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โปรแกรมการเดนิทาง 

07.00 น. พรอ้มกันที่ สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกสายการบนิแอร์เอเชีย (FD)พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ 
คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ (มมีคัคเุทศกอ์อกเดนิทางพรอ้มคณะ)   

เชา้  บรกิาร S&P Box Set (1) 

08.30 น. น าทา่นเดนิทางสู ่จงัหวดันครพนมโดยเทีย่วบนิที ่FD3398 

10.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนินครพนม จากนัน้น าท่านเดนิทางไปยัง วัดเขามโนรมย ์หรอื วัดพระบาทมโนรมย์ใหทุ้กท่าน
ไดเ้ทีย่วชม “องคพ์ญาศรมีุกดามหามุนีนีลปาลนาคราช” รูปปันพญานาคสวยอลังการบนภูเขาสงู พรอ้มสักการะสิง่

ศักดิส์ทิธิค์ูบ่า้นคูเ่มอืงของชาว จ.มกุดาหาร 

 

เทีย่ง            รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหาร (2) 
ว ัดบรรพตคีรี  (ภู จ้อก้อ ) อ .หนองสู ง  จ . มุ ก ด าหา ร 

พุทธศาสนิกชนยังคงหล่ังไหลเขา้สักการะรูปเหมือนหลวงปู่
หลา้ เป็นจ านวนมาก วดับรรพตครี ี(ภูจอ้กอ้) ตัง้อยูบ่นภูเขา 

ในเขตอ า เภอหนองสูง  จั งห วัดมุกดาหาร   ตอ้งขึ้น บัน

ใด 260 ขัน้ วัดนี้เคยเป็นที่พ านักของหลวงปู่ หลา้ เขมปัตโต 
พระเถราจารย ์สายวปัิสสนากรรมฐาน ภายหลังหลวงปู่ หลา้ ละ

สงัขาร ไดม้กีารจัดสรา้ง “เขมปตัตเจดยี”์ บรรจุอัฐ ิสรา้งเสร็จ
เมื่อ พ.ศ.2542 เป็นเจดยีท์รงระฆังคว ่า ชัน้บนเป็นพพิธิภัณฑ์

แสดงประวัต ิผลงาน และเครือ่งอัฐบรขิารสว่นตัว ประดษิฐาน

หุ่นขีผ้ึง้จ าลองของหลวงปู่ หลา้ เขมปัตโต ใหพุ้ทธศาสนิกชน 
ไดม้ากราบไหว ้สกัการะบชูา 

เย็น   รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร (3) 
หลังมือ้อาหารน าทา่นเดนิทางชมความงามของสะพานมติรภาพ ไทย-ลาว สะพานแหง่ทีเ่ป็นสะพานเชือ่มต่อ

ระหวา่ง จ.มุกดาหารกับแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว พรอ้มอสิระชอปป้ิง ณ ถนนคนเดนิ  

ทีพ่กั  โรงแรมรเิวอร ์ซติ ี ้มกุดาหาร **หรอืเทยีบเทา่** 
 

 
 

วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง–สนามบนินครพนม-จ.มกุดาหาร  
              - วดัมโนรมย ์– วดัภจูอ้กอ้ - ถนนคนเดนิ   
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (4)  
08.30 น. หลังอาหารน าทุกทา่นเดนิทางเขา้สูน่ครพนมโดยใชเ้วลาประมาณ 1 ชั่วโมง 

09.30 น.  น าท่านชม วัดพระธาตุพนมวรมหาวหิาร นมัสการพระธาตุพนม พระธาตุประจ าปีวอกและวันอาทติย์ ขอพรสิง่

ศักดิส์ทิธิเ์พือ่เป็นสริมิงคลแกตั่วเอง  พระธาตุพนม พระธาตุประจ าวันเกดิ วันอาทติย ์พระธาตุพนม ตัง้อยู่รมิฝ่ังโขง 
ณ วัดพระธาตุพนมวรมาหาวหิาร อ าเภอธาตุพนม เป็นพระธาตุประจ าของเกดิปีวอก และคนเกดิวันอาทติย ์เชือ่กัน

