
 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 22241 (กรุณาแจง้รหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

 

 

 

 
 

05.00 น. พรอ้มกันทีจุ่ดนัดหมาย พรอ้มกันทีจุ่ดนัดหมาย ป๊ัมน ้ามัน ป๊ัม Shell แม็คโคร แจง้วัฒนะ เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ

คอยใหก้ารตอ้นรับ ออกเดนิทางสูข่อนแก่น    (ใาเ้วปาเดนิทางประมาใ 6-7าั่วโมง   อสิระใหทุ้กท่านพักใ่อนบน

รร  เดนิทางสู่ จว้ดคาเฟ่ฟารม์ คาเฟ่สวยๆบรรยากาศดขีองจังหวัดขอนแก่น มมีุมสวยๆใหร้่ายรูปพรอ้มสวน

ดอกไม ้(ไมร่วมคา่เขา้ามสวนทา่นปะ 50฿(  
เทีย่ง บรกิารอาหารกปางวนั (มือ้ที ่1) ออกเดนิทางสู ่อ าเภอบา้นแพง จังหวัดนครพนม 

เย็น       บรกิารอาหารเย็น (มือ้ที ่2)  ทีพั่ก: โรงแรม JB Place Hotel หรือระดับเทยีบเท่า/อ าเภอ

ใกปเ้คยีง 

 

 

 

เชา้ รับประทานอาหารเาา้ (มือ้ที ่3) าม ร ้านาค ีอทุยานแห่งาาตภิูปังกา (ฝ่ังนครพนม( ปักษใะของร ้า

นาคจีะคปา้ยกบัร ้านาคา มเีพงิหนิใหญม่ปีวดปายของเกป็ดพญานาคบนพืน้ใวิของหนิ ปักษใะเหมอืน

หนิหัวงอูยูไ่มไ่กปกนั าาวบา้นแปะใูส้ ารวจมองเห็นเป็นรูปร่างคปา้ยกับพญานาคขดตัวกกไข ่มทีัง้สว่น
เศยีรแปะป าตัว ภายในร ้านาคมีหีนิรูปร่างคปา้ยกับนกยูงหันหปังอยู่ดว้ย แต่บางคนก็บอกวา่คปา้ยกับ

สว่นหัวงูมากกว่า ขึน้อยู่กับวจิารใญาใของแต่ปะบุคคป ดา้นในสุดของร ้าจะมพีระพุทธรูปใหก้ราบ
ไหวข้อพร หากเดนิทางต่อไปอกีราวครึ่งกโิปเมตรก็จะมีจุดามววิ ใานาคี เป็นจุดามววิแม่น ้าโขงที่
งดงาม ส าหรับเสน้ทางเดนิเป็นทางเดนิศกึษาธรรมาาต ิ(เสน้ทางปนูเปยีบป าธาร( ระยะทาง 1.5 กม. 

แปะเป็นเสน้ทางเดนิป่า 300 เมตรก็จะรงึร ้านาค ีโดยอยู่ห่างจากน ้าตกตาดโพธิา์ัน้ที ่4 ประมาใ 300 
เมตร ใาร้ะยะเวปาเดนิไป-กปับประมาใ 1-2 าม. มจีุดน่ังพักเป็นระยะ บางาว่งมปีีนบันไดสงูานั จะมี

วนัที ่1   ปั๊มน า้มนัปั๊ม Shell  แม็คโครแจง้วฒันะ-ขอนแกน่ – จว้ดคาเฟ่ฟารม์ – บา้นแพง – นครพนม 

วนัที ่2 ถ า้นาค ีอทุยานแหง่ชาตภิลูงักา - พระธาตทุา่อเุทน – หอนาฬกิาเวยีดนามอนสุรณ ์- วดันกับญุอนันา – ลานพญาศรสีตัตนาคราช – 

             ถนนคนเดนินครพนม  

   



ป้ายท่องเทีย่วบอกเป็นจุดๆ ยังคงความเป็นธรรมาาตริายปอ้มไปดว้ยป่าไมส้เีขยีวกรใีฝนตกจะทางอุทยานฯจะปิดการขึน้เขาทุก

กรใี 
เทีย่ง บรกิารอาหารกปางวนั (มือ้ที ่4(  

พระธาตทุา่อเุทน พระธาตปุระจ าวนัเกดิวนัศกุร ์ภายในบรรจพุระธาตขุองพระอรหันต ์เาือ่กนัวา่ใูท้ีเ่กดิวันศกุรเ์ป็นใูท้ีม่คีวามคดิ

