
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

05.00 น. พรอ้มกันที่จุดนัดหมาย พรอ้มกันที่จุดนัดหมาย ป๊ัมน ้ามัน ป๊ัม Shell แม็คโคร แจง้วัฒนะ เจา้หนา้ที่บรษัิทฯ

คอยใหก้ารตอ้นรับ ออกเดนิทางสูข่อนแก่น  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6-7ชัว่โมง   อสิระใหทุ้กท่านพักผ่อนบน

รถ เดนิทางสู ่จว้ดคาเฟ่ฟาร์ม คาเฟ่สวยๆบรรยากาศดีของจังหวัดขอนแก่น มีมุมสวยๆใหถ้่ายรูปพรอ้มสวน

ดอกไม ้(ไมร่วมคา่เขา้ชมสวนทา่นละ 50฿(  
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่1) ออกเดนิทางสู ่อ าเภอบา้นแพง จังหวัดนครพนม 

เย็น       บรกิารอาหารเย็น (มือ้ที ่2)  ทีพ่ัก: โรงแรม JB Place Hotel หรอืระดับเทยีบเทา่/อ าเภอใกลเ้คยีง 

 

 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่3) ชม ถ ้านาค ีอทุยานแห่งชาตภิูลังกา (ฝ่ังนครพนม( ลักษณะของถ ้า

นาคจีะคลา้ยกับถ ้านาคา มเีพงิหนิใหญม่ลีวดลายของเกล็ดพญานาคบนพืน้ผวิของหนิ ลักษณะเหมอืน

หนิหัวงูอยูไ่ม่ไกลกัน ชาวบา้นและผูส้ ารวจมองเห็นเป็นรูปร่างคลา้ยกับพญานาคขดตัวกกไข ่มทัีง้สว่น
เศยีรและล าตัว ภายในถ ้านาคมีหีนิรูปร่างคลา้ยกับนกยูงหันหลังอยู่ดว้ย แต่บางคนก็บอกว่าคลา้ยกับ

ส่วนหัวงูมากกว่า ขึน้อยู่กับวจิารณญาณของแต่ละบุคคล ดา้นในสุดของถ ้าจะมีพระพุทธรูปใหก้ราบ
ไหวข้อพร หากเดนิทางต่อไปอีกราวครึง่กโิลเมตรก็จะมีจุดชมววิ ผานาคี เป็นจุดชมววิแม่น ้าโขงที่

งดงาม ส าหรับเสน้ทางเดนิเป็นทางเดนิศกึษาธรรมชาต ิ(เสน้ทางปูนเลยีบล าธาร( ระยะทาง 1.5 กม. 

และเป็นเสน้ทางเดนิป่า 300 เมตรก็จะถงึถ ้านาค ีโดยอยู่ห่างจากน ้าตกตาดโพธิช์ัน้ที ่4 ประมาณ 300 
เมตร ใชร้ะยะเวลาเดนิไป-กลับประมาณ 1-2 ชม. มจีุดน่ังพักเป็นระยะ บางชว่งมปีีนบันไดสงูชัน จะมี

ป้ายท่องเที่ยวบอกเป็นจุดๆ ยังคงความเป็นธรรมชาตริายลอ้มไปดว้ยป่าไมส้เีขยีวกรณีฝนตกจะทาง
อทุยานฯจะปิดการขึน้เขาทุกกรณี 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่4(  

พระธาตุท่าอุเทน พระธาตุประจ าวันเกดิวันศุกร ์ภายในบรรจุพระธาตุของพระอรหันต ์เชือ่กันว่าผูท้ี่

เกดิวันศุกรเ์ป็นผูท้ีม่ีความคดิรเิริม่สรา้งสรรคร์ักอสิระรักสวยรักงาม หอนาฬกิาเวยีดนาม

อนุสรณ์  สรา้งโดยชาวเวยีดนามหลังชนะสงครามภายในประเทศเมื่อครัง้ฝรั่งเศสพ่ายแพ ้

ในสงครามเดยีนเบยีนฟ ูเพือ่ระลกึถงึไมตรจีติของคนไทย วัดนักบุญอันนา เป็นวันครสิต์

คาทอลกิทีเ่กา่แก ่มสีถาปัตยกรรมทีง่ดงาม พญาศรสีัตตนาคราช  แลนดม์ารค์แห่งใหม่

ของนครพนม เป็นองคพ์ญานาคทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของภาคอสีาน  มีความสวยงาม 

โดดเด่น อสิระใหท้่านถ่ายรูปเก็บความประทับใจยามเย็นบรเิวณรมิแม่น ้าโขง อสิระชอ้ป

ป้ิงบรเิวณถนนคนเดนิทางนครพนม (มเีฉพาะวันศกุร,์เสาร,์อาทติย(์ 

เย็น บรกิารอาหารเย็น (มือ้ที ่5(  ทีพ่ัก: โรงแรม JB Place Hotel หรอืระดับเทยีบเทา่ หรอือ าเภอใกลเ้คยีง 

 

 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้(มื้อที่ 6( พระธาตุเรณู เป็น

พระธาตุของผูท้ี่เกิดวันจันทร์ ภายในเจดีย์บรรจุ

พระไตรปิฎก พระพุทธรูปทองค า พระพุทธรูปเงิน 

เพชรนิลจนิดา หน่องา เครื่องกกุธภัณฑ์ของพระยา
และเจา้เมอืง เชือ่กันว่าคนทีเ่กดิวันจันทรม์ักเป็นคนมี