ว่า ถา้ใครไดม้านมัสการพระธาตุครบ 7 ครัง้ จะถอืว่าเป็น “ลูกพระธาตุ” ไดร้ับอานสิงคบ์ุญบารม ีมคีนเคารพนับถอื 
ชวีติด ีเจรญิรุ่งเรอืง 

การบชูา : ขา้วตอก ขา้วเหนยีวป้ิง น า้อบ ดอกไมส้แีดง ธูป 6 ดอก เทยีน 2 เลม่ 

 

 
 

 

จากนัน้น าท่านสู ่พระธาตุเรณูนคร ประดษิฐานอยูวั่ดพระธาตุเรณู ณ บา้นเรณูนคร องคพ์ระธาตจุ าลองมาจาก องค์
พระธาตพุนมองคเ์ดมิ แตม่ขีนาดเล็กกวา่ สรา้งเมือ่ปี พ. ศ. 2461 โดยพระอุปัชฌายอ์นิภมูโิย สงู 35เมตร กวา้ง 8.37 

เมตร สิง่ ของบช ูาพระธาตขุา้วตอก น ้าอบ ขา้วเหนียวป้ิง ดอกไมส้เีหลอืงธูป 15 ดอก เทยีนขาว 2 เลม่ มจี าหน่าย
ทีศ่าลาใกลอ้งคพ์ระธาต ุ และทีศ่าลา แหง่นี้ยังมจี าหน่ายวัตถมุงคลอกีดว้ยเชือ่กันวา่คนทีเ่กดิวนัจันทรม์ักเป็นคนมี

เสน่หใ์ครไดก้ราบไหวจ้ะมรีูปงามผอ่งใส ตรงกับลักษณะของเทพประจ าวนัจันทรน่ั์นเอง 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (5)  
หลังอาหารน าท่านสู ่พระธาตมุหาชยั สักการะพระธาตุประจ าวันเกดิของผูท้ีเ่กดิวันพุธ หลังจากนัน้น าทกุทา่น

สกัการะสิง่ศักดิส์ทิธิค์ูบ่า้นคูเ่มอืงชาว จ.นครพนม นัน้คอืแลนดม์ารค์พญานาค หรอื พญาศรสีตัตนาคราช 
 

 
เย็น   รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร (6)  

หลังอาหาร ไดเ้วลาอันสมควร น าทุกท่านเขา้สูท่ีพ่ัก 
โรงแรม ฟอรจ์ูนววิโขง***หรอืเทยีบเท่า***  

อสิระ เดนิถนนคนเดนิตามอัธยาศัย 

วนัทีส่อง  มกุดาหาร-สกัการะพระธาตพุนม-เรณูนคร-นครพนม 
-แลนดม์ารค์พญานาคหรอืพญาศรสีตัตนาคราช 

พระธาตพุนม 

 

พระธาตเุรณูนคร 
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เชา้             รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (7) 

จากนัน้เช็คเอาทอ์อกจากโรงแรม  
น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนินครพนม เพือ่เดนิทางกลับกรุงเทพฯ 

10.25 น. ออกเดนิทางจากสนามบนินครพนม โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD3399 

11.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ ... พรอ้มความประทับใจ 
 

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

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 2-3 ท่าน 
พกัเด่ียวเพ่ิม 

เดือน ตุลาคม 2564 
31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2564 7,999.- 1,500.- 

เดือน พฤศจิกายน 2564 
5 – 7 พฤศจิกายน 2564 7,999.- 1,500.- 
19 – 21 พฤศจิกายน 2564 7,999.- 1,500.- 
26 – 28 พฤศจิกายน 2564 7,999.- 1,500.- 

เดือน ธนัวาคม 2564 
3 – 5 ธนัวาคม 2564 8999.- 1,500.- 
10 – 12 ธนัวาคม 2564 8999.- 1,500.- 
24 – 26 ธนัวาคม 2564 9999.- 1,500.- 

*ราคาข้างต้นยงัไม่มีการจองตัว๋เคร่ืองบินไว้ ลูกค้าต้องแจ้งก าหนดวนัเพื่อการเชค็ราคา* 
 

* กรณีพัก 3 ท่าน/หอ้ง ทางโรงแรมจะท าการเสริมเตียงไดเ้ท่านั้น *  
การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 8 ทา่น ตอ่ 1 คนัรถตู ้ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
*คา่บรกิารขา้งตน้ ยังไมร่วมคา่ทปิคนขับรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 300 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น* 

เน่ืองจากราคาขา้งตน้ใชส้ายการบินตน้ทุนต ่า (Low Cost) หลังจากจองที่น่ังแลว้จะตอ้งท าการซื้อภายใน 
 24 ชั่วโมง ตั๋วที่ซื้อแลว้ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทาง หรือเปลี่ยนผูเ้ดินทาง หรือขอคืนเงินได  ้

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มค่าภาษีสนามบนิรายการทัวรข์า้งตน้  

 คา่พาหนะ (รถตู)้ ตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบุ 

 ค่าอาหารตามทีร่ะบุในโปรแกรม โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชนข์อง

ลกูคา้เป็นส าคัญ 
 คา่โรงแรมทีพ่ักระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตอ่หอ้ง กรณีทีพ่ัก 3 ทา่น เป็นการนอนเตยีงเสรมิ 1 ทา่น 

 คา่ไกดน์ าเทีย่วคอยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพื่อ

คุม้ครองสขุภาพกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 น ้าหนักกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรัม (ตอ่คน) 

 

วนัทีส่าม   จ.นครพนม(สนามบนินครพนม) – จ.กรงุเทพฯ 
สนามบนิดอนเมอืง 
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่น ้าหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครือ่ง (สายการบนิคดิคา่น า้หนกั495 บาท /20กโิลกรมั)  

 ค่าใชจ่้ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มนิิบาร์ในหอ้ง 

รวมถงึคา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
  ค่าใชจ่้ายทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเที่ยวทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การ

ปฏวัิต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุ
สดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

  คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่ว ทา่นละ 300 บาท  

 

 
เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระมดัจ าคา่ทวัร ์จ านวน 5,000 /ทา่น   พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน เพือ่ส ารองทีน่ ัง่ 

2. ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระเงนิค่าบรกิารส่วนทีเ่หลอืท ัง้หมดก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนั กรณีผูเ้ดนิทางไม่ช าระเงนิ 

หรอืช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด ใหถ้อืวา่ผูเ้ดนิทางสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ
เสาร ์เวลา 8.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 8.00 น. – 15.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่

รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

 
เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง ตอ้งแจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์
อักษร ทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิผา่นทางโทรศัพทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. การคนืเงนิมเีงือ่นไขดังนี้ 

2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน ขึน้ไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจ านวน โดยหักค่าใชจ่้ายที่เกดิขึน้ตามจริง เช่น ค่าต๋ัว
เครือ่งบนิทีอ่อกไปแลว้ คา่ทีพ่ัก คา่รา้นอาหาร คา่ยานพาหนะ หรอืคา่ใชจ่้ายอืน่ๆทีเ่กดิขึน้  

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 15 - 29 วัน คนืเงนิคา่ทัวร ์50% ของคา่ทัวรท์ีลู่กคา้ช าระแลว้ โดยหักคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ตาม
จรงิ เชน่ คา่ต๋ัวเครือ่งบนิทีอ่อกไปแลว้ คา่ทีพ่ัก คา่รา้นอาหาร คา่ยานพาหนะ หรอืคา่ใชจ่้ายอืน่ๆทีเ่กดิขึน้  

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 0 - 14 วัน ไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

 
เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 
2. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 

ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวสว่น
ใหญเ่ป็นส าคัญ 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ที่เพิม่ขึน้ของนักท่องเที่ยวที่มไิดเ้กดิจาก

ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหาย
หรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 
 

http://www.riothaitravel.com/

