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LICENCE NO 11 /10370 

 อดุรธานี - หนองคาย - บงึกาฬ – นครพนม 4 วนั 2 คืน 
ซุปตาร.์.รกันะ!! ตา้วสามวาฬ 

ก าหนดเดินทาง พฤศจิกายน 2563 - มีนาคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอแบรนเนอร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
วนัท่ี รายละเอียดการเดินทาง เช้า เท่ียง เยน็ 
1 ป ัม้ ปตท.ดนิแดง-วภิาวด ี(ตรงขา้ม ม.หอการคา้) – จ.อุดรธานี - - - 



 

 
 
 

2 จ.อุดรธานี – ทะเลบวัแดง - ค าชะโนด - จ.หนองคาย – วดัไทยโพนพสิยั –  
จ.บงึกาฬ – วดัอาฮงศลิาวาส – เขา้ทีพ่กั 

/ / / 

3 จ.บงึกาฬ – ภูสงิห ์– หนิสามวาฬ - ภูทอก – น ้าตกถ ้าพระ – จ.นครพนม - 
พระธาตุท่าอุเทน - พญาศรสีตัตนาคราช – ถนนคนเดนิ - เขา้ทีพ่กั 

/ / - 

4 จ.นครพนม - พระธาตุนคร – พระธาตุเรณู - พระธาตุพนม – จ.กรุงเทพฯ / / - 

วนัเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่  

พกั 2-3 ท่านต่อห้อง 
(ไม่มีราคาเดก็) 

พกัเด่ียว 
(จ่ายเพ่ิม) 

 
จ านวนท่ีนัง่ 

18 - 21 พฤศจิกายน 2563 (วนัหยุดพิเศษ 19 -20) 6,088.- 1,200.- 9 

25 - 28 พฤศจิกายน 2563 5,988.- 1,200.- 9 

02 – 05 ธนัวาคม 2563 (วนัพ่อแห่งชาติ) 6,688.- 1,500.- 9 

09 – 12 ธนัวาคม 2563 (วนัรฐัธรรมนูญ) 6,688.- 1,500.- 9 

16 – 19 ธนัวาคม 2563 6,488.- 1,200.- 9 

23 – 26 ธนัวาคม 2563 6,488.- 1,200.- 9 

30 ธนัวาคม 2563 – 02 มกราคม 2564 

(วนัขึ้นปีใหม่) 
6,688.- 1,500.- 9 

06 - 09 มกราคม 2564 6,488.- 1,200.- 9 

13 - 16 มกราคม 2564 6,488.- 1,200.- 9 

20 – 23 มกราคม 2564 6,488.- 1,200.- 9 

27 – 30 มกราคม 2564 6,488.- 1,200.- 9 

03 – 06 กมุภาพนัธ ์2564 6,488.- 1,200.- 9 

10 – 13 กมุภาพนัธ ์2564 6,488.- 1,200.- 9 

17 – 20 กมุภาพนัธ ์2564 6,488.- 1,200.- 9 

24 – 27 กมุภาพนัธ ์2564 (วนัมาฆบูชา) 6,688.- 1,500.- 9 

03 – 06 มีนาคม 2564 6,488.- 1,200.- 9 

10 – 13 มีนาคม 2564 6,488.- 1,200.- 9 



 

 
 
 
 
 
 

วนัแรก   จ.กรงุเทพฯ – ปัม้ ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้า) – จ.อดุรธานี 

18.00 น. พรอ้มกนัทีจุ่ดนัดพบ ณ ปัม้ ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้า) โดยมเีจา้หน้าทีท่าง
บรษิัทฯ คอยให้การต้อนรบัและอ านวยความสะดวกแก่ท่าน ก่อนขึ้นรถมกีารตรวจวดัอุณหภูมิ
ร่างกาย และมเีจลแอลกอฮอลใ์หบ้รกิารตลอดการเดนิทาง 
*กรณุาเผ่ือเวลาในการเดินทางมายงัจุดนัดหมาย เน่ืองจากรถออกเดินทางตามเวลา หาก
ท่าน มาไม่ทนัเวลานัดหมาย ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ส้ิน  

