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สกลนคร –  มุกดาหาร – นครพนม 4 วนั 3 คืน 
ซุปตาร.์.แซ่บนัวทวัรอี์สานเหนือ 
ก าหนดเดินทาง มกราคม - มีนาคม 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย สายการบินแอรเ์อเชีย (FD) 
 

วนัท่ี รายละเอียดการเดินทาง เช้า เท่ียง เยน็ 
1 จ.กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมอืง(DMK) – ท่าอากาศยานสกลนคร

(SNO) – จ.สกลนคร – เมอืงเก่าบา้นท่าแร่ – อุทยานบวัเฉลมิพระเกยีรต ิ –  
วดัป่าสุทธาวาส – วดัพระธาตุเชงิชุมวรวหิาร – เขา้ทีพ่กั 

/ / - 
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วนัแรก   จ.กรงุเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง(DMK) – ท่าอากาศยานสกลนคร(SNO) – จ.สกลนคร  
 – เมืองเก่าบ้านท่าแร่ – อุทยานบวัเฉลิมพระเกียรติ – วดัป่าสุทธาวาส – วดัพระธาตุเชิงชุม

วรวิหาร – เข้าท่ีพกั 
04.00 น. พรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง เทอรมิ์นัล 2 (อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ) ประตู 

9 เคาท์เตอร ์9-10 สายการแอรเ์อเชีย (FD) โดยมเีจา้หน้าทีค่อยจดัเตรยีมเอกสารการเดินทาง
และน าท่านโหลดสมัภาระ  บริการอาหารเช้าแบบ Set box มือ้ท่ี 1 

06.55 น. น าท่านออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานสกลนคร โดย สายการแอรเ์อเชีย (FD) เท่ียวบินท่ี FD 3510  

(ใชร้ะยะเวลาบนิประมาณ 1 ชัว่โมง 15 นาท)ี 
08.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสกลนคร จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองเก่าบ้านท่าแร่ แหล่ง

ท่องเทีย่วแนวฮปิสเตอร์ กบัการถ่ายรูปคู่ฉากหลงัแบบอาคารเก่ายอ้นยุค สถาปัตยกรรมโบราณที่
ทรงมนต์ขลัง  ด้วยการออกแบบอาคารบ้านเรือนที่
ผสมผสานความเป็นฝรัง่เศสและเวยีดนามเขา้ไวด้้วยกนั
อย่างลงตัว ที่เมืองเก่า บ้านท่าแร่ ชุมชนคริสต์นิกาย
คาทอลกิทีม่จี านวนมา กทีสุ่ดในประเทศไทย ซึ่งเดมิทไีด้
อพยพมาจากเวยีดนามเขา้มาตัง้ถิน่ฐานที่บ้านท่าแร่เมื่อ

กว่า 100 ปีมาแล้ว และได้ปลูกสร้างบ้านเรือนทรงยุโรปตามอย่างชาวตะวนัตก ในสไตล์ชาว
เวยีดนามทีเ่ป็นเคยเป็นอาณานิคมของฝรัง่เศส 

2 จ.สกลนคร – วดัถ ้าผาแด่น - พญาเต่างอย – จ.มุกดาหาร – วดัรอยพระพุทธ
บาทภูมโนรมย ์– หอแกว้มุกดาหาร - เขา้ทีพ่กั  

/ / / 

3 จ.มุกดาหาร – สะพานมติรภาพไทยลาวแห่งที ่2 – จ.นครพนม – พระธาตุ
พนมวรมหาวหิาร – พระธาตุเรณู – เขา้ทีพ่กั 

/ / / 

4 จ.นครพนม – ตลาดอนิโดจนี - พญาศรสีตัตนาคราช - อนุสรณ์สถานประธาน
โฮจมินิห ์– ท่าอากาศยานนครพนม (KOP) – ท่าอากาศยานดอนเมอืง(DMK) 
– จ.กรุงเทพฯ 

/ - - 

วนัเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่  

พกั 2-3 ท่านต่อห้อง 
(ไม่มีราคาเดก็) 

พกัเด่ียว 
(จ่ายเพ่ิม) 

