
 

 

 

2TH117: ทัวรไ์หว ้7 พระธาต ุนครพนม 3 วนั 1 คนื (VAN) 

 

 

 แผนการเดนิทาง 

 

 

 

18.30น. จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพรา้ว ซอย 7ออกเดินทางด้วย รถตูป้รบั

อากาศ VIP รุ่นใหม ่มุ่งหน้าสู่ จ.นครพนม 

19.00น.  ลอ้หมนุ !! หากมาชา้เกนิกวา่นี ้ทา่นจะตกทรปิ และไมส่ามารถ

เรยีกรอ้งคา่เสยีหายใดๆ ไดท้ัง้สิน้ 

 

 

05.30 น. เดินทางถึง จ.นครพนม อิสระให้ท่านได้ท าภาระกิจส่วนตัว 

 รบัประทานอาหารเชา้ (1) ณ รา้นอาหาร 

 น าท่านเดินทางไป วดัพระธาตนุคร หรือ วดัมหาธาตุ อ.เมอืงต้ังอยู่ริมฝ่ัง

แม่น้ าโขง พระธาตุคู่บุญของผู้ที่เกิดวันเสาร์ มีรูปแบบตามพระธาตุพนม

องค์เดิม ภายในบรรจุพระอรหันตสารีริกธาตุ พร้อมกับองค์พระพทุธรูป

ทองค า และของมีคา่ต่างๆ จากประชาชนผู้มีจิตศรัทธาถวายบรรจุเอาไว้

วนัแรก กรงุเทพฯ - จ.นครพนม 

 

วนัทีส่อง จ.นครพนม - วดัพระธาตนุคร - วดัพระธาตพุนม - วดัพระธาตุเรณนูคร - 

วดัพระธาตศุรคีณู 



 

 

 

ในองค์พระธาตุ ปกปักรักษา เชื่อกันว่าผู้มาสักการะจะได้อานิสงส์ส่งผล

ให้มีบุญวาสนาเป็นเจ้าคนนายคน 

น าท่านออกเดินทางสู ่อ.ธาตพุนม 

 น าท่านนมัสการ วดัพระธาตพุนมพระธาตุประจ าวันเกิดของชาวปีวอก 

และเป็นพระธาตุประจ าวันเกิดของชาววันอาทิตย์ ด้วย ผู้นมัสการจะ

ได้รับอานิสงส์มีบุญบารมี และมีคนให้ความเคารพนับถือ 

12.00 น. บรกิารอาหารกลางวนั (2) ณ รา้นอาหาร 

 น าท่านเดินทางไป วดัพระธาตเุรณนูคร อ.เรณนูครพระธาตุคู่บา้นของ

ชาวเรณูนคร เป็นพระธาตุของผู้ที่เกิดวันจันทร์ ใครได้กราบไหวจ้ะมีรูป

งามผ่องใส  

 เดินทางไป วดัพระธาตศุรคีณู อ.นาแกเป็นพระธาตุคู่บุญของชาวเกิดวัน

อังคาร ตรงกับลกัษณะของคนที่เกิดวันอังคารซ่ึงจะเป็นนักต่อสู้ มี

น้ าอดน้ าทนเป็นเยี่ยม เชื่อว่าหากใครได้ไปสักการะจะได้อานิสงส์ มี

ศักดิ์ศรีทวีคูณ และจะเสริมพลังนกัสู้ให้มีจิตใจเข้มแข็งขึ้น ด้านโชคลาภ

จะได้รับแจกสิ่งต่างๆ อย่างไม่คาดคิด (พิเศษรับวัตถุมงคลจากทางวัด) 

16.00 น. น าท่านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรมเดอะรเิวอร ์หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 

เก็บสัมภาระ 

 อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 

18.00 น. รบัประทานอาหารเยน็ (3)ณ รา้นอาหาร 

  น าท่านเดินทางกลับที่พกั 

 

 

