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วันท่ี รายละเอียดทอ่งเทีย่ว 

1 พร้อมกันท่ีจดุนัดพบปั๊ม Shell แม็คโคร แจง้วฒันะ เวลา 18.00น.- ออกเดินทางสู่จังหวัด

อุดรธานี  

2 อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี – ทะเลบัวแดง – คำชะโนด – จ.หนองคาย - วัดไทยโพนพิสัย – วัด

อาฮง – บงึกาฬ - ริมแม่น้ำโขง                                                                   

พักบึงกาฬ                                                                                อาหาร เช้า/เท่ียง/เย็น 

3  บงึกาฬ – ภูสิงห์ – หินสามวาฬ – วัดภูทอก – น้ำตกถ้ำพระ – นครพนม – พระธาตุท่าอุเทน -  

วัดนักบญุอันนา – พญาศรีสัตตนาคราช – ถนนคนเดิน - หอนาฬิกาเวยีดนามอนุสรณ ์

พักนครพนม                                                                              อาหาร เช้า/เที่ยง/---               

4 พระธาตุนคร – พระธาตุพนมวรมหาวิหาร – พระธาตุเรณู – ร้อยเอ็ด – วดัปา่กุง  

(บุโรพุทโธแห่งแดนอีสาน) - กรุงเทพฯ                                                                                     

                                                                                                  อาหาร เช้า/เที่ยง/---               



                             

หมายเหตุ: ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เป็นผู้จัดสรรที่น่ังเท่าน้ัน 
 

 

วันแรก         พร้อมกันที่จุดนัดพบป๊ัม Shell แม็คโคร แจ้งวัฒนะ  

 
 

18.00 น. พร้อมกันท่ีจุดนัดหมาย ป๊ัม Shell แม็คโคร แจ้งวัฒนะ เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและ

อำนวยความให้ทุกท่าน มีการพ่นยาฆ่าเชื้อในรถ เช็คอุณหภูมิร่างกาย และมีบริการแจกหน้ากาก

อนามัยชนิดผ้าและเจลแอลกอฮอล์ นำท่านออกเดินทางสู่ จ.อุดรธานี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ10

ช่ัวโมง) อิสระให้ทุกท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย 
 

วันที่สอง         อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี – ทะเลบัวแดง – คำชะโนด – จ.หนองคาย - วัดไทยโพนพิสัย –  

                      วัดอาฮง – จ.บึงกาฬ - ริมแม่น้ำโขง     อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น  
 

เช้า เดินทางถึง อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี แวะจุดพักรถทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อย 

   รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1) 

 นำท่านเดินทางไป ทะเลบัวแดง ณ บึงหนองหาน นำท่านน่ังเรือ (ใช้ระยะเวลาในการล่องเรือ

ประมาณ1 ช่ัวโมง 30 นาที) ชมทะเลบัวแดงอันกว้างใหญ่ไพศาล อันซีนแห่งสีสันท่ีธรรมชาติสรรสร้าง 

ดอกบัวแดงจะบานสะพรั่งในช่วงเช้าตรู่จนถึงเวลาประมาณ 11.00 น. ช่วงเวลาดังกล่าวจะเป็นช่วงเวลา

ท่ีดอกบัวบานสวยท่ีสุดจะบานเต็มท้องน้ำสุดลูกหูลูกตา พร้อมกับถ่ายรูปเก็บไว้เป็นท่ีระลึก ในช่วงเดือน

ตุลาคม-เดือนมีนาคม ดอกบัวแดงในบึงหนองหานซึ่งมีจำนวนมากจะงอกงามโผล่จากน้ำขึ้นมา โดยเริ่ม

จากเดือนตุลาคมบัวเริ่มแตกใบ และเริ่มออกดอกตูมและบานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ บัวจะออกดอกมีปริมาณมาก

ท่ีสุดในช่วงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ และค่อยๆ ลดปริมาณลงในเดือนมีนาคม **ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับสภาพ

ภูมิอากาศ บริษัทไม่สามารถคาดเกณฑ์ล่วงหน้าได้ ** 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 
ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไม่เสริมเตียง 

