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ก ำหนดวันเดินทำง  

เมษำยน 64 
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อะเมซ่ิงอสีำน เท่ียวตัวปลวิ ชิลล์ 3 เมือง 
สกลนคร นครพนม มุกดำหำร 4 วนั 2 คนื 

“ สักกำระพระธำตุ เสริมสิริมงคล ปลำยทำงแห่งควำมสุข ริมฝ่ังโขง “ 
วันพฤหัส       กรุงเทพฯ – จ. สกลนคร 
 

22.00 น. คณะพร้อมกนั ณ จุดจอดรถ ป๊ัมน ้ำมนัปตท ดินแดง-วิภำวดี โดยมีเจำ้หนำ้ที่ของบริษทัคอยให้กำรตอ้นรับ 

22.30 น. ออกเดินทำงสู่ จงัหวดัสกลนคร โดยรถตูป้รับอำกำศ พร้อม บริกำรอำหำรว่ำง และน ้ำดื่มบนรถ  
 

วันศุกร์  จ.สกลนคร – ร้ำนครำมสกล – วัดถ ำ้ผำแต่น – พญำเต่ำงอย – วัดพระธำตุเชิงชุมวรวิหำร –  

             จ.นครพนม – พระธำตุพนม – พักนครพนม 1 คืน  
 

07.30 น. รับประทำนอำหำรเช้ำ เมนูชุดข้ำวเกรียบปำกหม้อ ร้ำนดังของจังหวัดสกลนครเปิดมำแล้ว 20 ปี 

 
09.00 น. ศูนย์รวมกำรท่องเที่ยววิถีผ้ำครำม ณ ร้ำนครำมสกล 

แหล่งผำ้ยอ้มครำมคุณภำพ ซ่ึงผำ้ฝ้ำยยอ้มครำมเป็นภูมิปัญญำที่สืบทอดมำจำกบรรพบุรุษ ที่ไดรั้บกำรถ่ำยทอดกนั 

มำแต่คร้ังปู่  ยำ่ ตำ ยำย โดยกำรทอผำ้ดว้ยมือไวใ้ชเ้อง และเป็นเอกลกัษณ์ของชำวภูไท บำ้นนำยำง ซ่ึงเรียกว่ำ “ผำ้ 
ฝ้ำยยอ้มครำม” ซ่ึงแต่เดิมจะเยบ็ดว้ยมือ เป็นเส้ือผำ้สวมใส่ส ำหรับผูห้ญิง ส่วนผูช้ำยจะทอเป็นผำ้ขำวมำ้ใส่นุ่งแบบ 

โจงกระเบนหรือผำ้เต่ียว  ร้ำนครำมสกล ขึ้นช่ือดำ้นสินคำ้แปรรูปจำกผำ้ครำมดีไซน์ทนัสมยั ชมขั้นตอนกำรท ำผำ้ 
ยอ้มครำม “ผำ้ผิวสวย” ที่ช่วยป้องกนัรังสียวีูชอ้ปสินคำ้ผลิตภณัฑจ์ำกผำ้ยอ้มครำมสกลนครนำนำชนิด ใน 

บรรยำกำศร่มร่ืนบำ้นไมใ้นสวน “ควำมสุขของคนไม่ใช่เเค่กำรมำซ้ือผำ้แต่เป็นกำรรับรู้เร่ืองรำวผำ้ผิวสวย” 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
อันซีนวัดสวยบนเนินเขำแห่งสกลนคร ณ วัดถ ำ้ผำแด่น 