 
จ านวนท่ีนัง่ 

8 – 11 มกราคม 2564 12,888.- 2,000.- 9 

22 – 25 มกราคม 2564 11,988.- 1,700.- 9 

5 – 8 กมุภาพนัธ ์2564 12,888.- 2,000.- 9 

19 – 22 กมุภาพนัธ ์2564 12,888.- 2,000.- 9 

12 – 15 มีนาคม 2564 12,888.- 2,000.- 9 

26 – 29 มีนาคม 2564 12,888.- 2,000.- 9 
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จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ อุทยานบวัเฉลิมพระเกียรติ ตัง้อยู่
ตรงข้ามกับบึงหนองหาน อ.เมือง จ.สกลนคร ตัง้อยู่ใกล้ๆกับ
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตเฉลมิพระเกียรต ิจงัหวดั
สกลนคร สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2553  เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมบัว
พนัธุ์ต่างๆ และรองรบัการประชุม วชิาการบวันานาชาตปีิ พ.ศ.2553 ทีจ่ดัขึน้ทีว่ทิยาเขตเฉลมิพระเกยีรต ิ

จงัหวดัสกลนคร นอกจากนี้ยงัเป็นสถานทีศ่กึษาคน้ควา้ ของ
นิสิต นักศึกษา และประชาชนทัว่ไป รวมทัง้ยงัเป็นแหล่ง
พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของ
จงัหวดัสกลนคร  ความโดดเด่นของอุทยานบวัคอื มบีงึบวั
ขนาดใหญ่ที่ตัง้อยู่ด้านหน้าทางเขา้ มสีะพานไม้สแีดงทอด
ยาวเชื่อมต่อกนัส าหรบัเดนิชม ดอกบวัรอบสระ มศีาลาชมววิ

กลางบงึบวัส าหรบัพกัผ่อนหย่อนใจ นัง่ชมบวัรบัลมเยน็ นบัเป็นอุทยานบวัทีใ่หญทีสุ่ดของประเทศ 
เท่ียง    บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารท้องถ่ิน มือ้ท่ี 2 
บ่าย   น าท่านเดินทางสู่ วดัป่าสุทธาวาส เป็นสถานที่ที่ละสงัขารของพระอาจารย์มัน่ ภูรทิตัตเถระ 

จึงได้มกีารสร้างพพิธิภณัฑ์ขึ้น พพิธิภณัฑ์แห่งนี้ภายในอาคาร
จึงมอีฐั ิธาตุของพระอาจารย์มัน่ ภูรทิตัตเถระ บรรจุภายในหุ่น
ขี้ผึ ้งอ ีกด้วยโดยหุ ่นขี้ผึ้งจ าลองรูปเหมอืนท่าขดัสมาธเิพื่อให้
นักท่องเที่ยวหรอืผู้มจีิตศรทัธาเข้ามากราบไหว้เพื่อที่จะได้รบัสิง่
ดีๆมมีงคลเข้ามาในชีวติ นอกจากนี้แล้วพพิธิภณัฑ์แห่งนี้ยงัจดั
แสดงเครื่องบรขิารให ้น ักท่องเที ่ยวได ้ชมและได ้รบัความรู ้ 
รวมทัง้ประวตัิอีกมากมาย อีกทัง้วดัป่าสุทธาวาสนัน้ยงัมเีจดีย์

จนัทสารเจติยานุสรณ์ หรอื เจดีย์พพิธิภณัฑ์หลวงปู่ หลุย จนัทสาโร ที่อยู่ใกล้ๆกนัได้สกัการะ
และจดัแสดงเครื่องอฐับรขิารของท่านหลวงปู่ หลุยอีกด้วย 
จากนัน้น าท่านชมความสวยงามของ วดัพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร สรา้งขึน้เมื่อใดไม่ปรากฏหลกัฐานชดั 

แต่นบัเป็น ปชูนียสถานส าคญัคู่บา้นคู่เมอืงสกลนครมาแต่โบราณ ภายในวหิารใกลพ้ระธาตุเชงิชุม เป็นที่

ประดษิฐานหลวงพอ่องคแ์สนอนัศกัดิส์ทิธิ ์เป็น ทีเ่คารพนับถอื 

และเป็นศูนย์รวมจติใจของพุทธศาสนิกชนในจงัหวดัสกลนคร 

ยอดฉัตรเหนือองค์พระธาตุท าด้วยทองค าบรสิุทธิ ์หนัก 247 

บาท ภายในมรีอยพระพุทธบาท 4 พระองค์ นับตัง้แต่พระกกุ

สนัทะ พระโกนาคม พระกสัสะปะ และพระโคดม วดัพระธาตุเชงิ

ชุม  นับเป็นดนิแดนอนัศกัดิส์ทิธิ ์ดงัค ากล่าวทีว่่า “จะมคีรัง้ไหนทีไ่ดอ้านิสงส์มากไปกว่าการได้มาบูชา 