19.00 น. จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสู่ จ.อุดรธานี ระยะทางประมาณ 600 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10 
ชม. ระหว่างทางใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั และแวะเขา้หอ้งน ้าตามความเหมาะสมของเสน้ทาง  
(6 ท่านขึ้นไป คอนเฟิรม์ เดินทาง) 

 
วนัท่ีสอง    จ.อดุรธานี – ทะเลบวัแดง - ค าชะโนด - จ.หนองคาย - วดัไทยโพนพิสยั - จ.บึงกาฬ –  
  วดัอาฮงศิลาวาส – เข้าท่ีพกั 
เช้า น าท่านเดนิทางถงึ อ.กมุภวาปี จ.อดุรธานี  
   บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร มือ้ท่ี 1 

น าท่านชม ทะเลบวัแดง หรือ บึงหนองหานกมุภวาปี อนัซนีแห่งสสีนัที่ธรรมชาติได้สรรค์สร้างขึ้น 
ทะเลสาบน ้าจดืขนาดใหญ่ทีก่นิพื้นทีส่่วนใหญ่อยู่ใน 
อ.กุมภวาปี กบับางส่วนในพื้นที่ อ.ประจกัษ์ศิลปา
คมของ จ.อุดรธานี สถานทีส่ าคญัประจ า อ.กุมภวาปี 
จ.อุดรธานี และหนองน ้าใหญ่แห่งนี้ยงัมตี านานผา
แดงนางไอ่ ความเชื่อเรื่องพญานาค ใน จ.สกลนคร 
ทีย่งัคงเล่าขานต่อเนื่องกนัมา จนถงึทุกวนันี้  

**ด้วยธรรมชาติของดอกบวัสาย หรือบวัแดง นัน้จะบานในช่วงเช้าตรู่จนถึงเวลาประมาณ 
11.00 น. ช่วงเวลาดงักล่าวจะเป็นช่วงเวลาท่ีดอกบวับานสวยท่ีสุดในช่วงเดือนตุลาคม ถึง 
เดือนมีนาคม ของทุกปี ดอกบวัแดงในหนองหาน ซ่ึงมีจ านวนมากจะงอกงามโผล่จากน ้า
ขึ้นมา โดยในเดือนตุลาคมบวัจะเร่ิมแตกใบและเร่ิมออกดอกตูมและบานเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆ บวั
จะออกดอกมีปริมาณมากท่ีสุดในช่วงเดือนธนัวาคม – กมุภาพนัธ ์และค่อยๆ ลดปริมาณลง
ในเดือนมีนาคม **ทัง้น้ีการชมทะเลบวัแดงจึงขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศของวนันัน้** อิสระให้
ท่านได้ถ่ายรปูตามอธัยาศยั **ไม่รวมค่าเรือชมทะเลบวัแดง** 

17 – 20 มีนาคม 2564 6,488.- 1,200.- 9 

24 – 27 มีนาคม 2564 6,488.- 1,200.- 9 



 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ อ.บ้านดงุ จ.อุดรธานี เขา้สู่ ค าชะโนด หรือ  หรือ วงันาคินทรค์ าชะ
โนด เชื่อว่าเป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิด์นิแดนลีล้บัของพญานาค เป็นทีเ่คารพย าเกรงและศรทัธาของคน
ในจังหวัดอุดรธานีและอีสานตอนบน ค าชะโนดมี
ลักษณะเป็น เกาะลอยน ้ า ที่เต็มไปด้วยต้นชะโนด 
หรือ ต้นตาล ป่าค าชะโนดเป็นสถานที่ปรากฏใน
ต านานพื้นบ้าน เชื่อว่าเป็นที่สงิสถิตของพญานาคปู่

