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วนัที ่1 

กรงุเทพฯ - บนิสูน่ครพนม - พระธาตพุนม - เรณูณคร - อโุมงคน์าคราช - พญาศรสีตัตนาคราช - สะพาน

มติรภาพไทย-ลาว 3 - ถนนคนเดนินครพนม 

 

05.30 พรอ้มคณะทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประต ู3 เคานเ์ตอร ์D 

 

07.05 สายการบนิไทยสมายลน์ าทา่นเดนิทางสูจั่งหวัดนครพนมเทีย่วบนิที ่WE30 

 

08.25 เดนิทางถงึสนามบนินครพนม น าท่านสักการะพระธาตุพนม ปูชนียสถานคู่บา้นคู่เมอืง ศูนยร์วมจติใจของชาว

นครพนม ณ วัดพระธาตพุนมวรมหาวหิาร 

 

 

 

10.15 น าท่านเดนิทางสู่ “เมอืงเรณูนคร” ถิน่ทีอ่ยูข่องชาวผูไ้ทยซึง่ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถิน่ไวเ้ป็น

อยา่งดอีาท ิธรรมเนยีมการตอ้นรับดว้ยการบายศรสีูข่วัญ 

 

10.45 แวะถ่ายรูปกับ “อุโมงค์นาคราช” แลนด์มาร์คของเสน้ทางจักรยานรมิแม่น ้าโขง ระยะทางรวมกว่า 307 เมตร 

เสมอืนเราไดป่ั้นลอดทอ้งพญานาคและยงัสามารถชมทัศนยีภาพของล าน ้าโขงไดก้วา้งไกล 



 

 

 

 

 

11.00 น าทา่นสู ่“วัดนักบญุอนันา” โบสถค์รสิตเ์กา่แกต่ัง้อยูบ่รเิวณถนนเรยีบรมิแมน่ ้าโขง กอ่สรา้งในปี ค.ศ. 1926 โดย

บาทหลวงเอดัวร ์น าลาภ โบสถแ์หง่นี ้เป็นสญัลักษณ์ของเมอืงทีม่คีนหลายเชือ้ชาตอิาศัยอยูร่วมกนั เชน่ คนญวน 

คนไทย คนจนี คนลาว โบสถม์ลีักษณะเป็นหอคอยคู ่เป็นยอดแหลมสงู 

 

 

 

12.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 

13.00 น าทา่นเขา้ชมสวนสาธารณะหาดทรายทองศรโีครตบรู 

สกัการะขอพร “พญาศรสีตัตนาคราช” พญานาค 7 เศยีร มคีวามเชือ่วา่หากเราไดม้าขอพร หรอืบนบานองคพ์ญา

ศรสีตัตนาคราช จะประสบผลส าเร็จตามทีต่ัง้ใจ 

 



 

 

 

 

 

15.00 น าทา่นถา่ยรปูกบั “สะพานมติรภาพไทย-ลาว 3” สะพานทีม่คีวามสวยงามโดยมวีวิขา้งหลังเป็นภาพภเูขาหนิปนู

ของประเทศไทยลาวลูกนอ้ยใหญ่ทีเ่รยีงรายสลับซบัซอ้น บรเิวณดา้นล่างสะพานมจีุดชมววิทีส่ามารถมองเห็น

สะพานไดจ้ากขา้งลา่ง 

 

18.00 รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 

19.00 หลังรับประทานอาหารเย็น น าท่านเดนิเล่น “ถนนคนเดนินครพนม” ณ บรเิวณชมุชนยา่นหอนาฬกิารมิฝ่ังแมน่ ้า

โขง 

 

20.00 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก Fortune River View Hotel Nakorn Phanom 

 

วนัที ่2 

อดุรธาน ี- ค าชะโนด - หนองคาย - ตลาดทา่เสด็จ 

 

08.00 น าคณะเดนิทางสู่ค าชะโนด ตัง้อยู่ในพืน้ทีว่ัดศริสิุทโธค าชะโนด เป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีช่าวบา้นทัง้ในจังหวัด

อดุรธานแีละใกลเ้คยีงใหค้วามเคารพนับถอืเป็นอยา่งมาก 

 

12.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 

13.00 เดนิทางถงึค าชะโนด วัดทีช่าวบา้นเชือ่วา่เป็นทีอ่ยูข่องพญานาคและเป็นทางเชือ่มตอ่เมอืงบาดาล ปกครองรักษา

