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อุดรธานี - หนองคาย - บึงกาฬ – นครพนม 4 วัน 2 คืน

ซุปตาร์..รักนะ!! ต้าวสามวาฬ
กาหนดเดินทาง พฤศจิกายน 2563 - มีนาคม 2564

รอแบรนเนอร์

วันที่
รายละเอียดการเดิ นทาง
1 ปมั ้ ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้า) – จ.อุดรธานี

เช้า
-

เที่ยง เย็น
-

2
3
4

จ.อุดรธานี – ทะเลบัวแดง - คาชะโนด - จ.หนองคาย – วัดไทยโพนพิสยั –
จ.บึงกาฬ – วัดอาฮงศิลาวาส – เข้าทีพ่ กั
จ.บึงกาฬ – ภูสงิ ห์ – หินสามวาฬ - ภูทอก – น้าตกถ้าพระ – จ.นครพนม พระธาตุท่าอุเทน - พญาศรีสตั ตนาคราช – ถนนคนเดิน - เข้าทีพ่ กั
จ.นครพนม - พระธาตุนคร – พระธาตุเรณู - พระธาตุพนม – จ.กรุงเทพฯ

ราคาผู้ใหญ่
วันเดิ นทาง
พัก 2-3 ท่านต่อห้อง
(ไม่มีราคาเด็ก)
18 - 21 พฤศจิ กายน 2563 (วันหยุดพิ เศษ 19 -20)
6,088.-

/

/

/

/

/

-

/

/

-

พักเดี่ยว
(จ่ายเพิ่ ม)

จานวนที่นัง่

1,200.-

9

25 - 28 พฤศจิ กายน 2563

5,988.-

1,200.-

9

02 – 05 ธันวาคม 2563 (วันพ่อแห่งชาติ )

6,688.-

1,500.-

9

09 – 12 ธันวาคม 2563 (วันรัฐธรรมนูญ)

6,688.-

1,500.-

9

16 – 19 ธันวาคม 2563

6,488.-

1,200.-

9

23 – 26 ธันวาคม 2563

6,488.-

1,200.-

9

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 กุมภาพันธ์ 2564

6,488.-

1,200.-

9

10 – 13 กุมภาพันธ์ 2564

6,488.-

1,200.-

9

17 – 20 กุมภาพันธ์ 2564

6,488.-

1,200.-

9

24 – 27 กุมภาพันธ์ 2564 (วันมาฆบูชา)

6,688.-

1,500.-

9

03 – 06 มีนาคม 2564

6,488.-

1,200.-

9

10 – 13 มีนาคม 2564

6,488.-

1,200.-

9

30 ธันวาคม 2563 – 02 มกราคม 2564
(วันขึ้นปี ใหม่)

17 – 20 มีนาคม 2564

6,488.-

1,200.-

9

24 – 27 มีนาคม 2564

6,488.-

1,200.-

9

วันแรก
18.00 น.

19.00 น.