ศรสีุทโธ ย่าศรปีระทุมมา และสิง่ลีล้บัต่างๆ เกาะค าชะ
โนดนัน้ ไม่เคยจมน ้ า โดยมีความเชื่อที่ว่าเพราะมี
พญานาคคอยปกปกัรกัษา มคีวามเชื่อทีว่่า ค าชะโนด 
เป็นสถานทีข่ึน้ลงระหว่างมนุษยพภิพกบันาคพภิพของพญาสุทโธนาคราช ผูส้รา้งแม่น ้าโขงและ 
เป็นเจา้ของปลาบกึ เมื่อพญานาคสุทโธนาคขึน้มาบนมนุษยพภิพกจ็ะเป็นมนุษยแ์ละมชีื่อ   เรยีกว่า

เจา้ปูศ่รสีุทโธ จุดไฮไลตข์องทีน่ี่ตอ้งไม่พลาด "บ่อค าชะ
โนด" เป็นบ่อทีม่นี ้าไหลจากใตด้นิ ระดบัน ้าจะไม่เคยลด
หรือเพิ่มเลย และมีความเชื่อว่าเป็นประตูเชื่อมไปสู่
เมอืงบาดาล นักท่องเที่ยวที่มาจะโยนเหรยีญบาท ห้า
บาท สบิบาทลงไปในบ่อตามความเชื่อส่วนบุคคล น า
น ้ ามาดื่มกินและลูบตามร่างกาย เพราะเชื่อว่าช่วย

รกัษาโรคได ้หรอืตกัน ้าใส่ขวด และเกบ็กลบัไปสกัการะเพื่อความเป็นสริมิงคลแก่ชวีติ แต่ปจัจุบนั
ทางกรรมการวดัหา้มโยนเหรยีญลงไปในบ่อ เพือ่เป็นการรกัษาความสะอาด  

  

- ข้อห้ามของค าชะโนด 
1. หา้มใสร่องเทา้ทัว่ทัง้บรเิวณปา่ หมวก แว่นตา ร่ม  
2. หา้มน าเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์บุหรี ่หา้มเดด็ขาด  
3. หา้มใสเ่สือ้สแีดง 
- 6 กฎของค าชะโนด 
1. ไม่จุดธปูเทยีนบูชาในปา่ค าชะโนด      2. ใหน้ าพานบายศรหีรอืเครื่องเซ่นไหวก้ลบั เพือ่ลดขยะ 
3. ไม่โยนเหรยีญลงในบ่อน ้าศกัดิส์ทิธิ ์    4. งดปล่อยปลาและสตัวน์ ้าลงไปในแหล่งน ้า 
5. ไม่ผกูผา้แพร 7 ส ี                         6. ไม่ทาแป้งหรอืขดัถูตน้ไม ้

เท่ียง    บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร มือ้ท่ี 2 
บ่าย เดนิทางสู ่จ.หนองคาย น าท่านชม วดัไทยโพนพิสยั ทีต่ ัง้อยู่บรเิวณรมิฝ ัง่โขงหน้าวดัไทยเป็นจุดชม

บัง้ไฟพญานาคที่ได้รบัความนิยมที่สุดของ จ.หนองคาย นอกจากจะเป็นสถานที่ชมบัง้ไฟพญานาค 
และยงัมสีิง่ทีน่่าสนใจกค็อื  รูปป ัน้พญานาคนาคปรก 9 เศยีร “นาคชยัยญั” ทีต่ ัง้โดดเด่นอยู่รมิน ้าโขง 

และอกีหนึ่งจุดที่พลาดไม่ได้ ถ ้าเมอืงบาดาลจ าลอง 
ต านานเล่าขานกนัถงึเมอืงหลวงของพญานาคแห่ง
โลกบาดาลใต้แม่น ้าโขง เชื่อกนัว่าอยู่ทีร่มิแม่น ้าโขง
หน้าวดัไทย โดยประตูทางเขา้เมอืงบาดาลจะเชื่อม
เขา้ไปในล าตวัของพญานาค ซึ่งจะลอดเขา้ทางส่วน
ท้องของพญานาค และจะมุดออกทางส่วนหางของ

