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สกลนคร – มุกดาหาร – นครพนม 4 วัน 3 คืน
ซุปตาร์..แซ่บนัวทัวร์อีสานเหนื อ
กาหนดเดินทาง มกราคม - มีนาคม 2564

โดย สายการบินแอร์เอเชีย (FD)
วันที่
รายละเอียดการเดิ นทาง
1 จ.กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง(DMK) – ท่าอากาศยานสกลนคร
(SNO) – จ.สกลนคร – เมืองเก่าบ้านท่าแร่ – อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ –
วัดป่ าสุทธาวาส – วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร – เข้าทีพ
่ กั

เช้า
/

เที่ยง เย็น
/

-
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2
3
4

จ.สกลนคร – วัดถ้าผาแด่น - พญาเต่างอย – จ.มุกดาหาร – วัดรอยพระพุทธ
บาทภูมโนรมย์ – หอแก้วมุกดาหาร - เข้าทีพ
่ กั
จ.มุกดาหาร – สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 2 – จ.นครพนม – พระธาตุ
พนมวรมหาวิหาร – พระธาตุเรณู – เข้าทีพ
่ กั
จ.นครพนม – ตลาดอินโดจีน - พญาศรีสตั ตนาคราช - อนุสรณ์สถานประธาน
โฮจิมนิ ห์ – ท่าอากาศยานนครพนม (KOP) – ท่าอากาศยานดอนเมือง(DMK)
– จ.กรุงเทพฯ

/

/

/

/

/

/

/

-

-

8 – 11 มกราคม 2564

ราคาผู้ใหญ่
พัก 2-3 ท่านต่อห้อง
(ไม่มีราคาเด็ก)
12,888.-

22 – 25 มกราคม 2564

11,988.-

1,700.-

9

5 – 8 กุมภาพันธ์ 2564

12,888.-

2,000.-

9

19 – 22 กุมภาพันธ์ 2564

12,888.-

2,000.-

9

12 – 15 มีนาคม 2564

12,888.-

2,000.-

9

26 – 29 มีนาคม 2564

12,888.-

2,000.-

9

วันเดิ นทาง

วันแรก

04.00 น.

06.55 น.
08.10 น.

พักเดี่ยว
(จ่ายเพิ่ ม)

จานวนที่นัง่

2,000.-

9

จ.กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง(DMK) – ท่าอากาศยานสกลนคร(SNO) – จ.สกลนคร
– เมืองเก่ าบ้านท่ าแร่ – อุทยานบัวเฉลิ มพระเกี ยรติ – วัดป่ าสุทธาวาส – วัดพระธาตุเชิ งชุม
วรวิ หาร – เข้าที่พกั
พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง เทอร์มินัล 2 (อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ) ประตู
9 เคาท์เตอร์ 9-10 สายการแอร์เอเชีย (FD) โดยมีเจ้าหน้าทีค่ อยจัดเตรียมเอกสารการเดินทาง
และนาท่านโหลดสัมภาระ  บริ การอาหารเช้าแบบ Set box มือ้ ที่ 1
นาท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสกลนคร โดย สายการแอร์เอเชีย (FD) เที่ยวบินที่ FD 3510
(ใช้ระยะเวลาบินประมาณ 1 ชั ่วโมง 15 นาที)
เดิน ทางถึง ท่ าอากาศยานสกลนคร จากนั น้ น าท่ า นเดิน ทางสู่ เมือ งเก่ า บ้ านท่ าแร่ แหล่ ง
ท่องเทีย่ วแนวฮิปสเตอร์ กับการถ่ายรูปคู่ฉากหลังแบบอาคารเก่าย้อนยุค สถาปั ตยกรรมโบราณที่
ทรงมนต์ ข ลั ง ด้ ว ยการออกแบบอาคารบ้ า นเรื อ นที่
ผสมผสานความเป็ นฝรั ่งเศสและเวียดนามเข้าไว้ด้วยกัน
อย่ า งลงตัว ที่เ มือ งเก่ า บ้า นท่ า แร่ ชุ ม ชนคริส ต์ นิ ก าย
คาทอลิกทีม่ จี านวนมา กทีส่ ุดในประเทศไทย ซึ่งเดิมทีได้
อพยพมาจากเวียดนามเข้ามาตัง้ ถิน่ ฐานที่บ้านท่าแร่เมื่อ
กว่ า 100 ปี มาแล้ว และได้ป ลู ก สร้างบ้านเรือ นทรงยุ โ รปตามอย่ างชาวตะวัน ตก ในสไตล์ช าว
เวียดนามทีเ่ ป็ นเคยเป็ นอาณานิคมของฝรั ่งเศส
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เที่ยง
บ่าย