07.30 น. น าท่านเดินทางกลับที่พกั รบัประทานอาหารเชา้ (4) ณ ห้องอาหารของ

ทีพ่กั 

 น าท่านเดินทางไป วดัพระธาตุมหาชยั อ.ปลาปากพระธาตุของผู้เกิดวัน

พุธ เช่ือกันว่าผู้ที่ไปนมัสการพระธาตุมหาชัยจะประสบแต่ชัยชนะใน

ชีวิต โอภาปราศรัยดี ค้าขายคลอ่ง พูดจามีคนเชื่อถือ 

10.00 น. น าท่านเดินทางไป วดัพระธาตปุระสทิธิ ์อ.นาหว้าพระธาตุวันเกิดของ

วนัทีส่าม วดัพระธาตมุหาชยั - วดัพระธาตปุระสทิธิ์ - วดัพระธาตทุา่อเุทน – 

กรงุเทพฯ 



 

 

 

ชาววันพฤหัสบดี เช่ือว่าผู้ที่ไปนมัสการพระธาตุประสิทธ์ิ จะได้รับ

อานิสงส์ส่งผลให้สัมฤทธิผลในการปฏิบัติงาน 

11.00 น. น าท่านเดินทางไป วดัพระธาตทุา่อเุทน อ.ท่าอุเทนพระธาตุประจ าวัน

เกิดของชาววันศุกร์ อยู่ติดริมฝ่ัง  แม่น้ าโขง เชื่อกันว่าผู้ที่เกิดวันน้ีเป็นผู้ที่มี

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์รกัอิสระรักสวยรักงาม ผู้ที่ไปนมัสการ  พระธาตุแห่งนี้

จะได้รับอานิสงส์ให้ชีวิตมีความรุ่งโรจน์ เปรียบเสมือนพระอาทิตย์ขึ้นยามรุ่งอรุณ 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั (5) ณ รา้นอาหาร 

 น าท่านเดินทางกลับ กรงุเทพฯ 

 ระหว่างการเดินทาง แวะซือ้ของฝาก และอสิระใหท้า่นรบัประทาน

อาหารเย็นตามอัธยาศัย 

23.00 น. ส่งคณะทัวร์เดินทางกลบั กรงุเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

 

สิ้นสุดการให้บริการ 

*************************************************************************** 

**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่

ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบรษิัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ่

ทา่นละ 

เดก็อาย ุ4-11 ป ี 

ราคาทา่นละ 
พกัเดีย่ว 

07 - 09 สิงหาคม 2563 5,500 5,300 1,000 

14 - 16 สิงหาคม 2563 5,500 5,300 1,000 

21 - 23 สิงหาคม 2563 5,500 5,300 1,000 

28 - 30 สิงหาคม 2563 5,500 5,300 1,000 

04 - 6 กันยายน 2563 5,500 5,300 1,000 

11 - 13 กันยายน 2563 5,500 5,300 1,000 

18 - 20 กันยายน 2563 5,500 5,300 1,000 

25 - 27 กันยายน 2563 5,500 5,300 1,000 

02 - 04 ตุลาคม 2563 5,500 5,300 1,000 



 

 

 

09 - 11 ตุลาคม 2563 5,500 5,300 1,000 

16 - 18 ตุลาคม 2563 5,500 5,300 1,000 

23 - 25 ตุลาคม 2563 5,900 5,700 1,000 

30 ตุลาคม - 01 พฤศจิกายน 

2563 5,500 
5,300 

1,000 

06 - 08 พฤศจิกายน 2563 5,500 5,300 1,000 

13 - 15 พฤศจิกายน 2563 5,500 5,300 1,000 

20 - 22 พฤศจิกายน 2563 5,500 5,300 1,000 

27 - 29 พฤศจิกายน 2563 5,500 5,300 1,000 

04 - 06 ธันวาคม 2563 5,900 5,700 1,000 

11 - 13 ธันวาคม 2563 5,500 5,300 1,000 

18 - 20 ธันวาคม 2563 5,500 5,300 1,000 

25 - 27 ธันวาคม 2563 5,500 5,300 1,000 

01 - 03  มกราคม 2564 5,900 5,700 1,000 

08 - 10 มกราคม 2564 5,500 5,300 1,000 

15 – 17 มกราคม 2564 5,500 5,300 1,000 

22 - 24 มกราคม 2564 5,500 5,300 1,000 

29 - 31 มกราคม 2564 5,500 5,300 1,000 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