พญานาค ภายในแบ่งเป็นถ ้าจ าลอง 7 ห้อง แต่ละห้องแสดงถึงเรื่องราวของเมอืงบาดาล เช่นห้อง



 

สมบตัพิญานาค จ าลองถ ้าใต้บาลทีเ่ป็นทีเ่ก็บสมบตัขิองพญานาคเอาไว ้ทัง้แก้วแหวนเงนิทอง ผนัง
ห้องเป็นสีทอง บริเวณทางเดินประดบัด้วยจิตกรรมฝาผนังที่งดงาม เล่าเรื่องราวถึงต านานของ
พญานาคและโลกบาดาล อิสระให้ท่านได้ถ่ายรปูตามอธัยาศยั 
เดนิทางสู ่จ.บึงกาฬ น าท่านชม วดัอาฮงศิลาวาส ตัง้อยู่รมิฝ ัง่แม่น ้าโขงบรเิวณแก่งอาฮง แอ่งน ้าขนาด
ใหญ่จากฝ ัง่ไทยถึงฝ ัง่ลาวที่มคีวามยาวประมาณ
ร้อยกว่าเมตร วัดอาฮงศิลาวาส เป็นแหล่ง
ท่องเทีย่วทีส่ าคญัแห่งหนึ่งในจงัหวดับงึกาฬ  ดว้ย
เหตุที่มีวิวทิวทศัน์ที่สวยงาม พื้นที่ติดกับแม่น ้า
โขงเป็นแนวโค้งยาวประกอบกบัมเีรื่องเล่าสบืต่อ
กันมาเกี่ยวกับความเชื่อเรื่ องพญานาค ท าให้
นกัท่องเทีย่วนิยมแวะมาทีว่ดัอาฮง และแก่งอาฮง อย่างไม่ขาดสาย มคีวามเชื่อกนัว่าบรเิวณหน้าวดั คอื 
จุดทีล่กึทีสุ่ดของแม่น ้าโขงซึง่มคีวามลกึ 200 เมตร บรเิวณนี้จะมนี ้าจะไหลเชีย่ววนจนเป็นหลุมรูปกรวย 
หากมพีวกเศษไม ้ใบไมห้รอืวตัถุเลก็ๆ ตดิอยู่จะถูกกระแสน ้าหมุนวนเป็นรปูกรวยประมาณ 20-30 นาท ี
แล้วจึงหลุดเคลื่อนไปในที่อื่น เมื่อมกีระแสน ้าไหลเชี่ยวมาอีกก็จะต่อตวัเป็นรูปกรวยขึ้นมาใหม่เกดิ
สลับกันไปตลอดทัง้วัน จึงท าให้เชื่อว่าที่นี่คือ จุดที่เป็น สะดือแม่น ้ าโขง ในช่วงเดือนมีนาคมถึง
พฤษภาคมของทุกปี สามารถมองเหน็แก่งอาฮง แก่งหนิกลางล าน ้าโขงปรากาฎขึน้มาเหนือน ้า กลุ่มหนิ
มชีื่อเรยีกตามลกัษณะของหนิ เช่น หนิลิ้น นาค หนิปลาเข ้ถ ้าปลาสวาย เป็นต้น อิสระให้ท่านเดิน
เล่นถ่ายรปูริมแม่น ้าโขงตามอธัยาศยั 

เยน็    บริการอาหารเยน็ ณ ร้านอาหาร มือ้ท่ี 3 
ท่ีพกั โรงแรมท่ีพกั จ.บึงกาฬ ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพกัทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วนัก่อนวนัเดินทาง) 
วนัท่ีสาม    จ.บึงกาฬ – ภสิูงห์ – หินสามวาฬ - วดัภทูอก - น ้าตกถ า้พระ - จ.นครพนม –  
 พระธาตุท่าอเุทน – พญาศรีสตัตนาคราช – เข้าท่ีพกั 
เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของท่ีพกั มือ้ท่ี 4 