พักเดี่ยว/เดินทาง

คนเดียว เพิ่ม 
ที่น่ัง 

9-12 ตุลาคม 63 3,999 

ไม่มีราคาเด็ก  

1,500 36 

10-13 ตุลาคม 63 3,999 1,500 36 

22-25 ตุลาคม 63 3,999 1,500 36 

30ตุลาคม-2พฤศจิกายน 63 3,999 1,500 36 

4-7 ธันวาคม 63 3,999 1,500 36 

9-12 ธันวาคม 63 3,999 1,500 36 

30 ธันวาคม-2มกราคม 64 4,999 1,500 36 

31 ธันวาคม-3มกราคม 64 4,999 1,500 36 



                             

 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อ.บ้านดุง ชม ป่าคำชะโนด หรือ วังนาคินทร์คำชะโนด ซึ่งเป็นป่าท่ีมี

ลักษณะเหมือนเกาะลอยน้ำ เมื่อเข้ามาถึงภายในพื้นท่ีของคำชะโนด จะรู้สึกได้ถึงความร่มรื่น เพราะปก

คลุมไปด้วยต้นชะโนดท่ัวบริเวณ เรื่องราวของวังนาคินทร์คำชะโนด หรือ ป่าคำชะโนด ป่าลึกลับ ท่ีเมื่อ

หลายๆ คนพูด ก็จะนึกถึงความลี้ลับเกี่ยวกับพญานาค ความเช่ือท่ีว่าเกาะคำชะโนดไม่เคยจมน้ำ เพราะ

มีพญานาคคอยปกปักรักษา และเรื่องราวท่ีทำให้เรารู้จักคำชะโนดมากขึ้นนั้นในปี 2532 ก็คือ ตำนานผี

จ้างหนัง จนกระท่ังมีคนนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ เช่ือกันว่าเป็นสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์ดินแดนลี้ลับ จุด

เช่ือมต่อเมืองบาดาลและโลกมนุษย์ สถานท่ีแห่งนี้ปรากฏในตำนานพื้นบ้านเช่ือกันว่าเป็นท่ีสิงสถิตของ

พญานาคราชปู่ศรีสุทโธและองค์แม่ศรีปทุมมานาคราชเทวี และส่ิงลี้ลับต่าง ๆ เป็นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจรวม

ศรัทธาของคนใน จ.อุดรธานีและอีสานตอนบน ให้ท่านได้กราบไหว้ศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธขอโชคขอลาภ

ตามอัธยาศัย 

 **TIP เมื่อไปถึงจะมีเจ้าหน้าท่ีคอยอำนวยความสะดวก แนะนำวิธีการเดินเข้าไปสักการะบูชา และ

จัดหาท่ีวางรองเท้าไว้ให้ การเข้าไปสักการะต้องแต่งกายให้สุภาพห้ามนุ่งกางเกงขาส้ันเหนือเขา 

กระโปรงส้ันเหนือเข่า หากแต่งกายไม่สุภาพ ทางเจ้าหน้าท่ีมีบริการให้เช่าผ้าถุง และเดินเท้าเปล่าเข้า

ไปข้างในเท่านั้น**  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) 

 นำท่านเดินทางสู่ จ.หนองคาย นำท่านชม วัดไทยโพนพิสัย ตำนานเล่าขานกันถึงเมืองหลวงของ

พญานาคแห่ง ถ้ำพญานาค หรือ ถ้ำเมืองบาดาลจำลอง โลกบาดาลใต้แม่น้ำโขง เช่ือกันว่า อยู่ท่ีริม

แม่น้ำโขงหน้าวัดไทยและเป็นจุดชมบั้งไฟพญานาคท่ีได้รับความนิยมท่ีสุดของ จ.หนองคาย และยังมี 

รูปป้ันพญานาคนาคปรก 9 เศียร “นาคชัยยัญ” และถ้ำเมืองบาดาลจำลอง ในปี พ.ศ. 2550 เป็นปี

ท่ี อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ครบรอบการก่อตั้งเมืองครบ 100 ปี ในคืนหนึ่ง เจ้าอาวาสวัดไทยได้นิมิตว่า 

มีหญิงชาย ร่างกายสีดำมานิมนต์ให้สร้างสัญลักษณ์ประจำเมืองบาดาล หรือเมืองพญานาคไว้เมืองมนุษย์ 

ณ บริเวณวัดไทย ท่านเจ้าอาวาสจึงดำริสร้างส่ิงแทนโลกบาดาลคือ 

 1.ราชาแห่งพญานาค เฝ้าท่ีหน้าทางเข้าถ้ำ สูง 19 เมตร 

 2.สร้างเป็นนาคบาท คือลักษณะแบบงูกินหาง หมายถึงสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมือง 

 3.เสาหลักเมืองบาดาล เป็นรูปร่างสามเหลี่ยม 

 4.ประตูทางเข้าเมืองบาดาล ทางเข้าจะเช่ือมเข้าไปในลำตัวของพญานาค ซึ่งจะลอดเข้าทางส่วนท้อง

ของพญานาค และจะมุดออกทางส่วนหางของพญานาค ภายในแบ่งเป็น ถ้ำจำลอง 7 ห้อง แต่ละห้อง

แสดงถึงเรื่องราวของเมืองบาดาล เช่นห้องสมบัติพญานาค จำรองถ้ำใต้บาลท่ีเป็นท่ีเก็บสมบัติของ

พญานาคเอาไว้ จำลองเป็นแก้วแหวนเงินทอง ผนังห้องเป็นสีทอง ห้องอริยสงฆ์ เป็นห้องท่ีมีหุ่นขี้ผึ่ง

จำลอง อริยสงฆ์ของประเทศไทยเอาไว้บริเวณทางเดิน ประดับด้วยจิตกรรมฝาผนังท่ีงดงาม เล่าเรื่องราว

กฎระเบียบ 6 ข้อห้าม!! ในการมาคำชะโนดได้แก่  

1. ไม่จุดธูปเทียนบูชาในป่าคำชะโนด   2. ให้นำพานบายศรีหรือเครื่องเซ่นไหว้กลับเพื่อลดขยะ 

3. ไม่โยนเหรียญลงบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ 4. งดปล่อยปลาและสัตว์น้ำลงไปในแหล่งน้ำ 

5. ไม่ผูกผ้าแพร 7 สี   6. ไม่ทาแป้งหรือขัดถูต้นไม้ 
 

 



                             

ถึงตำนานของพญานาคและโลกบาดาล นอกจากนี้ บริเวณริมฝั่งโขงหน้าวัดไทย เป็นจุดชมบั้งไฟ

พญานาคท่ีได้รับความนิยมท่ีสุดของ จ.หนองคาย ในวันออกพรรษา 15 ค่ำเดือน 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จ.บึงกาฬ (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ3ช่ัวโมง) นำท่านชม วัดอาฮง

ศิลาวาส จุดชมสะดือแม่น้ำโขง เป็นวัดเก่าแก่ท่ีไม่ปรากฎหลักฐานว่าสร้างเมื่อใด ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง

บริเวณแก่งอาฮง แอ่งน้ำขนาดใหญ่จากฝั่งไทยถึงฝั่งลาวท่ีมีความยาวประมาณร้อยกว่าเมตร พื้นท่ีติดกับ

แม่น้ำโขงเป็นแนวโค้งยาวประกอบกับมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาเกี่ยวกับความเช่ือเรื่องพญานาค มีความเช่ือ

กันว่าบริเวณหน้าวัด คือ จุดที่ลึกที่สุดของแม่น้ำโขงซ่ึงมีความลึก 200 เมตร บริเวณนี้จะมีน้ำจะไหล

เช่ียววนจนเป็นหลุมรูปกรวย หากมีพวกเศษไม้ ใบไม้หรือวัตถุเล็กๆ ติดอยู่จะถูกกระแสน้ำหมุนวนเป็นรูป

กรวยประมาณ 20-30 นาที แล้วจึงหลุดเคลื่อนไปในท่ีอื่น เมื่อมีกระแสน้ำไหลเช่ียวมาอีกก็จะต่อตัวเป็น

รูปกรวยขึ้นมาใหม่เกิดสลับกันไปตลอดท้ังวัน จึงทำให้เชื่อว่าที่น่ีคือ จุดที่เป็น สะดือแม่น้ำโขง ในช่วง

เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมของทุกปี สามารถมองเห็นแก่งอาฮง แก่งหินกลางลำน้ำโขงปรากาฎขึ้นมา

เหนือน้ำ กลุ่มหินมีช่ือเรียกตามลักษณะของหิน เช่น หินลิ้น นาค หินปลาเข้ ถ้ำปลาสวาย นอกจากเป็น