เย็น

จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ อุทยานบัวเฉลิ มพระเกียรติ ตัง้ อยู่
ตรงข้ามกับบึงหนองหาน อ.เมือง จ.สกลนคร ตัง้ อยู่ใกล้ๆกับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2553 เพื่อเป็ นแหล่งรวบรวมบัว
พันธุ์ต่างๆ และรองรับการประชุม วิชาการบัวนานาชาติปี พ.ศ.2553 ทีจ่ ดั ขึน้ ทีว่ ทิ ยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร นอกจากนี้ยงั เป็ นสถานทีศ่ กึ ษาค้นคว้า ของ
นิ ส ิต นักศึกษา และประชาชนทั ่วไป รวมทัง้ ยังเป็ นแหล่ ง
พักผ่ อนหย่ อนใจ และเป็ นแหล่ งท่ องเที่ยวแห่ งใหม่ ของ
จังหวัดสกลนคร ความโดดเด่นของอุทยานบัวคือ มีบงึ บัว
ขนาดใหญ่ท่ตี งั ้ อยู่ด้านหน้ าทางเข้า มีสะพานไม้สแี ดงทอด
ยาวเชื่อมต่อกันสาหรับเดินชม ดอกบัวรอบสระ มีศาลาชมวิว
กลางบึงบัวสาหรับพักผ่อนหย่อนใจ นั ่งชมบัวรับลมเย็น นับเป็ นอุทยานบัวทีใ่ หญทีส่ ุดของประเทศ
 บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่ น มือ้ ที่ 2
นาท่านเดิน ทางสู่ วัด ป่ าสุท ธาวาส เป็ น สถานที่ที่ล ะสัง ขารของพระอาจารย์ม ั ่น ภูรท
ิ ตั ตเถระ
จึง ได้ม กี ารสร้า งพิพ ธิ ภัณ ฑ์ข ึ้น พิพ ธิ ภัณ ฑ์แ ห่ง นี้ ภ ายในอาคาร
จึง มีอ ฐั ิธ าตุข องพระอาจารย์ม ั ่น ภูร ท
ิ ตั ตเถระ บรรจุภ ายในหุ่ น
ขี้ผ ึ้ง อีก ด้ว ยโดยหุ ่น ขี้ผ ึ้ง จ าลองรูป เหมือ นท่า ขัด สมาธิเ พื่ อ ให้
นักท่องเที่ยวหรือผู้มจี ิตศรัทธาเข้ามากราบไหว้เพื่อที่จะได้รบั สิง่
ดีๆ มีมงคลเข้ามาในชีว ติ นอกจากนี้ แ ล้ว พิพ ธิ ภัณ ฑ์แ ห่ง นี้ ย งั จัด
แสดงเครื่อ งบริข ารให้น ัก ท่อ งเที ่ย วได้ช มและได้ร บั ความรู ้
รวมทัง้ ประวัต ิอ ีก มากมาย อีก ทัง้ วัด ป่ าสุท ธาวาสนั น้ ยัง มีเ จดีย์
จัน ทสารเจติย านุ ส รณ์ หรือ เจดีย์พ พ
ิ ธิ ภัณ ฑ์ห ลวงปู่หลุย จัน ทสาโร ที่อ ยู่ใ กล้ๆ กัน ได้ส กั การะ
และจัดแสดงเครื่องอัฐบริขารของท่านหลวงปู่ หลุยอีกด้วย
จากนัน้ นาท่านชมความสวยงามของ วัดพระธาตุเชิ งชุมวรวิ หาร สร้างขึน้ เมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐานชัด
แต่นบ
ั เป็ น ปูชนียสถานสาคัญคู่บา้ นคู่เมืองสกลนครมาแต่โบราณ ภายในวิหารใกล้พระธาตุเชิงชุม เป็ นที่
ประดิษฐานหลวงพ่อองค์แสนอันศักดิ ์สิทธิ ์ เป็ น ทีเ่ คารพนับถือ
และเป็ นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดสกลนคร
ยอดฉัตรเหนือองค์พระธาตุทาด้วยทองคาบริสุทธิ ์ หนัก 247
บาท ภายในมีรอยพระพุทธบาท 4 พระองค์ นับตัง้ แต่พระกกุ
สันทะ พระโกนาคม พระกัสสะปะ และพระโคดม วัดพระธาตุเชิง
ชุม นับเป็ นดินแดนอันศักดิ ์สิทธิ ์ ดังคากล่าวทีว่ ่า “จะมีครัง้ ไหนทีไ่ ด้อานิสงส์มากไปกว่าการได้มาบูชา
พระธาตุท่สี ร้าง ครอบรอยพระบาทแห่งพระพุทธเจ้าถึง 4 พระองค์” เชื่อกันว่าอานิสงส์ในการนมัสการ
พระธาตุเชิงชุมนัน้ จะก่อให้เกิดความ เป็ นสิรมิ งคลสูงสุดแก่ตนเองและครอบครัวให้มคี วามเจริญรุ่งเรือง
แคล้วคลาดปราศจากอันตราย รวมไปถึงการนมัสการหลวงพ่อ พระองค์แสน ทีเ่ ชื่อกันว่าให้พรในด้านโชค
ลาภ ให้มเี งินทองนับหมื่นนับแสน มีความมั ่งมีศรีสุขในชีวติ
 อิ สระให้ท่านรับประทานอาหารเย็น
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ที่พกั
วันที่สอง
เช้า