เสน่ห ์ใครไดก้ราบไหวจ้ะมรีูปงามผ่องใส เหมอืนแสง
จันทร์ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร พระธาตุ

ประจ าวันเกดิของชาวปีวอกและเป็นพระธาตุประจ าวัน

เกดิของชาววันอาทติยด์ว้ย  
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7( สมควรแก่เวลาออกเดนิทางกลับพรอ้มความประทับใจ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10-11 

ชัว่โมง(  

 

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

วนัที ่2 ถ า้นาค ีอุทยานแหง่ชาตภูิลงักา - พระธาตทุา่อุเทน – หอนาฬกิาเวยีดนามอนุสรณ์ - วดันกับุญอนันา – ลานพญาศรสีตัตนาคราช – 

             ถนนคนเดนินครพนม  

วนัที ่3  พระธาตเุรณู - พระธาตพุนม เดนิทางกลบั 



 
 
 
 

 
 
 
 

รายการทัวร์สามารถสลับเปลีย่นแปลงไดใ้นวันนัน้ๆตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, สายการบนิการจราจร, การ

เดนิทางชว่งเทศกาลหรอืวันหยดุตา่งๆหรอืการเกดิโรคระบาด เป็นตน้ 

 

ทีน่ ัง่บนรถตูบ้รษิทัขอสงวนสทิธิจ์ดัสรรตามการจองและช าระเงนิเทา่น ัน้ 

 

หมายเหตสุ าคญั: นกัทอ่งเทีย่วตอ้งแสดงเอกสาร (อยา่งใดอยา่งหนึง่) 

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

หรอืจอหน์สนั แอนดจ์อหน์สนั1เข็ม (ไมน่อ้ยกวา่14วัน( หรอืวัคซนีไขวอ้ืน่ๆครบ2เข็ม (ไมน่อ้ยกวา่14วัน( 

- หรอื แสดงผลตรวจโควดิ-19ดว้ยวธิกีาร ATK หรอืแล็บทีร่ับรอง (ไมเ่กนิ72ชม.กอ่นเดนิทาง( 

- หรอื ผูท้ีห่ายจากโควดิ-19มาแลว้ไมเ่กนิ90วัน และฉีดเข็มแรกแลว้ไมน่อ้ยกวา่14วัน  

   

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

 ส าเนาบัตรประชาชน ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า ** 

 เอกสารรับรองการไดร้ับวัคซนีป้องกันโรคโควดิ-19 ครบ2เข็ม 

อตัราบรกิารนีร้วม 

 •คา่รถ คา่น ้ามัน และคา่บรกิารคนขับรถ  

 •คา่ทีพ่ัก 2คนื หอ้งละ 2-3 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเท่า 

 - กรณีหอ้งพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดี่ยวDBLแทน กรณีระบุพักหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเต็ม

หรอืไม่มขีอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ กรณีหอ้งพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อน

เสรมิขึน้อยูกั่บแบบทีพ่ักของโรงแรมนัน้ๆ ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 

 •คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

 •คา่ธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 

 •ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 •เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 •ค่าประกันอุบัตเิหตุตามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยทีบ่รษัิทท าไว ้ทัง้นี้

ย่อมอยู่ในขอ้จ ากัดทีม่กีารตกลงไวกั้บบรษัิทประกันชวีติ ทุกกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง ไมร่วมประกันสขุภาพ ทา่นสามารถสัง่ซือ้ประกันสขุภาพเพิม่ไดจ้ากบรษัิทประกันท่ัวไป 

อตัรานีไ้มร่วม 

 •คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ่้ายสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

 •คา่ใชจ่้ายและคา่อาหารทีน่อกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุ

 •คา่ประกันภัยธรรมชาต ิและประกันชวีติสว่นตัว และประกันสขุภาพ 

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 

เงือ่นไขการจอง 



 
 
 
 

 
 
 
 

 •คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มังสวริัต ิและหรอือาหารส าหรับมสุลมิ โปรดตดิตอ่บรษัิททัวร ์

 •คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท 

 เงือ่นไขการจอง 

 มัดจ าท่านละ 2,000 บาท/ท่าน และช าระเงนิค่าทัวร์ส่วนที่เหลอืก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 20 วัน(การไม่ช าระเงนิค่ามัดจ า หรือ

ช าระไมค่รบ หรอืเช็คธนาคารถกูระงับการจ่ายไมว่า่ดว้ยสาเหตใุด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง(   

เงือ่นไขการยกเลกิ 

 •ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 •ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 70% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม(ี 

 •ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

 *กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม(ี 

 *คา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ่้ายจ าเป็นอืน่ๆ 

 หมายเหต ุ

•กรุ๊ปคอนเฟิรม์เดนิทางจะตอ้งมผีูเ้ดนิทางขัน้ต ่า 8 ทา่น 

 •บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้

 •บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเที่ยวบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิ

การเมอืง จลาจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีร่ัฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อเหนือ 

 •การควบคุมของทางบรษัิท หรือค่าใช่จ่ายเพิม่เตมิที่เกดิขึน้ทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย 

ความลา่ชา้ หรอืจากอบัุตเิหตตุา่งๆ 

 •มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทฯก ากับเทา่นัน้ 

 •ราคาดังกล่าวขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่ตามสภาวะค่าเงนิบาทและค่าน ้ามันทีไ่มค่งที ่การปรับ

ราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้

 •เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่สามารถ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

 

 

 


