
 

 

                 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ก าหนดการเดินทาง  : 14-16 ต.ค. 65  

วนัศุกรท์ี่ 14 ต.ค. 65 (1) สนามบินดอนเมือง – นครพนม – พระธาตพุนม – ลานพญาศรสีตัตนาคราช –  

         ศาลปู่อือลือนาคราช – เกาะดอนโพธ์ิ – หินสามวาฬ 

05.30 น. พรอ้มกนัท่ี สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 อาคารผูโ้ดยสารขาออก ภายในประเทศ สายการบินนกแอร ์

(DD) เจา้หน้าท่ีบริษัทฯ คอยอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระก่อนออกเดินทาง  

07.40 น. เหินฟ้าสู่ จงัหวัดนครพนม โดยสายการบิน นกแอร ์ เท่ียวบินท่ี DD380 (ใชร้ะยะเวลาเดินทาง

โดยประมาณ 1.20 ชัว่โมง)  

09.00 น. เดินทางถึง สนามบินนครพนม หลงัจากรบักระเป๋าเดินทางเรียบรอ้ยแลว้  

 นําท่านไปสักการะ พระธาตุพนม ศาสนสถานอันศักด์ิสิทธ์ิแห่งอีสาน พระบรมธาตุท่ีแสดงถึงความ

เจริญรุ่งเรืองทางพุทธศาสนาของนครพนมมาแต่โบราณกาล พระธาตุพนมเป็นพระธาตุประจาํปีเกิดแห่ง

เดียวบนแผ่นดินท่ีราบสูง และยังเป็นพระธาตุประจาํวนัเกิดของผูท่ี้เกิดวนัอาทิตย์ ต่อไปยงั ลานพญาศรี

สัตตนาคราช แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ จ.นครพนม ประดิษฐานบน ริมฝั่งแม่น้ําโขง บนลานศรีสัตต

นาคราช หนา้สาํนักงานป่าไม ้ 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง           บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (ม้ือท่ี1) 

บ่าย  หลงัจากน้ันเดินทางสู่ บึงโขงหลง ขอพรศาลปู่อือลือนาคราช ตาํนานปู่ อือลือท่ีขอ้งเก่ียวกบับึงโขงหลงน้ัน 

เช่ือว่าเกิดจากการล่มเมืองของพญานาค เกิดจากความรักท่ีไม่สมหวงัระหว่างพญานาคกบัมนุษย ์ทําให้

เมืองท่ีเจริญรุ่งเรืองล่มสลาย ต่อไปล่องเรือบึงโขงหลงไหวข้อพรปู่ อือลือ วงัปู่ เจา้อือลือนาคราช ณ เกาะดอน

โพธ์ิ นําท่านต่อไปยงั วัดหว้ยหินแหบ มีหินกอ้นน้ีมีลักษณะท่ีคลา้ยคลึงกบัพญางูใหญ่เล่นน้ํา ในบึงน้ํา

กลางหุบเขา เป็นสถานท่ีท่ียงัไมค่่อยเป็นท่ีรูจ้กัมากนัก ชมพระอาทิตยต์ก ณ จุดชมวิวหินสามวาฬ โดยรถ

ของชาวบา้นทอ้งถ่ิน หินสามวาฬมีลกัษณะเป็นหินขนาดใหญ่ติดหน้าผาสงูแยกตวัเป็น 3 กอ้น หินสามกอ้น



 

 

น้ีจะดคูลา้ยกบัฝงูครอบครวัวาฬ ท่ีประกอบดว้ยพ่อวาฬ แมว่าฬ และลกูวาฬ ซ่ึงเรียกตามขนาดของหินแต่ละ

กอ้น พรอ้มนําท่านชมพระอาทิตยข้ึ์น จากน้ัน คณะเดินทางสู่กาํแพงภสิูงห ์ใหท่้านกราบนมสัการ หลวงพ่อ

พระสิงหส่ิ์งศกัด์ิสิทธ์ิของภสิูงห ์ณ ลานสิงหห์มอบ ซ่ึงมีกอ้นหินลกัษณะคลา้ยสิงหก์าํลงัหมอบอยู ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํา่             บรกิารอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร (ม้ือท่ี2) 

  พกัคา้งคืน ณ โรงแรม THE ONE บึงกาฬหรอืระดบัเทียบเทา่  

วนัเสารท์ี่ 15 ต.ค. 65 (2) วดัหว้ยหินแหบ – วดัอาฮงศิลาวาส – วดัโพธ์ิชยั- อุดรธานี - วดัป่าภูกอ้น  -  

     ทา้วเวสสุวรรณ อุดรธานี – ถนนคนเดนิอุดรธานี 

  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 3)  

08.00 น. หลงัจากน้ันเดินทางสู่จงัหวดัหนองคาย (ใชร้ะยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 2.30 ชัว่โมง) ไปยงั สะดือ

แม่น ้าโขง แก่งอาฮง ณ วดัอาฮงศิลาวาส จุดชม สะดือแม่น ำ้โขง”ถือว่าเป็นจุดท่ีแม่น้ําโขงมีความลึกท่ีสุด

ไม่สามารถวดัความลึกได ้กระแสน้ําไหลเช่ียวมากในฤดูน้ําหลากและมีกระแสน้ําไหลวนเป็นรูปกรวยขนาด

ใหญ่ ชาวบา้นเช่ือกนัวา่เป็น “สะดือแม่น้ําโขง” มีความกวา้งประมาณ 300 เมตร ในวนัข้ึน 15 คํา่เดือน 

11 จะมีนักท่องเท่ียวมาเท่ียวชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคเป็นจาํนวนมาก หลงัจากน้ันไปยงั วดัโพธ์ิชยั 

(พระอารามหลวง) จากเดิมช่ือวัดผีผิว”เน่ืองจากวดัน้ีเคยใชเ้ป็นท่ีเผาผีหรือเผาศพ ปัจจุบนัเป็นสถานท่ี

ประดิษฐาน หลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปขดัสมาธิราบปางมารวิชยั ท่ีหล่อดว้ยทองสุกอนัเป็นเน้ือทองคาํ

ถึง 92% ซ่ึงมีพระพุทธลกัษณะอนังดงามอย่างมาก ต่อไปยงัจงัหวดัอุดรธานี (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 

ชม.) 

 

 

 



 

 

 

 

  

  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (ม้ือท่ี 4) 

บ่าย นําท่านเดินทางไปยงั วดัป่าภูกอ้น ตั้งอยูใ่นเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายงูและป่าน้ําโสม เป็นท่ีท่ีเต็มไปดว้ย

ธรรมชาติ มีตน้ไม ้ลําธาร สัตวป่์า และตน้ไมน้านาชนิด วิหารของวดัป่าภูกอ้น งดงาม ตระการตาแก่

นักท่องเท่ียวชาวไทยและต่างชาติ โดยพระวิหารมีลกัษณะเป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกตส์มยัรตันโกสินทร ์ 

นําท่านไปศาลหลกัเมืองอุดรธานี ไหวข้อพรทา้วเวสสุวรรณ (ทา้วเวสสุวัน)  8 ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิของเมือง

อุดรธานี ในตาํราโบราณไดก้ล่าวไวว้า่ผูใ้ดตอ้งการ ความเจริญในลาภยศ ทรพัยสิ์นเงินทอง อาํนาจวาสนา 

สงูสุดทางมหาเศรษฐีมีทรพัย ์ลาภยศ สรรเสริญสุข ไหลมาไม่ขาดสาย และขจดั ภตูผีปีศาจ สิ่งอปัมงคลไม่

กลา้เขา้มารบกวน และช่วยบนัดาลโชคลาภโภคทรพัยใ์หแ้ก่ผูบ้ชูา ต่อไปยงัถนนคนเดินอุดรธานี 

อิสระอาหารคํา่ ณ ถนนคนเดิน เพื่อใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

 

 

 

 

 

 

 พกัคา้งคืน ณ โรงแรม BELLE GRAND HOTEL ( ) หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัอาทิตยท์ี่ 16 ต.ค. 65 (3) เกาะค าชะโนด – บ่อเกลือบา้นดงุ - ตลาดผา้นาข่า – สนามบินอุดรธานี – กรุงเทพฯ 

บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 5) 

07.00 น. นําท่านเดินทางไปยงั เกาะค าชะโนด เช่ือกนัว่าเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิและดินแดนล้ีลบั จุดเช่ือมต่อระหวา่ง

เมืองบาดาลและโลกมนุษย ์สถานท่ีแห่งน้ีปรากฏในตาํนานพื้ นบา้นท่ีเช่ือกนัว่าเป็นท่ีสิงสถิตของพญานาค

ราชปู่ ศรีสุทโธ และองคแ์ม่ศรีปทุมมานาคราชเทวี และส่ิงล้ีลบัต่างๆ เป็นท่ียึดเหน่ียวจิตใจรวมศรทัธาของ

คนในจงัหวดัอุดรธานีและอีสานตอนบน คาํชะโนดมีลกัษณะเป็นเกาะลอยน้ํา เมื่อเขา้มาถึงภายในพื้ นท่ีของ

คาํชะโนด จะรูสึ้กไดถึ้งความร่มร่ืน ร่มเย็น เพราะปกคลุมไปดว้ยตน้ชะโนดทัว่บริเวณ ใหท่้านไดก้ราบไหว้

ศาลเจา้ปู่ ศรีสุทโธขอโชค ขอพร ขอลาภ ตามอธัยาศยั 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

เท่ียง          บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (ม้ือท่ี 6) 

บ่าย ต่อไปยงับ่อเกลือบา้นดุง สปาธรรมชาติบาํบดั ดว้ยน้ํารอ้นจากธรรมชาติ พลงังานแสงอาทิตยใ์นนาเกลือ 

เกลือสินเธาวน้ั์นมีแร่ธาตุอยูห่ลากหลายชนิดมีคุณสมบติัไม่ทาํใหผิ้วแหง้ ผิวชุ่มช้ืนและโคลนสามารถนํามา

พอกตวัหมกัตวั ใหท่้านแช่เทา้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย 

 

 

 

 

 

 

 

ชอ้ปป้ิงของฝากผา้ ณ ตลาดผา้นาข่า จาํหน่ายผา้หมี่ขิดหรือผา้ไหมลายขิด ซ่ึงแต่ละผืนผ่านการทอเก็บขิด 

ลวดลายของขิดแต่ละลายจะมีรูปแบบท่ีสวยงามและผลิตภัณฑ์จากผ้าขิด เช่น เส้ือ กางเกง กระโปรง 

ผา้พนัคอ หมอนอิงและสินคา้ท่ีระลึก จนไดเ้วลาอนัควร นําท่านเดินทางสู่สนามบินอุดรธานี 

17.30 น. เหินฟ้าสู่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน นกแอร ์ เท่ียวบินท่ี DD307 (ใชร้ะยะเวลาเดินทาง

โดยประมาณ 1 ชัว่โมง )  

18.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ....พรอ้มความประทบัใจ  

หมายเหตุ   1. โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงขึ้ น-ลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กับ

ผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ีท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิเช่น ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่

ทานอาหารบางม้ือ เพราะคา่ใชจ้า่ยทุกอยา่ง ทางบริษัทฯ ไดช้าํระคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยกอ่นเดินทางเรียบรอ้ยแลว้ 

 

เม่ือท่านช าระค่าทวัรถื์อว่าท่านไดท้ าความเขา้ใจในเง่ือนไขของทวัรเ์รียบรอ้ยแลว้ 

 

อตัราค่าบรกิาร 
 



 

 

ผูใ้หญ ่(โครงการทวัรเ์ทีย่วไทย) พกัเดี่ยว เพิม่ท่านละ 

ทา่นจา่ยเพียง 

รฐัฯออกให ้

ค่าทวัรร์วม 

7,500.- 

5,000.- 

12.500.- 

 

   2,000.- 

 

 

 

อตัราค่าบรกิารน้ี รวม 

1. ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั สายการบินนกแอร ์(DD) รวมน้ําหนักสมัภาระโหลด 20 กก. ถือข้ึนเคร่ือง  7 กก.  

2. ค่าพาหนะ รถตูป้รบัอากาศ  

3. ค่าโรงแรมท่ีพกั ตามระบุในรายการ หอ้งละ 2 ท่าน  

ในกรณีหอ้ง TWIN BED (เตียงเด่ียว 2 เตียง) เต็ม ทางบริษัทจะปรบัเป็นหอ้ง DOUBLE BED (เตียงใหญ่ 1 เตียง) แทน 

โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า หรือหากตอ้งการพกัแบบ DOUBLE BED แต่หอ้งของโรงแรมเต็ม ทางบริษัทขอปรบัเป็น

หอ้ง TWIN BED แทน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าเช่นกนั กรณีพกัแบบ TRIPLEROOM 3 ท่าน 1 หอ้งท่านท่ี 3 อาจ

เป็นการเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟกูท่ีนอน แลว้แต่ทางโรงแรมน้ันๆ 

4. ค่ามคัคุเทศกอ์าํนวยความสะดวก 

5. ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามท่ีระบุในโปรแกรมท่องเท่ียวค่าบริการน้ําด่ืม Hand Cleanser Spray และหน้ากากอนามยั ฯลฯ 

ระหวา่งการเดินทาง 

 

 

6. ค่าประกนัการเดินทาง ครอบคลุมถึงอาหารเป็นพิษ  

 • จาํนวนเงินเอาประกนัภยั  1,000,000 บาท 

 • ค่ารกัษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ  500,000  บาท 

 • ค่ารกัษาพยาบาลเน่ืองจากอาหารเป็นพิษ 100,000 บาท 

7. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 

 

อตัราค่าบรกิารน้ี ไม่รวม 

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่นอกเหนือจากรายการ ค่ามินิบารใ์นหอ้ง ค่าโทรศพัท ์

ค่าซกัรีด ฯลฯ 

2. ค่าใชจ้า่ยอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากท่ีระบุในโปรแกรม 

3. ค่าทิป ตามความพึงพอใจของผูเ้ดินทาง 

4. ค่าทิปไกด ์และ คนขบัรถ ทา่นละ 300 บาท/ทริป     



 

 

5. ค่าอาหารสาํหรบัท่านท่ีท่านเจ มงัสวิรติั และอาหารสาํหรบัมุสลิม 

 

เง่ือนไขการใชสิ้ทธ์ิ 

1. กรุณาส่งสาํเนาบตัรประชาชน และหมายเลขโทรศพัทข์องผูเ้ดินทางท่ีผกูกบัแอป “เป๋าตงั”        ของผูเ้ดินทางมายงัไลน์ 

แผนกจอง (1ท่าน/1สิทธ์ิ)  

2.  แผนกรบัจองแจง้ยนืยนัโปรแกรม พรอ้มจาํนวนเงินท่ีท่านตอ้งชาํระผ่าน “เป๋าตงั”  

3.  บริษัทจะดาํเนินการรบัเงินค่าทวัรผ่์าน “เป๋าตงัค”์ ของท่าน เฉพาะในส่วนท่ีเหลือจากรฐัจา่ยใหท่้าน 40% (ไมเ่กิน

5,000 บาท) พรอ้มออกใบเสร็จรบัเงิน รวม VAT 7% แต่ทั้งน้ีตอ้งดาํเนินการก่อน 23.59 น. ของวนัท่ีใชสิ้ทธ์ิ 

4.  เม่ือใชสิ้ทธ์ิแลว้ ท่านไมส่ามารถยกเลิกการเดินทางในทุกกรณี ยกเวน้ รฐัประกาศใหส้ามารถเล่ือนการเดินทางได ้

5.  ผูเ้ดินทางตอ้งมุง่ปฏิบติัตามเง่ือนไข พรอ้มแสดงหลกัฐานการรบัวคัซีน และผลตรวจโควิดจากสถานพยาบาลตามท่ีแต่ละ

ท่ีจงัหวดักาํหนด 

6.  ผูเ้ดินทางตอ้งเดินทางตามโปรแกรมท่ีกาํหนดเท่าน้ัน ไม่สามารถยกเลิก หรืองดบริการใดบริการหน่ึง ซ่ึงเป็นไปตาม

เง่ือนไขของรฐั 

7.  บริษัทขอความร่วมมือ ถ่ายภาพหมูใ่นบางจุดท่องเท่ียว เพ่ือประกอบการพิจารณาเบิกจา่ยในส่วนท่ีรฐัฯจา่ยให ้

8.  บริษัทไมร่บัผิดชอบค่าเสียหาย หรือ ยกเลิกการเดินทางท่ีเกิดจากเหตุสุดวสิยั อาทิ ภยัธรรมชาติ การประทว้ง  

การนัดหยุดงาน ฯลฯ 

9.  บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางขั้นตํา่ ไมค่รบตามจาํนวนท่ีกาํหนด 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรการทอ่งเที่ยววิถีใหม่แบบ New Normal ป้องกนัโควิด-19 เพื่อความปลอดภยั ท่องเที่ยวอุ่นใจ 

1.  ภายในรถตูโ้ดยสาร พนักงานขบัรถจะมีการทาํความสะอาดภายในรถดว้ยยาฆ่าเช้ือ-แอลกอฮอลอ์ยา่งสมํา่เสมอ 

2.  ลกูคา้ตอ้งสวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลาเมื่อตอ้งอยูใ่นท่ีชุมชน และภายในรถตู ้

3.  รถตูโ้ดยสารจะไม่มีการจอดแวะใหล้กูคา้ลงระหว่างทางในจงัหวดัท่ีเป็นพื้ นท่ีเส่ียงทุกกรณี จะจอดเฉพาะจุดท่ีปลอดภยั

เท่าน้ัน 

4.  เจา้หน้าท่ีจะมีเจลลา้งมือ และหนา้กากอนามยัประจาํอยูบ่นรถ  



 

 

5.  รบัประทานอาหารโดยเนน้การใชช้อ้นกลาง  

6.  หากสถานท่ีใดมีการปิดทาํการ เจา้หน้าท่ีจะพาลกูคา้ท่องเท่ียวสถานท่ีอ่ืนทดแทนตามความเหมาะสม 

7. ระหวา่งการท่องเท่ียวลกูคา้ตอ้งปฎิบติัตามคาํแนะนําของเจา้หน้าท่ีอยา่งเคร่งคดั เจา้หน้าท่ีสามารถปฎิเสธการ 

 

 

 

 

 