วันที่สอง
เช้า

จ.กรุงเทพฯ – ปัม้ ปตท.ดิ นแดง-วิ ภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้า) – จ.อุดรธานี
พร้อมกันทีจ่ ุดนัดพบ ณ ปัม้ ปตท.ดิ นแดง-วิ ภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้า) โดยมีเจ้าหน้าทีท่ าง
บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกแก่ท่าน ก่อนขึ้นรถมีการตรวจวัดอุณหภูมิ
ร่างกาย และมีเจลแอลกอฮอล์ให้บริการตลอดการเดินทาง
*กรุณาเผื่อเวลาในการเดิ นทางมายังจุดนัดหมาย เนื่ องจากรถออกเดิ นทางตามเวลา หาก
ท่าน มาไม่ทนั เวลานัดหมาย ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ สิ้ น
จากนัน้ นาท่านออกเดินทางสู่ จ.อุดรธานี ระยะทางประมาณ 600 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10
ชม. ระหว่างทางให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย และแวะเข้าห้องน้าตามความเหมาะสมของเส้นทาง
(6 ท่านขึ้นไป คอนเฟิ ร์ม เดิ นทาง)
จ.อุดรธานี – ทะเลบัวแดง - คาชะโนด - จ.หนองคาย - วัดไทยโพนพิ สยั - จ.บึงกาฬ –
วัดอาฮงศิ ลาวาส – เข้าที่พกั
นาท่านเดินทางถึง อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
 บริ การอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร มือ้ ที่ 1
นาท่านชม ทะเลบัวแดง หรือ บึงหนองหานกุมภวาปี อันซีนแห่งสีสนั ที่ธรรมชาติได้สรรค์สร้างขึ้น
ทะเลสาบน้ าจืดขนาดใหญ่ทก่ี นิ พื้นทีส่ ่วนใหญ่อยู่ใน
อ.กุมภวาปี กับบางส่วนในพื้นที่ อ.ประจักษ์ศิลปา
คมของ จ.อุดรธานี สถานทีส่ าคัญประจา อ.กุมภวาปี
จ.อุดรธานี และหนองน้ าใหญ่แห่งนี้ยงั มีตานานผา
แดงนางไอ่ ความเชื่อเรื่องพญานาค ใน จ.สกลนคร
ทีย่ งั คงเล่าขานต่อเนื่องกันมา จนถึงทุกวันนี้
**ด้วยธรรมชาติ ของดอกบัวสาย หรือบัวแดง นัน้ จะบานในช่ วงเช้ าตรู่จนถึงเวลาประมาณ
11.00 น. ช่วงเวลาดังกล่าวจะเป็ นช่วงเวลาที่ดอกบัวบานสวยที่สุดในช่วงเดือนตุลาคม ถึง
เดือนมีนาคม ของทุกปี ดอกบัวแดงในหนองหาน ซึ่งมีจานวนมากจะงอกงามโผล่จากน้ า
ขึ้นมา โดยในเดือนตุลาคมบัวจะเริ่ มแตกใบและเริ่ มออกดอกตูมและบานเพิ่ มขึ้นเรื่อยๆ บัว
จะออกดอกมีปริ มาณมากที่สุดในช่วงเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ และค่อยๆ ลดปริ มาณลง
ในเดือนมีนาคม **ทัง้ นี้ การชมทะเลบัวแดงจึงขึ้นอยู่กบั สภาพอากาศของวันนัน้ ** อิ สระให้
ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย **ไม่รวมค่าเรือชมทะเลบัวแดง**

จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี เข้าสู่ คาชะโนด หรือ หรือ วังนาคิ นทร์คาชะ
โนด เชื่อว่าเป็นสถานทีศ่ กั ดิ ์สิทธิดิ์ นแดนลีล้ บั ของพญานาค เป็นทีเ่ คารพยาเกรงและศรัทธาของคน
ในจัง หวัด อุ ด รธานี แ ละอีส านตอนบน ค าชะโนดมี
ลัก ษณะเป็ น เกาะลอยน้ า ที่เ ต็ม ไปด้ว ยต้น ชะโนด
หรือ ต้ น ตาล ป่ า ค าชะโนดเป็ น สถานที่ ป รากฏใน
ตานานพื้นบ้าน เชื่อว่าเป็ นที่สงิ สถิตของพญานาคปู่
ศรีสุทโธ ย่าศรีประทุมมา และสิง่ ลีล้ บั ต่างๆ เกาะคาชะ
โนดนัน้ ไม่ เ คยจมน้ า โดยมีค วามเชื่อ ที่ว่ า เพราะมี
พญานาคคอยปกปกั รักษา มีความเชื่อทีว่ ่า คาชะโนด
เป็นสถานทีข่ น้ึ ลงระหว่างมนุษยพิภพกับนาคพิภพของพญาสุทโธนาคราช ผูส้ ร้างแม่น้าโขงและ
เป็ นเจ้าของปลาบึก เมื่อพญานาคสุทโธนาคขึน้ มาบนมนุษยพิภพก็จะเป็ นมนุษย์และมีช่อื เรียกว่า
เจ้าปูศ่ รีสุทโธ จุดไฮไลต์ของทีน่ ่ตี อ้ งไม่พลาด "บ่อคาชะ
โนด" เป็นบ่อทีม่ นี ้าไหลจากใต้ดนิ ระดับน้าจะไม่เคยลด
หรือ เพิ่ม เลย และมีค วามเชื่อ ว่า เป็ น ประตูเ ชื่อ มไปสู่
เมืองบาดาล นักท่องเที่ยวที่มาจะโยนเหรียญบาท ห้า
บาท สิบบาทลงไปในบ่อตามความเชื่อส่วนบุคคล นา
น้ า มาดื่ม กิน และลู บ ตามร่ า งกาย เพราะเชื่อ ว่ า ช่ ว ย
รักษาโรคได้ หรือตักน้ าใส่ขวด และเก็บกลับไปสักการะเพื่อความเป็ นสิรมิ งคลแก่ชวี ติ แต่ปจั จุบนั
ทางกรรมการวัดห้ามโยนเหรียญลงไปในบ่อ เพือ่ เป็นการรักษาความสะอาด

เที่ยง
บ่าย

- ข้อห้ามของคาชะโนด
1. ห้ามใส่รองเท้าทัวทั
่ ง้ บริเวณปา่ หมวก แว่นตา ร่ม
2. ห้ามนาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ ห้ามเด็ดขาด
3. ห้ามใส่เสือ้ สีแดง
- 6 กฎของคาชะโนด
1. ไม่จุดธูปเทียนบูชาในปา่ คาชะโนด 2. ให้นาพานบายศรีหรือเครื่องเซ่นไหว้กลับ เพือ่ ลดขยะ
3. ไม่โยนเหรียญลงในบ่อน้าศักดิ ์สิทธิ ์ 4. งดปล่อยปลาและสัตว์น้าลงไปในแหล่งน้า
5. ไม่ผกู ผ้าแพร 7 สี
6. ไม่ทาแป้งหรือขัดถูตน้ ไม้
 บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร มือ้ ที่ 2
ั่
เดินทางสู่ จ.หนองคาย นาท่านชม วัดไทยโพนพิ สยั ทีต่ งั ้ อยู่บริเวณริมฝงโขงหน้
าวัดไทยเป็ นจุดชม
บัง้ ไฟพญานาคที่ได้รบั ความนิยมที่สุดของ จ.หนองคาย นอกจากจะเป็ นสถานที่ชมบัง้ ไฟพญานาค
ั้
และยังมีสงิ่ ทีน่ ่าสนใจก็คอื รูปปนพญานาคนาคปรก
9 เศียร “นาคชัยยัญ” ทีต่ งั ้ โดดเด่นอยู่รมิ น้ าโขง
และอีกหนึ่งจุดที่พลาดไม่ได้ ถ้าเมืองบาดาลจาลอง
ตานานเล่าขานกันถึงเมืองหลวงของพญานาคแห่ง
โลกบาดาลใต้แม่น้ าโขง เชื่อกันว่าอยู่ทร่ี มิ แม่น้ าโขง
หน้าวัดไทย โดยประตูทางเข้าเมืองบาดาลจะเชื่อม
เข้าไปในลาตัวของพญานาค ซึ่งจะลอดเข้าทางส่วน
ท้องของพญานาค และจะมุดออกทางส่วนหางของ
พญานาค ภายในแบ่งเป็ นถ้าจาลอง 7 ห้อง แต่ละห้องแสดงถึงเรื่องราวของเมืองบาดาล เช่นห้อง

เย็น
ที่พกั
วันที่สาม
เช้า

สมบัตพิ ญานาค จาลองถ้าใต้บาลทีเ่ ป็ นทีเ่ ก็บสมบัตขิ องพญานาคเอาไว้ ทัง้ แก้วแหวนเงินทอง ผนัง
ห้องเป็ นสีทอง บริเวณทางเดินประดับด้วยจิตกรรมฝาผนังที่งดงาม เล่ าเรื่องราวถึงต านานของ
พญานาคและโลกบาดาล อิ สระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย
ั ่ น้ าโขงบริเวณแก่งอาฮง แอ่งน้าขนาด
เดินทางสู่ จ.บึงกาฬ นาท่านชม วัดอาฮงศิ ลาวาส ตัง้ อยู่รมิ ฝงแม่
ั่
ั่
ใหญ่จากฝงไทยถึ
งฝงลาวที
่มคี วามยาวประมาณ
ร้ อ ยกว่ า เมตร วั ด อาฮงศิ ล าวาส เป็ นแหล่ ง
ท่องเทีย่ วทีส่ าคัญแห่งหนึ่งในจังหวัดบึงกาฬ ด้วย
เหตุท่ีมีว ิวทิวทัศน์ ท่ีสวยงาม พื้นที่ติดกับแม่น้ า
โขงเป็ นแนวโค้งยาวประกอบกับมีเรื่องเล่าสืบต่อ
กันมาเกี่ยวกับความเชื่อเรื่ องพญานาค ท าให้
นักท่องเทีย่ วนิยมแวะมาทีว่ ดั อาฮง และแก่งอาฮง อย่างไม่ขาดสาย มีความเชื่อกันว่าบริเวณหน้าวัด คือ
จุดทีล่ กึ ทีส่ ุดของแม่น้าโขงซึง่ มีความลึก 200 เมตร บริเวณนี้จะมีน้าจะไหลเชีย่ ววนจนเป็ นหลุมรูปกรวย
หากมีพวกเศษไม้ ใบไม้หรือวัตถุเล็กๆ ติดอยู่จะถูกกระแสน้าหมุนวนเป็ นรูปกรวยประมาณ 20-30 นาที
แล้วจึงหลุดเคลื่อนไปในที่อ่นื เมื่อมีกระแสน้ าไหลเชี่ยวมาอีกก็จะต่อตัวเป็ นรูปกรวยขึ้นมาใหม่เกิด
สลับกันไปตลอดทัง้ วัน จึงท าให้เชื่อว่าที่น่ี ค ือ จุ ดที่เป็ น สะดือแม่ น้ าโขง ในช่ วงเดือนมีนาคมถึง
พฤษภาคมของทุกปี สามารถมองเห็นแก่งอาฮง แก่งหินกลางลาน้ าโขงปรากาฎขึน้ มาเหนือน้า กลุ่มหิน
มีช่อื เรียกตามลักษณะของหิน เช่น หินลิ้น นาค หินปลาเข้ ถ้าปลาสวาย เป็ นต้น อิ สระให้ ท่านเดิ น
เล่นถ่ายรูปริ มแม่น้าโขงตามอัธยาศัย
 บริ การอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร มือ้ ที่ 3
โรงแรมที่พกั จ.บึงกาฬ ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริ ษทั จะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดิ นทาง)
จ.บึงกาฬ – ภูสิงห์ – หิ นสามวาฬ - วัดภูทอก - น้าตกถา้ พระ - จ.นครพนม –
พระธาตุท่าอุเทน – พญาศรีสตั ตนาคราช – เข้าที่พกั
 บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พกั มือ้ ที่ 4
จากนั ้น น าท่ า นเดิ น ทางสู่ ภูสิ ง ห์ หนึ่ ง ในจุ ด สถานที่
ท่องเทีย่ วทีน่ ่าสนใจของภูสงิ ห์กค็ อื หิ นสามวาฬ ตัง้ อยู่ใน
เขตพื้นที่อนุ รกั ษ์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงดิ บกะลา
ปา่ ภูสงิ ห์ และปา่ ดงสีชมพู ในพืน้ ทีข่ องภูสงิ ห์เองเต็มไป
ด้วยกลุ่มของก้อนหินรูปทรงต่าง ๆ หน้าผา และถ้า กระจายอยู่ทวพื
ั ่ ้นที่ เกิดเป็ นความสวยงามที่
ชวนให้สะกดสายตานักท่องเทีย่ ว รวมถึงหินสามวาฬ ทีม่ ลี กั ษณะเป็ นหินขนาดใหญ่ตดิ หน้าผาสูง
แยกตัวเป็ น 3 ก้อน มีอายุประมาณ 75 ล้านปี หนึ่งเดียวของโลก ความพิเศษของหินสามวาฬอยู่
ตรงที่ เมื่อมองดูจากระยะไกล หินสามก้อนนี้จะดูคล้ายกับฝูงครอบครัววาฬ ทีป่ ระกอบด้วยพ่อวาฬ
แม่ ว าฬ และลู ก วาฬ ซึ่ง เรีย กตามขนาดของหิน แต่ ล ะก้อ น **การเดิ นทางขึ้ นภูสิ ง ห์ จะต้ อ ง
เปลี่ยนเป็ นรถท้องถิ่ นของทางอุทยาน**

