
 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 22190 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

ทีน่ั่งบนรถบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ป็นผูจั้ดสรรตามล าดับการจองและช าระเงนิเทา่นัน้ 

 

 

17.00 น. พรอ้มกันทีจุ่ดนัดหมาย พรอ้มกันทีจุ่ดนัดหมาย ป๊ัมน ้ามัน ป๊ัม Shell แม็คโคร แจง้วัฒนะ เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับ สมควรแก่เวลา

ออกเดนิทางสูจั่งหวัดนครพนม อสิระใหท้กุทา่นพักผอ่นบนรถ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 11-12 ชัว่โมง)  
 

 

 

 

เชา้ เดนิทางถงึจังหวัดนครพนม แวะใหท้่านท าธุระสว่นตัว รับประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่1) ชม ถ ้านาค ี

อทุยานแหง่ชาตภิลูงักา (ฝ่ังนครพนม) ลกัษณะของถ ้านาค ีมเีพงิหนิใหญ่มลีวดลายของเกล็ดพญานาค
บนพืน้ผวิของหนิ ลกัษณะเหมอืนหนิหัวงอูยูไ่มไ่กลกนั ชาวบา้นและผูส้ ารวจมองเห็นเป็นรูปร่างคลา้ยกับ

พญานาคขดตวักกไข ่มทีัง้สว่นเศยีรและล าตัว ภายในถ ้านาคี

มหีนิรูปร่างคลา้ยกับนกยูงหันหลังอยู่ดว้ย แตบ่างคนก็บอกวา่
คลา้ยกับสว่นหัวงูมากกว่า ขึน้อยู่กับวจิารณญาณของแต่ละ
บุคคล ดา้นในสดุของถ ้าจะมีพระพุทธรูปใหก้ราบไหวข้อพร 
หากเดนิทางตอ่ไปอกีราวครึง่กโิลเมตรก็จะมจีุดชมววิ ผานาค ี

เป็นจุดชมวิวแม่น ้ าโขงที่งดงาม ส าหรับเสน้ทางเดินเป็น
ทางเดนิศกึษาธรรมชาต ิ(เสน้ทางปนูเลยีบล าธาร) ระยะทาง  

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
  

ราคาเด็ก 2-6 ปี ไมเ่สรมิเตยีง พกัเดีย่ว/เดนิทางคนเดยีว 
เพิม่ 

ทีน่ ัง่/กรุป๊ 

9-11 ธนัวาคม 64 2,999 ไมม่รีาคาเด็ก 700 30 

30 ธนัวาคม – 1 มกราคม 65 2,999 700 30 

วนัที ่1    จดุนดัหมายปั๊มน า้มนัShell  แม็คโครแจง้วฒันะ  

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

             ถนนคนเดนินครพนม  

   



 

 
 

 
 

 1.5 กม. และเป็นเสน้ทางเดนิป่า 300 เมตรก็จะถงึถ ้านาค ีโดยอยู่ห่างจากน ้าตกตาดโพธิช์ัน้ที ่4 ประมาณ 300 เมตร ใชร้ะยะเวลา

เดนิไป-กลับประมาณ 1-2 ชม. มีจุดน่ังพักเป็นระยะ บางชว่งมปีีนบันไดสูงชัน จะมีป้ายท่องเทีย่วบอกเป็นจุดๆ ยังคงความเป็น
ธรรมชาตสิวยงาม กรณีฝนตกจะทางอทุยานฯจะปิดการขึน้เขาทกุกรณี 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่2) พระธาตทุา่อเุทน พระธาตปุระจ าวันเกดิวันศกุร ์ภายในบรรจุพระธาตขุองพระอรหันต ์เชือ่กันวา่ผู ้

ทีเ่กดิวนัศกุรเ์ป็นผูท้ีม่คีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรครั์กอสิระรักสวยรักงาม หอนาฬกิาเวยีดนามอนุสรณ์  สรา้งโดยชาวเวยีดนามหลังชนะ

สงครามภายในประเทศเมือ่ครัง้ฝร่ังเศสพ่ายแพใ้นสงครามเดยีนเบยีนฟ ูเพือ่ระลกึถงึไมตรจีติของคนไทย วัดนักบญุอันนา เป็นวัน

ครสิตค์าทอลกิทีเ่ก่าแก่ มสีถาปัตยกรรมทีง่ดงาม พญาศรีสัตตนาคราช  แลนดม์าร์คแห่งใหม่ของนครพนม เป็นองคพ์ญานาค

ทองเหลอืงทีใ่หญท่ีส่ดุของภาคอสีาน  มคีวามสวยงาม โดดเดน่ อสิระใหท้า่นถา่ยรูปเก็บความประทับใจยามเย็นบรเิวณรมิแม่น ้าโขง 

อสิระชอ้ปป้ิงบรเิวณถนนคนเดนิทางนครพนม (มเีฉพาะวนัศกุร,์เสาร,์อาทติย)์ 

เย็น บรกิารอาหารเย็น (มือ้ที ่3)  ทีพั่ก: Blu Hotel นครพนมหรอืระดบัเทยีบเทา่ หรอือ าเภอใกลเ้คยีง 