โรงแรมที่พกั จ.สกลนคร ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริ ษท
ั จะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดิ นทาง)
จ.สกลนคร – วัด ถ ้า ผาแด่ น – พญาเต่ า งอย – จ.มุ ก ดาหาร – วัด รอยพระพุท ธบาทภู
มโนรมย์ – หอแก้วมุกดาหาร - เข้าที่พกั
 บริ การอาหารเช้า ณ ร้านอาหารท้องถิ่ น มือ้ ที่ 3
นาท่านชมความสวยงาม วัดถา้ ผาแด่น วัดแห่งนี้ตงั ้ อยู่ระหว่าง เทือกเขาภูพาน และภูผายล ใกล้
หมู่บ้านดงน้ อย ตาบลดงมะไฟ อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร อยู่ห่าง
จากตัวจังหวัด 17 กม. เชื่อกันว่าในอดีตนัน้ เป็ นสถานที่ทห
่ี ลวงปู่ มั ่น ภู
ริทตั โตและคณะครูบาอาจารย์สายวัดป่ ากรรมฐาน เคยธุดงค์มาปั กกลด
บ าเพ็ญ เพีย ร เมื่อ ประมาณปี พ.ศ. 2483 ด้า นในมีก ารตกแต่ ง รอบ
บริเวณวัดได้อย่างสวยงาม ทัง้ สวนดอกไม้และต้นไม้ท่ีร่มรื่นและเต็มไป
ด้วยสีสนั นอกจากนี้ภายในวัดยังมีแลนด์มาร์คสาคัญทีห
่ ลายๆ คนตัง้ ใจ
เดิ น ทางมาเพื่ อ เยี่ ย มชมนั น่ ก็ ค ื อ ภาพแกะสลั ก หน้ า ผาหิ น บอกเล่ า เรื่ อ งราวต่ า งๆ ใน
พระพุทธศาสนา และด้านบนประดิษฐานเจดียก์ ้อนหินสีทองขนาดใหญ่ทม่ี องเห็นได้จากระยะไกล
่ เผื ่อขึ้นชมวัดถ้ าผาแด่น
เป็ นสือ่ แทนถึงยอดเขาพระสุเมรุนั ่นเอง รวมค่ารถท้องถิ น
จากนัน้ นาท่านสักการะ พญาเต่ างอย กลายเป็ นสถานที่ท่องเทีย่ วสุดโด่งดังในหมู่นักเสีย่ งโชค