แหล่งพักผ่อนและสถานท่ีท่องเท่ียวแล้ว ชาวบ้านโดยรอบยังอาศัยทำการประมงด้วย และยังเป็นจุดชม

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ บ้ังไฟพญานาค ในช่วงออกพรรษา วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 ซึ่งจะมี

นักท่องเท่ียวมาเท่ียวชมปรากฏการณ์ธรรมชาตินี้เป็นจำนวนมาก  อิสระให้ทุกท่านเดินเล่นริมน้ำโขง 

ชมวิวพระอาทิตย์อัสดงและถ่ายรูปตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) หลังอาหาร สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก 

ท่ีพัก: จ.บึงกาฬ ระดับ 3 ดาว 

(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง) 

 

 

 

 



                             

วันที่สาม       บึงกาฬ – ภูสิงห์ – หินสามวาฬ – วัดภูทอก – น้ำตกถ้ำพระ – นครพนม – พระธาตุท่าอุเทน –  

                    วัดนักบุญอันนา – พญาศรีสัตตนาคราช – ถนนคนเดิน - หอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์ 

                    อาหาร เช้า,เที่ยง,---  

 

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  (มื้อที่ 4) 

 เดินทางสู่ ภูสิงห์ ท่ีนี่โดดเด่นด้วยภูเขาหินทราย หน้าผา ถ้ำ กลุ่มหินรูปทรงต่างๆ และผืนป่าท่ีอุดม

 สมบูรณ์ (เปลี่ยนยานพาหนะเป็นรถของอาสาป่าไม้ ภูสิงห์) นำท่านชม หินสามวาฬ โดยมีลักษณะเป็น

ภูเขาหินทรงมนทอดตัวยาวเรียงกัน 3 ก้อน มองจากทางอากาศจะเห็นคล้ายเป็นวาฬพ่อ แม่ ลูก ว่ายน้ำ

ด้วยกัน ซึ่งน้ำในท่ีนี่ก็คือผืนป่าท่ีเขียวขจีนั่นเอง และเมื่อมองจากบนหินสามวาฬออกไป จะพบกับ

ทัศนียภาพของป่าภูวัว ห้วยบังบาตร แก่งสะดอก หาดทรายแม่น้ำโขง และขุนเขาของเมืองปากกระดิ่ง 

สปป.ลาว หากมาในยามเช้าก็อาจได้เห็นทะเลหมอกลอยละล่องเหนือผืนป่าอีกด้วย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำท่านเดินทางสู่ ภูทอก บึงกาฬ เป็นท่ีตั้งของวัดเจติยาศรีวิหาร (วัดภูทอก) โดยมีพระอาจารย์จวน กุล

เชฏโฐ เป็นผู้ก่อตั้ง ในภาษาอีสานแปลว่า ภูเขาท่ีโดดเดี่ยว ภูทอก มี 2 ลูก คือภูทอกใหญ่และภูทอก

น้อย ส่วนท่ีนักแสวงบุญและนักท่องเท่ียวท่ัวไปสามารถชมได้คือ ภูทอกน้อย ส่วนภูทอกใหญ่ยังไม่เปิด

ให้เท่ียวชม เดินเท้าข้ึนสู่ยอดภูทอก จุดเด่นของภูทอกก็คือ สะพานไม้และบันไดขึ้นชมทัศนียภาพรอบ 

ๆ ภูทอก ใช้เพียงแรงงานคนสร้างบันได เวียนไปมา รอบภูทอกแบบ 360 ซึ่งมีท้ังหมด 7 ช้ัน ใช้เวลาใน

การก่อสร้างนานถึง 5 ปีเต็มจากช้ัน 1-7 จะมีบันไดไม้ให้เดินแบบ ตรงทอดยาวจนถึงจุดสูงสุดของยอดภู

ทอก และตั้งแต่ช้ันท่ี 3 เป็นต้นไปนักท่องเท่ียวสามารถเดินชม แบบสะพานเวียนรอบเขาซึ่งจะได้เห็น

มุมมองท่ีแตกต่างไปเรื่อย ๆ บันไดท่ีทอดขึ้นสู่ยอดภูทอกนี้เปรียบเสมือนเส้นทางธรรมท่ีน้อมนำสัตบุรุษ

ให้พ้นโลกแห่งโลกียะ สู่โลกแห่ง โลกุตระหรือโลกแห่ง การหลุดพ้นด้วย ความเพียร พยายามและมุ่งมั่น 

**ภูทอกปิดไม่ให้นักท่องเท่ียว ขึ้นในวันท่ี 10 -16 เมษายน ของทุกปี** จากนั้นนำท่านชม น้ำตกถ้ำ

พระ หรือ น้ำตกถ้ำพระภูวัว โดยการนั่งเรือเข้าไป เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ 3 ช้ัน ท่ีไหลอยู่บนภูเขา หิน

ทรายขนาดใหญ่  นอกจากนี้ยังมีแอ่งน้ำขนาดใหญ่และร่องน้ำท่ีสามารเล่นเป็นสไลเดอร์ได้ ทำให้เล่นน้ำ

กันในลำธารกันได้อย่างสนุกสนาน แต่น้ำตกจะมีน้ำมากในฤดูฝนช่วงเดือนกรกฎาคม-ต้นตุลาคม เท่านั้น 

หากมาในช่วงเดือนอื่นน้ำค่อนข้างน้อย 



                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) 

บ่าย  เดินทางสู่ จ.นครพนม (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 3ช่ัวโมง) ชม พระธาตุท่าอุเทน 

 ประดิษฐานอยู่ วัดพระธาตุท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน  พระธาตุประจำวันเกิดของชาววันศุกร์ ลักษณะเจดีย์

 จำลองมาจากพระธาตุพนม แต่มีขนาดเล็ก และ สูงกว่าพระธาตุพนม ภายในบรรจุพระธาตุของพระ

 อรหันต์ ซึ่งพระอาจารย์ศรีทัตถ์ได้อัญเชิญมาจากเมืองย่างกุ้ง เช่ือกันว่าผู้ท่ีเกิดวัยนศุกร์เป็นผู้ท่ีมีความคิด

 ริเริ่มสร้างสรรค์รักอิสระรักสวยรักงาม ผู้ท่ีไปนมัสการพระธาตุแห่งนี้จะได้รับอานิสงส์ให้ชีวิตมีความ

 รุ่งโรจน์ เปรียบเสมือนพระอาทิตย์ขึ้นยามรุ่งอรุณ ส่ิงของบูชาพระธาตุ: ข้าวตอก น้ำอบ ข้าวเหนียวปิ้ง 

ดอกไม้สีฟ้า (หรือน้ำเงิน) ธูป 21 ดอก เทียน 2 เล่ม  นำท่านชม วัดนักบุญอันนา หนองแสง (รอง

อาสนวิหารนักบุญอันนา) เป็นวันคริสต์คาทอลิกท่ีเก่าแก่นครพนม ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1926 มี

สถาปัตยกรรมท่ีงดงาม ถือเป็นโบสถ์คริสต์ท่ีสวยท่ีสุดในนครพนม จากนั้นนำท่านชม พญาศรีสัตต

นาคราช  แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของนครพนม เป็นองค์พญานาคทองเหลืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของภาคอีสาน  มี

ความสวยงาม โดดเด่น องค์พญาศรีสัตตนาคราช หล่อด้วยทองเหลือง มีน้ำหนักรวม 9,000 กก. เป็นรูป

พญานาคขดหาง 7 เศียร ประดิษฐานบนแท่นฐานแปด เหลี่ยม กว้าง 6 เมตร ความสูงท้ังหมดรวมฐาน 15 

เมตร สามารถพ่นน้ำได้ 

 

 

 

 

 

 

 



                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 เดินทางสู่ ถนนคนเดิน ณ บริเวณชุมชนย่านหอนาฬิการิมฝั่งแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ ท่ีได้รับ

วัฒนธรรมจาก จีน ฝรั่งเศษ และเวียดนาม ชม หอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์ ท่ีชาวเวียดนามสร้างขึ้นไว้ให้

ก่อนเดินทางกลับเวียดนาม และในบริเวณชุมชนดังกล่าวนี้ยังคงปรากฎ"บ้านริมโขง" ท่ีเก่าแก่เกือบ 100 

ปี ให้คนรุ่นหลังได้มาเห็นวัฒนธรรมของ จ.นครพนมในอดีต อิสระให้ท่านเลือกซื้ออาหารเย็นรับประทาน

ตามอัธยาศัย ณ ถนนคนเดิน มีร้านอาหารของกินอาหารท้องถ่ินเยอะมาก นอกจากจะมีอาหารแล้วยังมี

ของฝากของท่ีระลึกและเส้ือผ้าให้เลือกซื้ออีกมากมาย **ถนนคนเดินเปิดทุกวันศุกร์-อาทิตย์ เวลา 

17.00-21.00 น.** 
 

 ท่ีพัก: จ.นครพนม ระดับ3ดาว 

(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง) 

 

วันที่ส่ี             พระธาตุนคร – พระธาตุพนมวรมหาวิหาร – พระธาตุเรณู - จ.ร้อยเอ็ด - วัดป่ากุง  

                      (บุโรพุทโธแห่งแดนอีสาน) - กรุงเทพฯ     อาหาร เช้า,เที่ยง,--- 

 

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  (มื้อที่ 6) 

 นำท่านเดินทางสู่ พระธาตุนคร วัดมหาธาตุ พระธาตุคู่บุญของผู้ท่ีเกิดวันเสาร์ มีรูปแบบตามพระธาตุ

พนมองค์เดิม ภายในบรรจุพระอรหันตสารีริกธาตุ พร้อมกับองค์พระพุทธรูปทองคำ และของมีค่าต่างๆ 

จากประชาชนผู้มีจิตศรัทธาถวายบรรจุเอาไว้ในองค์พระธาตุ ปกปักรักษาและเช่ือกันว่าผู้มาสักการะจะได้

อานิสงส์ส่งผลให้มีบุญวาสนาเป็นเจ้าคนนายคน ส่ิงของบูชาพระธาตุ: ข้าวตอก น้ำอบ ข้าวเหนียวปิ้ง ธูป 

10 ดอก เทียน 2 เล่ม จากนั้นนำท่านเดินทาง วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร พระธาตุประจำวันเกิดของ

ชาวปีวอกและเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของชาววันอาทิตย์ด้วย วัดพระธาตุพนม ได้รับการยกฐานะเป็น

พระอารามหลวงช้ันเอกขึ้นเป็น “วรมหาวิหาร” พระธาตุพนมเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวนครพนม และยัง

ได้รับการเคารพบูชาอย่างสูงจากท้ังจากชาวไทย-ลาว ว่ากันว่าหากใครได้มานมัสการพระธาตุครบ ๗ 

ครั้ง จะถือว่าเป็น “ลูกพระธาตุ” เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หรือแม้แต่การได้มากราบพระธาตุพนม ๑ ครั้ง ก็ถือ

เป็นมงคลแก่ชีวิต กราบองค์พระธาตพุนม พระธาตุพนม เช่ือกันว่าถ้าใครได้มานมัสการพระธาตุครบท้ัง ๗ 

จะถือว่าเป็นลูกพระธาตุ จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง หรือแม้แต่การได้มากราบพระธาตุพนม ๑ ครั้งก็ถือเป็น

สิริมงคล ส่ิงของบูชาพระธาตุ : ข้าวตอก ข้าวเหนียวปิ้ง น้ำอบ ดอกไม้สีแดง ธูป 6 ดอก เทียน 2 เล่ม 

 

 



                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7) 

 นำท่านเดินทางสู่ พระธาตุเรณู ประดิษฐานอยู่ ณ วัดพระธาตุเรณู อ.เรณูนคร เป็นพระธาตุของผู้ท่ีเกิด

วันจันทร์ โดยจำลองมาจากพระธาตุพนมองค์เดิม แต่เล็กกว่า ภายในเจดีย์บรรจุพระไตรปิฎก 

พระพุทธรูปทองคำ พระพุทธรูปเงิน เพชรนิลจินดา หน่องา เครื่องกกุธภัณฑ์ของพระยาและเจ้าเมือง 

รวมถึงส่ิงของอื่นๆ ท่ีชาวบ้านบริจาค เช่ือกันว่าคนท่ีเกิดวันจันทร์มักเป็นคนมีเสน่ห์ ใครได้กราบไหว้จะมี

รูปงามผ่องใส เหมือนแสงจันทร์ ซึ่งตรงกับลักษณะของเทพประจำวันจันทร์ ส่ิงของบูชาพระธาตุ: 

ข้าวตอก น้ำอบ ข้าวเหนียวปิ้ง ดอกไม้สีเหลือง ธูป 15 ดอก เทียน 2 เล่ม  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  

 จ.ร้อยเอ็ด (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) นำท่านชม วัดป่ากุง หรือวัดประชาคม

วนาราม เจดีย์ขนาดใหญ่ ทำจากหินทรายธรรมชาติเป็นแห่งแรกในประเทศไทย นับเป็นแหล่งท่องเท่ียว

ทางศาสนสถานท่ีสวยงาม และยิ่งใหญ่ โดยจำลองแบบ การก่อสร้างมาจากบุโรพุทโธ ประเทศ

อินโดนีเซีย โดยก่อสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ครบรอบ 90 ปี พรรษา 60 ท่ีมาของการก่อสร้างเจดีย์หิน 

คราวเมื่อพระเดชพระคุณหลวงปู่ศรี มหาวีโร พระเกจิอาจารย์ฝ่ายกัมมัฏฐานช่ือดังแห่งภาคอีสานได้ไป

ปฏิบัติศาสนกิจจำพรรษาท่ี ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อ พ.ศ.2531 มหาเจดีย์หินทราย มีท้ังหมด 7 ช้ัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 ช่ัวโมง) ถึง กรุงเทพฯ พร้อม

ความประทับใจครั้ง  

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

หมายเหตุ: ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เป็นผู้จัดท่ีน่ังเท่าน้ัน โดยจัดสรรที่น่ัง

ตามลำดับการจองพร้อมชำระเงิน 

หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ , สายการบิน

การจราจร, การเดินทางช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่างๆ เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะ

ปรับเปล่ียนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม  

มาตรการดูแลป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ของเรา 

• ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง 

• ฉีดพ่นฆ่าเช้ือภายในยานพาหนะ และภายในห้องพัก 

• โต๊ะอาหาร มีการจัดท่ีนั่งแบบเว้นระยะห่าง ใช้ช้อนกลาง (Social Distancing) 



                             

• ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางภาครัฐเพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 

• บริการหน้ากากอนามัย-เจลแอลกอฮอล์ ท่านละ 1 ชุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เงื่อนไขการจอง 
 

 

 

เอกสารที่ประกอบการเดินทาง 

สำเนาบัตรประชาชน ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ ** 

 

อัตราบริการน้ีรวม 

• ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 

• ค่าบรกิารคนขับรถ และค่านำ้มัน 

• ค่าท่ีพัก 2คืน พักห้องละ2-3ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการหรอืเทียบเท่า 

• ค่าอาหารตามท่ีระบุในโปรแกรม ค่าเขา้ชม ตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวรข์้างต้น 

• ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการท่ีระบุสำหรบันกัท่องเท่ียวไทย 

• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

• เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

• ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยท่ี

บริษัททำไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย) ท้ังนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดท่ีมีการตกลงไว้กับบริษัท

ประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

อัตราน้ีไม่รวม 

• ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น 

• ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารท่ีนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ 

• ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ 

• ค่าอาหารสำหรับท่านท่ีทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม 

• ชาวต่างชาติชำระเพิ่ม 500 บาท 

• ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท  

เงื่อนไขการจอง 

มัดจำท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และชำระเงินคา่ทัวร์ส่วนท่ีเหลือก่อนวันเดนิทางอย่างน้อย 20 วัน(การไม่ชำระเงินคา่

มัดจำ หรอืชำระไม่ครบ หรอืเช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไมว่่าด้วยสาเหตุใด ผูจ้ัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการ

เดินทาง)   

เงื่อนไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์ 

• ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดท่ีลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน 

*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 

*ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ 



                             

หมายเหต ุ

• การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 20 ท่านขึ้นไป 

• บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้ 

• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเท่ียวบิน การล่าช้าของสายการ

บิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท้วง คำส่ังของเจ้าหน้าท่ีรัฐ และอื่นๆ ท่ีอยู่นอกเหนือ 

• การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย 

การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ท้ังส้ินแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น 

• ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ท้ังนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันท่ี

ไม่คงท่ี การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาท่ีกำหนดไว้ 

• เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละ

สิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 