พระธาตุที่สร้าง  ครอบรอยพระบาทแห่งพระพุทธเจ้าถงึ 4 พระองค์” เชื่อกนัว่าอานิสงส์ในการนมสัการ

พระธาตุเชงิชุมนัน้จะก่อใหเ้กดิความ เป็นสริมิงคลสูงสุดแก่ตนเองและครอบครวัให้มคีวามเจรญิรุ่งเรอืง 

แคลว้คลาดปราศจากอนัตราย รวมไปถงึการนมสัการหลวงพอ่ พระองคแ์สน ทีเ่ชื่อกนัว่าใหพ้รในดา้นโชค

ลาภ ใหม้เีงนิทองนบัหมื่นนบัแสน มคีวามมัง่มศีรสีุขในชวีติ  

เยน็    อิสระให้ท่านรบัประทานอาหารเยน็ 
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ท่ีพกั โรงแรมท่ีพกั จ.สกลนคร ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพกัทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

วนัท่ีสอง    จ.สกลนคร – วดัถ ้าผาแด่น – พญาเต่างอย – จ.มุกดาหาร – วดัรอยพระพุทธบาทภู
มโนรมย ์– หอแก้วมุกดาหาร - เข้าท่ีพกั 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหารท้องถ่ิน มือ้ท่ี 3 
น าท่านชมความสวยงาม วดัถ า้ผาแด่น วดัแห่งนี้ตัง้อยู่ระหว่าง เทอืกเขาภูพาน และภูผายล ใกล้

หมู่บ้านดงน้อย ต าบลดงมะไฟ อ าเภอเมอืง จงัหวดัสกลนคร อยู่ห่าง

จากตวัจงัหวดั 17 กม. เชื่อกนัว่าในอดตีนัน้เป็นสถานที่ทีห่ลวงปู่ มัน่ ภู

รทิตัโตและคณะครูบาอาจารยส์ายวดัป่ากรรมฐาน เคยธุดงคม์าปักกลด 

บ าเพ็ญเพียร เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2483 ด้านในมีการตกแต่งรอบ

บรเิวณวดัไดอ้ย่างสวยงาม ทัง้สวนดอกไมแ้ละต้นไมท้ี่ร่มรื่นและเต็มไป

ดว้ยสสีนั นอกจากนี้ภายในวดัยงัมแีลนด์มารค์ส าคญัทีห่ลายๆ คนตัง้ใจ

เดินทางมาเพื่อ เยี่ยมชมนั น่ก็คือ  ภาพแกะสลักหน้าผาหินบอกเล่าเรื่ องราวต่างๆ ใน

พระพุทธศาสนา และดา้นบนประดษิฐานเจดยีก์้อนหนิสทีองขนาดใหญ่ทีม่องเหน็ไดจ้ากระยะไกล 

เป็นสือ่แทนถงึยอดเขาพระสุเมรุนัน่เอง รวมค่ารถท้องถิน่เผือ่ขึ้นชมวดัถ ้าผาแด่น  

จากนัน้น าท่านสกัการะ พญาเต่างอย กลายเป็นสถานที่ท่องเทีย่วสุดโด่งดงัในหมู่นักเสีย่งโชค

และผู้ที่มจีติศรทัธามากที่สุดในขณะนี้เลยก็ว่าได้ หลงัจากผู้ที่

เดนิทางมาสกัการะได ้รบัโชคกลบับา้นไปกนัหลายราย 

ต านานกล่าวว่าเมื่อประมาณ 400 ปี ไทยได้ท าสงครามกบั

ลาว ลาวพ่ายแพ้ จงึถูกกวาดต้อนมาอยู่ในประเทศไทย เมื่อ

มาถงึบรเิวณล าน ้าพุง ล าน ้าขนาดใหญ่และมเีต่าอาศยัอยู่เป็นจ านวนมากบรเิวณฝัง่แม่น ้าพุง 

