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ราคาเร ิม่ตน้ 3,999 บาท 



                             

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 พรอ้มกนัทีจ่ดุนดัพบปั๊ม Shell แม็คโคร แจง้วฒันะ เวลา 17.30น. - เดนิทางสูอุ่ดรธาน ี 

2 วดัสนัตวินาราม อโุบสถดอกบวักลางน ้า - วดัศรดีาราม - ค าชะโนด - จ.หนองคาย – วดัไทย ถ ้า

พญานาค อ.โพนพสิยั – บงึกาฬ - สะดอืแมน่ า้โขง – วดัอาฮงศลิาวาส (แกง่อาฮง) - รมิแมน่ า้โขง                                                                   

พกับงึกาฬ                                                                                อาหาร เชา้/เทีย่ง/เย็น 

3  บงึกาฬ – ภสูงิห ์- หนิสามวาฬ - วดัเจตยิาศรวีหิาร หรอืวัดภทูอก – น า้ตกถ า้พระ - นครพนม – 

พญาศรสีตัตนาคราช แลนดม์ารค์นครพนม - ถนนคนเดนิชายโขง 

พกันครพนม                                                                              อาหาร เชา้/เทีย่ง/---               

4 พระธาตนุคร – พระธาตพุนมวรมหาวหิาร – พระธาตเุรณู – รอ้ยเอ็ด - วดัป่ากงุ  

(บโุรพทุโธแหง่แดนอสีาน) -  กรงุเทพฯ                                                                                     

                                                                                                  อาหาร เชา้/เทีย่ง/---               

หมายเหต:ุ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ป็นผูจ้ดัสรรทีน่ ัง่เทา่น ัน้ 

 
วนัแรก         พรอ้มกนัทีจ่ดุนดัพบปั๊ม Shell แม็คโคร แจง้วฒันะ – เดนิทางสูจ่งัหวดัอดุรธาน ี

 
 

17.30 น. พรอ้มกันที่จุดนัดหมาย ปั๊ม Shell แม็คโคร แจง้วฒันะ เจา้หนา้ที่บรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและ

อ านวยความใหท้กุทา่น มกีารพน่ยาฆา่เชือ้ในรถ เช็คอุณหภมูริา่งกาย และมบีรกิารแจกหนา้กาก

อนามยัชนดิผา้และเจลแอลกอฮอล ์น าทา่นออกเดนิทางสู ่จ.อดุรธาน ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ10

ชัว่โมง) อสิระใหท้กุทา่นพักผอ่นบนรถตามอธัยาศัย 
 

วนัทีส่อง         วดัสนัตวินาราม อโุบสถดอกบวักลางน ้า - วดัศรดีาราม - ค าชะโนด - หนองคาย – วดัไทย ถ ้า   

                     พญานาค อ.โพนพสิยั - บงึกาฬ - สะดอืแมน่ า้โขง – วดัอาฮงศลิาวาส (แกง่อาฮง) - รมิแมน่ า้โขง     

                      พกับงึกาฬ                                                                                 อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น  
 

เชา้ เดนิทางถงึ จ.อดุรธาน ีแวะจดุพักรถท าธรุะสว่นตัวใหเ้รยีบรอ้ย 

   รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่1) 

 น าท่านเดนิทางสู ่ชมอโุบสถดอกบัวกลางน ้า วดัสนัตวินาราม (วัดป่าดงไร)่ ต.บา้นเชยีง อ.หนองหาน 

จ.อดุรธานี "พระอโุบสถกลางน ้าทรงดอกบัว หนึง่เดยีวในสยาม" เป็นพระอโุบสถกลางน ้าทรงดอกบัว 

24 กลบี ตัง้อยู่โดดเด่นกลางน ้า มสีะพานทางเดนิเชือ่มไปยังพระอุโบสถ ภายในวจิติรตระการตาดว้ย

ภาพวาดฝาผนังทีบ่อกเลา่เรือ่งราวพุทธประวัต ิมอีงคพ์ระประธานสขีาวโดดเด่น ภายในอโุบสถ บรเิวณ

โดยรอบอโุบสถยังโอบลอ้มไปดว้ยบงึน ้าขนาดใหญ่ ซึง่มปีลาอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก ใหท้่านไดช้ม

ความสวยงามและความสงบรม่รืน่ตามอธัยาศัย จากนัน้เดนิทางสู ่วดัศรดีาราม สักการะ รปูหล่อพญา

