
 นครพนม 3 วนั 2 คืน 
โดยสายการบิน ไทยแอรเ์อเชีย บินตรง ขาไปไฟลท์เชา้ ขากลบัไฟลท์เยน็ 

 

 

 

ก าหนดการเดินทาง กรกฏาคม : 24-26/27-29/28-30/31ก.ค.-2ส.ค. 

สงิหาคม : 3-5/4-6/5-7/7-9/10-12/11-13/14-16/17-19/18-20/19-21/21-23/24-

26/25-27/26-28/28-30   

กนัยายน : 1-3/2-4/4-6/7-9/8-10/9-11/11-13/14-16/15-17/16-18/18-20/21-

23/22-24/23-25/25-27/28-30 

 

**หมายเหต ุ: พเีรยีดสแีดง เพิม่ท่านละ 1,500 บาท** 

 

 

 



วนัแรกของการเดินทาง สนามบนิดอนเมือง – สนามบนินครพนม  – วดัมรุกขนคร – วดัพระธาตเุรณู – วดัพระ

ธาตพุนมวรมหาวหิาร – วดัพระธาตศุรคูีณ – ลานพญาศรสีตัตนาคราช – โรงแรมที่พกั 

       อาหาร -/กลางวนั/- 

05.00 น. พรอ้มกนั ณ สนามบนิดอนเมือง 

07.55 น. เหริฟ้า บนิตรงสูเ่มืองนครพนม โดยสายการบนิ ไทยแอรเ์อเซยี 

09.15 น. เดินทางถึง เมืองนครพนม น าท่านเดินทางโดยรถตูป้รบัอากาศ เดินทางเขา้สู่ วดัมรุกขนคร พระธาตุ

ประจ าวนัเกดิ วนัพธุกลางคนื เช่ือกนัวา่ผูท้ี่

ไปนมัสการพระธาตุ จะได ้รบัอานิสงส ์

ส่งผลใหเ้กิดความดีความชอบ เพิ่มความ

รกั ความสามคัค ี 

 การบูชา : ขา้วตอก น ้าอบ ขา้วเหนียวป้ิง 

ดอกบวัเทยีน ธูป 12 ดอก เทยีน 2 เลม่ 

  

 น าท่านเขา้สู ่วดัพระธาตเุรณู พระธาตปุระจ าวนัเกดิ วนัจนัทร ์เช่ือกนัว่าคนที่เกดิวนัจนัทรม์กัเป็นคนมี

เสน่ห ์ใครไดก้ราบไหวจ้ะมีรูปงามผ่องใส เหมือนแสงจนัทร ์ซึ่งตรงกบัลกัษณะของเทพประจ าวนัจนัทร ์

นัน่เอง 

 การบูชา : ขา้วตอก น ้าอบ ขา้วเหนียวป้ิง ดอกไมส้เีหลอืง ธูป 15 ดอก เทยีน 2 เลม่ 

 

 



เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่  

บ่าย น าท่านเขา้สู ่วดัพระธาตพุนมวรมหาวหิาร พระธาตปุระจ าวนัเกดิ วนัอาทติย ์เป็นพระธาตปุระจ าของเกดิ

ปีวอก และคนเกดิวนัอาทติย ์เช่ือกนัว่า ถา้ใครไดม้านมสัการพระธาตคุรบ 7 คร ัง้ จะถอืวา่เป็น “ลูกพระ

ธาต”ุ ไดร้บัอานิสงคบ์ญุบารมี มีคนเคารพนบัถอื ชีวติดี เจรญิรุง่เรอืง 

การบูชา : ขา้วตอก ขา้วเหนียวป้ิง น ้ าอบ ดอกไมส้แีดง ธูป 6 ดอก เทยีน 2 เลม่ 

 

 

น าท่านเขา้สู่ วดัพระธาตุศรีคูณ พระ

ธาตปุระจ าวนัเกดิ วนัองัคาร ตามต านาน

ของพระธาตุองคน้ี์ มีกษตัริยน์ักรบเป็น

ผูก้่อสรา้ง ตรงกบัลกัษณะของคนที่เกิด

ว ัน อ ัง ค า ร  ซึ่ ง จ ะ เ ป็ น นั ก ต่ อ สู ้ มี

น ้ าอดน ้ าทนเป็นเยี่ยม เช่ือว่าหากใครได ้

ไปสกัการะ จะไดร้บัอานิสงสใ์หมี้ศกัด์ิศรี

ทวีคูณ และเสริมพลงันักสูใ้หม้ีจิตใจ

เขม้แข็ง  

การบูชา : ขา้วตอก น ้าอบ ขา้วเหนียวป้ิง ดอกไมส้ชีมพู ธูป 8 ดอก เทยีนขาว 2 เลม่ 

 