โดยพญานาคราชปู่ ศรสีทุโธและองคแ์มศ่รปีทมุมานาคราชเทว ีและปกคลมุดว้ยผนืป่าค าชะโนดขนาดใหญอ่ยูท่ั่ว

บรเิวณ แตล่ะตน้ลว้นมอีายยุาวนาน ซึง่ในประเทศไทยมตีน้ค าชะโนดแบบนีเ้พยีงทีเ่ดยีวเทา่นัน้อกีทัง้ยงัม ี“บอ่น ้า

ศักดิส์ทิธิ”์ หรอื “บอ่ค าชะโนด” ทีต่ัง้อยู่กลางเกาะ มลีักษณะเป็นน ้าใตด้นิพุ่งไหลอยู่ตลอดเวลาและไมเ่คยลด



 

 

 

แหง้ลงเลย ระดับน ้าอยูแ่ค่ไหน ก็จะอยู่ระดับนัน้ไม่เปลีย่น ทัง้ยังเป็นจุดทีค่นนยิมเขา้มาสรงน ้ารูปปั้นพญานาค

และประชาชนสว่นใหญย่งัตักน ้าใสข่วด เพือ่เก็บกลับไปสกัการะเพราะเชือ่วา่เป็นสริมิงคลแกช่วีติ 

 

 

 

17.00 น าคณะเขา้ชอ้ปป้ิงซือ้ของฝากทีร่ะลกึที ่ตลาดทา่เสด็จ หรอืตลาดอนิโดจนี เดมิชือ่ ตลาดทา่เรอื เพราะกอ่นทีจ่ะ

มกีารสรา้งสะพานมติรภาพ ไทย-ลาว ประชาชนทัง้สองฝ่ังน ้า จะตอ้งใชเ้รอืในการสญัจรไปมา ท าการคา้ระหวา่ง

ชายแดนกนัอยา่งคกึคัก ตลาดทา่เสด็จ เป็นแหลง่ซือ้ขายผลติภณัฑจ์ังหวัดหนองคาย ทีม่สีนิคา้แทบทกุอยา่งที่

ตอ้งการ ในจังหวดัหนองคาย เชน่ อาหารพืน้เมอืง สนิคา้ OTOP ประจ าต าบล ของทีร่ะลกึ และของเครือ่งใช ้

ตา่งๆ ทีล่ว้นแลว้แตส่ามารถซือ้ไปเป็นของฝากได ้จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูถ่นนคนเดนิ รมิแมน่ ้าโขง เป็นตลาดที่

เลยีบตามล าน ้าโขงเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิง สนิคา้ตา่ง ๆ และยงัไดช้ม บรรยากาศรมิน ้าสวย ๆ ถา่ยรปูพระ

อาทติยต์ก 

 



 

 

 

 

18.00 รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 

19.00 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก The Maceo Hotel Nong Khai 

 

วนัที ่3 

วงัหนองบวัแดง - วดัผาตากเสือ้ - วดัป่าภกูอ้น - เดนิทางกลบักรงุเทพฯ 

 

08.00 น าท่านถ่ายรูปกับประตมิากรรมพญานาค 2 องค ์ณ ลานวัฒนธรรมรมิแม่น ้าโขงหนา้วัดล าดวน ตดิกับตลาดท่า

เสด็จเป็นลานวัฒนธรรมทีใ่ชจั้ดกจิกรรมต่างๆ ทีส่ าคัญของเมอืงหนองคาย เชน่  งานวันออกพรรษา และเป็นจุด

ชมบัง้ไฟพญานาคสดุฮติ เนือ่งจากเป็นทีป่ระดษิฐานปะตมิากรรมพญานาคอนัวจิติรงดงาม ทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุใน

หนองคายถงึ 2 องค ์จากนัน้น าทา่นสู ่ “วังหนองบวัแดง หรอื วังชมพู” ลอ่งเรอืชมความงามของบัวสชีมพูบาน

สะพร่ังเกอืบทั่วหนองน ้ามองดคูลา้ยมผีนืพรมสแีดงอมชมพ ูปอูยูท่ั่วผนืน ้า โดยมฉีากหลังเป็นทวิไมส้เีขยีวชอุม่ 

 

 

 

12.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 

บา่ย น าทา่นสูจ่ดุชมววิสกายวอลค์  วัดผาตากเสือ้ สถานทีป่ฏบิัตธิรรมทีม่ทีัศนียภาพสวยงาม ตัววัดตัง้อยูบ่นยอดเขา

สงูทา่มกลางธรรมชาตสิมบรูณ์สวยงาม เมือ่มองลงมาจากดา้นบน ไฮไลท ์คอื skywalk มองเห็นแมน่ ้าโขงกัน้อยู่