 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้(มือ้ที ่4) พระธาตุเรณู เป็นพระ

ธาตขุองผูท้ีเ่กดิวันจันทร ์ภายในเจดยีบ์รรจุพระไตรปิฎก 

พระพุทธรูปทองค า พระพุทธรูปเงนิ เพชรนลิจนิดา หน่อ

งา เครือ่งกกธุภัณฑข์องพระยาและเจา้เมอืง เชือ่กันวา่คน

ทีเ่กดิวันจันทรม์ักเป็นคนมเีสน่ห ์ใครไดก้ราบไหวจ้ะมรีูป

งามผ่องใส เหมือนแสงจันทร์  วัดพระธาตุพนม

วรมหาวหิาร พระธาตปุระจ าวันเกดิของชาวปีวอกและเป็น

พระธาตปุระจ าวนัเกดิของชาววนัอาทติยด์ว้ย  

เทีย่ง    บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่5) สมควรแกเ่วลาออกเดนิทางกลับถงึจุดหมายปลายทางโดยสวัสดภิาพ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

11 ชัว่โมง)  
 

รายการทัวร์สามารถสลับเปลีย่นแปลงไดใ้นวันนัน้ๆตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , สายการบนิการจราจร, การ

เดนิทางชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุตา่งๆหรอืการเกดิโรคระบาด เป็นตน้ 

หมายเหตสุ าคญั: นกัทอ่งเทีย่วตอ้งแสดงเอกสาร (อยา่งใดอยา่งหนึง่) 

- ฉีดวัคซนีโควดิ-19 ดังตอ่ไปนี้ ซโินแวค,ซโินฟารม์,โมเดอร์นา,ไฟเซอร,์สปตุนิก ว,ีแอสตราเซเนกา ครบ2เข็ม(ไม่นอ้ยกว่า14วัน) 

หรอืจอหน์สนั แอนดจ์อหน์สนั1เข็ม (ไมน่อ้ยกวา่14วนั) หรอืวคัซนีไขวอ้ืน่ๆครบ2เข็ม (ไมน่อ้ยกวา่14วนั) 

- หรอื แสดงผลตรวจโควดิ-19ดว้ยวธิกีาร ATK หรอืแล็บทีรั่บรอง (ไมเ่กนิ72ชม.กอ่นเดนิทาง) 

- หรอื ผูท้ีห่ายจากโควดิ-19มาแลว้ไมเ่กนิ90วนั และฉดีเข็มแรกแลว้ไมน่อ้ยกวา่14วนั  

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

 ส าเนาบตัรประชาชน ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจ า ** 

 เอกสารรับรองการไดรั้บวคัซนีป้องกนัโรคโควดิ-19 ครบ2เข็ม 

อตัราบรกิารนีร้วม 

 •คา่รถ คา่น ้ามัน และคา่บรกิารคนขบัรถ  

 •คา่ทีพั่ก 2คนื หอ้งละ 2-3 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 

 - กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไม่ม ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่วDBLแทน กรณีระบพัุกหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเต็ม

หรอืไม่มขีอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ กรณีหอ้งพัก 3 ทา่น TRP อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อน

เสรมิขึน้อยูก่บัแบบทีพั่กของโรงแรมนัน้ๆ ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 

 •คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

 •คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 

 •เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

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

ย่อมอยู่ในขอ้จ ากัดทีม่กีารตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถสัง่ซือ้ประกนัสขุภาพเพิม่ไดจ้ากบรษัิทประกนัทัว่ไป 

 

 

 

 

วนัที ่3   พระธาตเุรณู – วดัพระธาตพุนมวรมหาวหิาร - เดนิทางกลบั 

เง ือ่นไขการจอง 



 

 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

 •คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

 •คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารทีน่อกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุ

 •คา่ประกนัภัยธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตวั และประกนัสขุภาพ 

 •คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มังสวรัิต ิและหรอือาหารส าหรับมสุลมิ โปรดตดิตอ่บรษัิททวัร ์

 •ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 •คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท 

เง ือ่นไขการจอง 

มัดจ าท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และช าระเงนิค่าทัวร์สว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 20 วัน(การไม่ช าระเงนิค่ามัดจ า หรือ

ช าระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

 •ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วนัขึน้ไป คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

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

 •ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

 *กรณีมเีหตยุกเลกิทวัร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

 *คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 

 หมายเหต ุ

•กรุ๊ปคอนเฟิรม์เดนิทางจะตอ้งมผีูเ้ดนิทางขัน้ต า่ 20 ทา่น 

 •บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้

 •บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิ

การเมอืง จลาจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อเหนอื 

 •การควบคุมของทางบรษัิท หรือค่าใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสญูหาย 

ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

 •มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทฯก ากับเทา่นัน้ 

 •ราคาดงักลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่ตามสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น ้ามันทีไ่ม่คงที ่การปรับ

ราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้

 •เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่สามารถ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


