
1



2

กาํหนดการเดนิทาง  : 14-16 ต.ค. 65
วนัศกุรท์ ี� 14 ต.ค. 65 (1) สนามบนิดอนเมอืง – นครพนม – พระธาตพุนม –

ลานพญาศรสีตัตนาคราช –
ศาลปู่ ออืลอืนาคราช – เกาะดอนโพธิ� – หนิสามวาฬ

05.30 น. พรอ้มกนัที� สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 2 อาคารผูโ้ดยสารขาออก
ภายในประเทศ สายการบนินกแอร์ (DD) เจา้หนา้ที�บรษัิทฯ คอย
อํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระกอ่นออกเดนิทาง

07.40 น. เหนิฟ้าสู่ จงัหวดันครพนม โดยสายการบนิ นกแอร์ เที�ยวบนิที�
DD380 (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 1.20 ชั�วโมง)

09.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนินครพนม หลงัจากรับกระเป๋าเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้
นําทา่นไปสกัการะ พระธาตพุนม ศาสนสถานอนัศกัดิ�สทิธิ�แหง่อสีาน พระ
บรมธาตทุี�แสดงถงึความเจรญิรุง่เรอืงทางพทุธศาสนาของนครพนมมาแต่
โบราณกาล พระธาตพุนมเป็นพระธาตปุระจําปีเกดิแหง่เดยีวบนแผน่ดนิ
ที�ราบสงู และยงัเป็นพระธาตปุระจําวนัเกดิของผูท้ี�เกดิวนัอาทติย์ ตอ่ไปยงั
ลานพญาศรสีตัตนาคราช แลนดม์ารค์แหง่ใหมข่อง จ.นครพนม
ประดษิฐานบน รมิฝั�งแมนํ่�าโขง บนลานศรสีตัตนาคราช หนา้สํานักงานป่า
ไม ้

เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (มื�อที�1)
บา่ย หลงัจากนั�นเดนิทางสู่ บงึโขงหลง ขอพรศาลปู่ ออืลอืนาคราช ตํานานปู่

ออืลอืที�ขอ้งเกี�ยวกบับงึโขงหลงนั�น
เชื�อวา่เกดิจากการลม่เมอืงของพญานาค เกดิจากความรักที�ไมส่มหวงั
ระหวา่งพญานาคกบัมนุษย์ ทําใหเ้มอืงที�เจรญิรุง่เรอืงลม่สลาย ตอ่ไปลอ่ง
เรอืบงึโขงหลงไหวข้อพรปู่ ออืลอื วงัปู่ เจา้ออืลอืนาคราช ณ เกาะดอนโพธิ�
นําทา่นตอ่ไปยงั วดัหว้ยหนิแหบ มหีนิกอ้นนี�มลีกัษณะที�คลา้ยคลงึกบั
พญางใูหญเ่ลน่นํ�า ในบงึนํ�ากลางหบุเขา เป็นสถานที�ที�ยงัไมค่อ่ยเป็นที�รูจั้ก
มากนัก ชมพระอาทติยต์ก ณ จดุชมววิหนิสามวาฬ โดยรถของชาว
บา้นทอ้งถิ�น หนิสามวาฬมลีกัษณะเป็นหนิขนาดใหญต่ดิหนา้ผาสงูแยกตวั
เป็น 3 กอ้น หนิสามกอ้นนี�จะดคูลา้ยกบัฝงูครอบครัววาฬ ที�ประกอบดว้ยพอ่
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วาฬ แมว่าฬ และลกูวาฬ ซึ�งเรยีกตามขนาดของหนิแตล่ะกอ้น พรอ้มนํา
ทา่นชมพระอาทติยข์ึ�น จากนั�น คณะเดนิทางสูกํ่าแพงภสูงิห์ ใหท้า่นกราบ
นมสัการ หลวงพอ่พระสงิหส์ ิ�งศกัดิ�สทิธิ�ของภสูงิห์ ณ ลานสงิหห์มอบ ซึ�งมี
กอ้นหนิลกัษณะคลา้ยสงิหกํ์าลงัหมอบอยู่

คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ รา้นอาหาร (มื�อที�2)
 พกัคา้งคนื ณ โรงแรม THE ONE บงึกาฬหรอืระดบัเทยีบเทา่

วนัเสารท์ ี� 15 ต.ค. 65 (2) วดัหว้ยหนิแหบ – วดัอาฮงศลิาวาส – วดัโพธิ�ชยั-
อดุรธาน ี- วดัป่าภกูอ้น -
ทา้วเวสสวุรรณ อดุรธาน ี– ถนนคนเดนิอดุรธานี

บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื�อที� 3)
08.00 น. หลงัจากนั�นเดนิทางสูจั่งหวดัหนองคาย (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดย

ประมาณ 2.30 ชั�วโมง) ไปยงั สะดอืแมนํ่ �าโขง แกง่อาฮง ณ วดัอาฮง
ศลิาวาส จดุชม สะดอืแมนํ่�าโขง”ถอืวา่เป็นจดุที�แมนํ่�าโขงมคีวามลกึที�สดุ
ไมส่ามารถวดัความลกึได ้ กระแสนํ�าไหลเชี�ยวมากในฤดนํู�าหลากและมี
กระแสนํ�าไหลวนเป็นรปูกรวยขนาดใหญ่ ชาวบา้นเชื�อกนัวา่เป็น “สะดอื
แมนํ่�าโขง” มคีวามกวา้งประมาณ 300 เมตร ในวนัขึ�น 15 คํ�าเดอืน 11 จะมี
นักทอ่งเที�ยวมาเที�ยวชมปรากฏการณบ์ั �งไฟพญานาคเป็นจํานวนมาก
หลงัจากนั�นไปยงั วดัโพธิ�ชยั (พระอารามหลวง) จากเดมิชื�อวดัผผีวิ”
เนื�องจากวดันี�เคยใชเ้ป็นที�เผาผหีรอืเผาศพ ปัจจบุนัเป็นสถานที�
ประดษิฐาน หลวงพอ่พระใส พระพทุธรปูขดัสมาธริาบปางมารวชิยั ที�หลอ่
ดว้ยทองสกุอนัเป็นเนื�อทองคําถงึ 92% ซึ�งมพีระพทุธลกัษณะอนังดงาม
อยา่งมาก ตอ่ไปยงัจังหวดัอดุรธานี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชม.)
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 บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (มื�อที� 4)
บา่ย นําทา่นเดนิทางไปยงั วดัป่าภกูอ้น ตั �งอยูใ่นเขตป่าสงวนแหง่ชาตป่ิานายงู

และป่านํ�าโสม เป็นที�ที�เต็มไปดว้ยธรรมชาติ มตีน้ไม ้ ลําธาร สตัวป่์า และ
ตน้ไมน้านาชนดิ วหิารของวดัป่าภกูอ้น งดงาม ตระการตาแกนั่กทอ่งเที�ยว
ชาวไทยและตา่งชาติ โดยพระวหิารมลีกัษณะเป็นสถาปัตยกรรมไทย
ประยกุตส์มยัรัตนโกสนิทร์
นําทา่นไปศาลหลกัเมอืงอดุรธานี ไหวข้อพรทา้วเวสสวุรรณ
(ทา้วเวสสวุนั) 8 สิ�งศกัดิ�สทิธิ�ของเมอืงอดุรธานี ในตําราโบราณไดก้ลา่ว
ไวว้า่ผูใ้ดตอ้งการ ความเจรญิในลาภยศ ทรัพยส์นิเงนิทอง อํานาจวาสนา
สงูสดุทางมหาเศรษฐมีทีรัพย์ ลาภยศ สรรเสรญิสขุ ไหลมาไมข่าดสาย
และขจัด ภตูผปีีศาจ สิ�งอปัมงคลไมก่ลา้เขา้มารบกวน และชว่ยบนัดาล
โชคลาภโภคทรัพยใ์หแ้กผู่บ้ชูา ตอ่ไปยงัถนนคนเดนิอดุรธานี
อสิระอาหารคํ�า ณ ถนนคนเดนิ เพื�อใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการชอ้ปปิ�ง
ไดอ้ยา่งตอ่เนื�อง

 พกัคา้งคนื ณ โรงแรม BELLE GRAND HOTEL ( )
หรอืระดบัเทยีบเทา่

วนัอาทติยท์ ี� 16 ต.ค. 65 (3) เกาะคาํชะโนด – บอ่เกลอืบา้นดงุ - ตลาดผา้นา
ขา่ – สนามบนิอดุรธาน ี– กรงุเทพฯ

บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื�อที� 5)
07.00 น. นําทา่นเดนิทางไปยงั เกาะคาํชะโนด เชื�อกนัวา่เป็นสถานที�ศกัดิ�สทิธิ�และ

ดนิแดนลี�ลบั จดุเชื�อมตอ่ระหวา่งเมอืงบาดาลและโลกมนุษย์ สถานที�แหง่นี�
ปรากฏในตํานานพื�นบา้นที�เชื�อกนัวา่เป็นที�สงิสถติของพญานาคราชปู่ ศรี
สทุโธ และองคแ์มศ่รปีทมุมานาคราชเทวี และสิ�งลี�ลบัตา่งๆ เป็นที�
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ยดึเหนี�ยวจติใจรวมศรัทธาของคนในจังหวดัอดุรธานแีละอสีานตอนบน คํา
ชะโนดมลีกัษณะเป็นเกาะลอยนํ�า เมื�อเขา้มาถงึภายในพื�นที�ของคําชะโนด
จะรูส้กึไดถ้งึความรม่รื�น รม่เย็น เพราะปกคลมุไปดว้ยตน้ชะโนดทั�วบรเิวณ
ใหท้า่นไดก้ราบไหวศ้าลเจา้ปู่ ศรสีทุโธขอโชค ขอพร ขอลาภ ตามอธัยาศยั

เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (มื�อที� 6)
บา่ย ตอ่ไปยงับอ่เกลอืบา้นดงุ สปาธรรมชาตบํิาบดั ดว้ยนํ�ารอ้นจากธรรมชาติ

พลงังานแสงอาทติยใ์นนาเกลอื เกลอืสนิเธาวนั์�นมแีรธ่าตอุยูห่ลากหลาย
ชนดิมคีณุสมบตัไิมทํ่าใหผ้วิแหง้ ผวิชุม่ชื�นและโคลนสามารถนํามาพอกตวั
หมกัตวั ใหท้า่นแชเ่ทา้บรรเทาอาการปวดเมื�อยตามรา่งกาย

ชอ้ปปิ�งของฝากผา้ ณ ตลาดผา้นาขา่ จําหน่ายผา้หมี�ขดิหรอืผา้ไหมลาย
ขดิ ซึ�งแตล่ะผนืผา่นการทอเกบ็ขดิ ลวดลายของขดิแตล่ะลายจะมรีปูแบบ
ที�สวยงามและผลติภณัฑจ์ากผา้ขดิ เชน่ เสื�อ กางเกง กระโปรง ผา้พันคอ
หมอนองิและสนิคา้ที�ระลกึ จนไดเ้วลาอนัควร นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ
อดุรธานี

17.30 น. เหนิฟ้าสู่ สนามบนิดอนเมอืง โดยสายการบนิ นกแอร์ เที�ยวบนิที�
DD307 (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 1 ชั�วโมง )

18.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิ โดยสวสัดภิาพ....พรอ้มความประทบัใจ
☺☺☺
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หมายเหตุ 1. โปรแกรมอาจมกีารเปลี�ยนแปลงขึ�น-ลงไดต้ามความเหมาะสม โดยไมต่อ้งแจง้ให ้
ทราบลว่งหนา้ ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็น
สําคญั
2. ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืเงนิ ในกรณีที�ทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่
ครบ อาทเิชน่ ไมเ่ที�ยวบางรายการ, ไมท่านอาหารบางมื�อ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง
ทางบรษัิทฯ ไดช้าํระคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยกอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้

เมื�อทา่นชําระคา่ทวัรถ์อืวา่ทา่นไดท้าํความเขา้ใจในเงื�อนไข
ของทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้

อตัราคา่บรกิาร
ผูใ้หญ ่(โครงการทวัรเ์ที�ยว

ไทย)
พกัเดี�ยว เพิ�ม

ทา่
นละ

ทา่นจา่ย
เพยีง
รัฐฯออกให ้
คา่ทวัรร์วม

7,500.-
5,000.-

12.500.-

2,000.-

อตัราคา่บรกิารนี� รวม

1. ตั�วเครื�องบนิไป-กลบั ชั �นประหยดั สายการบนินกแอร์ (DD) รวมนํ�าหนักสมัภาระ
โหลด 20 กก. ถอืขึ�นเครื�อง  7 กก.

2. คา่พาหนะ รถตูป้รับอากาศ
3. คา่โรงแรมที�พัก ตามระบใุนรายการ หอ้งละ 2 ทา่น
ในกรณีหอ้ง TWIN BED (เตยีงเดี�ยว 2 เตยีง) เต็ม ทางบรษัิทจะปรับเป็นหอ้ง
DOUBLE BED (เตยีงใหญ่ 1 เตยีง) แทน โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ หรอื
หากตอ้งการพักแบบ DOUBLE BED แตห่อ้งของโรงแรมเต็ม ทางบรษัิทขอปรับ
เป็นหอ้ง TWIN BED แทน โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้เชน่กนั กรณีพักแบบ
TRIPLEROOM 3 ทา่น 1 หอ้งทา่นที� 3 อาจเป็นการเสรมิเตยีง หรอื SOFA BED
หรอื เสรมิฟกูที�นอน แลว้แตท่างโรงแรมนั�นๆ

4. คา่มคัคเุทศกอํ์านวยความสะดวก
5. คา่เขา้ชมสถานที�ตามที�ระบใุนโปรแกรมทอ่งเที�ยวคา่บรกิารนํ�าดื�ม Hand Cleanser

Spray และหนา้กากอนามยั ฯลฯ ระหวา่งการเดนิทาง
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6. คา่ประกนัการเดนิทาง ครอบคลมุถงึอาหารเป็นพษิ
• จํานวนเงนิเอาประกนัภยั  1,000,000 บาท
• คา่รักษาพยาบาลเนื�องจากอบุตัเิหต ุ 500,000  บาท
• คา่รักษาพยาบาลเนื�องจากอาหารเป็นพษิ 100,000 บาท

7. คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7%

อตัราคา่บรกิารนี� ไมร่วม

1. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาทิ คา่อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งนอกเหนอืจาก
รายการ คา่มนิบิารใ์นหอ้ง คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ

2. คา่ใชจ้า่ยอื�นๆ ที�นอกเหนอืจากที�ระบใุนโปรแกรม
3. คา่ทปิ ตามความพงึพอใจของผูเ้ดนิทาง
4. คา่ทปิไกด ์และ คนขบัรถ ทา่นละ 300 บาท/ทรปิ
5. คา่อาหารสําหรับทา่นที�ทา่นเจ มงัสวรัิต ิและอาหารสําหรับมสุลมิ

เง ื�อนไขการใชส้ทิธิ�

1. กรณุาสง่สําเนาบตัรประชาชน และหมายเลขโทรศพัทข์องผูเ้ดนิทางที�ผกูกบัแอป
“เป๋าตงั” ของผูเ้ดนิทางมายงัไลน ์แผนกจอง (1ทา่น/1สทิธิ�)

2.  แผนกรับจองแจง้ยนืยนัโปรแกรม พรอ้มจํานวนเงนิที�ทา่นตอ้งชาํระผา่น “เป๋าตงั”
3.  บรษัิทจะดําเนนิการรับเงนิคา่ทวัรผ์า่น “เป๋าตงัค”์ ของทา่น เฉพาะในสว่นที�เหลอื
จากรัฐจา่ยใหท้า่น 40% (ไมเ่กนิ5,000 บาท) พรอ้มออกใบเสร็จรับเงนิ รวม VAT
7% แตท่ั �งนี�ตอ้งดําเนนิการกอ่น 23.59 น. ของวนัที�ใชส้ทิธิ�

4.  เมื�อใชส้ทิธิ�แลว้ ทา่นไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางในทกุกรณี ยกเวน้ รัฐประกาศให ้
สามารถเลื�อนการเดนิทางได ้

5.  ผูเ้ดนิทางตอ้งมุง่ปฏบิตัติามเงื�อนไข พรอ้มแสดงหลกัฐานการรับวคัซนี และผล
ตรวจโควดิจากสถานพยาบาลตามที�แตล่ะที�จังหวดักําหนด

6.  ผูเ้ดนิทางตอ้งเดนิทางตามโปรแกรมที�กําหนดเทา่นั�น ไมส่ามารถยกเลกิ หรอืงด
บรกิารใดบรกิารหนึ�ง ซึ�งเป็นไปตามเงื�อนไขของรัฐ

7.  บรษัิทขอความรว่มมอื ถา่ยภาพหมูใ่นบางจดุทอ่งเที�ยว เพื�อประกอบการพจิารณา
เบกิจา่ยในสว่นที�รัฐฯจา่ยให ้

8.  บรษัิทไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหาย หรอื ยกเลกิการเดนิทางที�เกดิจากเหตสุดุวสิยั
อาท ิภยัธรรมชาต ิการประทว้ง
การนัดหยดุงาน ฯลฯ

9.  บรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเลื�อนการเดนิทาง ในกรณีที�ผูเ้ดนิทางขั �นตํ�า ไมค่รบตาม
จํานวนที�กําหนด
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มาตรการทอ่งเที�ยววถิใีหมแ่บบ New Normal ป้องกนัโควดิ-19 เพื�อความ
ปลอดภยั ทอ่งเที�ยวอุน่ใจ

1. ภายในรถตูโ้ดยสาร พนักงานขบัรถจะมกีารทําความสะอาดภายในรถดว้ยยาฆา่เชื�อ-
แอลกอฮอลอ์ยา่งสมํ�าเสมอ

2. ลกูคา้ตอ้งสวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลาเมื�อตอ้งอยูใ่นที�ชมุชน และภายในรถตู ้
3. รถตูโ้ดยสารจะไมม่กีารจอดแวะใหล้กูคา้ลงระหวา่งทางในจังหวดัที�เป็นพื�นที�เสี�ยง
ทกุกรณี จะจอดเฉพาะจดุที�ปลอดภยัเทา่นั�น

4. เจา้หนา้ที�จะมเีจลลา้งมอื และหนา้กากอนามยัประจําอยูบ่นรถ
5. รับประทานอาหารโดยเนน้การใชช้อ้นกลาง
6. หากสถานที�ใดมกีารปิดทําการ เจา้หนา้ที�จะพาลกูคา้ทอ่งเที�ยวสถานที�อื�นทดแทน
ตามความเหมาะสม

7. ระหวา่งการทอ่งเที�ยวลกูคา้ตอ้งปฎบิตัติามคําแนะนําของเจา้หนา้ที�อยา่งเครง่คดั
เจา้หนา้ที�สามารถปฎเิสธการ



 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

  
 
 
 
 