ศรสีุทโธนาคราช และ เจา้ย่าสรอ้ยศรสีุดาจันทร์ (ซึง่เป็นมเหสอีงคท์ี่7 ของพญาศรสีุทโธนาคราช) 

ส าหรับขอเรือ่งความรัก  

 

  

 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทางคน

เดยีว เพิม่ 
ทีน่ ัง่ 

หมายเหต ุ

11-14 เมษายน 64 4,999 

ไมม่รีาคาเด็ก 

 

1,500 36  

12-15 เมษายน 64 4,999 1,500 36  

30เมษายน-3พฤษภาคม  3,999 1,500 36  

1-4 พฤษภาคม 64 3,999 1,500 36  



                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่อ.บา้นดงุ เดนิทางไป ป่าค าชะโนด หรอื วังนาคนิทรค์ าชะโนด ซึง่เป็นป่าทีม่ี

ลักษณะเหมอืนเกาะลอยน ้า เมือ่เขา้มาถงึภายในพืน้ทีข่องค าชะโนด จะรูส้กึไดถ้งึความรม่รืน่ เพราะปก

คลมุไปดว้ยตน้ชะโนดทั่วบรเิวณ เรือ่งราวของวังนาคนิทรค์ าชะโนด หรอื ป่าค าชะโนด ป่าลกึลับ ทีเ่มือ่

หลายๆ คนพดู ก็จะนกึถงึความลีล้ับเกีย่วกบัพญานาค ความเชือ่ทีว่า่เกาะค าชะโนดไมเ่คยจมน ้า เพราะ

มพีญานาคคอยปกปักรักษา และเรือ่งราวทีท่ าใหเ้รารูจ้ักค าชะโนดมากขึน้นัน้ในปี 2532 ก็คอื ต านานผี

จา้งหนัง จนกระทั่งมีคนน ามาสรา้งเป็นภาพยนตร์ เชือ่กันว่าเป็นสถานที่ศักดิส์ทิธิด์นิแดนลี้ลับ จุด

เชือ่มตอ่เมอืงบาดาลและโลกมนุษย ์สถานทีแ่หง่นีป้รากฏในต านานพืน้บา้นเชือ่กันวา่เป็นทีส่งิสถติของ

พญานาคราชปู่ ศรสีทุโธและองคแ์มศ่รปีทมุมานาคราชเทว ีและสิง่ลีล้ับตา่ง ๆ เป็นทีย่ดึเหนีย่วจติใจรวม

ศรัทธาของคนใน จ.อดุรธานีและอสีานตอนบน ใหท้่านไดก้ราบไหวศ้าลเจา้ปู่ ศรสีทุโธขอโชคขอลาภ

ตามอธัยาศัย 

 **TIP เมือ่ไปถงึจะมเีจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวก แนะน าวธิีการเดนิเขา้ไปสักการะบูชา และ

จัดหาที่วางรองเทา้ไวใ้ห ้การเขา้ไปสักการะตอ้งแต่งกายใหสุ้ภาพหา้มนุ่งกางเกงขาสัน้เหนือเขา 

กระโปรงสัน้เหนือเขา่ หากแต่งกายไมส่ภุาพ ทางเจา้หนา้ทีม่บีรกิารใหเ้ชา่ผา้ถุง และเดนิเทา้เปลา่เขา้

ไปขา้งในเทา่นัน้**  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่2) 

 น าท่านเดนิทางสู่ หนองคาย น าท่านชม วดัไทย อ.โพนพสิัย ต านานเล่าขานกันถงึเมอืงหลวงของ

พญานาคแห่ง ถ า้พญานาค หรอื ถ ้าเมอืงบาดาลจ าลองโลกบาดาลใตแ้ม่น ้าโขง เชือ่กันว่า อยู่ที่รมิ

แม่น ้าโขงหนา้วัดไทยและเป็นจุดชมบัง้ไฟพญานาคทีไ่ดรั้บความนยิมทีสุ่ดของ จ.หนองคาย และยังม ี

รปูปัน้พญานาคนาคปรก 9 เศยีร “นาคชยัยญั” และถ า้เมอืงบาดาลจ าลอง ในปี พ.ศ. 2550 เป็นปี

กฎระเบยีบ 6 ขอ้หา้ม!! ในการมาค าชะโนดไดแ้ก ่ 

1. ไมจ่ดุธปูเทยีนบชูาในป่าค าชะโนด   2. ใหน้ าพานบายศรหีรอืเครือ่งเซน่ไหวก้ลับเพือ่ลดขยะ 

3. ไมโ่ยนเหรยีญลงบอ่น ้าศักดิส์ทิธิ ์ 4. งดปลอ่ยปลาและสตัวน์ ้าลงไปในแหลง่น ้า 

5. ไมผ่กูผา้แพร 7 ส ี   6. ไมท่าแป้งหรอืขดัถตูน้ไม ้
 

 



                             

ที ่อ.โพนพสิยั จ.หนองคาย ครบรอบการกอ่ตัง้เมอืงครบ 100 ปี ในคนืหนึง่ เจา้อาวาสวัดไทยไดน้มิติว่า 

มหีญงิชาย รา่งกายสดี ามานมินตใ์หส้รา้งสญัลักษณ์ประจ าเมอืงบาดาล หรอืเมอืงพญานาคไวเ้มอืงมนุษย ์

ณ บรเิวณวัดไทย ทา่นเจา้อาวาสจงึด ารสิรา้งสิง่แทนโลกบาดาลคอื 

 1.ราชาแหง่พญานาค เฝ้าทีห่นา้ทางเขา้ถ ้า สงู 19 เมตร 

 2.สรา้งเป็นนาคบาท คอืลักษณะแบบงกูนิหาง หมายถงึสญัลักษณ์ของความอดุมสมบรูณ์ของบา้นเมอืง 

 3.เสาหลักเมอืงบาดาล เป็นรปูรา่งสามเหลีย่ม 

 4.ประตูทางเขา้เมอืงบาดาล ทางเขา้จะเชือ่มเขา้ไปในล าตัวของพญานาค ซึง่จะลอดเขา้ทางส่วนทอ้ง

ของพญานาค และจะมุดออกทางส่วนหางของพญานาค ภายในแบ่งเป็น ถ ้าจ าลอง 7 หอ้ง แต่ละหอ้ง

แสดงถงึเรือ่งราวของเมืองบาดาล เช่นหอ้งสมบัตพิญานาค จ ารองถ ้าใตบ้าลที่เป็นที่เก็บสมบัตขิอง

พญานาคเอาไว ้จ าลองเป็นแกว้แหวนเงนิทอง ผนังหอ้งเป็นสทีอง หอ้งอรยิสงฆ ์เป็นหอ้งที่มหีุ่นขีผ้ ึง่

จ าลอง อรยิสงฆข์องประเทศไทยเอาไวบ้รเิวณทางเดนิ ประดับดว้ยจติกรรมฝาผนังทีง่ดงาม เล่าเรือ่งราว

ถงึต านานของพญานาคและโลกบาดาล นอกจากนี้ บรเิวณรมิฝ่ังโขงหนา้วัดไทย เป็นจุดชมบัง้ไฟ

พญานาคทีไ่ดรั้บความนยิมทีส่ดุของ จ.หนองคาย ในวันออกพรรษา 15 ค ่าเดอืน 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่บงึกาฬ (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ3ชั่วโมง) น าท่านชม วดัอาฮง

ศลิาวาส จุดชมสะดอืแมน่ ้าโขง เป็นวัดเกา่แกท่ีไ่มป่รากฎหลักฐานวา่สรา้งเมือ่ใด ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าโขง

บรเิวณแกง่อาฮง แอง่น ้าขนาดใหญจ่ากฝ่ังไทยถงึฝ่ังลาวทีม่คีวามยาวประมาณรอ้ยกวา่เมตร พืน้ทีต่ดิกับ

แมน่ ้าโขงเป็นแนวโคง้ยาวประกอบกับมเีรือ่งเลา่สบืตอ่กนัมาเกีย่วกบัความเชือ่เรือ่งพญานาค มคีวามเชือ่

กนัวา่บรเิวณหนา้วัด คอื จดุทีล่กึทีส่ดุของแมน่ า้โขงซึง่มคีวามลกึ 200 เมตร บรเิวณนีจ้ะมนี ้าจะไหล

เชีย่ววนจนเป็นหลุมรูปกรวย หากมพีวกเศษไม ้ใบไมห้รอืวัตถุเล็กๆ ตดิอยูจ่ะถูกกระแสน ้าหมนุวนเป็นรูป

กรวยประมาณ 20-30 นาท ีแลว้จงึหลุดเคลือ่นไปในทีอ่ ืน่ เมือ่มกีระแสน ้าไหลเชีย่วมาอกีก็จะต่อตัวเป็น

รปูกรวยขึน้มาใหมเ่กดิสลับกนัไปตลอดทัง้วัน จงึท าใหเ้ชือ่วา่ทีน่ ีค่อื จดุทีเ่ป็น สะดอืแมน่ า้โขง ในชว่ง

เดอืนมนีาคมถงึพฤษภาคมของทุกปี สามารถมองเห็นแก่งอาฮง แก่งหนิกลางล าน ้าโขงปรากาฎขึน้มา

เหนือน ้า กลุ่มหนิมชีือ่เรยีกตามลักษณะของหนิ เชน่ หนิลิน้ นาค หนิปลาเข ้ถ ้าปลาสวาย นอกจากเป็น

แหล่งพักผ่อนและสถานทีท่่องเทีย่วแลว้ ชาวบา้นโดยรอบยังอาศัยท าการประมงดว้ย และยังเป็นจุดชม

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ บ ัง้ไฟพญานาค ในช่วงออกพรรษา วันขึ้น 15 ค ่าเดือน 11 ซึง่จะมี

นักท่องเที่ยวมาเทีย่วชมปรากฏการณ์ธรรมชาตนิี้เป็นจ านวนมาก อสิระใหทุ้กทา่นเดนิเลน่รมิน า้โขง 

ชมววิพระอาทติยอ์สัดงและถา่ยรูปตามอธัยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่3) หลงัอาหาร สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั 

ทีพ่กั: จ.บงึกาฬ ระดบัเทยีบเทา่ 3 ดาว 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 (กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทน และ หอ้งพกั 3 

 ทา่น TRP อาจเป็นเตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยูก่บัแบบทีพ่กัของโรงแรม) 

วนัทีส่าม       บงึกาฬ – ภสูงิห ์- หนิสามวาฬ - วดัเจตยิาศรวีหิาร หรอืวดัภทูอก – น า้ตกถ า้พระ - นครพนม – 

                    พญาศรสีตัตนาคราช แลนดม์ารค์นครพนม – ถนนคนเดนิชายโขง 

                    พกันครพนม                                                                                  อาหาร เชา้,เทีย่ง,---  

 

เชา้    บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  (มือ้ที ่4) 

 เดนิทางสู่ ภูสงิห ์ที่นี่โดดเด่นดว้ยภูเขาหนิทราย หนา้ผา ถ ้า กลุ่มหนิรูปทรงต่างๆ และผืนป่าที่อุดม

 สมบรูณ์ (เปลีย่นยานพาหนะเป็นรถของอาสาป่าไม ้ภสูงิห)์ น าท่านชม หนิสามวาฬ โดยมลีักษณะเป็น

ภเูขาหนิทรงมนทอดตัวยาวเรยีงกัน 3 กอ้น มองจากทางอากาศจะเห็นคลา้ยเป็นวาฬพ่อ แม ่ลกู วา่ยน ้า

ดว้ยกัน ซึง่น ้ าในที่นี่ก็คือผืนป่าที่เขียวขจีน่ันเอง และเมื่อมองจากบนหินสามวาฬออกไป จะพบกับ

ทัศนียภาพของป่าภูวัว หว้ยบังบาตร แก่งสะดอก หาดทรายแมน่ ้าโขง และขุนเขาของเมอืงปากกระดิง่ 

สปป.ลาว หากมาในยามเชา้ก็อาจไดเ้ห็นทะเลหมอกลอยละลอ่งเหนอืผนืป่าอกีดว้ย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             

น าท่านเดนิทางสู่ วดัเจตยิาศรวีหิาร (วัดภูทอก)  โดยมพีระอาจารยจ์วน กุลเชฏโฐ เป็นผูก้่อตัง้ ใน

ภาษาอสีานแปลว่า ภูเขาทีโ่ดดเดีย่ว ภูทอก ม ี2 ลูก คอืภทูอกใหญ่และภทูอกนอ้ย สว่นทีนั่กแสวงบุญ

และนักทอ่งเทีย่วทั่วไปสามารถชมไดค้อื ภทูอกนอ้ย สว่นภทูอกใหญ่ยังไมเ่ปิดใหเ้ทีย่วชม เดนิเทา้ข ึน้

