
 

 

2TH052: ทัวร์ไหว้พระธาตุ นครพนม มุกดาหาร 4 วัน 2 คืน (VAN) 

 
 

 แผนการเดินทาง 
 

 

 
 

18.30 น. จุดนดัพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIPรุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู ่จ.
นครพนม 

19.00 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี ้ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทัง้สิน้. 

 
 

 

 

 

 

05.30 น. เดินทางถึง จ.นครพนม อิสระให้ทา่นได้ท าภาระกิจสว่นตวั 
 รับประทานอาหารเช้า (1) ณ ห้องอาหารของที่พัก 

น าทา่นออกเดินทางสู ่อ.ธาตุพนม 
08.00 น. น าทา่นนมสัการ วัดพระธาตุพนมพระธาตปุระจ าวนัเกิดของชาวปีวอก และเป็นพระธาตปุระจ าวนัเกิด

ของชาววนัอาทิตย์ ด้วย ผู้นมสัการจะได้รับอานสิงส์มีบุญบารมี และมีคนให้ความเคารพนบัถือ 
10.30 น. น าทา่นเดินทางไป วัดพระธาตุเรณูนคร อ.เรณูนครพระธาตคุูบ้่านของชาวเรณูนคร เป็นพระธาตขุองผู้ ท่ี

เกิดวนัจนัทร์ ใครได้กราบไหว้จะมีรูปงามผอ่งใส  

วันแรก  กรุงเทพฯ - จ.นครพนม 

วันที่สอง จ.นครพนม - วัดพระธาตุพนม - วัดพระธาตุเรณูนคร - วัดพระธาตุศรีคูณ - วัดพระธาตุ
มหาชัย - บ้านลุงโฮ 



 

 

11.30 น. เดินทางไป วัดพระธาตุศรีคูณ อ.นาแกเป็นพระธาตคุูบุ่ญของชาวเกิดวนัองัคาร ตรงกบัลกัษณะของคนท่ี
เกิดวนัองัคารซึง่จะเป็นนกัตอ่สู้ มีน า้อดน า้ทนเป็นเยี่ยม เช่ือวา่หากใครได้ไปสกัการะจะได้อานิสงส์ มี
ศกัด์ิศรีทวีคณู และจะเสริมพลงันกัสู้ให้มีจิตใจเข้มแข็งขึน้ ด้านโชคลาภจะได้รับแจกสิง่ตา่งๆ อยา่งไม่
คาดคิด (พิเศษรบัวตัถมุงคลจากทางวดั) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านครัวนาแก อ.นาแก 

13.00 น. เดินทางไป วัดพระธาตุมหาชัย อ.ปลาปากพระธาตขุองผู้ เกิดวนัพธุ เช่ือกนัวา่ผู้ ท่ีไปนมสัการพระธาตุ
มหาชยัจะประสบแตช่ยัชนะในชีวิต โอภาปราศรัยดี ค้าขายคลอ่ง พดูจามีคนเช่ือถือ 

  น าทา่นเดินทางกลบัเข้าสู ่ตัวเมืองนครพนม 
15.30 น. เดินทางไป บ้านลุงโฮภายในหมู่บ้านมิตรภาพไทย-เวียดนาม เท่ียวชมพิพิธภณัฑ์ท่ีจ าลองบ้านของ

ประธานธิบดีและวีรบุรุษทางการเมืองชาวเวียดนาม ทา่นประธานโฮจิมินห์ท่ีเคยมาอาศยัอยูใ่นประเทศไทย
สมยัสงครามกลางเมืองของเวียดนาม 

16.30 น. น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
18.00 น. น าทา่นเดินทางเข้าร่วมงานเลีย้ง รับประทานอาหารเย็น (3)ณ โรงแรมนครพนมริเวอร์วิว 
  ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ เป็นการต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง ชมการแสดงเรณูไทผู้ไท 
  น าทา่นเดินทางกลบัท่ีพกั ณ โรงแรมเดอะริเวอร์ หรือเทียบเทา่ 
 
 

 

 

