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จดุเร ิม่ตน้และสิน้สดุการบรกิาร@สนามบนินครพนม 

4 ทา่นขึน้ไปคอนเฟิรม์ออกเดนิทาง...  
บรกิารทา่นดว้ยรถตู ้VIP 9 ทีน่ ัง่ 

บรกิารน า้ด ืม่ วนัละ 1 ขวด 
 

 

อตัราคา่บรกิาร 

จ านวนผู ้
เดนิทาง 

เดนิทาง     
9 ทา่น 

เดนิทาง     
8 ทา่น 

เดนิทาง       
7 ทา่น 

เดนิทาง       
6 ทา่น 

เดนิทาง         
4-5 ทา่น 

พกัเดีย่ว                
จา่ยเพิม่ 

ราคาตอ่ทา่น 2,888 3,088 3,288 3,488 4,088 800 

 

 
หมายเหต:ุ 4 ทา่นขึน้ไป คอนเฟิรม์ออกเดนิทาง กรุณาจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 5-7 วนั  

                (กรุณาเช็ควนัเดนิทางกบัเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจอง) 

 
 

ชว่งวนัหยดุนกัขตัฤกษแ์ละวนัหยดุยาว ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง โปรดสอบถามเจา้หนา้ที ่
 
 
 

 

วนัที ่ โปรแกรม เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรม 
1 สนามบิน นค รพนม -วั ด พ ร ะ ธ า ตุ พ นม

วรมหาวหิาร-วัดพระธาตุเรณู-วัดพระธาตุท่า
อุเทน-ลานพญาศรีสัตตนาคราช-Jungle 

Space Cafe & Bistro-ถนนคนเดนินครพนม 

   โรงแรมใน
นครพนม 

หรอื เทยีบเทา่ 

 

2 สะพานมติรภาพไทย-ลาว แห่งที ่3-วดัธาตุ
มหาชยั-สนามบนินครพนม 
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วนัที ่1 สนามบนินครพนม-วดัพระธาตุพนมวรมหาวหิาร-วดัพระธาตุเรณู-วดัพระ
ธาตุทา่อุเทน-ลานพญาศรสีตัตนาคราช-Jungle Space Cafe & Bistro- 

ถนนคนเดนินครพนม 
 

XX.XX น. รบัคณะ ณ สนามบนินครพนม จงัหวดันครพนม 

 

 

 

 

 

XX.XX น. น าท่านเดนิทางไปสักการะ วดัพระธาตุพนมวรมหาวหิารพระธาตุประจ าปีเกดิ
ของปีวอกและผูท้ี่เกดิวันอาทติย์ เป็นสถานที่อันศักดิส์ทิธิถ์งึคราวพระราชพิธี

ราชาภเิษกทุกรัชกาล จะตอ้งน าน ้าจากสถานที่อันศักดิส์ทิธิไ์ปร่วมพธิดีว้ยเพื่อ
ประกอบพธิมีุรธาภเิษก เชือ่วา่กันวา่ถา้ใครไดม้านมัสการพระธาตุครบ 7 ครัง้ จะ

ถือว่าเป็น “ลูกพระธาตุ” เป็นสริมิงคลแก่ชวีติและจะมีความเจริญรุ่งเรือง หรือ

แมแ้ตก่ารไดม้ากราบพระธาตพุนม 1 ครัง้ ก็ถอื เป็นมงคลแกช่วีติ 
 

น าท่านเดนิทางไปสักการะ วดัพระธาตุเรณูพระธาตุประจ าวันจันทร์ องค์พระ
ธาตจุ าลองมาจากองคพ์ระธาตพุนมองคเ์ดมิ แตม่ขีนาดเล็กกวา่ ภายในเป็นโพรง

บรรจุพระไตรปิฎก พระพุทธรูปทองค า พระพุทธรูปเงิน ของมีค่า และเครื่อง
กกุธภัณฑ์ของพระยาและเจา้เมือง นอกจากนี้ภาย ในโบสถ์ยังประดิษฐาน
พระองคแ์สน ซึง่เป็นพระพุทธรูปทองค าศลิปะแบบลาวปางสมาธพิระคู่บา้นของ

อ าเภอเรณูนคร “เชือ่กันวา่ผูท้ีไ่ดน้มัสการพระธาตเุรณูจะไดร้ับอานสิงสส์ง่ผลใหม้ี
วรรณะงดงาม ผดุผอ่งดังแสงจันทร”์ 
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กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

 

 

 

 

 

 น าทา่นเดนิทางสู ่วดัพระธาตทุา่อุเทน พระธาตุประจ าวันศุกร ์พระธาตุท่าอุเทน
มลีักษณะเป็นเจดยีก์อ่อฐิถอืปนูอยูใ่นผังสีเ่หลีย่ม กล่าวกันวา่ตัวเจดยีจ์ าลองแบบ

มาจากพระธาตุพนม แต่มีสัดส่วนขององค์ธาตุที่เล็กกว่า ภายในบรรจุพระ
สารรีกิธาตุทีอ่ัญเชญิมาจากพม่า นอกจากนัน้บรเิวณท่าอุเทนยังเป็นถิน่ฐานของ
ชาวไทยญอ้ ซึง่อพยพมาจากเมืองหงสา แขวงไชยบุรีของประเทศลาวหรือ

จังหวดัลา้นชา้งของไทยในสมัยกอ่นอกีดว้ย“เชือ่กันวา่ผูท้ีไ่ดน้มัสการพระธาตุท่า
อเุทน จะไดร้ับอานสิงสใ์หช้วีติมคีวามรุง่โรจนเ์ปรยีบเสมอืนพระอาทติยข์ึน้ยาม 

”รุ่งอรุณ”น าท่านเดนิทางไปยัง ลานพญาศรสีตัตนาคราช สัญลักษณ์ใหม่ใจ
กลางเมืองนครพนม เป็นรูปหล่อองค์พญานาคทองเหลอืงทีใ่หญ่ที่สดุของภาค
อสีาน หลอ่ดว้ยทองเหลอืงมนีา้หนักรวม 9,000 กโิลกรัม เป็นรปูพญานาคขดหาง 

7 เศยีร มลี าตัวเดยีวขนาดใหญป่ระดษิฐานบนแทน่ฐานแปดเหลีย่ม กวา้ง 6 เมตร 
ความสูงทัง้หมดรวมฐาน 15 เมตร สามารถพ่นน ้าได ้แสดงถงึความเชือ่ความ

ศรัทธาตอ่เรือ่งพญานาคของชาวไทย และชาวลาวทีอ่าศัยอยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าโข 
พาทา่นแวะถา่ยรปูกับคาเฟ่สดุชคิ บรรยากาศสดุชลิ คอื Jungle Space  Cafe 

& Bistro ทา่มกลางบรรยากาศสดุธรรมชาตคิาเฟ่สไตลแ์คมป์ป้ิง สดุชคิ สดุคูล 

มีมุมถ่ายรูปกับแปลงดอกไม ้และบันไดสวรรค์ (ค่าอาหารและเครือ่งดื่ม

ภายในรา้น ไมร่วมกบัราคาทวัร)์ 
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น าท่าน  Check-in พักผ่อนตามอัธยาศัย น าท่านเดนิทางไปยังถนนคนเดนิ
นครพนม (รมิฝั่งโขง) อยู่บรเิวณถนนสายเลยีบฝ่ังโขง เริม่ตัง้แต่ท่าเทยีบเรือ
ท่องเที่ยว ไปสิน้สุดที่หอนาฬกิาประวัตศิาสตร์เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงและอาหารรมิ

แม่น ้าโขง อยู่ไม่ไกลจากตลาดอนิโดจนี ใหท้่านได ้ชอปป้ิง ชมิ อาหารทอ้งถิน่ 
เดนิเล่นชว่งค ่าซมึซับบรรยากาศสโลไลฟ์ และเพลนิเพลนิกับบรรยากาศรมิโขง

ชว่งค ่า 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 
พกัที ่  โรงแรมนครพนมหรอืเทยีบเทา่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วนัที ่2 : สะพานมติรภาพไทย-ลาวแหง่ที ่3-วดัธาตมุหาชยั-สนามบนินครพนม 
 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ทีพ่กั 

 

 

 

 

 น าท่านเดินทางไปยัง สะพานมติรภาพไทย-ลาว แห่งที ่3 เป็นสะพานที่มี

ความ สวยงาม มากอกีแหง่หนึง่ในประเทศไทย มวีวิขา้งหลังเป็นภาพภูเขาหนิปูน

ของประเทศไทยลาวลูกนอ้ยใหญ่ที่เรียงรายสลับซับซอ้น  บริเวณดา้นล่าง

สะพานมีจุดชมววิที่สามารถมองเห็นสะพานไดจ้ากขา้งล่าง  ตัง้อยู่ร ิมฝ่ังโขง

สามารถมาเดนิเลน่พักผอ่นรับลมเย็น ทีพ่ัดมาจากฝ่ังลาว 
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จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่วดัธาตมุหาชยัพระธาตุประจ าวันพุธ เป็นทีบ่รรจุ พระ

บรมสารรีกิธาตุและพระอรหันต ์สารรีกิธาตุ ภายในพระอุโบสถวัดโฆษดารามน

อกจากพระประธานคอื พระพทุธไชยสทิธิแ์ลว้ยังมพีระพทุธรปูปางหา้มญาตสิลัก

จากไมต้น้สะเดาหวานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และภาพเขียนบนฝาผนัง

อุโบสถแสดงพุทธประวัติมีลวดลายศลิปกรรมที่งดงามหาดูไดย้ากยิง่ในภาค

อสีาน “เชือ่กันวา่ผูท้ีไ่ดน้มัสการพระธาตุมหาชยั จะประสบแต่ชยัชนะในชวีติ จะ

เป็นนักประสานสบิทศิ โอภาปราศรัยดคีา้ขายคลอ่ง พดูจามคีนเชือ่ถอื การกราบ

ไหวช้ว่ยเสรมิบารมคีา้ขาย ร ่ารวย จะประสบชยัชนะในชวีติ” 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร  

 น าท่านเดนิทางสู่ รา้นขายของฝาก ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้สนิคา้ทอ้งถิน่ตาม

อัธยาศัย เมื่อถงึเวลาอันสมควร  น าท่านไปยัง ณ  สนามบนินครพนม โดย

สวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ  

 

 

 

 
รายการทวัรส์ามารถสลบั-ปรบัเปลีย่น หรอืงดไปบางรายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมิ
ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ อนัเนือ่งมาจากสภาพอากาศ เหตกุารณท์างธรรมชาต ิเหตกุาร

ทางการเมือง สภาพการจราจร ท ัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปได ้และ
ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั ทางผูเ้ดนิทางจะไม่ฟ้องรอ้งใด อนัเนือ่งมาจากได้
รบัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้ 

หมายเหต ุ: กอ่นจอง กรณุาสอบถามหอ้งวา่งกบัพนกังานขายอกีคร ัง้ 
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 คา่รถตูป้รบัอากาศน าเทีย่ว VIP และรบั-สง่ ตามรายการทีร่ะบุ 
 คา่ทีพ่กั 1 คนื หอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทา่กนั 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ    
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ  

 คา่ประกนัอุบตัเิหตุตามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล ตาม
เงือ่นไขของบรษิทัฯประกนัภยัทีบ่รษิทัท าไว ้(ไมค่รอบคลุมถงึสุขภาพ การเจ็บไข้
ไดป่้วย)ท ัง้นีย้่อมอยู่ในขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ ทุกกรณี 

ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรบัรองทางการแพทย ์จากหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
 คา่น า้ดืม่บรกิารวนัละ 1 ขวด 

 

  

 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบุในรายการ 
 คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืรายการ อาท ิคา่มนิบิาร ์คา่พาหนะตา่งๆ 
 คา่น า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งทีเ่กนิก าหนด 

 คา่ประกนัภยัธรรมชาต ิประกนัชวีติสว่นตวั และประกนัสขุภาพ 
 คา่อาหารส าหรบัทา่นทีท่านเจ มงัสวริตั ิและอาหารส าหรบัมสุลมิ 

 คา่ไกดน์ าเทีย่ว 
 คา่ทปิคนขบัรถน าเทีย่ว ทา่นละ 200 บาท 
 ชาวตา่งชาตเิพิม่ทา่นละ 1,000 บาท 

 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถน าเทีย่ว (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายุไมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 200 บาท/ทรปิ/ทา่น 

อัตราคา่บรกิารรวม 

อัตราคา่บรกิารไมร่วม 

 

ส าคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิท  จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใด  ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ เร ิ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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  เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
กรณุาส ารองทีน่ ัง่และช าระคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน  พรอ้มสง่ส าเนาบัตรประชาชน 

หลังจากท าการจองทัวร ์24 ชัว่โมง หากไม่ช าระตามทีบ่รษัิทก าหนด บรษิทัฯ จะถอืว่า
ทา่น ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิขออนุญาตตัดทีน่ั่งเพือ่ใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อที่
น่ัง เมื่อท่านช าระเงนิค่าทัวร์เรียบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิท ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและ

ขอ้ตกลงตา่ง ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้  
 

   เงือ่นไขการยกเลกิการจอง 
เนื่องจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ เมื่อจองและช าระเง ินแล้ว ไม่สามารถ

ยกเลกิการเดนิทางได ้ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทาง เปลีย่นผูเ้ดนิทาง หรอืขอ
เงนิคนืทุกกรณี กรณีเจ็บป่วยกะทนัหนั จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมี

ใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษิทัจะท าการเลือ่นการเดนิทาง
ของท่านไปยงัคณะต่อไป แตท่ ัง้นีท้่านตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิ

หรอืเลือ่นการเดนิทางได ้ตามความเป็นจรงิ และในกรณีเจ็บป่วยกระทนัหนั
กอ่นลว่งหนา้เพยีง 30 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ของสงวนสทิธิ ในการคนืเงนิทุก
กรณี และเมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใด

รายการหนึง่หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ไม่อาจเรยีกรอ้ง
คา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนืไมว่า่กรณีใดท ัง้ส ิน้ 

 

    เงือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นีกัท่องเทีย่ว

รว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 4 ทา่นตอ่ 1 รถตู ้และรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลง

ไดต้ามความเหมาะสม 

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการ

บนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภยั

ธรรมชาต,ิ การน าส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนอืความรบัผดิชอบ

ของบรษิทัฯ  

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อนัเนือ่งเกดิ

จากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อุบตัเิหตุจากความ

ประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเอง  
 เมือ่ช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะ
ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด  

 มคัคุเทศก ์หวัหนา้ทวัร ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการให้
ค าสญัญาใด ๆ ท ัง้ส ิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจลง

นามและมปีระทบัตราของบรษิทัฯ ก ากบัเทา่น ัน้ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ไมร่บัผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่าย
ใดๆ ทีเ่พ ิม่ข ึน้ของนกัทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษิทั เช่น 

ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏวิตั ิ อุบตัเิหตุ ความ
เจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง 

หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
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*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ 

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 
 

 

 

 

 

หากใครสนใจจอง... 

      .  สอบถามผา่น.LINE กด->HTTPS://LIN.EE/5NDHUO6 

      .  จองทวัรผ์า่น.FB INBOX ก็ไดเ้ชน่กนั-> HTTP://M.ME/UNITHAITRIP 

      .  หรอืโทร 02-234-5936 
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