วดัเก่ำแก่ที่มีอำยกุว่ำ 100 ปี เช่ือกนัว่ำในอดีตนั้นเป็นสถำนที่ที่หลวงปู่ มัน่ ภูริทตัโตและคณะครูบำอำจำรยส์ำย
วดัป่ำกรรมฐำน เคยธุดงคม์ำปักกลด บ ำเพญ็เพียรเมื่อในปี พ.ศ. 2483 ดว้ยควำมที่วดัน้ีตั้งอยูบ่นภูเขำสูง อยู่
ท่ำมกลำงธรรมชำติ ท ำให้สำมำรถชมทิวทศัน์รอบๆ และมองเห็นตวัเมืองสกลนครและทะเลสำบหนองหำรได้
แบบ 180 องศำเลย สักกำระองคพ์ญำนำคปรกขนำดใหญ่ที่มีรูปป้ันองคพ์ระสัมมำสัมพุทธเจำ้ประดิษฐำนอยูใ่ต้
เศียรพญำนำค 

 
เปิดต ำนำนขอพรส่ิงศักดิ์สิทธิ์ให้โชคลำภ พญำเต่ำงอย 

 ต ำนำนพญำเต่ำงอย ถูกเล่ำขำนกนัมำ 400ปีก่อน ลกัษณะส ำคญัของพญำเต่ำงอยคือเป็นเต่ำขนำดใหญ่ เกล็ดบน
หลังแต่ละเกล็ดมีรูปพระเกจิอำจำรย์ประดับตกแต่ง บนหลังพญำเต่ำงอยประดับดอกบัวป้ัน ในดอกบัวมี
สร้อยทอง พระ ของขลงัต่ำงๆ บรรจุไวพ้ร้อมฉำบปิดแน่นหนำ  รูปป้ันพญำเต่ำงอย เป็นที่สักกำระของชำวบำ้น 
โดยมีควำมเช่ือว่ำ ผูท้ี่เดินทำงมำกรำบไหว ้และขอโชคขอลำภกบัพญำเต่ำงอยนั้น จะไดโ้ชคลำภกลบัไป ไม่เจ็บ
ไขไ้ดป่้วย และเช่ือว่ำกำรมำสักกำระบูชำจะท ำให้อำยยืุนยำวมีโชคมีลำภกลบับำ้นไปทุกคน 

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวันเมนูอำหำรพืน้บ้ำน ณ ร้ำนอำหำรท้องถิ่น  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
บ่ำย สักกำระองค์พระธำตุเชิงชุม ปูชนียสถำนศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้ำนคู่เมืองสกลนคร 
 พระธำตุเชิงชุม ปูชนียสถำนศกัด์ิสิทธ์ิคู่เมืองสกลนครแห่งน้ีอยูท่ี่วดัพระธำตุเชิงชุมวรวิหำร เป็นศูนยร์วมจิตใจ

ของพุทธศำนิกชนในจงัหวดัสกลนคร   องคพ์ระธำตุสร้ำงขึ้นเพ่ือครอบรอยพระพุทธบำทของพระพุทธเจำ้ 4 
พระองค ์ ภำยในวิหำรยงัเป็นที่ประดิษฐำนของหลวงพ่อพระองคแ์สน พระพุทธรูปปำงมำรวิชยัศิลปะเชียงแสนที่
งดงำม  
วดัพระธำตุเชิงชุม  นบัเป็นดินแดนอนัศกัด์ิสิทธ์ิ ดงัค ำกล่ำวที่ว่ำ “จะมีคร้ังไหนที่ไดอ้ำนิสงส์มำกไปกว่ำกำรไดม้ำ
บูชำ พระธำตุที่สร้ำง ครอบรอยพระบำทแห่งพระพุทธเจำ้ถึง 4 พระองค”์ เช่ือกนัว่ำอำนิสงส์ในกำรนมสักำรพระ
ธำตุเชิงชุมนั้นจะก่อให้เกิดควำม เป็นสิริมงคลสูงสุดแก่ตนเองและครอบครัวให้มีควำมเจริญรุ่งเรือง แคลว้คลำด
ปรำศจำกอนัตรำย   รวมไปถึงกำรนมสักำรหลวงพ่อ พระองคแ์สน ที่เช่ือกนัว่ำให้พรในดำ้นโชคลำภ ให้มีเงินทอง
นบัหมื่นนบัแสน มีควำมมัง่มีศรีสุขในชีวิต ในทุกวนัจะมีประชำชนมำกรำบ ไหวพ้ระธำตุเชิงชุมและหลวงพ่อ
พระแสนเป็นจ ำนวนมำกทีเดียว 