เที่ยง
บ่าย

นาท่านขึน้ ชม ภูทอก เป็นทีต่ งั ้ ของวัดเจติยาศรีวหิ าร (วัดภูทอก) อยู่ในอาณาเขตบ้านคาแคน ตาบล
นาสะแบง จ.บึงกาฬ โดยมีพระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ
เป็ นผู้ก่อตัง้ ในภาษาอีสานแปลว่า ภูเขาที่โดดเดี่ยว ภู
ทอก มี 2 ลูก คือภูทอกใหญ่และภูทอกน้อยส่วนที่นัก
แสวงบุญและ นักท่องเที่ยวทัวไป
่ สามารถชมได้คอื ภู
ทอกน้อย ส่วนภูทอกใหญ่อยู่ห่างออกไป ยังไม่เปิ ดให้
นักท่องเทีย่ วชม ซึ่งเป็ นจุดเริม่ ต้นการ **เดิ นเท้าขึ้นสู่
ยอดภูทอก** จุดเด่นของภูทอกก็คอื สะพานไม้และบันไดขึน้ ชมทัศนียภาพรอบ ๆ ภูทอก ใช้เพียง
แรงงานคนสร้างบันได เวียนไปมา รอบภูทอกแบบ 360 ซึ่งมีทงั ้ หมด 7 ชัน้ ใช้เวลาในการก่อสร้าง
นานถึง 5 ปี เต็มจากชัน้ 1-7 จะมีบนั ไดไม้ให้เดินแบบ ตรงทอดยาวจนถึงจุดสูงสุดของยอดภูทอก
และตัง้ แต่ชนั ้ ที่ 3 เป็ นต้นไปนักท่องเที่ยวสามารถเดินชม แบบสะพานเวียนรอบเขาซึ่งจะ ได้เห็น
มุมมองที่แตกต่างไปเรื่อย ๆ บันไดที่ทอดขึ้นสู่ยอดภูทอกนี้เปรียบเสมือนเส้นทางธรรมที่น้อมนา
สัต บุ รุ ษ ให้พ้นโลกแห่ งโลกียะ สู่โลกแห่ ง โลกุ ต ระหรือ โลกแห่ ง การหลุ ดพ้นด้ว ย ความเพียร
พยายามและมุ่งมัน่ **ภูทอก ปิ ดไม่ให้นักท่องเที่ยว ขึ้นในวันที่ 10 -16 เมษายน ของทุกปี **
จากนัน้ นาท่านชม น้าตกถา้ พระ หรือ น้าตกถา้ พระภูววั **นาท่านนัง่ เรือท้องถิ่ นและเดิ นเท้า
เข้าไป 1 กม.** ตัง้ อยู่บริเวณเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าภูววั เป็ น
น้าตกขนาดใหญ่ 3 ชัน้ ทีไ่ หลอยู่บนภูเขาหินทรายขนาดใหญ่
เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยวที่มา
เที่ยวชมความงามของน้ าตก นอกจากนี้ยงั มีแอ่งน้ า ขนาด
ใหญ่และร่องน้ าทีส่ ามารเล่นเป็ นสไลเดอร์ได้ ทาให้เล่น น้ ากัน
ในลาธารกันได้อย่างสนุ กสนาน แต่น้ าตกจะมีน้ ามากในฤดูฝ นช่วงเดือนกรกฎาคม-ต้นตุล าคม
เท่านัน้ ** ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงโปรแกรมในเดือน พ.ย. ในกรณี ที่
ปริ มาณน้ าตกถา้ พระลดลงจนไม่สามารถเข้าชมได้ เป็ นโปรแกรมอื่นตามความเหมาะสม
และคานึ งถึงผลประโยชน์ ของผู้ร่วมเดิ นทางเป็ นสาคัญ**
 บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร มือ้ ที่ 5
เดินทางสู่ อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม นาท่านสักการะ พระธาตุท่าอุเทน พระธาตุประจาวันเกิดวันศุกร์
ตัง้ อยู่ในเส้นทางเดียวกับสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 3 ใกล้กบั
ที่ว่ าการอ าเภอท่ าอุ เทน พระธาตุ ท่ าอุ เทนมีล ักษณะเป็ น
เจดียก์ ่ออิฐถือปูนอยู่ในผังสีเ่ หลีย่ ม กล่าวกันว่าจาลองแบบ
มาจากพระธาตุพนม แต่มสี ดั ส่วนขององค์ธาตุทเ่ี ล็กกว่า ผู้
ที่ไ ปนมัส การพระธาตุ แ ห่ ง นี้ จ ะได้ร ับ อานิ ส งส์ใ ห้ชีว ิต มี
ความรุ่งโรจน์เปรียบเสมือนพระอาทิตย์ขน้ึ ยามรุ่งอรุณ