 
06.00 น. ร่วม พิธีบวงสรวงพญานาค บริเวณทา่เทียบเรือจงัหวดันครพนม (ใสชุ่ดขาว) 
07.30 น. น าทา่นเดินทางกลบัท่ีพกั รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของที่พัก 
 น าทา่นออกเดินทางสู ่อ.นาหว้า 
10.00 น. น าทา่นเดินทางไป วัดพระธาตุประสิทธ์ิ อ.นาหว้าพระธาตวุนัเกิดของชาววนัพฤหสับดี เช่ือวา่ผู้ ท่ีไป

นมสัการพระธาตปุระสทิธ์ิ จะได้รับอานิสงส์สง่ผลให้สมัฤทธิผลในการปฏิบติังาน 
11.00 น. น าทา่นเดินทางไป วัดพระธาตุท่าอุเทน อ.ทา่อเุทนพระธาตปุระจ าวนัเกิดของชาววนัศกุร์ อยูติ่ดริมฝ่ัง
 แม่น า้โขง เช่ือกนัวา่ผู้ ท่ีเกิดวนันีเ้ป็นผู้ ท่ีมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์รักอิสระรักสวยรักงาม ผู้ ท่ีไปนมสัการ  พระ
ธาตแุหง่นีจ้ะได้รับอานิสงส์ให้ชีวิตมีความรุ่งโรจน์ เปรียบเสมือนพระอาทิตย์ขึน้ยามรุ่งอรุณ 
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (5) ณ ร้านเฮือนเฮา 

13.30 น. เดินทางไป วัดพระธาตุนคร หรือ วัดมหาธาตุ อ.เมืองตัง้อยูริ่มฝ่ังแม่น า้โขง พระธาตคุูบุ่ญของผู้ ท่ีเกิดวนั
เสาร์ มีรูปแบบตามพระธาตพุนมองค์เดิม ภายในบรรจุพระอรหนัตสารีริกธาต ุพร้อมกบัองค์พระพทุธรูป
ทองค า และของมีคา่ตา่งๆ จากประชาชนผู้ มีจิตศรัทธาถวายบรรจุเอาไว้ในองค์พระธาต ุปกปักรักษา เช่ือ

วันที่สาม  ร่วมพิธีบวงสรวงพญานาค - วัดพระธาตุประสิทธ์ิ  - วัดพระธาตุท่าอุเทน - วัดมหาธาตุ - 
พิพิธภณัฑ์จวนผู้ว่า - ตลาดอนิโดจีนมุกดาหาร 



 

 

กนัวา่ผู้มาสกัการะจะได้อานิสงส์สง่ผลให้มีบุญวาสนาเป็นเจ้าคนนายคน 
14.00 น. น าทา่นเดินทางไป พิพิธภณัฑ์จวนผู้ว่า 

น าทา่นเดินทางไป จังหวัดมุกดาหาร 
16.30 น. น าทา่นเดินทางไป ช้อปปิง้ ตลาดอินโดจีนมุกดาหาร 

เลอืกซือ้สนิค้านานาประเทศ อาทิ ผ้าผ้าย ของท่ีระลกึ เสือ้ผ้า เคร่ืองใช้ไฟฟ้าฯลฯ 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (6) ณ ร้านพวงเพชร 
19.00 น. น าทา่นเดินทางเข้าที่พกั ณ โรงแรมพลอยพาเลซ หรือเทียบเทา่ระดบัเดียวกนั อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
 
 
 
06.00 น. พร้อมกนั ณ ล๊อบบีข้องโรงแรม ตามเวลานดัหมาย 

นัง่สกายแลป ซอกแซกชิมของอร่อยเมืองมกุ ชิมอาหาร เวียดนามเลศิรส อาทิ ก๋วยจับ๊ญวณ บาแก็ต 
ข้าวต้มเคร่ืองในหม ูขนมเหนียวฯลฯ 