เที่ยง
บ่าย

และผู้ท่มี จี ติ ศรัทธามากที่สุดในขณะนี้เลยก็ว่าได้ หลังจากผู้ท่ี
เดิน ทางมาส กั การะได้ร บั โชคกลับ บ้า นไปกัน หลายราย
ตานานกล่าวว่า เมื่อ ประมาณ 400 ปี ไทยได้ทาสงครามกับ
ลาว ลาวพ่ายแพ้ จึงถูกกวาดต้อนมาอยู่ในประเทศไทย เมื่อ
มาถึง บริเ วณลาน้ าพุง ลาน้ าขนาดใหญ่แ ละมีเ ต่าอาศัย อยู่เ ป็ น จานวนมากบริเ วณฝั ง่ แม่น้ า พุง
ผู้ค นสมัย นัน้ ได้พ จิ ารณาเห็น ว่า มีค วามอุด มสมบูรณ์แ ละเหมาะสมจึง ได้ตงั ้ ถิน่ ฐานที่อ ยู่อาศัย
ตัง้ ชื่อหมู่บ้านว่า "บ้านเต่างอย" ตามสถานที่พบเห็นเต่าที่กาลังลอยริมฝั ง่ แม่น้ า และสัญลักษณ์
ของอาเภอนี้จงึ เป็ นเต่า และได้ตงั ้ ชื่ออาเภอว่า อาเภอเต่างอย
 บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่ น มือ้ ที่ 4
นาท่านเดินทางสู่ จ.มุกดาหาร จากนัน้ นาท่านสักการะ พระเจ้าใหญ่แก้วมุกดาศรีไตรรัตน์ วัดภู
มโนรมย์ หรือ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ ตัง้ อยู่ในอาเภอเมือง
มุกดาหาร ห่างจากตัวเมืองประมาณ 5 กิโลเมตร เป็ นสถานทีส่ วยงาม
อีกแห่งหนึ่ งตัง้ อยู่บนยอดเขา ที่สามารมองเห็นทิวทัศน์ ของจังหวัด
มุกดาหาร แม่น้ าโขง และแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ภายในวัด มี
รูปปั ้นพญานาคขนาดใหญ่สวยงามอลังการ เป็ นอีกหนึ่งแลนด์มาร์ค
ใหม่ของมุกดาหาร นอกจากนี้ภายในบริเวณวัดมีรอยพระพุทธบาท
่ ขึ้ นชมวัดภูมโนรมย์ โดยค่ าบริ การ
จาลอง ไม่รวมค่ ารถท้ องถิ น
ท่านสามารถหยอดทีต่ ู้บริ จาคได้ตามจิ ตศรัทธา
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เย็น
ที่พกั
วันที่สาม
เช้า

