
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายการทอ่งเทีย่ว 

วนัที ่30 ก.ย. 63: กรงุเทพ  

21.00 น. พบกันทีจุ่ดนัดหมาย เจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวก 

22.00 น. ออกเดนิทางสู ่จังหวัด สกลนคร บรกิารอาหารแบบ boxset บนรถ  

วนัที ่1 ต.ค. 63:    สกลนคร - หมูบ่า้นทา่แร ่- วดัพระธาตุเชงิชุม - พญาเตา่งอย - วดัถ า้ผาแดน่  

08.00 น. เดนิทางถงึ จ.สกลนคร แวะ Refresh ร่างกาย พรอ้มรับประทานอาหารเชา้ ณ รา้นอาหาร (1)  

   น าทา่นชม หมูบ่า้นทา่แร ่(ชุมชนคาทอลคิ) ตัง้อยูร่มิหนองหาร บนทาง

  หลวงหมายเลข 22 (สกลนคร-นครนม) ต.ทา่แร่ อ.เมอืง หา่งจากตัวเมอืง 

  ประมาณ 21 กม. หมูบ่า้นท่าแร่ เป็นทีรู่จ้ักกันท่ัวไปวา่เป็นหมู่บา้นทีม่ี 

  ประชากรนับถอืศาสนาครสิตม์ากทีส่ดุในประเทศไทย เป็นชมุชนทีเ่กา่แกม่ี

  อายุกว่า 100 ปี ชาวบา้นแทบทกุหลังคาเรอืนนับถอืศาสนาครสิต์ 

  น าทา่นสักการะ วดัพระธาตเุชงิชุมวรวหิาร มโีบราณสถาน โบราณวัตถ ุ

  ส าคัญ ๆ นับแต่องคพ์ระธาตเุชงิชมุ ทรวดทรงของพระธาตเุชงิชมุเป็นทรง 

  เจดยี ์สีเ่หลีย่มลดชัน้จากฐานขึน้ไปสูย่อดเป็นชว่งๆ 3 ชว่ง จงึถงึเตา้ระฆัง 

  และรับดว้ยดวงปลทีีท่ าเป็นทรงบัวเหลีย่มปักยอดฉัตรทองค า ลักษณะการ

  ลดชัน้เจดยีร์ับดว้ยดวงปล ีทรงบัวเหลีย่ม ท าใหอ้งคพ์ระธาตเุชงิชมุมคีวาม

  สวยงามกระทัดรัดไมเ่ทอะทะ เชน่ เจดยีท์รง ฐานกวา้งเตีย้นอกจากนี้ 

  สถาปนกิยังสรา้งใหซุ้ม้ ประต ู3 ดา้น เพือ่ใหป้ระชาชนเห็นองคพ์ระธาต ุ 

  (สถปู) เดมิภายใน ต่อมาไดม้กีารน าพระพุทธรูปปางหา้มญาตอิทิธพิลลา้น

  ชา้งมาตดิไวใ้นซุม้ทัง้ 3 ดา้น นับวา่เป็น สว่นประกอบองคส์ถาปัตยกรรมที ่

  น่าสนใจและเป็นประตมิากรรมแบบลา้นชา้งทีแ่ทจ้รงิ 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (2)  

บา่ย  น าทา่นแวะกราบไหวเ้พือ่ความเป็นสริมิงคล และขอโชคลาภ พญาเตา่งอย ซึง่มคีวามเชือ่กันวา่เป็นสตัวใ์หโ้ชค ม ี

  ประชาชนทัง้ในตัวจังหวัด สกลนครและจังหวัดใกลเ้คยีง เดนิทางมากราบสกัการะ น าผักบุง้ น ้าแดง มาถวาย เพือ่ขอ 

  พรและขอโชคลาภ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  น าทา่นชม วดัถ า้ผาแดน่ วัดเกา่แกก่วา่ 100 ปีทีต่ัง้อยู่บนเทอืกเขาภพูาน โดยภมูทัิศนภ์ายในวัดและววิทวิทัศนร์อบ 

  ดา้นทีม่คีวามสวยงาม จะไดพ้บกับผาหนิแกะสลักเป็นภาพต่างๆ ไม่วา่จะเป็น พระพุทธสหีไสยาสน ์ขนาดกวา้ง 8 เมตร  

https://thai.tourismthailand.org/Search-result/tagword/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2


  ยาว 19 เมตร ประดษิฐาน ดา้นลา่งหนิสทีอง ทีเ่ปรยีบเสมอืนเขาพระสเุมรุ พญาครุฑเวสสวุรรณ บรรดาพระอรยิสงฆร์ูป 

  ตา่งๆของไทย 

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ รา้นอาหาร (3) 

ทีพ่ัก  โรงแรม ฮกัสกลนคร/ แอทสกล หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่2 ต.ค. 63  พระธาตปุระสทิธิ ์- พระธาตทุา่อุเทน - พระธาตนุคร - พระธาตเุรณู – วดัพระธาตพุนม - วดัพระธาตศุรคีณุ  

   พระธาตมุหาชยั - ประเพณีงานไหลเรอืไฟ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่ัก (4) 