เย็น

ที่พกั
วันที่สี่
เช้า

จากนัน้ นาท่านชม พญาศรีสตั ตนาคราช แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ จ.นครพนม ประดิษฐานริมฝงั ่
แม่ น้ าโขง บนลานศรีส ตั ตนาคราช หน้ าส านักงาน ป่าไม้ ถนนสุ นทรวิจิตร ในเขตเทศบาลเมือง
นครพนม เป็ นองค์พญานาคทองเหลืองที่ใหญ่ท่สี ุ ดของ
ภาคอีสาน มีความสวยงาม โดดเด่น องค์พญาศรีสตั ต
นาคราช หล่อด้วยทองเหลือง มีน้ าหนักรวม 9,000 กก.
เป็นรูปพญานาคขดหาง 7 เศียร ประดิษฐานบนแท่นฐาน
แปด เหลีย่ ม กว้าง 6 เมตร ความสูงทัง้ หมดรวมฐาน 15
เมตร สามารถพ่นน้ าได้ ตามที่ทราบกันว่ าพี่น้ องชาว
ไทย-ลาว มีความเชื่อผูกพัน อยู่กบั องค์พญานาค เช่นเดียวกับความผูกพันในลาน้ าโขง ตัง้ แต่รุ่นปู่ย่า
ล้วนศรัทธาในความศักดิ ์สิทธิของพญานาค
์
ในฐานะที่เป็ น ผูด้ ูแลปกั ปกั ษ์รกั ษาแถบลุ่มน้ าโขง รักษา
พุ ทธศาสนา รวมถึงองค์พระธาตุพนม จากนัน้ ให้ท่านได้เดินเล่ นที่ ถนนคนเดิ นนครพนม หรือ
Maekhong Walking Street ณ บริเวณ ชุมชน
ั ่ น้ าโขง ซึ่งเป็ นชุมชน
ย่านหอนาฬิกา ริมฝงแม่
เก่าแก่ ทีไ่ ด้รบั วัฒนธรรมจาก จีน ฝรังเศษ
่ และ
เวียดนาม มีหอนาฬิกาทีช่ าวเวียดนามสร้างไว้เป็ นอนุสรณ์ ก่อนเดินทางกลับ
เวียดนาม และในบริเวณชุมชนดังกล่าวนี้ยงั คงปรากฎ"บ้านริมโขง" ทีเ่ ก่าแก่
เกือบ 100 ปี ให้คนรุ่นหลังได้มาเห็นวัฒนธรรมของ จังหวัดนครพนม ในอดีต เทศบาลเมืองนครพนม
ได้เห็นความสาคัญของชุมชนย่านหอนาฬิกาทีเ่ คยเจริญรุ่งเรืองในอดีต
 อิ สระอาหารเย็น ณ ถนนคนเดิ น ช็อป ชิ ม อาหารขึ้นชื่อของท้องถิ่ น เช่น ข้าวเกียบปาก
หม้อ, ข้าวจี่, ขนมครก และอาหารอื่นๆอีกมากมาย