นาท่านถ่ายรูปกับ หอแก้วมุกดาหาร อีกหนึ่งแลนด์มาร์คของมุกดาหาร สร้างขึน้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ครบ 50 ปี มีลกั ษณะ
เป็ นอาคาร 2 ชัน้ ทรง 9 เหลีย่ ม ลักษณะเป็ นอาคาร 2 ชัน้ ทรงเก้าเหลีย่ ม ชัน้ 1 เป็ นพิพธิ ภัณฑ์จดั แสดง
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์มุกดาหาร เครื่องมือเครื่องใช้ในการดารงชีวติ ของชาวมุ กดาหาร ชัน้ บนสุด
สามารถชมทัศนียภาพรอบตัวเมือง แม่น้ าโขงและฝั ง่ ลาวได้อย่างสวยงาม
 บริ การอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่ น มือ้ ที่ 5
โรงแรมที่พกั จ.มุกดาหาร ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริ ษท
ั จะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดิ นทาง)
จ.มุกดาหาร – สะพานมิ ตรภาพไทยลาวแห่งที่ 2 – จ.นครพนม – พระธาตุพนมวรมหาวิ หาร
– พระธาตุเรณู – เข้าที่พกั
 บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พกั มือ้ ที่ 6
นาท่านเดินทางสู่ สะพานมิ ตรภาพไทยลาวแห่งที่ 2 ตัง้ อยู่ทอ่ี าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เป็ น
สะพานที่เชื่อมต่อแขวงสะหวันนะเขด ในประเทศลาว กับจังหวัดมุกดาหาร มีความยาวทัง้ หมด
1,600 เมตร มีความกว้าง 12เมตร และมีช่องการจราจร 2 ช่องทาง บริเวณด้านล่างสะพานมีจุดชม
วิวทีส่ ามารถมองเห็นสะพานทอด มีรา้ นค้าอาหารหมูจุ่ม หมูกระทะ ส้มตา และทีน่ ั ่งริมน้ าโขง นั ่งชิ
ลทานอาหารในช่วงเย็น รวมถึงมีแลนด์มาร์คทีโ่ ดดเด่น คือ รูปปั น้ พญานาค
จากนัน้ นาท่านสักการะ พระธาตุพนม ตัง้ อยู่รมิ ฝั ง่ โขง ณ วัดพระธาตุพนมวรมาหาวิ หาร เป็ นวัด
พระอารามหลวง ชัน้ เอก ชนิดวรมหาวิหาร ปั จจุบนั มี พระเทพวรมุนี เป็ นเจ้าอาวาส ตัง้ แต่ ปี พ.ศ.
2549-ปั จจุบนั ประดิษฐาน ณ ริมฝั ง่ แม่น้ าโขง ถนนชยางกูร
บ้ านธาตุ พ นม ต าบลธาตุ พ นม อ าเภอธาตุ พ นม จัง หวัด
นครพนม มีล ักษณะเป็ นเจดีย์รูปสี่เหลี่ยมจตุ รสั ก่ อด้วยอิฐ
กว้างด้านละ 12.33 เมตร สูง 53.6 เมตร มีกาแพงล้อมองค์
พระธาตุ 4 ชัน้ องค์พระธาตุตงั ้ อยู่บนภูก าพร้า (เนินดินสูง
จากพื้นธรรมดาประมาณ 3 เมตร) ภายในบริเวณมีบงึ ขนาด
ใหญ่เรียกว่าบึงธาตุพนม ในวันเพ็ญเดือน 3 ถึง แรม 1 ค่า เดือน 3 ของทุกปี จะมีงานประจาปี เพื่อเป็ น
การนมัสการพระธาตุพนม เป็ นพระธาตุประจาของเกิดปี วอก และคนเกิดวันอาทิตย์ เชื่อกันว่า ถ้าใคร
ได้มานมัสการพระธาตุครบ 7 ครัง้ จะถือว่าเป็ น “ลูกพระธาตุ” ได้รบั อานิสงค์บุญบารมี มีคนเคารพ
นับถือ ชีวติ ดี เจริญรุ่งเรือง
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เที่ยง

 บริ ก ารอาหารกลางวัน ณ ร้ า นอาหารท้ อ งถิ่ น มื้ อ ที่ 7 ลิ้ ม รสอาหารเวี ย ดนาม ที่
ต้องห้าม!! พลาดเมื่อมาถึง จ.นครพนม

บ่าย

นาท่านสักการะ พระธาตุเรณู พระธาตุเรณูนอกจากเป็ นพระธาตุประจาเมืองเรณูนครแล้ว ยังเป็ นพระ
ธาตุประจาวันเกิดของผู้ท่เี กิดวันจันทร์ด้วย สร้างราวปี พ.ศ.๒๔๖๐๒๔๖๓ องค์พระธาตุจาลองมาจากพระธาตุพนมองค์เต็ม ก่อนที่กรม
ศิลปากรจะเข้ามา บูรณะในปี พ.ศ.๒๔๙๓ แต่มขี นาดเล็กกว่า ภายใน
บรรจุ พ ระไตรปิ ฎก พระพุ ท ธรู ป ทองค า พระพุ ท ธรู ป เงิ น เครื่ อ ง
กกุธภัณฑ์ของพระยา และเจ้าเมือง และของมีค่าที่ประชาชนมีศรัทธา
บริจาค ต่อมาได้บรรจุ พระบรมสารีริกธาตุ ในปี พ.ศ.๒๕๕๙ ภายใน
โบสถ์ เ ป็ นที่ ป ระดิ ษ ฐานพระองค์ แ สน พระคู่ บ้ านคู่ เ มือ งเรณู น คร
พระพุทธรูปศิลปะแบบลาว ปางสมาธิ พุทธลักษณะสวยงามมาก บริเวณวัดมีลานวัฒนธรรม ผูไ้ ทยเรณู
นคร โรงละครเมือง เว ไว้คอยต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองและนักท่องเที่ยว ทัง้ ยังมีร้านจาหน่ ายสินค้า
OTOP และผ้าพืน้ เมืองที่ ไม่ควรพลาดเลือกชมเลือกซือ้

เย็น
ที่พกั

 บริ การอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่ น มือ้ ที่ 8
โรงแรมที่พกั จ.นครพนม ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริ ษท
ั จะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดิ นทาง)
จ.นครพนม – ตลาดอิ นโดจีน – พญาศรีสต
ั ตนาคราช - อนุสรณ์สถานประธานโฮจิ มินห์ –
ท่าอากาศยานนครพนม(KOP) – ท่าอากาศยานดอนเมือง(DMK) – จ.กรุงเทพฯ
 บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พกั มือ้ ที่ 9
นาท่านเลือกซื้อของฝาก ตลาดอิ นโดจีน ตัง้ อยู่รมิ แม่น้ าโขง เป็ นศูนย์รวมของเบ็ดเตล็ด ของใช้ของ
ฝากทัง้ จากประเทศไทยและประเทศในแถบอินโดจีน มีสนิ ค้าหลากหลาย ราคาย่อมเยา เพื่อสนับสนุ น
พัฒนาการของการท่องเทีย่ วในจังหวัดนครพนม ชัน้ ล่างวางขายสินค้าจาพวก เสือ้ ผ้า กระเป๋ า รองเท้า
เครื่องใช้ไฟฟ้ า ชัน้ บนเป็ นศูนย์อาหาร นั ่งรับประทานพร้อมชมวิวแม่น้ าโขง

วันที่สี่
เช้า
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เที่ยง
บ่าย

18.35 น.
19.40 น.