ค า่  อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั (ไม่รวมอยู่ในรายการเที่ยว) 

ใหท่้านไดอ้สิระ บรเิวณรมิแม่น ้ าของ ของจงัหวดันครพนม และมีแลนดม์ารค์ คือ พญาศรสีตัตนาคราช 

เป็นองคพ์ญานาคทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของภาคอสีาน  มีความสวยงาม โดดเด่น องคพ์ญาศรีสตัต



นาคราช หล่อดว้ยทองเหลอืง มีน ้ าหนักรวม 9,000 กก. เป็นรูปพญานาคขดหาง 7 เศียร ประดิษฐานบน

แท่นฐานแปด เหลีย่ม 

 

 

พกัที่  โรงแรมแลนมารค์นครพนม หรอืเทยีบเท่า 

  พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

 

วนัที่สองของการเดินทาง วดัมหาธาต ุ– วดัพระธาตมุหาชยั – วดัพระธาตปุระสทิธิ์ – วดัพระธาตทุ่าอเุทน – 

โรงแรมที่พกั       อาหาร เชา้/กลางวนั/- 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัจากรบัประทานอาหารเชา้ น า

ท่านเดินทางสู่ วดัมหาธาตุ พระธาตุ

ประจ าวนัเกดิ วนัเสาร ์เช่ือกนัวา่ใคร

ได ้ไปส ักการะพระธาตุ จะได ้ร ับ

อานิสงสส์่งผลใหม้ีบุญวาสนา เป็น

เจา้คนนายคน 

การบูชา : ข ้าวตอก น ้ าอบ ข ้าว

เหนียวป้ิง ดอกไมส้ม่ีวง ธูป 10 ดอก 

เทยีน 2 เลม่ 



 

น าท่านเดินทางสู ่วดัพระธาตมุหาชยั พระธาตปุระจ าวนัเกดิ วนัพธุกลางวนั เช่ือกนัวา่ผูท้ี่ไปนมสัการพระ

ธาตมุหาชยั จะประสบแต่ชยัชนะในชีวติ จะเป็นนกัประสานสบิทศิ โอภาปราศรยัดี คา้ขายคลอ่ง พูดจามี

คนเช่ือถอื 

การบูชา : ขา้วตอก น ้าอบ ขา้วเหนียวป้ิง ดอกบวั ธูป 17 ดอก เทยีน 2 เลม่ 

 

 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ 

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ วดัพระธาตุประสิทธิ์  พระ

ธาตุประจ าวนัเกิด วนัพฤหสับดี เช่ือกนัว่าผูท้ี่

ไปนมสัการพระธาตุ จะไดร้บัอานิสงสใ์หเ้กิด

ผลสมัฤทธิ์ทางการงาน กา้วหนา้สมดงัประสงค ์

การบูชา : ข ้าวตอก น ้ าอบ ข ้าวเหนียวป้ิง 

ดอกไมส้แีดง ธูป 19 ดอก เทยีน 2 เลม่  

 

น าท่านเดินทางสู่ วดัพระธาตุท่าอเุทน พระธาตุประจ าวนัเกิด วนัศุกร ์พระธาตุองคน้ี์มีสิ่งที่ตรงกบัเทพ

ประจ าวนัศกุร ์คอืพระธาตหุนัไปทางทศิเหนือของพระธาตพุนม ตรงกบัทศิประจ าของพระศุกร ์ เช่ือกนัว่า



ผูท้ี่ไปนมสัการพระธาต ุจะไดร้บัอานิสงสส์ง่ผลใหชี้วติมีแต่ความรุุ่งโรจน์ เปรยีบเหมือนพระอาทิตยข้ึ์น

ยามอรุณรุง่ 

การบูชา : ขา้วตอก น ้าอบ ขา้วเหนียวป้ิง ดอกไมส้ฟ้ีา (หรอืน ้ าเงนิ) ธูป 21 ดอก เทยีน 2 เลม่ 

 

 

 

ค า่  อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั (ไม่รวมอยู่ในรายการเที่ยว) 

 

พกัที่  โรงแรมแลนมารค์นครพนม หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที่สามของการเดินทาง พพิธิภณัฑจ์วนผูว้า่ราชการจงัหวดันครพนม – อนุสรณ์สถานโฮจมิินห ์– สนามบนิ

นครพนม – สนามบนิดอนเมือง    อาหาร เชา้/กลางวนั/- 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หลงัจาก

รบัประทานอาหารเชา้ น าท่านเดินทางเขา้ชม พิพิธภณัฑ ์

จวนผูว้่าราชการจงัหวดันครพนม อาคารหลงัน้ีคือ สถานที่

ส าคญัอีกแห่งที่ถือเป็นเกียรติประวตัิของ จ.นครพนม 



เพราะเคยเป็นสถานที่ประทบัแรมของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เม่ือคร ัง้เสด็จ

พระราชด าเนินมายงัจงัหวดันครพนม  

 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ 

 

บ่าย  น าท่านเที่ยวชมและชอ้ปป้ิง อนุสรณ์สถานโฮจมิินห ์สวยงามยิ่งใหญ่ สไตลไ์ทยเวยีดนาม 

จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิง รา้นของฝาก  

 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเขา้สูส่นามบนินครพนม 

16.50 น. น าท่านเหริฟ้ากลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ ไทยแอรเ์อเชีย 

18.05 น. เดินทางถงึ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพฯ 

 

 

 



 

 

 

 

ราคาค่าบริการทัวร ์

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ และ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง (พักกับผู้ใหญ ่2 ท่าน) พักเดี่ยว 

24-26 กรกฎาคม 2563 8,499 บาท 8,099 บาท 1,300 บาท 

27-29 กรกฎาคม 2563 8,499 บาท 8,099 บาท 1,300 บาท 

28-30 กรกฎาคม 2563 6,999 บาท 6,599 บาท 1,300 บาท 



31 ก.ค. – 01 ส.ค. 2563 8,499 บาท 8,099 บาท 1,300 บาท 

03-05 สิงหาคม 2563 6,999 บาท 6,599 บาท 1,300 บาท 

04-06 สิงหาคม 2563 6,999 บาท 6,599 บาท 1,300 บาท 

05-07 สิงหาคม 2563 6,999 บาท 6,599 บาท 1,300 บาท 

07-09 สิงหาคม 2563 8,499 บาท 8,099 บาท 1,300 บาท 

10-12 สิงหาคม 2563 6,999 บาท 6,599 บาท 1,300 บาท 

11-13 สิงหาคม 2563 8,499 บาท 8,099 บาท 1,300 บาท 

14-16 สิงหาคม 2563 8,499 บาท 8,099 บาท 1,300 บาท 

17-19 สิงหาคม 2563 6,999 บาท 6,599 บาท 1,300 บาท 

18-20 สิงหาคม 2563 6,999 บาท 6,599 บาท 1,300 บาท 

19-21 สิงหาคม 2563 6,999 บาท 6,599 บาท 1,300 บาท 

21-23 สิงหาคม 2563 8,499 บาท 8,099 บาท 1,300 บาท 

24-26 สิงหาคม 2563 6,999 บาท 6,599 บาท 1,300 บาท 

25-27 สิงหาคม 2563 6,999 บาท 6,599 บาท 1,300 บาท 

26-28 สิงหาคม 2563 6,999 บาท 6,599 บาท 1,300 บาท 

28-30 สิงหาคม 2563 8,499 บาท 8,099 บาท 1,300 บาท 

01-03 กนัยายน 2563 6,999 บาท 6,599 บาท 1,300 บาท 

02-04 กนัยายน 2563 6,999 บาท 6,599 บาท 1,300 บาท 

04-06 กนัยายน 2563 8,499 บาท 8,099 บาท 1,300 บาท 

07-09 กนัยายน 2563 6,999 บาท 6,599 บาท 1,300 บาท 

08-10 กนัยายน 2563 6,999 บาท 6,599 บาท 1,300 บาท 

09-11 กนัยายน 2563 6,999 บาท 6,599 บาท 1,300 บาท 

11-13 กนัยายน 2563 8,499 บาท 8,099 บาท 1,300 บาท 

14-16 กนัยายน 2563 6,999 บาท 6,599 บาท 1,300 บาท 

15-17 กนัยายน 2563 6,999 บาท 6,599 บาท 1,300 บาท 

16-18 กนัยายน 2563 6,999 บาท 6,599 บาท 1,300 บาท 

18-20 กนัยายน 2563 8,499 บาท 8,099 บาท 1,300 บาท 

21-23 กนัยายน 2563 6,999 บาท 6,599 บาท 1,300 บาท 



22-24 กนัยายน 2563 6,999 บาท 6,599 บาท 1,300 บาท 

23-25 กนัยายน 2563 6,999 บาท 6,599 บาท 1,300 บาท 

25-27 กนัยายน 2563 8,499 บาท 8,099 บาท 1,300 บาท 

28-30 กนัยายน 2563 6,999 บาท 6,599 บาท 1,300 บาท 
 

 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม  

1. ค่าต ัว๋เครือ่งบนิ ไป-กลบั น ้ าหนกัถอืข้ึนเครือ่งไดไ้ม่เกนิ 7 ก.ก.  

โดยสมัภาระที่จะถอืข้ึนเครือ่งบนิ ตอ้งไม่มีของมีคม กรรไกรตดัเลบ็ วตัถไุวไฟ 

ของเหลวสามารถโหลดไดไ้ม่เกนิขนาดบรรจุ 100 มล. 

2. ค่าเขา้สถานที่ท่องเที่ยว และค่ารถน าเที่ยวตามรายการ 

3. ค่าที่พกั จ านวน 2 คนื หอ้งละ 2-3 ท่าน  

4. ค่าอาหารท ัง้หมด 5 ม้ือ ตามรายการที่ระบใุนโปรแกรมการเดินทาง  

5. ค่าประกนัการเดินทางตามกรมธรรม ์ตามพระราชบญัญตักิารท่องเที่ยว (ตามกรมธรรม)์ วงเงนิท่านละ 1,000,000 

บาท 

6. ค่ารกัษาพยาบาล(ตามกรมธรรม)์ ภายในวงเงนิท่านละ 500,000 บาท 

 

 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม  

1. ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องด่ืมและค่าอาหารที่ส ัง่เพิ่มเองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด 

ฯลฯ 

2. ค่าน ้ าหนกักระเป๋าส าหรบัโหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ 

3. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  และ ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

4. ค่าทปิมคัคุเทศก ์และผูช่้วยมคัคุเทศก ์ 

5. ค่าใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดินทาง 

 

 

 

 



ราคาค่าบรกิารน ้าหนกักระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครื่องบนิ ภายในประเทศ 

ตลอดเที่ยวบิน ท ัง้ขาไป และขากลบั 

15 กโิลกรมั 860 บาท 

20 กโิลกรมั 946 บาท 

25 กโิลกรมั 1,160 บาท 

30 กโิลกรมั 1,802 บาท 

35 กโิลกรมั 2,144 บาท 

40 กโิลกรมั 2,658 บาท 

 

ส่ิงส ำคญั ของมคีมทกุชนดิเชน่มดีพบั กรรไกรตดัเล็บทกุขนาดหา้มน าตดิตวัขึน้เคร่ืองบิน หา้มน าโทรศัพทม์อืถอื 

ซัมซงุ ร ุ่น กาแล็กซ่ี โนต๊ 7 (SAMSUNG GALAXY  NOTE 7) ขึน้เคร่ืองบิน หรือน าใสก่ระเป๋า 

สมัภาระโหลดใตเ้คร่ืองบินโดยเด็ดขาด 

กำรเตรยีมตวัส ำหรบัผ ูโ้ดยสำรกอ่นเดินทำงออกจำกสนำมบินไทย 

1. ของเหลวที่อนญุาตใหถ้ือขึน้เคร่ือง ไดแ้ก่ ยา, นมส าหรับเด็กทารก, ครีม หรืออื่นๆ ที่จ าเป็นระหว่างการเดนิทาง 

(ตอ้งบรรจถุงุซิบพลาสตกิใส เตรียมไวใ้หเ้จา้หนา้ท่ีตรวจ) 

2. กรณุาถอดเสือ้คลมุ และอปุกรณอ์ิเลคทรอนกิ ทกุชนดิ ใสถ่าดเพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจสอบความปลอดภยัก่อนขึน้เคร่ือง  

*** หมำยเหต ุกรณีท่ีจ ำเป็นตอ้งน ำของเหลวถือข้ึนเครือ่ง *** 

- น าของเหลวบรรจใุสถ่งุพลาสตกิใสสามารถเปิดปิดถงุได ้ขนาด 20*20 ซ.ม. เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบของเจา้หนา้ท่ี   

- ของเหลวแตล่ะชนดิมขีนาดไมเ่กิน 100 มลิลลิติร หรือ นอ้ยกว่า (น า้หนกัรวมไมเ่กิน 1 ลติร) 

- ถงุพลาสตกิใสท่ีบรรจขุองเหลวสามารถถือขึน้เคร่ืองได ้1 ท่านตอ่ 1 ใบเท่านัน้ 

 

 