07.00 น. น าทา่นเดินทางกลบัท่ีพกั 
รับประทานอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของที่พัก 
เก็บสมัภาระ Check Out น าทา่นเดินทางสูก่รุงเทพฯ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (8) ณ ร้านไก่ย่างแม่ผ่องศรี อ.พล หลงัอาหาร เดินทางกนัตอ่ 
20.30 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 
สิน้สดุการให้บริการ 

***************************************************************************  
**หมายเหต:ุ โปรแกรมและราคาสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าทางบริษัทจะ

ถือผลประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั 

 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
เด็กอายุ 4-11 ปี  
ราคาท่านละ 

พักเดี่ยว 

09 - 12 กรกฎาคม 2563 7,900 7,600 1,200 
16 - 19 กรกฎาคม 2563 7,900 7,600 1,200 
23 – 26 กรกฎาคม 2563 7,900 7,600 1,200 

 30 กรกฎาคม – 02 สงิหาคม 2563 7,900 7,600 1,200 

วันที่ส่ี  มุกดาหาร - กรุงเทพฯ 



 

 

06 - 09 สงิหาคม 2563 7,900 7,600 1,200 
13 - 16 สงิหาคม 2563 7,900 7,600 1,200 
20 - 23 สงิหาคม 2563 7,900 7,600 1,200 
27 - 30 สงิหาคม 2563 7,900 7,600 1,200 
03 - 06 กนัยายน 2563 7,900 7,600 1,200 
10 - 13 กนัยายน 2563 7,900 7,600 1,200 
17 - 20 กนัยายน 2563 7,900 7,600 1,200 
24 - 27 กนัยายน 2563 7,900 7,600 1,200 
01 - 04 ตลุาคม 2563 7,900 7,600 1,500 
08 - 11 ตลุาคม 2563 7,900 7,600 1,500 
15 - 18 ตลุาคม 2563 7,900 7,600 1,500 
22 - 25 ตลุาคม 2563 8,100 7,900 2,000 

29 ตลุาคม - 01 พฤศจิกายน 2563 7,900 7,600 1,500 
05 - 08 พฤศจิกายน 2563 7,900 7,600 1,500 
12 - 15 พฤศจิกายน 2563 7,900 7,600 1,500 
19 - 22 พฤศจิกายน 2563 7,900 7,600 1,500 
67 - 29 พฤศจิกายน 2563 7,900 7,600 1,500 
03 - 06 ธันวาคม 2563 8,100 7,900 2,000 
10 - 13 ธันวาคม 2563 7,900 7,600 1,500 
17 - 20 ธันวาคม 2563 7,900 7,600 1,500 
24 - 27 ธันวาคม 2563 7,900 7,600 1,500 

31 ธันวาคม - 03  มกราคม 2564 8,100 7,900 2,000 
07 - 10 มกราคม 2564 7,900 7,600 1,500 
14 – 17 มกราคม 2564 7,900 7,600 1,500 
21 - 24 มกราคม 2564 7,900 7,600 1,500 
28 - 31 มกราคม 2564 7,900 7,600 1,500 

 
รายละเอียดอัตราค่าบริการ 

  

 



 

 

ลักษณะการเข้าพัก 

ราคาขึน้อยู่ กับช่วงเทศกาล และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
ราคา 

ผู้ใหญ่ พกั 2 ทา่น ราคาทา่นละ 7,900 (ราคาเร่ิมต้น) 

เด็ก พกักบัผู้ใหญ่ 1 ทา่น ราคาทา่นละ *อายตุ ่ากวา่ 3-11 ปี 7,600 

เด็ก พกักบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น (มีเตียง) ราคาทา่นละ 7,600 

เด็ก พกักบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น (ไม่มีเตียง) ราคาทา่นละ 7,600 

ผู้ใหญ่ พกัเด่ียว ราคาทา่นละ 1,500 

 
เงื่อนไขการจอง มัดจ าท่านละ 2,000 บาท 
*** เม่ือช าระคา่มดัจ าแล้วถือวา่รับทราบเง่ือนไขการจองทวัร์ทกุประการ *** 

สว่นท่ีเหลือจ่ายก่อนเดนิทาง 7 วนั 
 

อัตรานีร้วม 

 คา่รถตู้ปรับอากาศVIP พร้อมน า้มนัและคนขบัน าเท่ียวตลอดการเดินทาง 

 คา่ที่พกั 3 คืน  

 คา่อาหารท่ีระบุในรายการ 

 คา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ี 

 คา่กิจกรรมตา่งๆ 

 คา่ประกนัอุบติัเหตวุงเงินประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาททัง้นีข้ึน้อยูก่บัเงื่อนไข
และข้อตกลงของบริษัทประกนัชีวิต 

 
อัตรานีไ้ม่รวม 

× คา่ใช้จ่ายสว่นตวันอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
× คา่ธรรมเนียมเข้าสถานท่ีของชาวตา่งชาติท่ีเพิ่มเติมตามการจ่ายจริง 
× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบก ากับภาษี) 

 
 



 

 

 
ส่ิงที่ควรน าไป 

 หมวกกนัแดด ครีมกนัแดด 
 รองเท้าสวมสบาย, รองเท้ารัดส้น 
 ของใช้สว่นตวั 
 ยาประจ าตวั 
 กล้องถ่ายรูป 

เงื่อนไขการจองและส ารองที่น่ัง 

1. วางเงินมดัจ าภายใน 48 ชม. หลงัการจองทา่นละ 2,000 บาทหรือ 50% ของราคาเต็ม 
2. ช าระสว่นท่ีเหลอืก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 10 วนั 
3. หากจองก่อนวนัเดินทางน้อยกวา่ 10 วนัต้องช าระเต็มจ านวน 100% 
4. หากไมช่ าระสว่นท่ีเหลอืก่อนวนัเดินทาง 7 วนัถือวา่สละสทิธ์ิและไม่สามารถเรียกเงินมดัจ าคืนได้ 
 
เงื่อนไขการเดินทาง 

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของลกูค้าเป็นส าคญัหากทา่นไม่สามารถทอ่งเท่ียวได้ตามเวลาหรือ
สถานท่ีท่ีก าหนดไว้ในโปรแกรมหรือไม่ใช้บริการสว่นใดสว่นหนึง่พร้อมคณะทวัร์ทา่นไม่สามารถเรียกร้องคา่บริการในสว่นนัน้
คืนได้ 
3. บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิไม่รับผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่ายใดๆท่ีอาจเกิดขึน้ด้วยเหตสุดุวิสยัเช่นการถกูปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลกิ
หรือลา่ช้าของเท่ียวบินภยัท่ีอาจเกิดขึน้ตามธรรมชาติการจราจรและอุบติัเหตตุา่งๆที่อาจเกิดขึน้ได้รวมถึงเหตกุารณ์ทาง
การเมืองทัง้ในและตา่งประเทศและเหตกุารณ์อ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ 
4. ในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯและในตา่งประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ีระบุในรายการ
บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่บริการไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ 
 
 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน 

1. ยกเลกิก่อนการเดินทางตัง้แต ่30 วนัขึน้ไปคืนเงินทัง้หมด 
2. ยกเลกิก่อนการเดินทาง 15-29 วนัคืนเงิน 50% ของจ านวนเงินท่ีช าระมาแล้วในทกุกรณี 
3. ยกเลกิก่อนการเดินทาง 01-14 วนัขอสงวนสทิธ์ิยดึเงินคา่ทวัร์ทัง้หมดในทกุกรณี 
* การเลือ่นการเดินทางต้องแจ้งลว่งหน้าอยา่งน้อย 20 วนัก่อนการเดินทางมิฉะนัน้จะไม่สามารถเลือ่นการเดินทางได้ 



 

 

 
 
ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่ 

1. รถโค้ช - คณะจองจ านวน(ผู้ใหญ่)ต ่ากวา่ 30 ทา่น 
2. รถตู้  12 ท่ีนัง่ - คณะจองจ านวน(ผู้ใหญ่)ต ่ากวา่ 8 ทา่น 
3. รถตู้  9 ท่ีนัง่ - คณะจองจ านวน(ผู้ใหญ่)ต ่ากวา่ 6 ทา่น 
 