เบือ้งลา่งกัน้ระหวา่งประเทศไทยและลาว เป็นพืน้กระจกทีย่ืน่ออกมาจากหนา้ผา 

 



 

 

 

 

 

14.00 น าคณะเดนิทางสู่วัดป่าภูกอ้น ตัง้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาตป่ิานายูงและป่าน ้าโสม อันเป็นรอยต่อแผ่นดนิ 3 

จังหวัด คอือดุรธาน ีเลย และหนองคาย วัดนี้มพีระวหิารทีส่วยงามสะดุดตา ภายในวัดมพีระบรมสารรีกิธาตุบรรจุ

ในพระเกศพระร่วงโรจน์ศรบีรูพา เป็นศูนยร์วมจติใจของพุทธศาสนกิชนชาวอสีาน อกีหนึง่แห่ง จากนัน้เดนิทาง

เขา้สู่ต่ัวเมอืงอุดรธานี ระหว่างทางแวะบา้นนาคาเฟ่ คาเฟ่สุดชคิในจังหวัดอุดรธานีทีจ่ะพาทุกคนไปชมิอาหาร

อร่อยท่ามกลางธรรมชาต ิโดยคาเฟ่แห่งนี้มกีารผสมผสานความเป็นตะวันตกเขา้กับธรรมชาตขิองภาคอสีานได ้

อยา่งลงตัว 

 

 

17.00 น าทา่นเขา้สูส่นามบนิอดุรธานเีพือ่เดนิทางกลับกรงุเทพฯ 

 

19.20 ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ ดว้ยเทีย่วบนิที ่WE9 



 

 

 

 

20.25 เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิกรงุเทพฯ-นครพนม/อดุรธาน-ีกรงุเทพฯ สายการบนิไทยสมายล ์

 คา่รถโคช้มาตรฐานทอ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

 คา่อาหารกลางวัน คา่อาหารค ่า 

 คา่ประกนัการเดนิทางของคา่ประกนัการเดนิทาประกนัภยัอบุตัเิหตเุดนิทางของบรษัิทไทยประกนัภยั จ ากดั 

(มหาชน) เสยีชวีติ สญูเสยีอวัยวะ สายตาหรอื ทพุพลภาพสิน้เชงิ อบ.1 จ านวนเงนิเอาประกนัภยั และการ

รักษาพยาบาลตอ่อบุตัเิหตแุตล่ะครัง้ ตอ่คน ตอ่ระยะเวลาเดนิทาง ไมเ่กนิ 500,000 บาท 

 

 

 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์และไกดท์อ้งถิน่ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % 

 คา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 คา่ทปิคนขบัรถทอ้งถิน่ 

Period 
Tour fare 

adult 

Child 4-11 

With Bed 

Child 4-6 

No Bed 

SGL 

SUPP 

NO TKT 

ADL 

*26-28 พฤศจกิายน 

2563 
16,500.- 15,900.- 13,900.- +2,900.- 

 

-3,000.- 

 

 

 

28-30 พฤศจกิายน 2563 16,500.- 15,900.- 13,900.- +2,900.- 

*3-5 ธันวาคม 2563 18,000.- 16,900.- 14,900.- +2,900.- 

*10-12 ธันวาคม 2563 18,000.- 16,900.- 14,900.- +2,900.- 

17-19 ธันวาคม 2563 16,500.- 15,500.- 13,900.- +2,900.- 

*24-26 ธันวาคม 2563 18,000.- 19,900.- 14,900.- +2,500.- 

**31 ธ.ค. 2563 – 2 

ม.ค. 2564 
19,500.- 17,900.- 15,900.- +3,500.- 



 

 

 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิคา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพกั และคา่อาหารทีส่ัง่มาในหอ้งพักคา่อาหาร

และเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหารนอกเหนอืจากทีท่างบรษัิทจัดให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ เชน่ 

หากทา่นทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ทา่นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

 

 

 

เมือ่ออกตัว๋โดยสารแลว้ แลว้ไมส่ามารถท าการคนืเงนิคา่ทัวรไ์ดท้กุกรณี 

 
 
 

โปรดทราบ 

 
1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั )ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสา รของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู (
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1  คน  หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น  
7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้ -ออกประเทศ  เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้ -ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์  

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ /หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน   )ยกเวน้คา่วซีา่  (ก รณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่
สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง  )กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด (และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้  หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่



 

 

 

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14. โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนินการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 

 