น ำคณะเดินทำงสู่ จงัหวดันครพนม 

 
กรำบสักกำระ พระธำตุพนม ศำสนสถำนศักดิ์สิทธิ์ แห่งภำคอีสำน  
วดัพระธำตุพนม เป็นพระธำตุประจ ำปีเกิดของปีวอก และผูท้ี่เกิดวนัอำทิตย ์และยงัเป็นศำสนสถำนอนัศกัด์ิสิทธ์ิ
แห่งอีสำน พระบรมธำตุที่แสดงถึงควำมเจริญรุ่งเรืองทำงพุทธศำสนำของนครพนมมำแต่ โบรำณกำล 
พุทธศำสนิกชนที่ไดม้ำเย่ียมเยียนจำกทัว่สำรทิศทั้งสองฝ่ังแม่น ้ ำโขง ไดสื้บต่อควำมเช่ือกนัมำจำกบรรพบุรุษ ว่ำ
กนัว่ำหำกใครไดม้ำ นมสักำรพระธำตุครบ ๗ คร้ัง จะถือว่ำเป็น “ลูกพระธำตุ” เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หรือแมแ้ต่กำร
ไดม้ำกรำบพระธำตุพนม จ คร้ัง ที่ถือเป็น อำนิสงส์ผลบุญย่ิงนกั 



 
 
 
 
 
 
 
 

เย็น  รับประทำนอำหำรเย็นเมนูอำหำรพืน้บ้ำน ณ ร้ำนอำหำรท้องถิ่น 

 น ำท่ำนเดินทำงเขำ้เช็คอินที่พกั ณ โรงแรม Blu นครพนม หรือเทียบเท่ำ 
 
 

 

วันเสำร์      จ. นครพนม – น่ังรถรำงชมเมือง - ชมสำมตึกเหลือง – แหล่งเรียนรู้ประวัติศำสตร์นครพนม ––     

                  ลำนศรีสัตตนำครำช – พระธำตนุคร – อนุสรณ์สถำนประธำนโฮจิมินห์ – บ้ำนลุงโฮจิมินห์ –  

                 จ.มุกดำหำร - สะพำนมิตรภำพไทย-ลำว แห่งท่ี 2 – พักมุกดำหำร 1 คืน  
 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม และคืนห้องพกั  

 
09.00น. นั่งรถรำงชมเมืองนครพนม สัมผัสชีวิตริมฝั่งโขง 

➢ อำสนวิหำรวัดนักบุญอันนำหนองแสง ศูนยร์วมจิตใจของชำวหนองแสงที่โดดเด่นดว้ยสถำปัตยกรรมแบบ
ยโุรปที่งดงำม แนวตน้มะฮอกกำนีบนถนนศำลำกลำง  

➢ ชมสำมตึกเหลือง เอกลักษณ์ของเมืองนครพนม อำคำรเก่ำแก่ก่อสร้ำงรูปแบบสถำปัตยกรรมโคโลเนียล 

เป็น 3 สถำนที่ประวติัศำสตร์ที่น่ำสนใจ ควบคุมกำรก่อสร้ำงโดยคหบดีผูรั้บเหมำก่อสร้ำงเช้ือสำยเวียดนำม 
ช่ือ "โองกูบำ" มีช่ือไทยว่ำ "นำยสุนทร วิจิตรเจริญ" ประกอบไปดว้ย อำคำรกูบำเฮำ้ส์  สถำนที่ซ่ึงเต็มไปดว้ย
ควำมทรงจ ำ เย่ียมชมและรับฟังเร่ืองเล่ำบำ้นโบรำณ อำยกุว่ำ 104 ปี, หอสมุดแห่งชำติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนำงเจำ้สิริกิติ์  พระบรมรำชินีนำถ นครพนม อำคำรเก่ำแก่สีเหลืองสวยงำมที่สร้ำงดว้ยสถำปัตยกรรมผสม
ระหว่ำงสถำปัตยกรรมไทย ในรูปแบบโคโลเนียล, พิพิธภณัฑ์จวนผูว่้ำรำชกำรจงัหวดันครพนม  อำยุเก่ำแก่
กว่ำ 100 ปี ในปัจจุบันปรับปรุงให้เป็นพิพิธภัณฑ์และแหล่งท่องเที่ยวทำงประวตัิศำสตร์ที่ส ำคญัของชำว
นครพนมที่ภำคภูมิใจ- แวะถ่ำยรูปจุดเช็คอินบริเวณบำ้นเรือนเก่ำแก่ริมโขง  

