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ว ันที่ 1 ปั๊มนา้ ม ันปั๊ม Shell แม็คโครแจ้งว ัฒนะ-ขอนแก่น – จ้วดคาเฟ่ฟาร์ม – บ้านแพง – นครพนม
05.00 น.

เทีย
่ ง
เย็น

พร ้อมกัน ที่จุดนั ดหมาย พร ้อมกัน ที่จุดนั ดหมาย ปั๊ มน้ ามัน ปั๊ ม Shell แม็คโคร แจ ้งวัฒนะ เจ ้าหน ้าที่บริษัทฯ
คอยให ้การต ้อนรับ ออกเดินทางสู่ขอนแก่นใช ้เวลาเดินทางประมาณ( 6-7ชั่วโมงอิสระให ้ทุกท่านพักผ่อนบน
รถเดิน ทางสู่ จ ้วดคาเฟ่ ฟาร์ม คาเฟ่ สวยๆบรรยากาศดีของจังหวัดขอนแก่น มีมุมสวยๆให ้ถ่ายรูปพร ้อมสวน
ดอกไม ้ (ไม่รวมค่าเข ้าชมสวนท่านละ 50฿(
บริการอาหารกลางวัน (มือ
้ ที่ 1) ออกเดินทางสู่ อาเภอบ ้านแพง จังหวัดนครพนม

บริการอาหารเย็น (มือ
้ ที่ 2) ทีพ
่ ัก: โรงแรม JB Place Hotel หรือระดับเทียบเท่า/อาเภอใกล ้เคียง

ิ
ว ันที่ 2 ถา้ นาคี อุทยานแห่งชาติภูล ังกา - พระธาตุทา่ อุเทน – หอนาฬกาเวี
ยดนามอนุสรณ์ - ว ัดน ักบุญอ ันนา – ลานพญาศรีส ัตตนาคราช –
ถนนคนเดินนครพนม

เชา้

เทีย
่ ง

รับประทานอาหารเช ้า (มือ
้ ที่ 3) ชม ถ้านาคี อุทยานแห่งชาติภูลังกา (ฝั่ งนครพนม( ลักษณะของถ้า
นาคีจะคล ้ายกับถ้านาคา มีเพิงหินใหญ่มล
ี วดลายของเกล็ดพญานาคบนพืน
้ ผิวของหิน ลักษณะเหมือน
หินหัวงูอยู่ไม่ไกลกัน ชาวบ ้านและผู ้สารวจมองเห็นเป็ นรูปร่างคล ้ายกับพญานาคขดตัวกกไข่ มีทงั ้ ส่วน
เศียรและลาตัว ภายในถ้านาคีมีหน
ิ รูปร่างคล ้ายกับนกยูงหันหลังอยู่ด ้วย แต่บางคนก็บอกว่าคล ้ายกับ
ส่วนหัวงูมากกว่า ขึน
้ อยู่กับวิจารณญาณของแต่ละบุคคล ด ้านในสุดของถ้าจะมีพระพุทธรูปให ้กราบ
ไหว ้ขอพร หากเดินทางต่อไปอีก ราวครึง่ กิโ ลเมตรก็ จ ะมีจุด ชมวิว ผานาคี เป็ นจุดชมวิวแม่น้ า โขงที่
งดงาม สาหรับเส ้นทางเดินเป็ นทางเดินศึกษาธรรมชาติ (เส ้นทางปูนเลียบลาธาร( ระยะทาง 1.5 กม.
ั ้ ที่ 4 ประมาณ 300
และเป็ นเส ้นทางเดินป่ า 300 เมตรก็จะถึงถ้านาคี โดยอยู่ห่างจากน้ าตกตาดโพธิช
์ น
เมตร ใช ้ระยะเวลาเดินไป-กลับประมาณ 1-2 ชม. มีจุดนั่ งพักเป็ นระยะ บางช่วงมีปีนบันไดสูงชัน จะมี
ป้ ายท่องเที่ยวบอกเป็ นจุดๆ ยังคงความเป็ นธรรมชาติรายล ้อมไปด ้วยป่ าไม ้สีเขียวกรณีฝนตกจะทาง
อุทยานฯจะปิ ดการขึน
้ เขาทุกกรณี
บริการอาหารกลางวัน (มือ
้ ที่ 4(
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เย็น

่ กันว่าผู ้ทีเ่ กิดวันศุกร์เป็ นผู ้ทีม
พระธาตุท่าอุเทน พระธาตุประจาวันเกิดวันศุกร์ ภายในบรรจุพระธาตุของพระอรหันต์ เชือ
่ ค
ี วามคิด
ริเ ริ่ม สร า้ งสรรค์รั ก อิส ระรั ก สวยรั ก งาม หอนาฬ ิกาเวีย ดนามอนุ ส รณ์ สร า้ งโดยชาว
เวียดนามหลังชนะสงครามภายในประเทศเมื่อครัง้ ฝรั่งเศสพ่ายแพ ้ในสงครามเดียนเบียนฟู
เพื่อ ระลึก ถึง ไมตรีจ ิต ของคนไทย วั ด นั ก บุ ญ อั น นา เป็ นวั น คริส ต์ค าทอลิก ที่เ ก่า แก่ มี
สถาปั ตยกรรมที่งดงาม พญาศรีสัตตนาคราช แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของนครพนม เป็ น
องค์พญานาคทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีส าน มีความสวยงาม โดดเด่น อิสระให ้
ท่านถ่ายรูปเก็บความประทับใจยามเย็นบริเวณริมแม่น้ าโขง อิสระช ้อปปิ้ งบริเวณถนนคน
เดินทางนครพนม (มีเฉพาะวันศุกร์,เสาร์,อาทิตย์(
บริการอาหารเย็น (มือ
้ ที่ 5( ทีพ
่ ัก: โรงแรม JB Place Hotel หรือระดับเทียบเท่า หรืออาเภอใกล ้เคียง

ว ันที่ 3 พระธาตุเรณู - พระธาตุพนม เดินทางกล ับ
เชา้

เทีย
่ ง

รั บ ประทานอาหารเช ้า(มื้อที่ 6( พระธาตุ เรณู เป็ น
พระธาตุ ข องผู ท
้ ี่ เ กิด วั น จั น ทร์ ภายในเจดี ย ์ บ รรจุ
พระไตรปิ ฎก พระพุ ท ธรู ป ทองค า พระพุ ท ธรู ป เงิน
เพชรนิล จิน ดา หน่ อ งา เครื่อ งกกุธ ภั ณฑ์ข องพระยา
่ กันว่าคนที่เกิดวันจันทร์มักเป็ นคนมี
และเจ ้าเมือง เชือ
เสน่ห์ ใครได ้กราบไหว ้จะมีรูปงามผ่องใส เหมือนแสง
จั น ท ร์ วั ด พระธาตุ พ น มวรมหาวิ ห าร พระธาตุ
ประจาวันเกิดของชาวปี วอกและเป็ นพระธาตุประจาวัน
เกิดของชาววันอาทิตย์ด ้วย
บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7( สมควรแก่เวลาออกเดินทางกลับพร ้อมความประทั บใจ (ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 10-11
ชั่วโมง(

รายการทัวร์ส ามารถสลั บเปลี่ยนแปลงได ้ในวันนั ้นๆตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , สายการบินการจราจร, การ
เดินทางช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่างๆหรือการเกิดโรคระบาด เป็ นต ้น

ทีน
่ ง่ ั บนรถตูบ
้ ริษ ัทขอสงวนสิทธิจ
์ ัดสรรตามการจองและชาระเงินเท่านน
ั้
ว ันเดินทาง

