
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
กาํหนดการเดินทาง 
เดอืน มนีาคม 63 : 8-9/15-16  
เดอืน เมษายน 63 : 5-6 / 19-20  
เดอืน พฤษภาคม 63 : 10-11 / 24-25 
เดอืน มถินุายน 63 : 7-8 / 21-22 
เดอืน กรกฎาคม 63 : 12-13 / 26-27 
เดอืน สงิหาคม 63  : 9-10 / 30-31  
เดอืน กนัยายน 63 : 13-14  
 
 
 
 
 



 
วนัแรก   กรงุเทพฯ – สกลนคร - นครพนม – พระธาตมุหาชยั – พระธาตปุระสทิธิ� – พระธาตทุา่นอเุทน 

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

เจา้หนา้ที�บรษัิท คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

10.05 น. ออกเดนิทางสูจั่งหวดัสกลนคร ดว้ยเที�ยวบนิที� DD9514  

11.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิจังหวัดสกลนคร นําทา่นออกเดนิทางโดยรถตูป้รับอากาศ VIP สูจั่งหวดันครพนม  

12.30น. รับประทานอาหารกลางวัน(1) ณ.รา้นอาหาร หลังอาหารนําทา่นเดนิทาง 

14.00น. ไหว ้พระธาตมุหาชยั พระธาตแุหง่นี� เป็นพระธาตปุระจําวนัเกดิของผูท้ี�เกดิวนัพธุ(กลางวนั)ภายใน

บรรจพุระอรหันตส์ารรีกิธาตขุองพระอัญญาโกณฑัญญะ 

อานสิงสข์องการไหวพ้ระธาตมุหาชยั  ไดป้ระสบชยัชนะ ใหช้วีติมแีตค่วามรุง่โรจน ์

15.00น. ไหว ้พระธาตปุระสทิธิ� พระธาตแุหง่นี�เป็นพระธาตปุระจําวนัเกดิของผูท้ี�เกดิวนัพฤหัสบด ีภายในบรรจุ

พระบรมสารรีกิธาต ุ7 องคแ์ละพระอรหันตธ์าต ุ14 องค ์

  อานสิงสข์องการไหวพ้ระธาตปุระสทิธิ� กอ่ใหเ้กดิผลสมัฤทธิ�ทางการงาน  กา้วหนา้สมดังประสงค ์

17.00น. ไหว ้พระธาตทุา่อเุทน พระธาตแุหง่นี�เป็นพระธาตปุระจําวนัเกดิของผูท้ี� เกดิวนัศกุร ์ภายในบรรจพุระ

พทุธสารรีกิธาต ุที�อัญเชญิมาจากเมอืงยา่งกุง้ ประเทศพมา่ เชื�อกันวา่ผูท้ี�เกดิวนันี� เป็นผูท้ี�มคีวามคดิ

รเิริ�มสรา้งสรรค ์รักอสิระ  รักสวยรักงาม สิ�งที�ตรงกับเทพประจําวนัศกุร ์ คอื พระธาตหุันไปทางทศิเหนอื

ของพระธาตพุนม ตรงกับทศิประจําของพระศกุร ์ 

อานสิงสข์องการไหวพ้ระธาตทุา่อเุทน  ชวีติมคีวามรุง่โรจน ์เปรยีบเสมอืนพระอาทติยข์ ึ�นยามรุง่อรณุ 
18.00น. **อสิระ อาหารเย็น**นําทา่น เดนิชวิถนนเลยีบชายโขง “สขุที�สดุ@นครพนม” บนถนนสนุทร

วจิติร เก็บภาพความประทับใจที�จดุถา่ยภาพรมิฝั�งโขง “ฮอดแลว้เดอ้นครพนม” ไดเ้วลาเขา้พักโรงแรม 

ไอ (I) หรอืเทยีบเทา่พักผอ่นตามอัธยาศัย 

 

วนัที�สอง พระธาตนุคร–พระธาตรุกุขนคร– พระธาตเุรณู–พรธุาตพุนม–พระธาตศุรคีณุ–กรงุเทพฯ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้(2) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หลังอาหารเก็บสมัภาระออกเดนิทาง 

08.30น. ไหว ้พระธาตนุคร พระธาตแุหง่นี�เป็นพระธาตคุูเ่มอืงนครพนมเป็นพระธาตปุระจําวนัเกดิของผูท้ี�เกดิวนั

เสาร ์ ภายในบรรจพุระอรหันตส์ารรีกิธาต ุ  

อานสิงสข์องการไหวพ้ระธาตนุคร  เสรมิบญุบารมแีละมอํีานาจวาสนา ไดเ้ป็นเจา้คนนายคน 

10.00น. ไหว ้พระธาตมุรกุขนคร พระธาตแุหง่นี�เป็นพระธาตปุระจําวนัเกดิของผูท้ ี�เกดิวนัพธุ(กลางคนื)     