จากนัน้ นาท่านชม พญาศรีสต
ั ตนาคราช แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ จ.นครพนม ประดิษฐานริมฝั ง่
แม่ น้ าโขง บนลานศรีส ตั ตนาคราช หน้ าส านักงาน ป่ าไม้ ถนนสุ นทรวิจิตร ในเขตเทศบาลเมือง
นครพนม เป็ นองค์พญานาคทองเหลืองที่ใหญ่ ท่ีสุ ดของภาค
อีสาน มีความสวยงาม โดดเด่น องค์พญาศรีสตั ตนาคราช หล่อ
ด้วยทองเหลือง มีน้ าหนักรวม 9,000 กก. เป็ นรูปพญานาคขด
หาง 7 เศียร ประดิษฐานบนแท่นฐานแปด เหลีย่ ม กว้าง 6 เมตร
ความสู งทัง้ หมดรวมฐาน 15 เมตร สามารถพ่ นน้ าได้ ตามที่
ทราบกันว่าพีน่ ้องชาวไทย-ลาว มีความเชื่อผูกพัน อยู่กบั องค์พญานาค เช่นเดียวกับความผูกพันในลา
น้ าโขง ตัง้ แต่รุ่นปู่ ย่าล้วนศรัทธาในความศักดิ ์สิทธิ ์ของพญานาค ในฐานะที่เป็ น ผูด้ ูแลปั กปั กษ์รกั ษา
แถบลุ่มน้ าโขง รักษาพุทธศาสนา รวมถึงองค์พระธาตุพนม
 อิ สระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ตลาดอิ นโดจีน
เดินทางสู่ อนุสรณ์ สถานประธานโฮจิ มินห์ ตัง้ อยู่ทบ
่ี า้ นนาจอก
ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม ภายในมีอาคารพิพธิ ภัณฑ์ มี
อาคารจาลองบ้านเก่าของท่านโฮจิมนิ ส์ จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้
ภายในบ้านแบบเดียวกับยุคทีป
่ ระธานโฮจิมนิ ห์ได้มาอาศัยอยู่ทน่ี ้ี
ในช่วงสงครามเวียดนามให้ได้ชมกัน มีอาคารจาหน่ ายสินค้าพื้นบ้าน สินค้า OTOP ของที่ระลึก มี
บริการเช่าชุดอ๋าวหย่าย สาหรับใส่ถ่ายภาพ
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนครพนม
นาท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดย สายการแอร์เอเชีย (FD) เที่ยวบิ นที่ FD
3395 (ใช้ระยะเวลาบินประมาณ 1 ชั ่วโมง 15 นาที)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