จากนั ้นน าท่านเดินทางสู่  ภูสิงห์ หนึ่ งในจุดสถานที่
ท่องเทีย่วทีน่่าสนใจของภูสงิหก์ค็อื หินสามวาฬ ตัง้อยู่ใน
เขตพื้นที่อนุรกัษ์ในเขตป่าสงวนแห่งชาตปิ่าดงด ิ บกะลา 
ปา่ภูสงิห ์และปา่ดงสชีมพ ูในพืน้ทีข่องภูสงิหเ์องเตม็ไป 
ด้วยกลุ่มของก้อนหนิรูปทรงต่าง ๆ หน้าผา และถ ้า กระจายอยู่ทัว่พื้นที่ เกดิเป็นความสวยงามที่
ชวนใหส้ะกดสายตานักท่องเทีย่ว รวมถงึหนิสามวาฬ ทีม่ลีกัษณะเป็นหนิขนาดใหญ่ตดิหน้าผาสูง 
แยกตวัเป็น 3 ก้อน มอีายุประมาณ 75 ลา้นปี หนึ่งเดยีวของโลก ความพเิศษของหนิสามวาฬอยู่
ตรงที ่เมื่อมองดจูากระยะไกล หนิสามกอ้นน้ีจะดคูลา้ยกบัฝงูครอบครวัวาฬ ทีป่ระกอบดว้ยพอ่วาฬ 
แม่วาฬ และลูกวาฬ ซึ่งเรียกตามขนาดของหินแต่ละก้อน **การเดินทางขึ้นภูสิงห์จะต้อง
เปล่ียนเป็นรถท้องถ่ินของทางอทุยาน** 



 

น าท่านขึน้ชม ภทูอก เป็นทีต่ ัง้ของวดัเจตยิาศรวีหิาร (วดัภูทอก) อยู่ในอาณาเขตบา้นค าแคน ต าบล
นาสะแบง จ.บงึกาฬ โดยมพีระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ 
เป็นผู้ก่อตัง้ ในภาษาอสีานแปลว่า ภูเขาที่โดดเดี่ยว ภู
ทอก ม ี2 ลูก คอืภูทอกใหญ่และภูทอกน้อยส่วนที่นัก
แสวงบุญและ นักท่องเที่ยวทัว่ไป สามารถชมได้คอื ภู
ทอกน้อย ส่วนภูทอกใหญ่อยู่ห่างออกไป ยงัไม่เปิดให้
นักท่องเทีย่วชม ซึ่งเป็นจุดเริม่ต้นการ **เดินเท้าขึ้นสู่

ยอดภทูอก** จุดเด่นของภูทอกกค็อื สะพานไมแ้ละบนัไดขึน้ชมทศันียภาพรอบ ๆ ภูทอก ใชเ้พยีง
แรงงานคนสร้างบนัได เวยีนไปมา รอบภูทอกแบบ 360 ซึ่งมทีัง้หมด 7 ชัน้ ใชเ้วลาในการก่อสร้าง
นานถงึ 5 ปีเต็มจากชัน้ 1-7 จะมบีนัไดไม้ให้เดนิแบบ ตรงทอดยาวจนถงึจุดสูงสุดของยอดภูทอก 
และตัง้แต่ชัน้ที่ 3 เป็นต้นไปนักท่องเที่ยวสามารถเดินชม แบบสะพานเวยีนรอบเขาซึ่งจะ ได้เหน็ 
มุมมองที่แตกต่างไปเรื่อย ๆ บนัไดที่ทอดขึ้นสู่ยอดภูทอกนี้เปรยีบเสมอืนเส้นทางธรรมที่น้อมน า 
สัตบุรุษ ให้พ้นโลกแห่งโลกียะ สู่โลกแห่ง โลกุตระหรือโลกแห่ง การหลุดพ้นด้วย ความเพียร
พยายามและมุ่งมัน่ **ภทูอก ปิดไม่ให้นักท่องเท่ียว ขึ้นในวนัท่ี 10 -16  เมษายน ของทุกปี** 
จากนัน้น าท่านชม น ้าตกถ า้พระ หรือ น ้าตกถ า้พระภวูวั **น าท่านนัง่เรือท้องถ่ินและเดินเท้า

เข้าไป 1 กม.** ตัง้อยู่บรเิวณเขตรกัษาพนัธุ์สตัวป์่าภูววั เป็น
น ้าตกขนาดใหญ่ 3 ชัน้ ทีไ่หลอยู่บนภูเขาหนิทรายขนาดใหญ่ 
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพกัผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยวที่มา
เที่ยวชมความงามของน ้ าตก นอกจากนี้ยงัมีแอ่งน ้ าขนาด
ใหญ่และร่องน ้าทีส่ามารเล่นเป็นสไลเดอรไ์ด ้ท าใหเ้ล่นน ้ากนั

ในล าธารกนัได้อย่างสนุกสนาน แต่น ้าตกจะมนี ้ามากในฤดูฝนช่วงเดือนกรกฎาคม-ต้นตุลาคม 
เท่านัน้ ** ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมในเดือน พ.ย. ในกรณีท่ี
ปริมาณน ้าตกถ า้พระลดลงจนไม่สามารถเข้าชมได้ เป็นโปรแกรมอ่ืนตามความเหมาะสม
และค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคญั** 

เท่ียง    บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร มือ้ท่ี 5  
บ่าย เดนิทางสู ่อ.ท่าอเุทน จ.นครพนม น าท่านสกัการะ พระธาตุท่าอุเทน พระธาตุประจ าวนัเกดิวนัศุกร ์

ตัง้อยู่ในเสน้ทางเดยีวกบัสะพานมติรภาพไทย-ลาว 3 ใกลก้บั
ที่ว่าการอ าเภอท่าอุเทน พระธาตุท่าอุเทนมีลักษณะเป็น
เจดยีก์่ออฐิถอืปูนอยู่ในผงัสีเ่หลีย่ม กล่าวกนัว่าจ าลองแบบ
มาจากพระธาตุพนม แต่มสีดัสว่นขององคธ์าตุทีเ่ลก็กว่า ผู้
ที่ไปนมัสการพระธาตุแห่งนี้จะได้รับอานิสงส์ให้ชีวิตมี
ความรุ่งโรจน์เปรยีบเสมอืนพระอาทติยข์ึน้ยามรุ่งอรุณ  



 

จากนัน้น าท่านชม พญาศรีสตัตนาคราช  แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ จ.นครพนม ประดษิฐานริมฝ ัง่
แม่น ้าโขง บนลานศรีสตัตนาคราช  หน้าส านักงาน ป่าไม้ ถนนสุนทรวิจิตร ในเขตเทศบาลเมือง

นครพนม เป็นองค์พญานาคทองเหลอืงที่ใหญ่ที่สุดของ
ภาคอีสาน  มคีวามสวยงาม โดดเด่น องค์พญาศรสีตัต
นาคราช หล่อด้วยทองเหลอืง มนี ้าหนักรวม 9,000 กก. 
เป็นรปูพญานาคขดหาง 7 เศยีร ประดษิฐานบนแท่นฐาน
แปด เหลีย่ม กวา้ง 6 เมตร ความสูงทัง้หมดรวมฐาน 15 
เมตร สามารถพ่นน ้ าได้ ตามที่ทราบกันว่าพี่น้องชาว