ผู้คนสมยันัน้ได้พจิารณาเหน็ว่า มคีวามอุดมสมบูรณ์และเหมาะสมจงึได้ตัง้ถิน่ฐานที่อยู่อาศยั 

ตัง้ชื่อหมู่บ้านว่า "บ้านเต่างอย" ตามสถานที่พบเหน็เต่าที่ก าลงัลอยรมิฝัง่แม่น ้า  และสญัลกัษณ์

ของอ าเภอนี้จงึเป็นเต่า และได้ตัง้ชื่ออ าเภอว่า อ าเภอเต่างอย  

เท่ียง    บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารท้องถ่ิน มือ้ท่ี 4 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ จ.มุกดาหาร จากนัน้น าท่านสกัการะ พระเจ้าใหญ่แก้วมุกดาศรีไตรรตัน์ วดัภู

มโนรมย ์หรือ วดัรอยพระพทุธบาทภมูโนรมย ์ตัง้อยู่ในอ าเภอเมอืง
มุกดาหาร ห่างจากตวัเมอืงประมาณ 5 กโิลเมตร เป็นสถานทีส่วยงาม
อีกแห่งหนึ่งตัง้อยู่บนยอดเขา ที่สามารมองเห็นทิวทศัน์ของจงัหวัด
มุกดาหาร แม่น ้าโขง และแขวงสะหวนันะเขต  สปป.ลาว ภายในวดั มี
รูปปั้นพญานาคขนาดใหญ่สวยงามอลงัการ เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์ค
ใหม่ของมุกดาหาร  นอกจากนี้ภายในบรเิวณวดัมรีอยพระพุทธบาท
จ าลอง ไม่รวมค่ารถท้องถิน่ขึ้ นชมวดัภูมโนรมย์ โดยค่าบริการ
ท่านสามารถหยอดทีตู้่บริจาคได้ตามจิตศรทัธา 
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  น าท่านถ่ายรูปกบั หอแก้วมุกดาหาร อกีหนึ่งแลนด์มารค์ของมุกดาหาร สรา้งขึน้เพื่อเฉลมิพระเกยีรติ
พระบาทสมเดจ็พระมหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวโรกาสทรงครองราชยค์รบ 50 ปี มลีกัษณะ
เป็นอาคาร 2 ชัน้ ทรง 9 เหลีย่ม ลกัษณะเป็นอาคาร 2 ชัน้ ทรงเกา้เหลีย่ม ชัน้ 1 เป็นพพิธิภณัฑจ์ดัแสดง
เกี่ยวกับประวตัิศาสตร์มุกดาหาร เครื่องมือเครื่องใช้ในการด ารงชีวติของชาวมุกดาหาร ชัน้บนสุด 
สามารถชมทศันียภาพรอบตวัเมอืง แม่น ้าโขงและฝัง่ลาวไดอ้ย่างสวยงาม 

เยน็    บริการอาหารเยน็ ณ ร้านอาหารท้องถ่ิน มือ้ท่ี 5 
ท่ีพกั โรงแรมท่ีพกั จ.มุกดาหาร ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพกัทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วนัก่อนวนัเดินทาง) 
วนัท่ีสาม    จ.มุกดาหาร – สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งท่ี 2 – จ.นครพนม – พระธาตุพนมวรมหาวิหาร 

– พระธาตุเรณู – เข้าท่ีพกั 
เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของท่ีพกั มือ้ท่ี 6 

น าท่านเดนิทางสู่ สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งท่ี 2 ตัง้อยู่ทีอ่ าเภอเมอืง จงัหวดัมุกดาหาร เป็น
สะพานที่เชื่อมต่อแขวงสะหวนันะเขด ในประเทศลาว กบัจงัหวดัมุกดาหาร มคีวามยาวทัง้หมด 
1,600 เมตร มคีวามกวา้ง 12เมตร และมชี่องการจราจร 2 ช่องทาง บรเิวณดา้นล่างสะพานมจุีดชม
ววิทีส่ามารถมองเหน็สะพานทอด มรีา้นคา้อาหารหมูจุ่ม หมกูระทะ สม้ต า และทีน่ัง่รมิน ้าโขง นัง่ชิ
ลทานอาหารในช่วงเยน็ รวมถงึมแีลนดม์ารค์ทีโ่ดดเด่น คอื รปูปัน้พญานาค 
จากนัน้น าท่านสกัการะ พระธาตุพนม ตัง้อยู่รมิฝัง่โขง ณ วดัพระธาตุพนมวรมาหาวิหาร เป็นวดั
พระอารามหลวง ชัน้เอก ชนิดวรมหาวหิาร ปัจจุบนัม ีพระเทพวรมุนี เป็นเจ้าอาวาส ตัง้แต่ ปี พ.ศ. 

2549-ปัจจุบนั ประดษิฐาน ณ รมิฝัง่แม่น ้าโขง ถนนชยางกูร 
บ้านธาตุพนม ต าบลธาตุพนม อ าเภอธาตุพนม จังหวัด
นครพนม มีลักษณะเป็นเจดีย์รูปสี่เหลี่ยมจตุรสัก่อด้วยอิฐ 
กว้างด้านละ 12.33 เมตร สูง 53.6 เมตร มกี าแพงล้อมองค์
พระธาตุ 4 ชัน้ องค์พระธาตุตัง้อยู่บนภูก าพร้า (เนินดินสูง
จากพื้นธรรมดาประมาณ 3 เมตร) ภายในบรเิวณมบีงึขนาด

ใหญ่เรยีกว่าบงึธาตุพนม ในวนัเพญ็เดอืน 3 ถงึ แรม 1 ค ่า เดอืน 3 ของทุกปีจะมงีานประจ าปีเพื่อเป็น
การนมสัการพระธาตุพนม เป็นพระธาตุประจ าของเกดิปีวอก และคนเกดิวนัอาทติย ์เชื่อกนัว่า ถา้ใคร
ได้มานมสัการพระธาตุครบ 7 ครัง้ จะถอืว่าเป็น “ลูกพระธาตุ” ได้รบัอานิสงค์บุญบารม ีมคีนเคารพ
นบัถอื ชวีติด ีเจรญิรุ่งเรอืง 
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เท่ียง    บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถ่ิน มื้อท่ี 7 ล้ิมรสอาหารเวียดนาม ท่ี
ต้องห้าม!! พลาดเม่ือมาถึง จ.นครพนม 

 
 
 
 
 
บ่าย น าท่านสกัการะ พระธาตุเรณู พระธาตุเรณูนอกจากเป็นพระธาตุประจ าเมอืงเรณูนครแลว้ ยงัเป็นพระ

ธาตุประจ าวนัเกิดของผู้ที่เกิดวนัจนัทร์ด้วย สร้างราวปี พ.ศ.๒๔๖๐-
๒๔๖๓ องค์พระธาตุจ าลองมาจากพระธาตุพนมองค์เต็ม ก่อนที่กรม
ศลิปากรจะเขา้มา บูรณะในปี พ.ศ.๒๔๙๓ แต่มขีนาดเล็กกว่า ภายใน
บรรจุพระไตรปิฎก พระพุทธรูปทองค า พระพุทธรูปเงิน เครื่อง
กกุธภณัฑ์ของพระยา และเจ้าเมอืง และของมคี่าที่ประชาชนมศีรทัธา
บรจิาค ต่อมาได้บรรจุพระบรมสารรีิกธาตุ ในปี พ.ศ.๒๕๕๙ ภายใน
โบสถ์เป็นที่ประดิษฐานพระองค์แสน พระคู่บ้านคู่ เมืองเรณูนคร 
พระพุทธรปูศลิปะแบบลาว ปางสมาธ ิพุทธลกัษณะสวยงามมาก บรเิวณวดัมลีานวฒันธรรม ผูไ้ทยเรณู
นคร โรงละครเมอืง เว ไวค้อยต้อนรบัแขกบ้านแขกเมอืงและนักท่องเที่ยว ทัง้ยงัมรี้านจ าหน่ายสนิค้า 
OTOP และผา้พืน้เมอืงที ่ไม่ควรพลาดเลอืกชมเลอืกซือ้  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
เยน็    บริการอาหารเยน็ ณ ร้านอาหารท้องถ่ิน มือ้ท่ี 8 
ท่ีพกั โรงแรมท่ีพกั จ.นครพนม ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพกัทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วนัก่อนวนัเดินทาง) 
วนัท่ีส่ี  จ.นครพนม – ตลาดอินโดจีน – พญาศรีสตัตนาคราช - อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ –  
  ท่าอากาศยานนครพนม(KOP) – ท่าอากาศยานดอนเมือง(DMK) – จ.กรงุเทพฯ 
เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของท่ีพกั มือ้ท่ี 9 
 น าท่านเลอืกซื้อของฝาก ตลาดอินโดจีน ตัง้อยู่รมิแม่น ้าโขง เป็นศูนย์รวมของเบ็ดเตล็ด ของใช้ของ

ฝากทัง้จากประเทศไทยและประเทศในแถบอนิโดจนี มสีนิคา้หลากหลาย ราคาย่อมเยา เพื่อสนับสนุน
พฒันาการของการท่องเทีย่วในจงัหวดันครพนม ชัน้ล่างวางขายสนิคา้จ าพวก เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเท้า 
เครื่องใชไ้ฟฟ้า ชัน้บนเป็นศูนยอ์าหาร นัง่รบัประทานพรอ้มชมววิแม่น ้าโขง  
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จากนัน้น าท่านชม พญาศรีสตัตนาคราช  แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ จ.นครพนม ประดษิฐานริมฝัง่
แม่น ้าโขง บนลานศรีสตัตนาคราช  หน้าส านักงาน ป่าไม้ ถนนสุนทรวิจิตร ในเขตเทศบาลเมือง

นครพนม เป็นองค์พญานาคทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของภาค
อสีาน  มคีวามสวยงาม โดดเด่น องคพ์ญาศรสีตัตนาคราช หล่อ
ด้วยทองเหลือง มนี ้าหนักรวม 9,000 กก. เป็นรูปพญานาคขด
หาง 7 เศยีร ประดษิฐานบนแท่นฐานแปด เหลีย่ม กวา้ง 6 เมตร 
ความสูงทัง้หมดรวมฐาน 15 เมตร สามารถพ่นน ้ าได้ ตามที่

ทราบกนัว่าพีน้่องชาวไทย-ลาว มคีวามเชื่อผูกพนั อยู่กบัองคพ์ญานาค เช่นเดยีวกบัความผูกพนัในล า
น ้าโขง ตัง้แต่รุ่นปู่ ย่าล้วนศรทัธาในความศกัดิส์ทิธิข์องพญานาค ในฐานะที่เป็น ผูดู้แลปักปักษ์รกัษา
แถบลุ่มน ้าโขง รกัษาพุทธศาสนา รวมถงึองคพ์ระธาตุพนม  

เท่ียง    อิสระให้ท่านรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ตลาดอินโดจีน 
บ่าย เดนิทางสู่ อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ ตัง้อยู่ทีบ่า้นนาจอก 

ต.หนองญาติ อ.เมอืง จ.นครพนม ภายในมอีาคารพพิธิภณัฑ์ มี
อาคารจ าลองบา้นเก่าของท่านโฮจมินิส์ จดัแสดงขา้วของเครื่องใช้
ภายในบา้นแบบเดยีวกบัยุคทีป่ระธานโฮจมินิหไ์ดม้าอาศยัอยู่ทีน่ี้ 
ในช่วงสงครามเวยีดนามให้ได้ชมกัน มอีาคารจ าหน่ายสินค้าพื้นบ้าน สนิค้า OTOP ของที่ระลึก มี
บรกิารเช่าชุดอ๋าวหย่าย ส าหรบัใสถ่่ายภาพ 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนครพนม  

18.35 น. น าท่านออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดย สายการแอรเ์อเชีย (FD) เท่ียวบินท่ี FD 
3395 (ใชร้ะยะเวลาบนิประมาณ 1 ชัว่โมง 15 นาท)ี 

19.40 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

หมายเหตุ : บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เปล่ียนแปลงรายการทวัรไ์ด้ตามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากสภาวะ
อากาศ, การเมือง และเหตุสุดวิสยัต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยค านึงถึงผลประโยชน์ และ

ความปลอดภยัของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคญั 
 

มาตรการดแูลป้องกนัการติดเชื้อโควิด-19 ของเรา 

❖ ตรวจวดัอุณหภูมกิ่อนเดนิทาง 
❖ ฉีดพน่ฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพกั 
❖ การจดัโต๊ะอาหารเป็นไปตามนโยบายของรฐั  
❖ มเีจลแอลกอฮอลใ์หบ้รกิารตลอดการเดนิทาง 

 
เอกสารประกอบการเดินทาง  
ส าเนาบตัรประชาชน ใชส้ าหรบัการท าประกนัการเดนิทาง กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณา
แจง้รายนามคู่นอนกบัเจ้าหน้าทีใ่ห้ทราบ    ***** รบกวนส่งพรอ้มกบัหลกัฐานการช าระเงนิ ***** โปรดตรวจสอบ 
บตัรประชาชน: จะตอ้งไม่หมดอายุ 
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อตัราค่าบริการน้ีรวม  
✓ ค่าตัว๋โดยสารเครื่องบนิไป-กลบั ทีน่ัง่เป็นไปตามการจดัสรรของสายการบนิ 
✓ น ้าหนกัสมัภาระถอืขึน้เครื่อง 7 กโิลกรมั / ท่าน และ น ้าหนกัสมัภาระเชค็อนิ 15 กโิลกรมั / ท่าน 
✓ ค่ารถตูป้รบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ 
✓ ทีพ่กัตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง) 
✓ บรกิารน ้าดื่ม วนัละ 1 ขวด/ท่าน 
✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการทีร่ะบุ    
✓ ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ  
✓ มคัคุเทศกน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
✓ ค่าเบี้ยประกนั อุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยว วงเงนิประกนัท่านละ 500,000 บาท ( ไม่คลอบ

คลุมถึง สุขภาพ อาการเจ็บป่วย หรอื โรคประจ าตวั ) กรณีเสยีชีวติ จากอุบตัิเหตุระหว่างการเดินทาง
ท่องเทีย่ว วงเงนิประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์  

 
 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
× ภาษมีลูค่าเพิม่ 7 %  
× ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่า

มนิิบารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 
× ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจ่ายจรงิ 
× ค่าทปิมคัคุเทศกแ์ละคนขบัรถ ท่านละ 400 บาท/ทรปิ (ช าระทุกท่าน ยกเวน้ ทารกอายุไม่เกนิ 2 ปี) 
× ชาวต่างชาต ิช าระเพิม่ท่านละ 700 บาท 
× ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมุสลมิ 

 
 

เงื่อนไขการจอง 
มดัจ าท่านละ 4,000 บาท/ท่าน และช าระเงนิค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอืก่อนวนัเดนิทางอย่างน้อย 20 วนั (การไม่
ช าระเงนิค่ามดัจ า หรอืช าระไม่ครบ หรอืเชค็ธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใด ผูจ้ดัมสีทิธยิกเลกิ
การจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   
 

เงื่อนไขการยกเลิก และคืนค่าทวัร ์

• ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 
• ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีลู่กคา้ช าระมา และเกบ็ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถ้าม)ี 
• ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเตม็จ านวน 

* กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
* ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ อาทเิช่น ค่าโรงแรม ค่ามดัจ ารา้นอาหาร และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอื่นๆ 
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หมายเหตุ :  

- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 8 ท่าน  

- บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่
ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมส่ิงของไว้ท่ี
โรงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงัจดุหมายปลายทางตามท่ีท่านต้องการ  

- บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดกรณี การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, 
ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัฯ 

- เม่ือท่านตกลงช าระเงินค่าทัวร์ทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

- มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผู้จดั ไม่มีสิทธิในการให้ค าสญัญาใด ๆ ทัง้ส้ินแทนผู้จดั นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของผู้จดัก ากบัเท่านัน้ 

- สภาพการจราจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาล หรือ วนัเสารอ์าทิตย ์รถอาจจะติด อาจท า
ให้เวลาในการท่องเท่ียวแต่ละสถานท่ีน้อยลง อาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครัง้ท่ีต้อง
เร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเท่ียวตามโปรแกรม 

- เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือ
ว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส้ิน 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรียม
ตวัการเดินทางให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วนั ก่อนออกเดินทาง 

- กรณีท่ีโปรแกรมมีท่ีพัก ทางบริษัทจะจดัท่ีนอนเป็นลักษณะ 2 เตียงหรือ 3 เตียง ทางบริษัทไม่มี
นโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกค้าท่ีไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระ
ค่าห้องพกัเด่ียวตามท่ีระบุ  
 

** เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไข
ข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว ** 