หมายเหตุ : บริ ษท
ั ขอสงวนสิ ทธิ์ เปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ได้ตามความเหมาะสม อันเนื่ องจากสภาวะ
อากาศ, การเมือง และเหตุสุดวิ สยั ต่างๆ โดยมิ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า โดยคานึ งถึงผลประโยชน์ และ
ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดิ นทางเป็ นสาคัญ
มาตรการดูแลป้ องกันการติ ดเชื้อโควิ ด-19 ของเรา
❖ ตรวจวัดอุณหภูมกิ ่อนเดินทาง
❖ ฉีดพ่นฆ่าเชือ้ ภายในยานพาหนะ และภายในห้องพัก
❖ การจัดโต๊ะอาหารเป็ นไปตามนโยบายของรัฐ
❖ มีเจลแอลกอฮอล์ให้บริการตลอดการเดินทาง
เอกสารประกอบการเดิ นทาง
สาเนาบัตรประชาชน ใช้สาหรับการทาประกันการเดินทาง กรณีทท
่ี ่านเดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณา
แจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าทีใ่ ห้ทราบ ***** รบกวนส่งพร้อมกับหลักฐานการชาระเงิน ***** โปรดตรวจสอบ
บัตรประชาชน: จะต้องไม่หมดอายุ
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อัตราค่าบริ การนี้ รวม
✓ ค่าตั ๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ทีน่ ั ่งเป็ นไปตามการจัดสรรของสายการบิน
✓ น้ าหนักสัมภาระถือขึน้ เครื่อง 7 กิโลกรัม / ท่าน และ น้ าหนักสัมภาระเช็คอิน 15 กิโลกรัม / ท่าน
✓ ค่ารถตูป
้ รับอากาศนาเทีย่ วตามรายการ
✓ ทีพ
่ กั ตามทีร่ ะบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
✓ บริการน้ าดื่ม วันละ 1 ขวด/ท่าน
✓ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่ ่าง ๆ ตามรายการทีร่ ะบุ
✓ ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุ
✓ มัคคุเทศก์นาเทีย่ วตลอดการเดินทาง
✓ ค่าเบี้ยประกัน อุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 500,000 บาท ( ไม่คลอบ
คลุมถึง สุขภาพ อาการเจ็บป่ วย หรือ โรคประจาตัว ) กรณีเสียชีวติ จากอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง
ท่องเทีย่ ว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรรมธรรม์)
อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
× ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 %
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่า
มินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุในรายการ
× ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานทีข่ องชาวต่างชาติทเ่ี พิม่ เติมตามการจ่ายจริง
× ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 400 บาท/ทริป (ชาระทุกท่าน ยกเว้น ทารกอายุไม่เกิน 2 ปี )
× ชาวต่างชาติ ชาระเพิม่ ท่านละ 700 บาท
× ค่าอาหารสาหรับท่านทีท
่ านเจ มังสวิรตั ิ หรืออาหารสาหรับมุสลิม
เงื่อนไขการจอง
มัดจาท่านละ 4,000 บาท/ท่าน และชาระเงินค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน (การไม่
ชาระเงินค่ามัดจา หรือชาระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผูจ้ ดั มีสทิ ธิยกเลิก
การจองหรือยกเลิกการเดินทาง)
เงื่อนไขการยกเลิ ก และคืนค่าทัวร์
• ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้ แต่ 30 วันขึน้ ไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดทีล่ ูกค้าชาระมา และเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง(ถ้ามี)
• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ ์ยึดเงินเต็มจานวน
* กรณีมเี หตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษท
ั ทัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง(ถ้ามี)
* ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง อาทิเช่น ค่าโรงแรม ค่ามัดจาร้านอาหาร และค่าใช้จ่ายจาเป็ นอื่นๆ
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หมายเหตุ :
- บริ ษท
ั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเลื่อนการเดิ นทางกรณี ที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดิ นทางน้ อยกว่า 8 ท่าน
- บริ ษท
ั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่รบ
ั ผิ ดชอบใดๆทัง้ สิ้ น หากเกิ ดสิ่ งของสูญหายระหว่างการเดิ นทาง ไม่
ว่ากรณี ใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่ าใช้ จ่ ายตามจริ ง กรณี ท่านลืมสิ่ งของไว้ ที่
โรงแรมและจาเป็ นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามที่ท่านต้องการ
- บริ ษท
ั ฯ จะไม่รบั ผิ ดชอบใดๆ ทัง้ สิ้ น หากเกิ ดกรณี การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล,
ภัยธรรมชาติ , การนาสิ่ งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริ ษท
ั ฯ
- เมื่อท่ านตกลงช าระเงิ นค่ าทัวร์ท งั ้ หมดกับทางบริ ษัทฯ แล้ว ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่ านได้ ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
- มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จดั ไม่มีสิทธิ ในการให้คาสัญญาใด ๆ ทัง้ สิ้ นแทนผู้จดั นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอานาจของผู้จดั กากับเท่านัน
้
- สภาพการจราจรในช่วงวันเดิ นทางตรงกับวันหยุดเทศกาล หรือ วันเสาร์อาทิ ตย์ รถอาจจะติ ด อาจทา
ให้เวลาในการท่องเที่ยวแต่ละสถานที่น้อยลง อาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดิ นทางในบางครัง้ ที่ต้อง
เร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
- เมื่อท่านออกเดิ นทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริ การใดบริ การหนึ่ ง หรือไม่เดิ นทางพร้อมคณะ ถือ
ว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริ การคืนได้ ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทัง้ สิ้ น
- หลังจากท่ านชาระค่าทัวร์ครบตามจานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริ ษท
ั จะนาส่งใบนัดหมายและเตรียม
ตัวการเดิ นทางให้ท่านอย่างน้ อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดิ นทาง
- กรณี ที่ โปรแกรมมี ที่ พ ัก ทางบริ ษัทจะจัดที่ นอนเป็ นลักษณะ 2 เตี ยงหรื อ 3 เตี ยง ทางบริ ษัทไม่ มี
นโยบายจัดคู่นอนให้กบ
ั ลูกค้าที่ไม่ร้จู กั กันมาก่อน เช่น กรณี ที่ท่านเดิ นทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้องช าระ
ค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ

** เมื่อท่านชาระเงิ นค่าทัวร์ให้กบ
ั ทางบริ ษท
ั ฯ แล้วทางบริ ษท
ั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว **

