
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

รายละเอยีดการเดนิทาง     ม.ีค. - พ.ค.63            PHD-NE3F                                                                                     

วนัแรก   กรงุเทพฯ – สกลนคร – พพิธิภณัฑห์ลวงปฝูั�น - พระธาตเุชงิชุม – พพิธิภณัฑภ์พูาน   

                    วดัป่าสทุธาวาส – นครพนม 

06.00 น.     สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกัน ณ สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 2 ชั �น 3 เคาทเ์ตอร ์14 สายการบนินกแอร ์

เจา้หนา้ที�บรษัิท  คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

08.05 น. ออกเดนิทางสูจั่งหวดัสกลนคร ดว้ยเที�ยวบนิที� DD9402  

09.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิจังหวัดสกลนคร นําทา่นออกเดนิทางโดยรถตูป้รับอากาศ VIP พาทกุทา่น ชม

พพิธิภณัฑอ์าจารยฝ์ั�น อาจาโร ตั �งอยูท่ี�วดัป่าอดุมสมพร ลักษณะตัวพพิธิภณัฑเ์ป็นรปูเจดยีฐ์านกลม

กลบีบัวสามชั �น ภายในมรีูปปั�นพระอาจารยฝั์�นมขีนาดเทา่รปูจรงิ ในทา่นั�งหอ้ยเทา้ และถอืไมเ้ทา้ไวใ้น

มอื มตีูก้ระจกบรรจอุฐั ิและแสดงเครื�องอัฐบรขิารที�

ทา่นใชเ้มื�อยามมชีวีติ รวมทั�งประวตัคิวามเป็นมา

ตั �งแตเ่กดิจนมรณะภาพ 

 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(1) ณ รา้นอาหาร หลัง

อาหาร นมัสการพระธาตเุชงิชุม ปชูนยีสถานที�

เกา่แกม่ากที�สดุแหง่หนึ�งในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

พระธาตคุูบ่า้นคูเ่มอืงชาวสกลนคร  



  

 ชมพพิธิภณัฑภ์พูาน ชมประวตัเิรื�องราวที�น่าสนใจของสกลนคร  

15.00 น. พาทกุทา่นนมัสการรปูเหมอืนพระอาจารยม์ั�น ภรูทัิตโต พระเกจอิาจารยส์ายวปัิสสนากรรมฐานของ

เมอืงไทย และชมเครื�องอฐับรขิารของทา่นซึ�งอยูใ่นพพิธิภัณฑ ์นมัสการ เจดยีพ์พิธิภัณฑห์ลวงปู่ หลยุ 

จันทสาดร ณ วดัป่าสทุธาวาส  

 หลังจากนั�นออกเดนิทางสู ่จังหวดันครพนม 

18.00น. รับประทานอาหารเย็น(2) ณ.รา้นอาหาร หลังอาหารนําทา่นเขา้พักโรงแรม ไอ (I) หรอืเทยีบเทา่

พักผอ่นตามอัธยาศัย 

 

วนัที�สอง นครพนม – พระธาตนุคร – พระธาตพุนม -  วดัศรมีงคลใต ้– ตลาดอนิโดจนี มกุดาหาร 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้(3) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หลังอาหารเก็บสมัภาระออกเดนิทาง 

09.00น. นําทา่น CITY TOUR เมอืงแหง่ความสขุ “สขุที�สดุ@นครพนม” บนถนนสนุทรวจิติร เก็บภาพ

ความประทับใจที�จดุถา่ยภาพรมิฝั�งโขง “ฮอดแลว้เดอ้นครพนม” หอนาฬกิาเวยีดนาม อนุสรณ์ และชม

หมูบ่า้นมติรภาพไทย-เวยีดนาม ชมพพิธิภัณฑแ์ละบา้นลงุโฮ (ประธานาธบิดโีฮจมินิท)์  

10.00น. นําทา่นนมัสการ พระธาตเุรณูนคร องคพ์ระธาตจํุาลองมาจากองคพ์ระธาตพุนมองคเ์ดมิ แตม่ขีนาดเล็ก

กวา่  สรา้งเมื�อปี พ. ศ. 2461 โดยพระอปัุชฌายอ์นิภมูโิย สงู 35 เมตร กวา้ง 8.37 เมตร มซีุม้ประต ู4 

ดา้น ภายในเจดยีบ์รรจคุัมภรีพ์ระธรรม พระพทุธรปูทองคํา พระพทุธรปูเงนิ เพชรนลิจนิดา หน่องา และ

ของมคีา่ที�เจา้เมอืงเรณูนคร กับประชาชนนํามาบรจิาคและไดบ้รรจพุระบรมสารรีกิธาตแุละพระอรหันตธ์าต ุ 

12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน(4) ณ.รา้นอาหาร 

13.00น. นําทา่นเดนิทางสูว่ดัพระธาตพุนมวรมหาวหิาร นมัสการพระธาตพุนม พระธาตปุระจําปีวอกและวนั

อาทติย ์ขอพรสิ�งศักดิ�สทิธิ�เพื�อเป็นสริมิงคลแกต่ัวเองและครอบครัว หลังจากนั�นออกเดนิทางสู ่จังหวดั

มกุดาหาร  

16.00 น. นําทา่นสูว่ดัศรมีงคลใต ้ตั �งอยูร่มิแมนํ่�าโขงในตัวเมอืงมกุดาหาร ประดษิฐานพระองคเ์จา้หลวง ซึ�งเป็น