โรงแรมที่พกั จ.นครพนม ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริ ษทั จะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดิ นทาง)
จ.นครพนม – พระธาตุนคร – พระธาตุเรณู – พระธาตุพนม - จ.กรุงเทพฯ
 บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พกั มือ้ ที่ 6
นาท่านสักการะ พระธาตุนคร พระธาตุ ประจ าวันเกิดของคนเกิดวันเสาร์
ั ่ ภายในองค์
ประดิษฐานทีว่ ดั มหาธาตุ ถ.สุนทรวิจติ ร อ.เมือง บริเวณริมฝงโขง
พระธาตบรรจุพระอรหันตสารีรกิ ธาตุ พร้อมกับองค์พระพุทธรูปทองคา และ
ของมีค่าต่างๆ ทีป่ ระชาชนผู้มจี ติ ศรัทธาได้ถวายผูท้ ่ไี ป นมัสการพระธาตุแห่ง
นี้จะได้รบั อานิสงส์ เสริมบุญบารมี และมีอานาจวาสนาเป็ นเจ้าคนนายคน
การบูชา : ข้าวตอก น้าอบ ข้าวเหนียวปิ้ง ดอกไม้สฟี ้ า (หรือน้าเงิน) ธูป 21 ดอก เทียน 2 เล่ม
คาถาบูชา : ท่องคาถาประจาวันเกิดว่า วา โธ โน อะ มะ มะ วา

เที่ยง

บ่าย

นาท่านสักการะ พระธาตุเรณู พระธาตุเรณูนอกจากเป็ นพระธาตุประจาเมืองเรณูนครแล้ว ยังเป็ นพระ
ธาตุประจาวันเกิดของผูท้ เ่ี กิดวันจันทร์ดว้ ย สร้างราวปี พ.ศ.๒๔๖๐๒๔๖๓ องค์พระธาตุจาลองมาจากพระธาตุพนมองค์เต็ม ก่อนทีก่ รม
ศิลปากรจะเข้ามา บู รณะในปี พ.ศ.๒๔๙๓ แต่ มีขนาดเล็กกว่ า
ภายในบรรจุพระไตรปิ ฎก พระพุทธรูปทองค า พระพุทธรูปเงิน
เครื่องกกุธภัณฑ์ของพระยา และเจ้าเมือง และของมีค่าทีป่ ระชาชน
มีศรัทธาบริจาค ต่อมาได้บรรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุ ในปี พ.ศ.๒๕๕๙ ภายในโบสถ์เป็ นที่ประดิษฐาน
พระองค์แสน พระคู่บา้ นคู่เมืองเรณูนคร พระพุทธรูปศิลปะแบบลาว ปางสมาธิ พุทธลักษณะสวยงามมาก
บริเวณวัดมีลานวัฒนธรรม ผู้ไทยเรณู นคร โรงละครเมือง เว ไว้คอยต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองและ
นักท่องเทีย่ ว ทัง้ ยังมีรา้ นจาหน่ายสินค้า OTOP และผ้าพืน้ เมืองที่ ไม่ควรพลาดเลือกชมเลือกซือ้
การบูชา : ข้าวตอก น้าอบ ข้าวเหนียวปิ้ง ดอกไม้สเี หลือง ธูป 15 ดอก เทียน 2 เล่ม
คาถาบูชา : ท่องคาถาประจาวันเกิดว่า อิ ระ ชา คะ ตะ ระ สา
ั ่ ณ วัดพระธาตุพนมวรมาหาวิ หาร เป็ นวัด
จากนัน้ นาท่านสักการะ พระธาตุพนม ตัง้ อยู่รมิ ฝงโขง
พระอารามหลวง ชัน้ เอก ชนิดวรมหาวิหาร ปจั จุบนั มี พระเทพวรมุนี เป็ นเจ้าอาวาส ตัง้ แต่ ปี พ.ศ.
ั ่ น้ าโขง ถนนชยางกูร
2549-ปจั จุบนั ประดิษฐาน ณ ริมฝงแม่
บ้านธาตุ พนม ต าบลธาตุ พนม อ าเภอธาตุ พนม จังหวัด
นครพนม มีลกั ษณะเป็ นเจดีย์รูปสี่เหลี่ยมจตุรสั ก่อด้วยอิฐ
กว้างด้านละ 12.33 เมตร สูง 53.6 เมตร มีกาแพงล้อมองค์
พระธาตุ 4 ชัน้ องค์พระธาตุตงั ้ อยู่บนภูกาพร้า (เนินดินสูง
จากพืน้ ธรรมดาประมาณ 3 เมตร) ภายในบริเวณมีบงึ ขนาดใหญ่เรียกว่าบึงธาตุพนม ในวันเพ็ญเดือน
3 ถึง แรม 1 ค่า เดือน 3 ของทุกปีจะมีงานประจาปีเพื่อเป็ นการนมัสการพระธาตุพนม เป็ นพระธาตุ
ประจาของเกิดปีวอก และคนเกิดวันอาทิตย์ เชื่อกันว่า ถ้าใครได้มานมัสการพระธาตุครบ 7 ครัง้ จะ
ถือว่าเป็น “ลูกพระธาตุ” ได้รบั อานิสงค์บุญบารมี มีคนเคารพนับถือ ชีวติ ดี เจริญรุ่งเรือง
การบูชา : ข้าวตอก ข้าวเหนียวปิ้ง น้าอบ ดอกไม้สแี ดง ธูป 6 ดอก เทียน 2 เล่ม
คาถาบูชา : ท่องคาถาประจาวันเกิดว่า อะ วิช สุ นุต สา นุส ติ
 บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร มื้อที่ 7 ลิ้ มรสอาหารเวี ย ดนาม ที่ ต้องห้ าม!!
พลาดเมื่อมาถึง จ.นครพนม

สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางกลับสู่ จ.กรุงเทพฯ ระยะทางประมาณ 600 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ
10 ชม. ระหว่างทางให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย และแวะเข้าห้องน้าตามความเหมาะสมของเส้นทาง
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

หมายเหตุ : บริ ษทั 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
❖ การจัดโต๊ะอาหารเป็นไปตามนโยบายของรัฐ
❖ มีเจลแอลกอฮอล์ให้บริการตลอดการเดินทาง
เอกสารประกอบการเดิ นทาง
สาเนาบัตรประชาชน ใช้สาหรับการทาประกันการเดินทาง กรณีทท่ี ่านเดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณา
แจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าทีใ่ ห้ทราบ ***** รบกวนส่งพร้อมกับหลักฐานการชาระเงิน ***** โปรดตรวจสอบ
บัตรประชาชน: จะต้องไม่หมดอายุ
อัตราค่าบริ การนี้ รวม
✓ ค่ารถตูป้ รับอากาศนาเทีย่ วตามรายการ
✓ ทีพ่ กั ตามทีร่ ะบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
✓ บริการน้าดื่ม วันละ 1 ขวด/ท่าน
✓ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่ ่าง ๆ ตามรายการทีร่ ะบุ
✓ ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุ
✓ มัคคุเทศก์นาเทีย่ วตลอดการเดินทาง
✓ ค่าเบีย้ ประกัน อุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 500,000 บาท ( ไม่คลอบ
คลุมถึง สุขภาพ อาการเจ็บป่วย 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
× ค่าอาหารสาหรับท่านทีท่ านเจ มังสวิรตั ิ หรืออาหารสาหรับมุสลิม
เงื่อนไขการจอง

มัดจาท่านละ 1,500 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 ขอสงวนสิทธิยึ์ ดเงินเต็มจานวน
* กรณีมเี หตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทั ทัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง(ถ้ามี)
* ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง อาทิเช่น ค่าโรงแรม ค่ามัดจาร้านอาหาร และค่าใช้จ่ายจาเป็นอื่นๆ
หมายเหตุ :
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเลื่อนการเดิ นทางกรณี ที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดิ นทางน้ อยกว่า 6 ท่าน
- บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่รบั ผิ ดชอบใดๆทัง้ สิ้ น หากเกิ ดสิ่ งของสูญหายระหว่างการเดิ นทาง ไม่
ว่ากรณี ใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายตามจริ ง กรณี ท่านลืมสิ่ งของไว้ ที่
โรงแรมและจาเป็ นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามที่ท่านต้องการ
- บริ ษทั ฯ จะไม่รบั ผิ ดชอบใดๆ ทัง้ สิ้ น หากเกิ ดกรณี การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล,
ภัยธรรมชาติ , การนาสิ่ งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริ ษทั 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 กากับเท่านัน้
- 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 ษทั 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
นโยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าที่ไม่ร้จู กั กันมาก่อน เช่น กรณี ที่ท่านเดิ นทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้องชาระ
ค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ

** เมื่อท่านชาระเงิ นค่าทัวร์ให้กบั ทางบริ ษทั ฯ แล้วทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว **

