
 

 

 

2TH117: ทัวร์ไหว้ 7 พระธาตุ นครพนม 3 วนั 1 คืน (VAN) 

 

 

 แผนการเดนิทาง 
 

 

 

18.30น. จุดนดัพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7ออกเดินทางดว้ย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหนา้สู่ จ.
นครพนม 

19.00น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกนิกว่านี ้ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งส้ิน 
 
 
 
05.30 น. เดินทางถึง จ.นครพนม อิสระใหท้่านไดท้  าภาระกิจส่วนตวั 
 รับประทานอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหาร 
 น าท่านเดินทางไป วดัพระธาตุนคร หรือ วดัมหาธาตุ อ.เมืองตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้าโขง พระธาตุคู่บุญของผูท่ี้เกิด

วนัเสาร์ มีรูปแบบตามพระธาตุพนมองคเ์ดิม ภายในบรรจุพระอรหนัตสารีริกธาตุ พร้อมกบัองคพ์ระพุทธรูป
ทองค า และของมีค่าต่างๆ จากประชาชนผูมี้จิตศรัทธาถวายบรรจุเอาไวใ้นองคพ์ระธาตุ ปกปักรักษา เช่ือกนั
วา่ผูม้าสักการะจะไดอ้านิสงส์ส่งผลใหมี้บุญวาสนาเป็นเจา้คนนายคน 
น าท่านออกเดินทางสู่ อ.ธาตุพนม 

วนัแรก กรุงเทพฯ - จ.นครพนม 
 

วนัทีส่อง จ.นครพนม - วดัพระธาตุนคร - วดัพระธาตุพนม - วดัพระธาตุเรณูนคร - วดัพระธาตุศรีคูณ 



 

 

 

 น าท่านนมสัการ วดัพระธาตุพนมพระธาตุประจ าวนัเกิดของชาวปีวอก และเป็นพระธาตุประจ าวนัเกิดของ
ชาววนัอาทิตย ์ดว้ย ผูน้มสัการจะไดรั้บอานิสงส์มีบุญบารมี และมีคนใหค้วามเคารพนบัถือ 

12.00 น. บริการอาหารกลางวนั (2) ณ ร้านอาหาร 
 น าท่านเดินทางไป วดัพระธาตุเรณูนคร อ.เรณูนครพระธาตุคู่บา้นของชาวเรณูนคร เป็นพระธาตุของผูท่ี้เกิด

วนัจนัทร์ ใครไดก้ราบไหวจ้ะมีรูปงามผอ่งใส  
 เดินทางไป วดัพระธาตุศรีคูณ อ.นาแกเป็นพระธาตุคู่บุญของชาวเกิดวนัองัคาร ตรงกบัลกัษณะของคนท่ีเกิด

วนัองัคารซ่ึงจะเป็นนกัต่อสู้ มีน ้าอดน ้าทนเป็นเยีย่ม เช่ือวา่หากใครไดไ้ปสักการะจะไดอ้านิสงส์ มีศกัด์ิศรี
ทวคูีณ และจะเสริมพลงันกัสู้ใหมี้จิตใจเขม้แขง็ข้ึน ดา้นโชคลาภจะไดรั้บแจกส่ิงต่างๆ อยา่งไม่
คาดคิด (พิเศษรับวตัถมุงคลจากทางวดั) 

16.00 น. น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ โรงแรมเดอะริเวอร์ หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั เก็บสัมภาระ 
 อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (3)ณ ร้านอาหาร 
  น าท่านเดินทางกลบัท่ีพกั 

 
 

07.30 น. น าท่านเดินทางกลบัท่ีพกั รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของทีพ่กั 
 น าท่านเดินทางไป วดัพระธาตุมหาชัย อ.ปลาปากพระธาตุของผูเ้กิดวนัพุธ เช่ือกนัวา่ผูท่ี้ไปนมสัการพระธาตุ

มหาชยัจะประสบแต่ชยัชนะในชีวติ โอภาปราศรัยดี คา้ขายคล่อง พูดจามีคนเช่ือถือ 
10.00 น. น าท่านเดินทางไป วดัพระธาตุประสิทธ์ิ อ.นาหวา้พระธาตุวนัเกิดของชาววนัพฤหสับดี เช่ือวา่ผูท่ี้ไป

นมสัการพระธาตุประสิทธ์ิ จะไดรั้บอานิสงส์ส่งผลใหส้ัมฤทธิผลในการปฏิบติังาน 
11.00 น. น าท่านเดินทางไป วดัพระธาตุท่าอุเทน อ.ท่าอุเทนพระธาตุประจ าวนัเกิดของชาววนัศุกร์ อยูติ่ดริมฝ่ังแม่น ้า

โขง เช่ือกนัวา่ผูท่ี้เกิดวนัน้ีเป็นผูท่ี้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรครั์กอิสระรักสวยรักงาม ผูท่ี้ไปนมสัการพระธาตุ
แห่งน้ีจะไดรั้บอานิสงส์ใหชี้วติมีความรุ่งโรจน์ เปรียบเสมือนพระอาทิตยข้ึ์นยามรุ่งอรุณ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั (5) ณ ร้านอาหาร 
 น าท่านเดินทางกลบั กรุงเทพฯ 
 ระหวา่งการเดินทาง แวะซ้ือของฝาก และอสิระให้ท่านรับประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศยั 
23.00 น. ส่งคณะทวัร์เดินทางกลบั กรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

*************************************************************************** 
**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทางบริษทัจะ

ถือผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

วนัทีส่าม วดัพระธาตุมหาชัย - วดัพระธาตุประสิทธ์ิ - วดัพระธาตุท่าอุเทน – กรุงเทพฯ 



 

 

 

วนัเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
เด็กอายุ 4-11 ปี  
ราคาท่านละ 

พกัเดี่ยว 

04 - 6 กนัยายน 2563 4,200 3,900 800 
11 - 13 กนัยายน 2563 4,200 3,900 800 
18 - 20 กนัยายน 2563 4,200 3,900 800 
25 - 27 กนัยายน 2563 4,200 3,900 800 
02 - 04 ตุลาคม 2563 4,200 3,900 800 
09 - 11 ตุลาคม 2563 4,200 3,900 800 
16 - 18 ตุลาคม 2563 4,200 3,900 800 
23 - 25 ตุลาคม 2563 4,500 4,200 1,000 

30 ตุลาคม - 01 พฤศจิกายน 2563 4,200 3,900 800 
06 - 08 พฤศจิกายน 2563 4,200 3,900 800 
13 - 15 พฤศจิกายน 2563 4,200 3,900 800 
20 - 22 พฤศจิกายน 2563 4,200 3,900 800 
27 - 29 พฤศจิกายน 2563 4,200 3,900 800 
04 - 06 ธนัวาคม 2563 4,500 4,200 1,000 
11 - 13 ธนัวาคม 2563 4,200 3,900 800 
18 - 20 ธนัวาคม 2563 4,200 3,900 800 
25 - 27 ธนัวาคม 2563 4,200 3,900 800 
01 - 03  มกราคม 2564 4,500 4,200 1,000 
08 - 10 มกราคม 2564 4,200 3,900 800 
15 – 17 มกราคม 2564 4,200 3,900 800 
22 - 24 มกราคม 2564 4,200 3,900 800 
29 - 31 มกราคม 2564 4,200 3,900 800 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

รายละเอยีดอตัราค่าบริการ 

ลกัษณะการเข้าพกั 

ราคาขึน้อยู่กบัช่วงเทศกาล และวนัหยุดนักขัตฤกษ์ 
ราคา 

ผูใ้หญ่ พกั 2 ท่าน ราคาท่านละ 4,200 (ราคาเร่ิมตน้) 

เด็ก พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ *อายตุ  ่ากวา่ 3-11 ปี 3,900 

เด็ก พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 3,900 

เด็ก พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 3,500 

ผูใ้หญ่ พกัเด่ียว ราคาท่านละ 800 

เง่ือนไขการจอง มัดจ าท่านละ 2,000 บาท 
*** เม่ือช าระค่ามดัจ าแลว้ถือวา่รับทราบเง่ือนไขการจองทวัร์ทุกประการ *** 

ส่วนท่ีเหลือจ่ายก่อนเดินทาง 7 วนั 
 

อตัรานีร้วม 

 ค่ารถตูป้รับอากาศ VIP พร้อมน ้ามนั และคนขบัน าเท่ียวตลอดการเดินทาง 
 ค่าท่ีพกั 1 คืน (หอ้งละ 2-3 ท่าน แอร์ ทีว ีน ้าอุ่น) 
 ค่าอาหาร 5 ม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ี 
 ค่ากิจกรรมต่างๆ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุวงเงินประกนัท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขและ

ขอ้ตกลงของบริษทัประกนัชีวติ 
 

อตัรานีไ้ม่รวม 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
× ค่าทิปไกด ์คนขบัรถ พนกังานยกกระเป๋า 
× ค่าธรรมเนียมเขา้สถานท่ีของชาวต่างชาติท่ีเพิ่มเติมตามการจ่ายจริง 
× ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และหักณทีจ่่าย 3% (ในกรณขีอใบก ากบัภาษี) 

 



 

 

 

ส่ิงทีค่วรน าไป 

 ครีมกนัแดด  
 หมวก แวน่ตากนัแดด  
 รองเทา้สวมสบาย 
 ของใชส่้วนตวั 
 ยาประจ าตวั 
 กลอ้งถ่ายรูป 

เง่ือนไขการจองและส ารองที่น่ัง 

1. วางเงินมดัจ าภายใน 48 ชม. หลงัการจองท่านละ 2,000 บาทหรือ 50% ของราคาเตม็ 
2. ช าระส่วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 20 วนั 
3. หากจองก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 20 วนัตอ้งช าระเตม็จ านวน 100% 
4. หากไม่ช าระส่วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทาง 20 วนัถือวา่สละสิทธ์ิและไม่สามารถเรียกเงินมดัจ าคืนได ้
 

เง่ือนไขการเดินทาง 

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
2. ทางบริษทัจะถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญัหากท่านไม่สามารถท่องเท่ียวไดต้ามเวลาหรือสถานท่ี
ท่ีก าหนดไวใ้นโปรแกรมหรือไม่ใชบ้ริการส่วนใดส่วนหน่ึงพร้อมคณะทวัร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืน
ได ้
3. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆท่ีอาจเกิดข้ึนดว้ยเหตุสุดวสิัยเช่นการถูกปฎิเสธการเขา้เมืองการยกเลิก
หรือล่าชา้ของเท่ียวบินภยัท่ีอาจเกิดข้ึนตามธรรมชาติการจราจรและอุบติัเหตุต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึนไดร้วมถึงเหตุการณ์ทาง
การเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการรับผดิชอบของบริษทัฯ 
4. ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ
บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 
 
เง่ือนไขการยกเลกิการเดินทางของท่าน 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วนัข้ึนไปคืนเงินทั้งหมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนัคืนเงิน 50% ของจ านวนเงินท่ีช าระมาแลว้ในทุกกรณี 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-14 วนัขอสงวนสิทธ์ิยดึเงินค่าทวัร์ทั้งหมดในทุกกรณี 
* การเล่ือนการเดินทางตอ้งแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 20 วนัก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเล่ือนการเดินทางได ้



 

 

 

ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลกิโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่ 

1. รถโคช้ - คณะจองจ านวน (ผูใ้หญ่) ไม่ต ่ากวา่ 30 ท่าน 
2. รถตู ้12 ท่ีนัง่ - คณะจองจ านวน (ผูใ้หญ่) ไม่ต ่ากวา่ 10 ท่าน 
3. รถตู ้9 ท่ีนัง่ - คณะจองจ านวน (ผูใ้หญ่) ไม่ต ่ากวา่ 8 ท่าน 
 

 