ไทย-ลาว มคีวามเชื่อผูกพนั อยู่กบัองคพ์ญานาค เช่นเดยีวกบัความผูกพนัในล าน ้าโขง ตัง้แต่รุ่นปู่ย่า
ลว้นศรทัธาในความศกัดิส์ทิธิข์องพญานาค ในฐานะที่เป็น ผูดู้แลปกัปกัษ์รกัษาแถบลุ่มน ้าโขง รกัษา
พุทธศาสนา รวมถึงองค์พระธาตุพนม จากนัน้ให้ท่านได้เดินเล่นที่ ถนนคนเดินนครพนม หรือ 
Maekhong Walking Street ณ บรเิวณ ชุมชน
ย่านหอนาฬิกา รมิฝ ัง่แม่น ้าโขง ซึ่งเป็นชุมชน
เก่าแก่ ทีไ่ดร้บัวฒันธรรมจาก จนี ฝรัง่เศษ และ
เวยีดนาม มหีอนาฬกิาทีช่าวเวยีดนามสรา้งไวเ้ป็นอนุสรณ์ ก่อนเดนิทางกลบั
เวยีดนาม และในบรเิวณชุมชนดงักล่าวนี้ยงัคงปรากฎ"บ้านรมิโขง" ทีเ่ก่าแก่
เกอืบ 100 ปี ใหค้นรุ่นหลงัได้มาเหน็วฒันธรรมของ จงัหวดันครพนม ในอดตี เทศบาลเมอืงนครพนม 
ไดเ้หน็ความส าคญัของชุมชนย่านหอนาฬกิาทีเ่คยเจรญิรุ่งเรอืงในอดตี  

เยน็    อิสระอาหารเยน็ ณ ถนนคนเดิน ชอ็ป ชิม อาหารขึ้นช่ือของท้องถ่ิน เช่น ข้าวเกียบปาก
หม้อ, ข้าวจ่ี, ขนมครก และอาหารอ่ืนๆอีกมากมาย 

 
 
 
 
 
ท่ีพกั โรงแรมท่ีพกั จ.นครพนม ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพกัทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วนัก่อนวนัเดินทาง) 
วนัท่ีส่ี  จ.นครพนม – พระธาตุนคร – พระธาตุเรณู – พระธาตุพนม - จ.กรงุเทพฯ 
เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของท่ีพกั มือ้ท่ี 6 

น าท่านสกัการะ พระธาตุนคร พระธาตุประจ าวันเกิดของคนเกิดวันเสาร์ 
ประดษิฐานทีว่ดัมหาธาตุ ถ.สุนทรวจิติร อ.เมอืง บรเิวณรมิฝ ัง่โขง ภายในองค์ 
พระธาตบรรจุพระอรหนัตสารรีกิธาตุ พร้อมกบัองค์พระพุทธรูปทองค า และ
ของมคี่าต่างๆ ทีป่ระชาชนผู้มจีติศรทัธาไดถ้วายผูท้ี่ไป นมสัการพระธาตุแห่ง
นี้จะไดร้บัอานิสงส ์เสรมิบุญบารม ีและมอี านาจวาสนาเป็นเจา้คนนายคน  
การบูชา : ขา้วตอก น ้าอบ ขา้วเหนียวป้ิง ดอกไมส้ฟ้ีา (หรอืน ้าเงนิ) ธปู 21 ดอก เทยีน 2 เล่ม  
คาถาบูชา : ท่องคาถาประจ าวนัเกดิว่า วา โธ โน อะ มะ มะ วา 



 

น าท่านสกัการะ พระธาตุเรณู พระธาตุเรณูนอกจากเป็นพระธาตุประจ าเมอืงเรณูนครแลว้ ยงัเป็นพระ
ธาตุประจ าวนัเกดิของผูท้ีเ่กดิวนัจนัทรด์ว้ย สรา้งราวปี พ.ศ.๒๔๖๐-
๒๔๖๓ องคพ์ระธาตุจ าลองมาจากพระธาตุพนมองคเ์ตม็ ก่อนทีก่รม
ศิลปากรจะเข้ามา บูรณะในปี พ.ศ.๒๔๙๓ แต่มีขนาดเล็กกว่า 
ภายในบรรจุพระไตรปิฎก พระพุทธรูปทองค า พระพุทธรูปเงิน 
เครื่องกกุธภณัฑข์องพระยา และเจา้เมอืง และของมคี่าทีป่ระชาชน