ริเริ่มสรา้งสรรค์รักอิสระรักสวยรักงาม หอนาฬิกาเวียดนามอนุสรใ์  สรา้งโดยาาว

เวยีดนามหปังานะสงครามภายในประเทศเมือ่ครัง้ฝร่ังเศสพ่ายแพใ้นสงครามเดยีนเบยีนฟ ู

เพื่อระปกึรึงไมตรีจิตของคนไทย วัดนักบุญอันนา เป็นวันคริสต์คาทอปกิที่เก่าแก่ มี

สราปัตยกรรมทีง่ดงาม พญาศรีสัตตนาคราา  แปนดม์าร์คแห่งใหม่ของนครพนม เป็น

องคพ์ญานาคทองเหปอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของภาคอสีาน  มีความสวยงาม โดดเด่น อสิระให ้

ทา่นร่ายรูปเก็บความประทับใจยามเย็นบรเิวใรมิแม่น ้าโขง อสิระาอ้ปป้ิงบรเิวใรนนคน

เดนิทางนครพนม (มเีฉพาะวนัศกุร,์เสาร,์อาทติย(์ 

เย็น บรกิารอาหารเย็น (มือ้ที ่5(  ทีพั่ก: โรงแรม JB Place Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่ หรอือ าเภอใกปเ้คยีง 

 

 

 

เชา้ รับประทานอาหารเาา้(มื้อที ่6( พระธาตุเรใู เป็น

พระธาตุของใูท้ี่เกิดวันจันทร์ ภายในเจดีย์บรรจุ
พระไตรปิฎก พระพุทธรูปทองค า พระพุทธรูปเงิน 

เพารนิปจนิดา หน่องา เครื่องกกุธภัใฑข์องพระยา
แปะเจา้เมอืง เาือ่กันว่าคนทีเ่กดิวันจันทรม์ักเป็นคนมี

เสน่ห ์ใครไดก้ราบไหวจ้ะมรีูปงามใ่องใส เหมอืนแสง
จันทร์ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร พระธาตุ

ประจ าวนัเกดิของาาวปีวอกแปะเป็นพระธาตปุระจ าวัน
เกดิของาาววนัอาทติยด์ว้ย  

เทีย่ง บรกิารอาหารกปางวัน (มือ้ที ่7( สมควรแก่เวปาออกเดนิทางกปับพรอ้มความประทับใจ (ใาเ้วปาเดนิทางประมาใ 10-11 

าัว่โมง(  
 

 

รายการทัวร์สามารรสปับเปปีย่นแปปงไดใ้นวันนัน้ๆตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , สายการบนิการจราจร, การ

เดนิทางาว่งเทศกาปหรอืวนัหยดุตา่งๆหรอืการเกดิโรคระบาด เป็นตน้ 

 

ทีน่ ัง่บนรถตูบ้รษิทัขอสงวนสทิธิจ์ดัสรรตามการจองและช าระเงนิเทา่น ัน้ 

 

หมายเหตสุ าคญั: นกัทอ่งเทีย่วตอ้งแสดงเอกสาร (อยา่งใดอยา่งหนึง่) 

- ฉีดวัคซนีโควดิ-19 ดังต่ไปนี้ ซโินแวค,ซโินฟาร์ม,โมเดอร์นา,ไฟเซอร์,สปุตนิก ว,ีแอสตราเซเนกา ครบ2เข็ม(ไม่นอ้ยกว่า14วัน( 

หรอืจอหน์สนั แอนดจ์อหน์สนั1เข็ม (ไมน่อ้ยกวา่14วนั( หรอืวคัซนีไขวอ้ืน่ๆครบ2เข็ม (ไมน่อ้ยกวา่14วนั( 

- หรอื แสดงใปตรวจโควดิ-19ดว้ยวธิกีาร ATK หรอืแป็บทีรั่บรอง (ไมเ่กนิ72าม.กอ่นเดนิทาง( 

- หรอื ใูท้ีห่ายจากโควดิ-19มาแปว้ไมเ่กนิ90วนั แปะฉดีเข็มแรกแปว้ไมน่อ้ยกวา่14วัน  

   

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

 ส าเนาบตัรประาาาน ** กรุใาสง่พรอ้มพรอ้มหปกัฐานการโอนเงนิมัดจ า ** 

 เอกสารรับรองการไดรั้บวคัซนีป้องกนัโรคโควดิ-19 ครบ2เข็ม 

 

 

 

 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 2-6 ปี 
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทางคน
เดยีว เพิม่ 