➢ หอนำฬิกำเวียดนำมอนุสรณ์ โดดเด่นเป็นสง่ำ ตวัอำคำรสีชมพูสะดุดตำ สูงประมำณ 50 เมตร หอนำฬิกำแห่ง
น้ีสร้ำงขึ้นโดยชำวเวียดนำมในจังหวดันครพนม เพ่ือเป็นที่ระลึกก่อนยำ้ยกลบัเวียดนำมตำมท่ำนโฮจิมินห์ 
และเพื่อระลึกถึงไมตรีจิตของคนไทยและเป็นของขวญัแทนค ำขอบคุณ 

➢ วัดโอกำสศรีบัวบำน วดัเก่ำแก่คู่เมืองนครพนมที่ประดิษฐำนองค์พระต้ิวและพระเทียม พระทั้งสององค์มี
ควำมศกัด์ิสิทธ์ิและเก่ำแก่คู่ชำวแม่น ้ำโขง  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
สักกำระขอพร พญำศรีสัตตนำครำช องค์พญำนำค ๗ เศียรพ่นน ้ำ แลนด์มำร์คเมืองนครพนม  
เป็นองค์พญำนำคทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของภำคอีสำน ที่มีควำมสวยงำมและโดดเด่น มีน ้ ำหนักรวม 9,000กก. 
เป็นรูปพญำนำคขดหำง 7 เศียร ประดิษฐำนบนแท่นฐำนแปด เหลี่ยม กวำ้ง 6 เมตร ควำมสูงทั้งหมดรวมฐำน 15
เมตร สำมำรถพ่นน ้ ำได ้  เป็นสัญลกัษณ์ของควำมอุดมสมบูรณ์น ำพำควำมเจริญรุ่งเรือง สร้ำงขึ้นจำกควำมเช่ือ
ควำมศรัทธำของชำวไทยและชำวลำว 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน เมนูอำหำรพืน้บ้ำน ณ ร้ำนอำหำรท้องถิ่น  

 
 
บ่ำย พระธำตุงำมริมฝั่งโขง ณ พระธำตุนคร พระธำตุประจ ำวันเกิดวันเสำร์ 

หน่ึงในพระธำตุองคส์ ำคญัของจงัหวดันครพนม ประดิษฐำนอยูท่ี่ วดัมหำธำตุ สร้ำงเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2465 ภำยใน
บรรจุสำรีริกธำตุของพระอรหันต ์มีควำมสูง 24 เมตร ฐำนเป็นส่ีเหลี่ยมจตัุรัสกวำ้ง 5.85 เมตร สร้ำงเสร็จเมื่อ
ปี พ.ศ. 2465 โดยใช้เวลำสร้ำงประมำณสองปี จ ำลองแบบมำจำกพระธำตุพนม (องค์เดิม) ภำยในบรรจุพระ
อรหันตธำตุซ่ึงคน้พบจำกเจดียเ์ก่ำแก่ภำยในวดั 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

อนุสรณ์สถำนประธำนโฮจิมินห์ ถือเป็นจงัหวดัที่มีควำมสัมพนัธ์อนัดีกบัประเทศเวียดนำม รวมถึงเป็น เส้นทำง
ท่องเที่ยวทำงประวตัิศำสตร์ที่ส ำคญั  เน่ืองจำกของ ลุงโฮ  หรือ อดีตประธำนำธิบดีโฮจิมินห์   เคยเดินทำงเขำ้มำ
อยู่ในพ้ืนที่นครพนม ช่วงปี 2466 –2474    จึงท ำให้บำ้นนำจอกเป็นสถำนที่ส ำคญัดำ้นประวตัิศำสตร์ของชำว
นครพนม และชำวไทยเช้ือสำยเวียดนำม   
บ้ำนลุงโฮจิมินห์ เป็นสถำนที่ท่องเที่ยวและสถำนที่ที่ไดม้ีกำรจำรึกไวใ้นประวติัศำสตร์ ปัจจุบนับำ้นหลงัน้ีไดม้ี
กำรสืบทอดจำกรุ่นสู่รุ่นมำและเป็นสถำนที่แสดงประวตัิเก่ียวกบัลุงโฮรวมถึงบอกเล่ำเร่ืองรำวทำงประวตัิศำสตร์
และ เร่ืองรำวกำรใชชี้วิตของลุงโฮที่ประเทศไทยโดยในปัจจุบนั ภำยในบำ้นลุงโฮจะแบ่งบำ้นเป็น 2 หลงับำ้นหลงั
แรกตั้งอยู่ดำ้นหน้ำ  คือ บำ้นของเพ่ือนคนสนิทลุงโฮ ที่เขำ้มำเคลื่อนไหวจดัตั้ง ต่อมำกลำยเป็นที่พกัลุงโฮจุดแรก
ในจงัหวดันครพนม 

จำกนั้นน ำคณะเดินทำงสูง จงัหวดัมุกดำหำร 

 
 

จุดชมวิวสะพำนมิตรภำพไทยลำวแห่งที่ 2 
มีควำมยำวทั้งหมด 1,600 เมตร มีควำมกวำ้ง 12เมตร และมีช่องกำรจรำจร 2 ช่องทำง บริเวณดำ้นล่ำงสะพำนมีจุด
ชมวิวที่สำมำรถมองเห็นสะพำนทอด ถึงมีแลนดม์ำร์คที่โดดเด่น คือ รูปป้ันพญำนำคขนำดใหญ่ คือ พญำศรีมุกดำ
มหำ มุนีนีลปำลนำครำช ล ำตวัเลื้อยบริเวณเสำซ่ึงตั้งอยู่ติดกบัสะพำน มีควำมงดงำมน่ำเกรงขำมมำก นกัท่องเที่ยว
ที่มำยงัสะพำนแห่งน้ีตอ้งแวะมำกรำบไหวเ้พ่ือควำมเป็นสิริมงคลเยน็   

เย็น  สุดชิลล์ริมโขง รับประทำนอำหำรเย็นเมนูหมูจุ่มชุดโต๊ะ ณ ร้ำนอำหำรริมโขง บรรยำกำศเย็นสบำย 

 ไดเ้วลำสมควรน ำคณะเดินทำงเขำ้เช็คอินที่พกั ณ โรงแรมพลอย พำเลซ หรือเทียบเท่ำ  
 

วันอำทิตย์         จ. มุกดำหำร – ตลำดอินโดจีน – หอแก้วมุกดำหำร – วัดรอยพระพุทธบำทภูมโนรมย์ –  

                          ไร่ภำสทอง - กรุงเทพฯ 
 

07.00 น. บริกำรอำหำรเชำ้ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม และคืนห้องพกั  



 
 
 
 
 
 
 
 

เชำ้ แวะช้อปป้ิง ณ ตลำดอินโดจีน แหล่งรวมสินคำ้น ำเขำ้จำกนำนำประเทศ จ ำหน่ำยทั้งรำคำส่ง และปลีก ส่วนมำก
เป็นเส้ือผำ้ เคร่ืองนุ่งห่ม เซรำมิค เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ เคร่ืองอุปโภคและบริโภคต่ำงๆ รวมถึงสินคำ้พ้ืนเมืองของชำว
มุกดำหำร เช่น ผำ้ไหม ผำ้มดัหมี่ และสินคำ้ทอ้งถิ่นอื่นๆ 

 
จุดชมวิวตัวเมืองมุกดำหำรที่สวยที่สุด ณ หอแก้วมุกดำหำร  
หอแกว้มุกดำหำรสร้ำงขึ้นเพ่ือให้ประชำชนไดม้ำชมวิวตวัเมืองมุกดำหำรโดยเฉพำะ สร้ำงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ใน
พระรำชพิธีฉลองสิริรำชสมบตัิครบ 50 ปี พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช รัชกำลที่ 9 มีลกัษณะ
เป็นอำคำร 2 ชั้น ทรง 9 เหลี่ยม ลกัษณะเป็นอำคำร 2 ชั้น ทรงเกำ้เหลี่ยม ชั้น 1 เป็นพิพิธภณัฑ์จดัแสดงเก่ียวกบั
ประวติัศำสตร์มุกดำหำร เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นกำรด ำรงชีวิตของชำวมุกดำหำร ชั้นบนสุด สำมำรถชมทศันียภำพ
รอบตวัเมือง แม่น ้ำโขงและฝ่ังลำวไดอ้ยำ่งสวยงำม 

วัดภูมโนรมย์ หรือวัดรอยพระพุทธบำทภูมโนรมย์ นอกจำกจะเป็นศำสนสถำนเก่ำแก่ ภำยในวดั มีรูปป้ันพญำนำค
ขนำดใหญ่สวยงำมอลงักำร เป็นอีกหน่ึงแลนด์มำร์คใหม่ของมุกดำหำร  นอกจำกน้ีภำยในบริเวณวดัมีรอยพระ
พุทธบำทจ ำลอง พระเจำ้ใหญ่แกว้มุกดำศรีไตรรัตน์ ให้ไดส้ักกำระขอพรอีกดว้ย 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน เมนูอำหำรพืน้บ้ำน ณ ร้ำนอำหำรท้องถิ่นบรรยำกำศย้อนยุคริมชำยโขง  

 
บ่ำย  แวะไร่ภำสทอง สวนดอกไม้กลำงหุบเขำ ในถิ่นอีสำน 

โดดเด่นดว้ยกงัหันลมขนำดใหญ่ ท่ำมกลำงทุ่งดอกไมน้ำนำชนิด พร้อมถ่ำยรูปกบัหอไอเฟลจ ำลอง , ให้อำหำร
แกะ ปลำ กวำง มำ้ นก, ป่ันจกัรยำน หรือ ขี่มำ้ชมไร่, ป่ันเรือเป็ดแบบชิล ๆ อีกทั้งที่น่ียงัมีคำเฟ่ Phattong 

Cafe’ บริกำรอำหำร เคร่ืองด่ืมและจ ำหน่ำยของที่ระลึก รวมถึงผลผลิตทำงเกษตร 
ไดเ้วลำอนัสมควรออกเดินทำงกลบัสู่กรุงเทพฯ และแวะซ้ือของฝำกระหว่ำงทำง 



 
 
 
 
 
 
 
 

23.00  เดินทำงถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ พร้อมควำมประทบัใจ 
--------------------------------------------------------------- 

รำยกำรท่องเที่ยวและกิจกรรมอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถึงควำมปลอดภยัของท่ำนเป็นส ำคญั 

ส่ิงท่ีควรน ำติดตัวไปด้วย - กลอ้งถ่ำยรูป, เส้ือกนัหนำว, อุปกรณ์กนัแดด, หมวก แว่นตำ, รองเทำ้สวมใส่

สบำย, ยำประจ ำตวั 
 
 

ขอขอบคุณภาพประกอบความเขา้ใจ จากแหล่งขอ้มูลอา้งองิดา้นลา่ง เพือ่วตัถุประสงคใ์นการเชญิชวนคนไทยเทีย่ว
ไทย เพือ่ช่วยกระตุน้เศรษฐกจิทอ่งเทีย่วภายในประเทศ  

รา้นครามสกล, พญาศรสีตัตนาคราช, จุดชมววิสะพานมติรภาพไทยลาวแห่งที่ 2  

https://thailandtourismdirectory.go.th/ 
พญาเต่างอย https://www.facebook.com/TATNakhonphanom 

พระธาตุพนม https://sites.google.com/site/ronachaikeawudom/kar-dein.thang 

พพิธิภณัฑจ์วนผูว้่าราชการจงัหวดันครพนม, หอแกว้มุกดาหาร, วดัภูมโนรมย ์ https://i-san.tourismthailand.org 

หอนาฬกิาเวยีดนามอนุสรณ์ https://sites.google.com/site/tour56520477/wathnthrrm-hlak-

hlay-meuxng-fang 
พระธาตุนคร https://www.facebook.com/TATNakhonphanomFanpage 

อนุสรณ์สถานประธานโฮจมินิห ์ www.2nakhonphanom-go.th/travel/detail/44 , 

https://thai.tourismthailand.org, 
www.museumthailand.com/th/museum/Ho-Chi-Minh-house 
ไร่ภาสทอง https://www.facebook.com/ไร่ภาสทอง-มุกดาหาร-943953339072913 

 
 

ข้อแนะน ำส ำหรับกำรเดินทำง ในช่วงภำวะโควิด 19 
*สมำชิกตอ้งใส่หนำ้กำกอนำมยัตลอดกำรเดินทำง  
*ก่อนขึ้น-ลงรถทุกคร้ัง  ทำงบริษทัจะมีมำตรกำร วดัไข ้ และลำ้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอล ์ 
 
 
 

อตัราค่าบริการ เดินทางทุกวนัพฤหสั เดือนกมุภาพนัธ์-เมษายน 64 

 
 
 

ค่าบริการท่านละ (บาท) / ไมม่ีราคาเดก็ พกัเด่ียว เพ่ิม 

6,999.- 1,500.- 



 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม    
1. ค่ารถตูป้รบัอากาศ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง 
2. ค่ามคัคุเทศก์ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
3. ค่าทีพ่กั 1 คนื พรอ้มอาหารเชา้ (หอ้งละ 2-3ท่าน) 
4. ค่าเขา้สถานทีท่อ่งเทีย่ว ตามรายการทีร่ะบุ 
5. ค่าอาหารและเครือ่งดืม่ ตามรายการทีร่ะบุ 

6. ประกนัอุบตัเิหตุตามกรมธรรม์ (วงเงนิประกนั 1 ลา้นบาท ค่ารกัษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรอื อายุ 75-85 

ความคุม้ครองเหลอื 50% อายุต า่กว่า 1 ปี หรอื อายุเกนิ 85 ปีไม่คุม้ครอง ไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวัการถูกฆาตกรรม
หรอืถูกท ารา้ย) 
7. ค่าภาษมีูลค่าเพิม่ (ในกรณีตอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ากบัภาษ ีตอ้งแจง้ล่วงหนา้กอ่นการช าระเงนิ หากแจง้
ภายหลงัการช าระเงนิ ทางบรษิทัฯ จะไม่ออกยอ้นหลงัใหทุ้กกรณี)  

 
อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื่นๆ ทีน่อกเหนือรายการทวัรท์ีร่ะบุ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดื่ม ค่ารกัษาพยาบาล (ในกรณีทีเ่กดิ
จากการเจบ็ป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) หรอืเช่าจกัรยาน ค่ากจิกรรมผจญภยัต่างๆ  เป็นตน้ 

2. ค่าทิปไกดแ์ละพนักงานขบัรถ ท่านละ 300 บาท 

 
วิธีการจอง 
1. กรุณาแจง้รายละเอยีด วนัทีเ่ดนิทาง ชื่อผูจ้อง พรอ้มส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและช่องทางตดิตอ่ (เบอรม์อื
ถอื/ไลน์ไอด/ีอเีมล์) ส่งขอ้มูลทัง้หมดมายงัอเีมล์ หรอื ไลน์ 