มศีรทัธาบรจิาค ต่อมาได้บรรจุพระบรมสารรีกิธาตุ ในปี พ.ศ.๒๕๕๙ ภายในโบสถ์เป็นที่ประดิษฐาน
พระองคแ์สน พระคู่บา้นคู่เมอืงเรณูนคร พระพุทธรูปศลิปะแบบลาว ปางสมาธ ิพุทธลกัษณะสวยงามมาก 
บริเวณวดัมีลานวฒันธรรม ผู้ไทยเรณูนคร โรงละครเมือง เว ไว้คอยต้อนรบัแขกบ้านแขกเมืองและ
นกัท่องเทีย่ว ทัง้ยงัมรีา้นจ าหน่ายสนิคา้ OTOP และผา้พืน้เมอืงที ่ไม่ควรพลาดเลอืกชมเลอืกซือ้  
การบูชา : ขา้วตอก น ้าอบ ขา้วเหนียวป้ิง ดอกไมส้เีหลอืง ธปู 15 ดอก เทยีน 2 เล่ม  
คาถาบูชา : ท่องคาถาประจ าวนัเกดิว่า อ ิระ ชา คะ ตะ ระ สา 
จากนัน้น าท่านสกัการะ พระธาตุพนม ตัง้อยู่รมิฝ ัง่โขง ณ วดัพระธาตุพนมวรมาหาวิหาร เป็นวดั
พระอารามหลวง ชัน้เอก ชนิดวรมหาวหิาร ปจัจุบนัม ีพระเทพวรมุนี เป็นเจ้าอาวาส ตัง้แต่ ปี พ.ศ. 

2549-ปจัจุบนั ประดษิฐาน ณ รมิฝ ัง่แม่น ้าโขง ถนนชยางกูร 
บ้านธาตุพนม ต าบลธาตุพนม อ าเภอธาตุพนม จังหวัด
นครพนม มลีกัษณะเป็นเจดีย์รูปสี่เหลี่ยมจตุรสัก่อด้วยอิฐ 
กวา้งดา้นละ 12.33 เมตร สูง 53.6 เมตร มกี าแพงลอ้มองค์
พระธาตุ 4 ชัน้ องค์พระธาตุตัง้อยู่บนภูก าพร้า (เนินดินสูง

จากพืน้ธรรมดาประมาณ 3 เมตร) ภายในบรเิวณมบีงึขนาดใหญ่เรยีกว่าบงึธาตุพนม ในวนัเพญ็เดอืน 
3 ถงึ แรม 1 ค ่า เดอืน 3 ของทุกปีจะมงีานประจ าปีเพื่อเป็นการนมสัการพระธาตุพนม เป็นพระธาตุ
ประจ าของเกดิปีวอก และคนเกดิวนัอาทติย์ เชื่อกนัว่า ถ้าใครไดม้านมสัการพระธาตุครบ 7 ครัง้ จะ
ถอืว่าเป็น “ลูกพระธาตุ” ไดร้บัอานิสงคบ์ุญบารม ีมคีนเคารพนบัถอื ชวีติด ีเจรญิรุ่งเรอืง 
การบูชา : ขา้วตอก ขา้วเหนียวป้ิง น ้าอบ ดอกไมส้แีดง ธปู 6 ดอก เทยีน 2 เล่ม 
คาถาบูชา : ท่องคาถาประจ าวนัเกดิว่า อะ วชิ ส ุนุต สา นุส ต ิ

เท่ียง    บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร มื้อท่ี 7 ล้ิมรสอาหารเวียดนาม ท่ีต้องห้าม!! 
พลาดเม่ือมาถึง จ.นครพนม  

   
 
 
 
 
บ่าย สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางกลบัสู่ จ.กรงุเทพฯ ระยะทางประมาณ 600 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

10 ชม. ระหว่างทางใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั และแวะเขา้หอ้งน ้าตามความเหมาะสมของเสน้ทาง 
 

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



 

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 
 
อตัราค่าบริการน้ีรวม  
✓ 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 1,500 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 

 
หมายเหตุ :  
- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 6 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 ** 

 