ทีน่ ัง่/กรุป๊ 

14-16 ธนัวาคม 64 3,999  
 

ไมม่รีาคาเด็ก 

1,500 16 

17-19 ธนัวาคม 64 3,999 1,500 16 

20-22 ธนัวาคม 64 3,999 1,500 16 

27-29 ธนัวาคม 64 3,999 1,500 16 

7-9 มกราคม 65 3,999 1,500 16 

14-16 มกราคม 65 3,999 1,500 16 

21-23 มกราคม 65 3,999 1,500 16 

วนัที ่3  พระธาตเุรณู - พระธาตพุนม เดนิทางกลบั 

เง ือ่นไขการจอง 



 

 

 

อตัราบรกิารนีร้วม 

 •คา่รร คา่น ้ามัน แปะคา่บรกิารคนขบัรร  

 •คา่ทีพั่ก 2คนื หอ้งปะ 2-3 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 

 - กรใีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไม่ม ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่วDBLแทน กรใีระบพัุกหอ้ง DBL มาแปว้หอ้งเต็ม

หรอืไม่มขีอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบปว่งหนา้ กรใีหอ้งพัก 3 ทา่น TRP อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อน

เสรมิขึน้อยูก่บัแบบทีพั่กของโรงแรมนัน้ๆ าือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 

 •คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้าม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

 •คา่ธรรมเนยีมเขา้ามตามรายการทีร่ะบสุ าหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 

 •เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตปอดการเดนิทาง 

 •คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาป ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยทีบ่รษัิทท าไว ้ทัง้นี้

ย่อมอยู่ในขอ้จ ากัดทีม่กีารตกปงไวก้ับบรษัิทประกันาวีติ ทกุกรใี ตอ้งมใีบเสร็จแปะเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารรสัง่ซือ้ประกนัสขุภาพเพิม่ไดจ้ากบรษัิทประกนัทัว่ไป 

อตัรานีไ้มร่วม 

 •คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก แปะคา่ใาจ้า่ยสว่นตวั เาน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

 •คา่ใาจ้า่ยแปะคา่อาหารทีน่อกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุ

 •คา่ประกนัภัยธรรมาาต ิแปะประกนัาวีติสว่นตวั แปะประกนัสขุภาพ 

 •คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มังสวรัิต ิแปะหรอือาหารส าหรับมสุปมิ โปรดตดิตอ่บรษัิททวัร ์

 •ภาษีมปูคา่เพิม่ 7% 

 •คา่ทปิไกด ์ทา่นปะ 300 บาท 

 เง ือ่นไขการจอง 

มัดจ าท่านปะ 1,500 บาท/ท่าน แปะา าระเงนิค่าทัวร์สว่นทีเ่หปอืก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน(การไม่า าระเงนิค่ามัดจ า หรือ

า าระไมค่รบ หรอืเาค็ธนาคารรกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุด ใูจั้ดมสีทิธยิกเปกิการจองหรอืยกเปกิการเดนิทาง(   

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

 •ยกเปกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วนัขึน้ไป คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใาจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 •ยกเปกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีป่กูคา้า าระมา แปะเก็บคา่ใาจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(รา้ม(ี 

 •ยกเปกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

 *กรใีมเีหตยุกเปกิทวัร ์โดยไมใ่าค่วามใดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใาจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(รา้ม(ี 

 *คา่ใาจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เาน่ คา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม แปะคา่ใาจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 

 หมายเหต ุ

•กรุ๊ปคอนเฟิรม์เดนิทางจะตอ้งมใีูเ้ดนิทางขัน้ต า่ 8 ทา่น 

 •บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปปีย่นแปปงรายปะเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้

 •บรษัิทฯ ไม่รับใดิาอบค่าเสยีหายในเหตกุารใ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเปกิเทีย่วบนิ การป่าาา้ของสายการบนิ ภัยธรรมาาต ิ

การเมอืง จปาจป ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีรั่ฐ แปะอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อเหนอื 

 •การควบคุมของทางบรษัิท หรือค่าใาจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรือทางออ้ม เาน่ การเจ็บป่วย การรูกท ารา้ย การสญูหาย 

ความปา่าา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

 •มัคคุเทศก ์พนักงาน แปะตัวแทนบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสารปงนามโดยใูม้ี

อ านาจของบรษัิทฯก ากับเทา่นัน้ 

 •ราคาดงักปา่วขา้งตน้สามารรเปปีย่นแปปงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่ตามสภาวะคา่เงนิบาทแปะคา่น ้ามันทีไ่ม่คงที ่การปรับ

ราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้

 •เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคใะแปว้ ท่านงดใาบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรือไม่เดนิทางพรอ้มคใะ รอืวา่ท่านสปะสทิธิ ์ไม่สามารร

เรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรใีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