ราคาผูใ้ หญ่

ราคาเด็ก 2-6 ปี
ไม่เสริมเตียง

พ ักเดีย
่ ว/เดินทางคน
เดียว เพิม
่
1,500
1,500
1,500

ทีน
่ ง่ ั /กรุ๊ป

14-16 ธ ันวาคม 64
17-19 ธ ันวาคม 64
20-22 ธ ันวาคม 64

3,999
3,999
3,999

27-29 ธ ันวาคม 64

3,999

1,500

16

7-9 มกราคม 65

3,999

1,500

16

14-16 มกราคม 65

3,999

1,500

16

21-23 มกราคม 65

3,999

1,500

16

ไม่มรี าคาเด็ก

16
16
16

หมายเหตุสาค ัญ: น ักท่องเทีย
่ วต้องแสดงเอกสาร (อย่างใดอย่างหนึง่ )
- ฉีดวัคซีนโควิด-19 ดังต่ไปนี้ ซิโนแวค,ซิโนฟาร์ม,โมเดอร์นา,ไฟเซอร์,สปุตนิก วี,แอสตราเซเนกา ครบ2เข็ม(ไม่น ้อยกว่า14วัน(
หรือจอห์นสัน แอนด์จอห์นสัน1เข็ม (ไม่น ้อยกว่า14วัน( หรือวัคซีนไขว ้อืน
่ ๆครบ2เข็ม (ไม่น ้อยกว่า14วัน(
- หรือ แสดงผลตรวจโควิด-19ด ้วยวิธก
ี าร ATK หรือแล็บทีร่ ับรอง (ไม่เกิน72ชม.ก่อนเดินทาง(
- หรือ ผู ้ทีห
่ ายจากโควิด-19มาแล ้วไม่เกิน90วัน และฉีดเข็มแรกแล ้วไม่น ้อยกว่า14วัน
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เงือ
่ นไขการจอง
เอกสารทีป
่ ระกอบการเดินทาง
สาเนาบัตรประชาชน ** กรุณาส่งพร ้อมพร ้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจา **
เอกสารรับรองการได ้รับวัคซีนป้ องกันโรคโควิด-19 ครบ2เข็ม
อ ัตราบริการนีร้ วม
•ค่ารถ ค่าน้ ามัน และค่าบริการคนขับรถ
•ค่าทีพ
่ ัก 2คืน ห ้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมทีร่ ะบุไว ้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
- กรณีห ้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ย วDBLแทน กรณีระบุพักห ้อง DBL มาแล ้วห ้องเต็ ม
หรือไม่มีขอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมิต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า กรณีห ้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็ น เตียงเสริม หรือฟูกที่นอน
่ โรงแรมทีท
เสริมขึน
้ อยู่กับแบบทีพ
่ ักของโรงแรมนัน
้ ๆ ชือ
่ ่านพักทางบริษัททาการแจ ้งพร ้อมใบนัดหมาย
•ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในโปรแกรม ค่าเข ้าชม ตามทีร่ ะบุไว ้ในรายการทัวร์ข ้างต ้น
•ค่าธรรมเนียมเข ้าชมตามรายการทีร่ ะบุสาหรับนักท่องเทีย
่ วไทย
•ภาษีมูลค่าเพิม
่ 7%
•เจ ้าหน ้าทีบ
่ ริษัทฯ คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
•ค่าประกันอุบัตเิ หตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงือ
่ นไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททาไว ้ ทัง้ นี้
ย่อมอยู่ในข ้อจากัดทีม
่ ีการตกลงไว ้กับบริษัทประกันชีวต
ิ ทุกกรณี ต ้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่
้ ประกันสุขภาพเพิม
เกีย
่ วข ้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซือ
่ ได ้จากบริษัทประกันทั่วไป
อ ัตรานีไ้ ม่รวม
•ค่ามินบ
ิ าร์ในห ้องพัก และค่าใช ้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็ นต ้น
•ค่าใช ้จ่ายและค่าอาหารทีน
่ อกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ
•ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวต
ิ ส่วนตัว และประกันสุขภาพ
•ค่าอาหารสาหรับท่านทีท
่ านเจ มังสวิรัต ิ และหรืออาหารสาหรับมุสลิม โปรดติดต่อบริษัททัวร์
•ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท
เงือ
่ นไขการจอง
มัดจาท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และชาระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน ้อย 20 วัน(การไม่ชาระเงินค่ามัดจา หรือ
ิ ธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง(
ชาระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด ้วยสาเหตุใด ผู ้จัดมีสท
เงือ
่ นไขการยกเลิก
•ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้ แต่ 30 วันขึน
้ ไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช ้จ่ายทีเ่ กิดขึน
้ จริง
•ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดทีล
่ ูกค ้าชาระมา และเก็บค่าใช ้จ่ายทีเ่ กิดขึน
้ จริง(ถ ้ามี(
•ยกเลิกก่อนการเดินทางน ้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิย
์ ด
ึ เงินเต็มจานวน
*กรณีมเี หตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช ้จ่ายทีเ่ กิดขึน
้ จริง(ถ ้ามี(
*ค่าใช ้จ่ายทีเ่ กิดขึน
้ จริง เช่น ค่ามัดจาตั๋วเครือ
่ งบิน โรงแรม และค่าใช ้จ่ายจาเป็ นอืน
่ ๆ
หมายเหตุ
•กรุ๊ปคอนเฟิ รม
์ เดินทางจะต ้องมีผู ้เดินทางขัน
้ ต่า 8 ท่าน
ิ ธิท
•บริษัทฯ มีสท
์ จ
ี่ ะเปลีย
่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมือ
่ เกิดเหตุสด
ุ วิสัยไม่อาจแก ้ไขได ้
•บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช ้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ
การเมือง จลาจล ประท ้วง คาสั่งของเจ ้าหน ้าทีร่ ัฐ และอืน
่ ๆ ทีอ
่ ยู่นอเหนือ
•การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิม
่ เติมที่เกิดขึน
้ ทางตรง หรือทางอ ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร ้าย การสูญหาย
ความล่าช ้า หรือจากอุบัตเิ หตุต่างๆ
ิ ธิใ์ นการให ้คาสัญญาใดๆ ทัง้ สิน
้ แทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู ้มี
•มัคคุเทศก์ พนั กงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสท
อานาจของบริษัทฯกากับเท่านัน
้
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•ราคาดังกล่าวข ้างต ้นสามารถเปลีย
่ นแปลงได ้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน
ึ้ อยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ ามันทีไ่ ม่คงที่ การปรับ
ราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิม
่ เติมจากราคาทีก
่ าหนดไว ้
•เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล ้ว ท่านงดใช ้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร ้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถ
้
เรียกร ้องค่าบริการคืนได ้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน

รหัสทัวร์ AD03-02 VAN