สู่ยอดภูทอก จุดเด่นของภูทอกก็คือ สะพานไมแ้ละบันไดขึน้ชมทัศนียภาพรอบ ๆ ภูทอก ใชเ้พียง

แรงงานคนสรา้งบนัได เวยีนไปมา รอบภทูอกแบบ 360 ซึง่มทีัง้หมด 7 ชัน้ ใชเ้วลาในการกอ่สรา้งนานถงึ 

5 ปีเต็มจากชัน้ 1-7 จะมบีนัไดไมใ้หเ้ดนิแบบ ตรงทอดยาวจนถงึจดุสงูสดุของยอดภทูอก และตัง้แตช่ัน้ที ่

3 เป็นตน้ไปนักทอ่งเทีย่วสามารถเดนิชม แบบสะพานเวยีนรอบเขาซึง่จะไดเ้ห็นมมุมองทีแ่ตกตา่งไปเรือ่ย 

ๆ บนัไดทีท่อดขึน้สูย่อดภทูอกนีเ้ปรยีบเสมอืนเสน้ทางธรรมทีน่อ้มน าสตับรุษุใหพ้น้โลกแหง่โลกยีะ สูโ่ลก

แห่ง โลกุตระหรือโลกแห่ง การหลุดพน้ดว้ย ความเพียร พยายามและมุ่งมั่น **ภูทอกปิดไม่ให ้

นักทอ่งเทีย่ว ขึน้ในวันที ่10 -16 เมษายน ของทกุปี** การเดนิชมดา้นบนตอ้งใชเ้วลาเดนิขึน้ลงประมาณ 

1.30-2ชม. ชว่งเทศกาลหรอืชว่งนักเทีย่วจ านวนมากทางบรษัิทขอน าชมบรเิวณดา้นลา่งและบรเิวณเจดยี์

พพิธิภณัฑห์ลวงปู่ จวน กลุเชฏโฐ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่5) 

บา่ย  น าท่านชม น า้ตกถ า้พระ หรอื น ้าตกถ ้าพระภูวัว โดยการน่ังเรอืเขา้ไป เป็นน ้าตกขนาดใหญ่ 3 ชัน้ ที่

ไหลอยูบ่นภเูขา หนิทรายขนาดใหญ่  นอกจากนี้ยังมแีอง่น ้าขนาดใหญ่และร่องน ้าทีส่ามารเล่นเป็นสไล

เดอร์ได ้ท าใหเ้ล่นน ้ ากันในล าธารกันไดอ้ย่างสนุกสนาน แต่น ้ าตกจะมีน ้ ามากในฤดูฝนช่วงเดือน

กรกฎาคม-ตน้ตุลาคม เท่านัน้ หากมาในชว่งเดอืนอืน่น ้าค่อนขา้งนอ้ย จากนัน้เดนิทางสู ่นครพนม (ใช ้

ระยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 3ชั่วโมง) ชม พญาศรสีตัตนาคราช  แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ

นครพนม เป็นองคพ์ญานาคทองเหลอืงทีใ่หญท่ีส่ดุของภาคอสีาน  มคีวามสวยงาม โดดเดน่ องคพ์ญาศรี

สตัตนาคราช หลอ่ดว้ยทองเหลอืง มนี ้าหนักรวม 9,000 กก. เป็นรปูพญานาคขดหาง 7 เศยีร ประดษิฐาน

บนแท่นฐานแปด เหลีย่ม กวา้ง 6 เมตร ความสูงทัง้หมดรวมฐาน 15 เมตร สามารถพ่นน ้าได  ้อสิระให ้

ท่านเดนิ ถนนคนเดนิ ณ บรเิวณชุมชนย่านหอนาฬกิารมิฝ่ังแม่น ้าโขง ซึง่เป็นชุมชนเก่าแก่ ที่ไดรั้บ

วัฒนธรรมจาก จนี ฝร่ังเศษ และเวยีดนาม ชม หอนาฬกิาเวยีดนามอนุสรณ์ ทีช่าวเวยีดนามสรา้งขึน้ไวใ้ห ้

กอ่นเดนิทางกลับเวยีดนาม และในบรเิวณชมุชนดังกล่าวนี้ยงัคงปรากฎ"บา้นรมิโขง" ทีเ่กา่แกเ่กอืบ 100 