รายละเอยีดอัตราคา่บรกิาร 

 

ลกัษณะการเขา้พกั 

ราคาขึน้อยูก่บัชว่งเทศกาล และวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์
ราคา 

ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน ราคาท่านละ 5,500 (ราคาเริ่มต้น) 

เด็ก พักกบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ *อายุต่ า

กว่า 3-11 ปี 
5,300 

เด็ก พักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาทา่นละ 5,300 

เด็ก พักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่าน

ละ 
4,000 

ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว ราคาท่านละ 1,000 

เงือ่นไขการจอง มดัจ าทา่นละ 2,000 บาท 

*** เมื่อช าระค่ามัดจ าแล้วถอืว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวร์ทุกประการ *** 

ส่วนท่ีเหลือจ่ายก่อนเดนิทาง 7 วัน 

 

อัตรานีร้วม 

 ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ ามัน และคนขับน าเที่ยวตลอดการเดินทาง 

 ค่าที่พัก 1 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน แอร์ ทีวี น้ าอุ่น) 

 ค่าอาหาร 5 ม้ือ ตามที่ระบุในรายการ 

 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ 

 ค่ากิจกรรมต่างๆ 

 ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 

500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต 
 

อัตรานีไ้มร่วม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 

× ค่าทิปไกด์ คนขับรถ พนกังานยกกระเป๋า 



 

 

 

× ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง 

× ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และหกัณทีจ่า่ย 3% (ในกรณขีอใบก ากบัภาษี) 

สิง่ทีค่วรน าไป 

 ครีมกันแดด  

 หมวก แว่นตากันแดด  

 รองเท้าสวมสบาย 

 ของใช้ส่วนตัว 

 ยาประจ าตัว 

 กล้องถา่ยรูป 

เงือ่นไขการจองและส ารองทีน่ัง่ 

1. วางเงินมัดจ าภายใน 48 ชม. หลังการจองท่านละ 2,000 บาทหรือ 50% ของ

ราคาเต็ม 

2. ช าระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน 

3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 20 วันต้องช าระเต็มจ านวน 100% 

4. หากไม่ช าระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 20 วันถือว่าสละสิทธ์ิและไม่สามารถ

เรียกเงินมัดจ าคืนได้ 

 

เงือ่นไขการเดนิทาง 

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้

ทราบลว่งหน้า 

2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเปน็ส าคัญหากท่านไม่

สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ที่ก าหนดไว้ในโปรแกรมหรือไม่ใช้

บริการส่วนใดสว่นหนึ่งพร้อมคณะทัวร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วน

นั้นคืนได้ 

3. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัย

เช่นการถูกปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลิกหรือล่าชา้ของเที่ยวบินภัยที่อาจเกิดขึ้น

ตามธรรมชาติการจราจรและอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงเหตุการณ์ทาง

การเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อ่ืนๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของ

บริษัทฯ 

4. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้



 

 

 

เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืน

ค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทางของทา่น 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทางต้ังแต่ 30 วันขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันคืนเงิน 50% ของจ านวนเงินที่ช าระมาแล้วใน

ทุกกรณ ี

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-14 วันขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินค่าทัวรท์ั้งหมดในทุกกรณี 

* การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้น

จะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 

 

ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิโปรแกรมทวัรใ์นกรณทีี่ 

1. รถโค้ช - คณะจองจ านวน (ผู้ใหญ่) ไม่ต่ ากว่า 30 ท่าน 

2. รถตู้ 12 ที่นั่ง - คณะจองจ านวน (ผู้ใหญ่) ไม่ต่ ากว่า 8 ท่าน 

3. รถตู้ 9 ที่นั่ง - คณะจองจ านวน (ผู้ใหญ่) ไม่ต่ ากว่า 6 ท่าน 
 

 


