิและอาหารส าหรบัมสุลมิ 
 คา่ทปิมคัคเุทศก/์คนขบัน าเทีย่ว ทา่นละ 300 บาท 
 ชาวตา่งชาตเิพิม่ทา่นละ 500 บาท 
 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

 

 
 

  เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
กรุณาส ารองทีน่ ัง่และช าระคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน  พรอ้มสง่ส าเนาบัตรประชาชน 

หลังจากท าการจองทัวร ์24 ชั่วโมง หากไม่ช าระตามทีบ่รษัิทก าหนด บรษิทัฯ จะถอืวา่
ทา่น ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิขออนุญาตตัดทีน่ั่งเพือ่ใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อที่
น่ัง เมื่อท่านช าระเงนิค่าทัวร์เรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทฯถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและ
ขอ้ตกลงตา่ง ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้  

 

    เง ือ่นไขการยกเลกิการจอง 
เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ เมือ่จองและช าระเงนิแลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ

การเดนิทางได ้ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทาง เปลีย่นผูเ้ดนิทาง หรอืขอเงนิคนืทกุ
กรณี กรณีเจ็บป่วยกะทนัหนั จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรอง
แพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษิทัจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไป
ยงัคณะตอ่ไป แตท่ ัง้นีท้า่นตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการ
เดนิทางได ้ตามความเป็นจรงิ และในกรณีเจ็บป่วยกระทนัหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 
30 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ของสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทุกกรณี และเมือ่ท่าน
ออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไม่
เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิไ์ม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ า
คนืไมว่า่กรณีใดท ัง้ส ิน้ 

 
 

    เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคาใน

กรณีทีม่นีกัท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 9 ท่านตอ่ 1 รถตู ้และรายการ

อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการ

บนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภยั

ธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนอืความรบัผดิชอบ

ของบรษิทัฯ  

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อนัเนือ่งเกดิ

จากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อุบตัเิหตุจากความ

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

อัตราคา่บรกิารไมร่วม 
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ประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเอง  
 เมือ่ช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะ
ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด  

 มคัคเุทศก ์หวัหนา้ทวัร ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการใหค้ า
สญัญาใด ๆ ท ัง้ส ิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจลง
นามและมปีระทบัตราของบรษิทัฯ ก ากบัเทา่น ัน้ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่าย
ใดๆ ทีเ่พ ิม่ข ึน้ของนกัทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษิทั เชน่ 
ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏวิตั ิ อุบตัเิหตุ ความ
เจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง 
หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

 
 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ 

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 
 
 

 

 

หากใครสนใจจอง... 

      .  สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 

      .  จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip 

      .  หรือโทร 02-234-5936 

 

 

 

 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip
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