2. เมื่อเจา้หน้าทีไ่ดร้บัขอ้มูลแลว้ จะตดิตอ่กลบั เพื่อยนืยนัการจอง พรอ้มรายละเอยีด 

3.ช าระค่าทวัรเ์ตม็จ านวน เพือ่เป็นการยนืยนัการจองจงึจะถอืว่าไดท้ าการส ารองทีน่ัง่เสรจ็สมบูรณ์ โดยการโอนเงนิ
เขา้ทางธนาคารของบรษิทัฯ ดงัรายละเอยีด หากไม่ช าระตามก าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ัง่ใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ การ
ช าระไม่ครบ ถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยไม่มเีงื่อนไข ทางผูจ้ดัมสีทิธยิกเลกิทวัรแ์ละขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ
ตามเงื่อนไขการยกเลกิ 
 

การยกเลิกการเดินทาง  
1. ขอสงวนสทิธิก์ารยกเลกิ เนื่องจากเป็นแพคเกจ็ราคาพเิศษ หากเกดิการเปลีย่นแปลงใดๆ ทีเ่ป็นเหตุสุดวสิยั อาท ิ

สภาพอากาศ การนดัหยดุงาน การปฏวิตั ิหรอือื่นๆ ลกูคา้สามารถปรบัเปลีย่นวนัเดนิทางในโปรแกรมนัน้ๆได้ 
2. ทางผูจ้ดัจะไมม่กีารคนืเงนิคา่บรกิารทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆ 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  

1. การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 6 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน ดงักลา่วทางบรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืเลื่อนการเดนิทางหรอืยกเลกิการเดนิทาง 
2. การเปลีย่นแปลงโปรแกรม อาจเกดิขึน้ได ้ตาม สถานการณ์ อาทเิช่น การเปลีย่นแปลงของสภาพอากาศ เป็นตน้  

ซึง่บรษิทัฯ และผูจ้ดั จะด าเนินการโดยรกัษาผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทาง ใหด้ทีีส่ดุ 
3. ขอสงวนสทิธิป์ฏเิสธความรบัผดิชอบค่าเสยีหายทีเ่กดิกบัชวีติ ร่างกาย การเจบ็ป่วย การถูกท ารา้ย ความตาย 

อุบตัเิหตุต่างๆ  สญูหายในทรพัยส์นิหรอือย่างอื่น การนัดหยุดงาน  ภยัธรรมชาต ิการก่อจลาจล การปฎวิตั ิ และอื่นๆ 

ทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม  
4. พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ดั  นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจ้ดัก ากบั  

5. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากบรษิทัขนส่ง  ผูเ้ดนิทางไม่
สามารถเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทัง้สิน้ ทัง้ค่าเสยีเวลา  ค่าเสยีโอกาส ค่าเสยีความรูส้กึ และคา่ใชจ้่ายที่
บรษิทัจ่ายไปแลว้ เป็นตน้    

6. ขอความร่วมมอืในเรื่องความประพฤตขิองคนเดนิทาง หากผูจ้ดัเหน็ว่าผูเ้ดนิทางประพฤตตินทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิ
อนัตรายตอ่ผูเ้ดนิทางอื่นๆ หรอืทรพัยส์นิ หรอืขดัขวางการปฏบิตัหิน้าทีข่องเจา้หน้าที่ (ตวัแทน) หรอืไม่ปฏบิตัติามค า
ชีแ้จงของเจา้หน้าที ่ (ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามทีเ่หน็สมควรเพือ่ป้องกนัไมใ่หค้วามประพฤตดิงักล่าว
ด าเนินตอ่ไป ซึง่รวมไปถงึการยบัยัง้ และปฏเิสธใหบ้รกิาร 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

   

 