ปี ใหค้นรุน่หลังไดม้าเห็นวัฒนธรรมของ จ.นครพนมในอดตี อสิระใหท้่านเลอืกซือ้อาหารเย็นรับประทาน

ตามอัธยาศัย ณ ถนนคนเดนิ มรีา้นอาหารของกนิอาหารทอ้งถิน่เยอะมาก นอกจากจะมอีาหารแลว้ยังมี

ของฝากของที่ระลกึและเสือ้ผา้ใหเ้ลือกซือ้อีกมากมาย **ถนนคนเดนิเปิดทุกวันศุกร์-อาทติย ์เวลา 

17.00-21.00 น.** สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัแรม 

 

 

 

 

 

 

 
 



                             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ทีพ่กั: จ.นครพนม ระดบัเทยีบเทา่3ดาว 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 (กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทน และ หอ้งพกั 3 

 ทา่น TRP อาจเป็นเตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยูก่บัแบบทีพ่กัของโรงแรม) 

 

 

วนัทีส่ ี ่            พระธาตนุคร – พระธาตพุนมวรมหาวหิาร – พระธาตเุรณู – รอ้ยเอ็ด – วดัป่ากงุ  

                      (บโุรพทุโธแหง่แดนอสีาน) -  กรงุเทพฯ                                                                                          

                                                                                                                        อาหาร เชา้,เทีย่ง,--- 

 

เชา้    บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  (มือ้ที ่6) 

 น าท่านเดนิทางสู ่พระธาตุนคร วดัมหาธาต ุพระธาตุคู่บญุของผูท้ีเ่กดิวนัเสาร ์มรีูปแบบตามพระธาตุ

พนมองคเ์ดมิ ภายในบรรจุพระอรหันตสารรีกิธาตุ พรอ้มกับองคพ์ระพุทธรูปทองค า และของมคี่าต่างๆ 

จากประชาชนผูม้จีติศรัทธาถวายบรรจเุอาไวใ้นองคพ์ระธาต ุปกปักรักษาและเชือ่กนัวา่ผูม้าสกัการะจะได ้

อานสิงสส์ง่ผลใหม้บีญุวาสนาเป็นเจา้คนนายคน สิง่ของบชูาพระธาต:ุ ขา้วตอก น ้าอบ ขา้วเหนยีวป้ิง ธูป 

10 ดอก เทยีน 2 เลม่ จากนัน้น าทา่นเดนิทาง วดัพระธาตพุนมวรมหาวหิาร พระธาตปุระจ าวันเกดิของ

ชาวปีวอกและเป็นพระธาตปุระจ าวันเกดิของชาววนัอาทติยด์ว้ย วัดพระธาตุพนม ไดรั้บการยกฐานะเป็น

พระอารามหลวงชัน้เอกขึน้เป็น “วรมหาวหิาร” พระธาตุพนมเป็นศูนยร์วมจติใจของชาวนครพนม และยัง

ไดรั้บการเคารพบูชาอย่างสูงจากทัง้จากชาวไทย-ลาว ว่ากันว่าหากใครไดม้านมัสการพระธาตุครบ ๗ 

ครัง้ จะถอืวา่เป็น “ลกูพระธาต”ุ เป็นสริมิงคลแกช่วีติ หรอืแมแ้ตก่ารไดม้ากราบพระธาตุพนม ๑ ครัง้ ก็ถอื

เป็นมงคลแกช่วีติ กราบองคพ์ระธาตพุนม พระธาตพุนม เชือ่กนัวา่ถา้ใครไดม้านมสัการพระธาตคุรบทัง้ ๗ 

จะถอืวา่เป็นลกูพระธาต ุจะมแีตค่วามเจรญิรุง่เรอืง หรอืแมแ้ตก่ารไดม้ากราบพระธาตพุนม ๑ ครัง้ก็ถอืเป็น

สริมิงคล ส ิง่ของบชูาพระธาต ุ: ขา้วตอก ขา้วเหนยีวป้ิง น ้าอบ ดอกไมส้แีดง ธปู 6 ดอก เทยีน 2 เลม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่7) 



                             

 น าทา่นเดนิทางสู ่พระธาตเุรณู ประดษิฐานอยู ่ณ วัดพระธาตเุรณู อ.เรณูนคร เป็นพระธาตขุองผูท้ีเ่กดิ

วนัจนัทร ์โดยจ าลองมาจากพระธาตุพนมองค์เดิม แต่เล็กกว่า ภายในเจดีย์บรรจุพระไตรปิฎก 

พระพุทธรูปทองค า พระพุทธรูปเงนิ เพชรนลิจนิดา หน่องา เครือ่งกกุธภัณฑข์องพระยาและเจา้เมอืง 

รวมถงึสิง่ของอืน่ๆ ทีช่าวบา้นบรจิาค เชือ่กันวา่คนทีเ่กดิวันจันทรม์ักเป็นคนมเีสน่ห ์ใครไดก้ราบไหวจ้ะมี

รูปงามผ่องใส เหมือนแสงจันทร์ ซึง่ตรงกับลักษณะของเทพประจ าวันจันทร์ ส ิง่ของบูชาพระธาตุ: 

ขา้วตอก น ้าอบ ขา้วเหนยีวป้ิง ดอกไมส้เีหลอืง ธปู 15 ดอก เทยีน 2 เลม่  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ 

 จ.รอ้ยเอ็ด (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) น าท่านชม วดัป่ากุง หรอืวัดประชาคมวนา

ราม เจดียข์นาดใหญ่ ท าจากหนิทรายธรรมชาตเิป็นแห่งแรกในประเทศไทย นับเป็นแหล่งท่องเที่ยว

ทางศาสนสถานที่สวยงาม และยิง่ใหญ่ โดยจ าลองแบบ การก่อสรา้งมาจากบุโรพุทโธ ประเทศ

อนิโดนีเซยี โดยก่อสรา้งขึน้เพื่อเป็นอนุสรณ์ครบรอบ 90 ปี พรรษา 60 ที่มาของการก่อสรา้งเจดียห์นิ 

คราวเมือ่พระเดชพระคุณหลวงปู่ ศร ีมหาวโีร พระเกจอิาจารยฝ่์ายกัมมัฏฐานชือ่ดังแห่งภาคอสีานไดไ้ป

ปฏบิตัศิาสนกจิจ าพรรษาที ่ประเทศอนิโดนเีซยี เมือ่ พ.ศ.2531 มหาเจดยีห์นิทราย มทีัง้หมด 7 ชัน้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 8 ชัว่โมง)  

*********************** 

หมายเหต:ุ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ป็นผูจ้ดัทีน่ ัง่เทา่น ัน้ โดยจดัสรรทีน่ ัง่

ตามล าดบัการจองพรอ้มช าระเงนิ 

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ , สายการบนิ

การจราจร, การเดนิทางชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุตา่งๆ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ

ปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  

มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

 ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 

 ฉีดพน่ฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 

 โต๊ะอาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 

 ปฏบิตัติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกนัและยบัยัง้การแพรร่ะบาดของโควดิ-19 

 บรกิารหนา้กากอนามยั-เจลแอลกอฮอล ์ทา่นละ 1 ชดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             

 

เง ือ่นไขการจอง 
 

 

 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

ส าเนาบตัรประชาชน ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื * 

 

อตัราบรกิารนีร้วม 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ 

 คา่บรกิารคนขบัรถ และคา่น ้ามนั 

 คา่ทีพ่ัก 2คนื พกัหอ้งละ2-3ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืเทยีบเทา่ 

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 

 เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกันอบุัตเิหตุตามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยที่

บรษัิทท าไว ้(ไม่ครอบคลุมถงึสุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทัง้นี้ย่อมอยู่ในขอ้จ ากัดที่มกีารตกลงไวก้ับบรษัิท

ประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

 คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารทีน่อกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุ

 คา่ประกนัภยัธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตัว และประกนัสขุภาพ 

 คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มงัสวรัิต ิและหรอือาหารส าหรับมสุลมิ 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 ชาวตา่งชาตชิ าระเพิม่ 800 บาท 

 คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท  

เงือ่นไขการจอง 

มดัจ าทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น และช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วัน(การไมช่ าระเงนิคา่

มดัจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการ

เดนิทาง)   

เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

*คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 

หมายเหต ุ

 การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 20 ทา่นขึน้ไป 

 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้

 บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการ

บนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จลาจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนอื 

 การควบคมุของทางบรษัิท หรอืคา่ใชจ่า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย 

การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

 มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากบัเทา่นัน้ 

 ราคาดังกลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูต่ามสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น ้ามนัที่

ไมค่งที ่การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้

 เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละ

สทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 



                             

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