พระพทุธรปูศักดิ�สทิธิ�คูบ่า้นคูเ่มอืงจังหวดัมกุดาหาร  

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น(5) ณ รา้นอาหาร หลังอาหารนําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี�พัก ณ โรงแรม พลอย 

หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที�สาม วดัรอยพระพทุธบาทภมูโนรมย ์– ภผูาเทบิ – ตลาดอนิโดจนี – สกลนคร – กรงุเทพฯ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ผ6) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

09.00 น. พาทกุทา่นนมัสการรอยพระพทุธบาท ณ วดัรอยพระพทุธบาทภมูโนรมย ์พรอ้มชมววิทวิทัศน ์360 

องศา เมอืงมกุดาหารและสองฝั�งแมนํ่�าโขง และพลาดไมไ่ดก้ับการถา่ยภาพวาดแบบ 3 มติ ิบนภมูโนรมย ์

10.00 น. นําทา่นเดนิทางสูภ่ผูาเทบิ ลักษณะภมูปิระเทศเป็นภเูขาหนิ

ทรายประกอบดว้ยเทอืกเขานอ้ยใหญห่ลายลกูตดิตอ่กลุม่หนิเทบิ 

การเกดิกลุม่หนิเทบิจากอดตีจนถงึปัจจบุัน เป็นที�มาของ

ประตมิากรรมธรรมชาตทิี�ลว้นเกดิจากการกดัเซาะของฝน นํ�า ลม

และแสงแดด ผา่นกาลเวลามาถงึ 129-95 ลา้นปี ทําใหก้ลุม่หนิ

เหลา่นี�มสีภาพแตกตา่งกันไป ดคูลา้ยรปูเครื�องบนิไอพน่ จานบนิ 

เกง๋จนี มงกฎุ หัวจระเขแ้ละหอยสงัข ์ซึ�งความคงทนของชั �นหนิที�

แตกตา่งกันก็เนื�องจากการประสานของเนื�อทราย 

 

 

 

 

 



 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(7) ณ รา้นอาหาร หลังอาหาร นําทา่นชอป้ปิ�งสนิคา้หลากหลายที�ตลาด อนิ

โดจนี ไดเ้วลาออกเดนิทางสูจั่งหวดัสกลนคร 

17.00 น. พาทกุทา่นเลอืกซื�อของฝากที�ศนูยส์นิคา้ OTOP จังหวดัสกลนคร  

18.00น. บรกิารอาหารเย็น (8) ณ.รา้นอาหาร หลังจากนั�น นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิจังหวดัสกลนคร 

20.20 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนินกแอร ์เที�ยวบนิที� DD9411 

21.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพและประทับใจ 

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 

อตัราคา่บรกิาร 

          

*** ตอ้งการเดนิทางชว่ง ศกุร ์, เสาร ์ เพิ�มทา่นละ 2,000  บาท ไมต่รงชว่งเทศกาล*** 

 

อตัราคา่บรกิารนี�รวม  - คา่ต ั�วเครื�องบนิ ไป-กลบั กรงุเทพฯ – อดุรธาน ี– กรงุเทพฯ  

            ** สายการบนิที�ใช ้NOK AIR / LION AIR หรอื AIR ASIA ** 

- คา่ที�พักตามรายการ 2 คนื (หอ้งละ 2 ทา่น)   - คา่รถตูป้รับอากาศ  

- คา่อาหาร (8 มื�อ) ตามรายการ   - คา่เรอืลอ่งแมนํ่�าโขง  

- คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งตามรายการ    - คา่มัคคเุทศก ์                    

- คา่ประกันอบุัตเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท   

 

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม - คา่ตักบาตรขา้วเหนยีวตอนเชา้ (ชดุละ 50 บาท) 

- คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวตา่งๆ อาทเิชน่ คา่โทรศัพท ์,คา่ซกัรดี ,คา่เครื�องดื�มมนิบิาร ์ 

 คา่อาหารที�ทา่นสั�งเอง  

    - คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% 

 

เง ื�อนไขการจอง  - มดัจํา 5,000 บาท / ทา่น สว่นที�เหลอืชําระกอ่นวนัเดนิทาง 15 วนั 

- กรณียกเลกิการเดนิทาง หากแจง้หลังจากจา่ยเงนิมัดจําแลว้ หรอืชําระเงนิเต็ม

จํานวนแลว้ ทางบรษัิท ขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืเงนิใดๆทั�งสิ�นใหก้ับลกูคา้ เนื�องจากทัวร์

รายการนี�เป็นทัวรร์าคาพเิศษ 

- กรณีที�มกีารจองตํ�ากวา่ 8 ทา่น บรษัิท ขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิโปรแกรมนี�โดย

จะคนืเงนิที�ลกูคา้ไดช้ําระไวแ้ลว้ทั�งหมด 

 

กําหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ/่เด็ก พกัเดี�ยว 

 

วนัที� 8-10 / 22-24 ม.ีค.63 

 

วนัที� 5-7 / 26-28 เม.ย.63 

 

วนัที� 10-12 / 24-26 พ.ค.63 

 

 

 

 

8,599 

            

            

      

 

        1,800   

           



 

หมายเหต ุ โปรแกรมอาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั�งนี�ข ึ�นอยูก่ับประโยชนแ์ละความปลอดภัยของ

ทา่นเป็นสําคัญ  

 

 

                        *** คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 300 บาท ตลอดการเดนิทาง *** 