รปูทรงจะคลา้ยพระธาตพุนมแตเ่ล็กกวา่ 

อานสิงสข์องการไหวพ้ระธาตมุรกุขนคร มคีวามสริมิงคลในชวีติ เกดิความดคีวามชอบ เพิ�มความรัก 
ความสามัคค ี

11.00น. ไหว ้พระธาตเุรณู พระธาตแุหง่นี� เป็นพระธาตปุระจําวนัจันทร ์ จําลองมาจากองคพ์ระธาตพุนมองค์

เดมิแตม่ขีนาดเล็กกวา่สรา้งปีพ.ศ.2461 ภายในบรรจพุระบรมสารรีกิธาตแุละพระอรหันตธ์าต ุ 

อานสิงสข์องการไหวพ้ระธาตเุรณู ใหม้วีรรณะงดงามผดุผอ่งดั�งแสงนวลแหง่จันทรา 
12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน(3) ณ.รา้นอาหาร 

13.00น. ไหว ้พระธาตพุนม พระธาตแุหง่นี�เป็นพระธาตปุระจําคนเกดิ "ปีวอก" และ "วนัอาทติย"์ ภายในพระ

ธาตไุดบ้รรจอุรัุงคธาต(ุกระดกูสว่นหนา้อก)ของพระพทุธเจา้ มคีวามศักดิ�สทิธิ�มากใครไดม้าเที�ยวตอ้ง

ไมพ่ลาดที�จะมาเสรมิสริมิงคลใหก้ับตัวเองโดยเฉพาะคนที�เกดิ "ปีวอก" และ "วนัอาทติย"์  

อานสิงสข์องการไหวพ้ระธาตพุนม  เพื�อเสรมิสริมิงคลแกช่วีติ ใหเ้ป็นผูม้บีญุบารมจีะทําใหผู้ค้นเคารพ
นับถอืมาก 

15.00น. ไหว ้พระธาตศุรคีณุ พระธาตแุหง่นี� เป็นพระธาตปุระจําวนัเกดิของผูท้ี�เกดิวนัอังคาร  ภายในบรรจพุระ

อรหันตธาตขุองพระโมคคลัลานะ พระสารบีตุร และพระสงักัจจายนะ  

อานสิงสข์องการไหวพ้ระธาตศุรคีณุ  กอ่ใหเ้กดิยศ  ศักดิ�ศร ีโชคลาภ เป็นทวคีณู  
หลังจากนั�นเดนิทาง สูส่นามบนิสกลนคร 

 



 
18.00น. รับประทานอาหารเย็น(4) ณ.รา้นอาหารหลังอาหารออกเดนิทางสูส่นามบนิ 
20.25 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนินกแอร ์เที�ยวบนิที� DD9521 

22.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพและประทับใจ 

 

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

 

หมายเหต ุโปรแกรมอาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั�งนี�ข ึ�นอยูก่ับประโยชนแ์ละความปลอดภัยของ

ทา่นเป็นสําคัญ  

 

อตัราคา่บรกิาร  ผูใ้หญ ่และ เด็ก   ทา่นละ         6,900     บาท 

                           พกัเดี�ยวเพิ�ม       ทา่นละ         1,000     บาท 

 

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

- คา่ที�พักตามรายการ 1 คนื (หอ้งละ 2 ทา่น)  - คา่รถตูป้รับอากาศ  

- คา่อาหาร ตามรายการ    - คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งตามรายการ    

- คา่มัคคเุทศกแ์ละทมีงานดแูลตลอดรายการ     

- คา่ประกันอบุัตเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท   

- คา่ภาษมีลูคา่เพิ�ม  

 

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

 - คา่อาหารที�ทา่นสั�งเอง   

 - คา่นํ�าหนักกระเป๋าโหลดใตเ้ครื�อง 

 

เง ื�อนไขการจอง   

- มดัจํา 3,000 บาท / ทา่น สว่นที�เหลอืชําระกอ่นวนัเดนิทาง 15 วนั 

- กรณียกเลกิการเดนิทาง หากแจง้หลังจากจา่ยเงนิมัดจําแลว้ หรอืชําระเงนิเต็มจํานวนแลว้  

ขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืเงนิใดๆทั�งสิ�นใหก้ับลกูคา้ เนื�องจากทัวรร์ายการนี�เป็นทัวรร์าคาพเิศษ 

- กรณีที�มกีารจองตํ�ากวา่ 8 คน ขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิโปรแกรมนี�โดยจะคนืเงนิที�ลกูคา้ไดช้ําระไวแ้ลว้ทั�งหมด 

 

*** คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 300 บาท ตลอดการเดนิทาง *** 

 