  น าทา่นสักการะ พระธาตปุระสทิธิ ์(พระธาตปุระจ าวนัพฤหสับด)ี ซึง่ประดษิฐานอยู ่ณ วัดพระธาตปุระสทิธิอ์ าเภอนา

  หวา้ จังหวัดนครพนม  นับเป็นอกีหนึง่ พระธาตุทีม่คีวามส าคัญทีอ่ยูคู่บ่า้นคูเ่มอืงประจ าจังหวัดและผูค้นชาวนครพนมมา 

  ชา้นาน พระธาตปุระสทิธินั์บเป็นอกีหนึง่ พระธาตุทีม่ ีชือ่เสยีงทัง้ในดา้นความงาม  โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเรือ่งความ 

  ศักดิส์ทิธิส์ทิธิอั์นเป็นทีเ่ลือ่งชือ่กลา่วขานกันไปท่ัว ส าหรับพระธาต ุประสทิธิ ์ เป็นทีเ่ลือ่งลอืกันวา่หากผูใ้ดไดไ้ปกราบ 

  ไวน้มัสการพระธาตุแหง่นี้แลว้นัน้ ผูนั้น้ก็จะไดร้ับอานสิงสใ์หป้ระสบผลส าเร็จในหนา้ที ่การงาน ดว้ยเหตนุี้จงึท าใหม้ผีูไ้ป 

  กราบไหว ้อธษิฐานขอพรเรือ่งการงานกันเป็นอยา่งมาก  

  น าทา่นสักการะ พระธาตทุา่อุเทน (พระธาตปุระจ าวนัเกดิวนัศุกร)์  ภายในบรรจุพระพุทธสารรีกิธาตุทีอั่ญเชญิ 

  มาจากเมอืงย่างกุง้ รวมทัง้พระพุทธรูปและของมคีา่ตา่งๆ ทีผู่ม้จีติศรัทธาบรรจุถวายเอาไว ้พระธาตอุงคน์ี้มสี ิง่ทีต่รงกับ  

  เทพประจ าวันศุกร ์คอืพระธาตุหันไปทางทศิเหนือของพระธาตพุนม ตรงกับทศิประจ าของพระศกุร ์ผูท้ีไ่ปนมัสการพระ 

  ธาตแุหง่นี้จะไดร้ับอานสิงสใ์หช้วีติมคีวามรุ่งโรจน ์เปรยีบเสมอืนพระอาทติยข์ึน้ยามรุ่งอรุณ 

  น าทา่นสักการะ พระธาตนุคร (พระธาตปุระจ าวนัเกดิวนัเสาร)์ ประดษิฐานทีวั่ดมหาธาต ุอ.เมอืง พระธาตมุี ลักษณะ 

  สีเ่หลีย่มจัตรุัส กอ่สรา้งเสร็จใน พ.ศ. 2465 มรีูปแบบตามพระธาตพุนมองคเ์ดมิ ภายในบรรจุพระอรหันตส์ารรีกิธาตุ 

  พรอ้มกับองคพ์ระพุทธรูปทองค า และของมคีา่ต่างๆ ทีป่ระชาชนผูม้จีติศรัทธ 

  

 

 

 

 

 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (5) 

บา่ย  น าทา่นสักการะ พระธาตเุรณู (พระธาตปุระจ าวนัเกดิวนัจนัทร)์ พระธาตเุรณู เป็นอกีหนึง่ปชูนียสถานทีส่ าคัญ  

  โดยตัง้อยูไ่ม่ไกลจากพระธาตุพนมมากนัก และนับว่าเป็นพระธาตคุูเ่มอืงชาวเรณูนคร ทีจ่ าลองมาจากพระธาตพุนม 

  องคเ์ดมิแตม่ขีนาดเล็กกวา่ 

  น าทา่นสักการะ วดัพระธาตุพนมวรมหาวหิาร (พระธาตปุระจ าวนัอาทติย)์ เป็นวัดพระอารามหลวง ชัน้เอก  

  ชนดิวรมหาวหิาร ปัจจุบันม ีพระเทพวรมนุี เป็นเจา้อาวาส ตัง้แต ่ปี พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน ประดษิฐาน ณ รมิฝ่ังแมน่ ้าโขง  

  ถนนชยางกรู บา้นธาตพุนม ต าบลธาตพุนม อ าเภอธาตพุนม จังหวัดนครพนม มลัีกษณะเป็นเจดยีร์ูปสีเ่หลีย่มจตรุัสกอ่ 

  ดว้ยอฐิ กวา้งดา้นละ 12.33 เมตร สงู 53.6 เมตร มกี าแพงลอ้มองคพ์ระธาต ุ4 ชัน้ องคพ์ระธาตตัุง้อยูบ่นภูก าพรา้ (เนนิ 

  ดนิสงูจากพืน้ธรรมดาประมาณ 3 เมตร) ภายในบรเิวณมบีงึขนาดใหญเ่รยีกว่าบงึธาตพุนมพระธาตเุรณู 

  น าทา่นสักการะ วดัพระธาตศุรคีณุ (พระธาตปุระจ าวนัองัคาร) ถกูคน้พบเมือ่ปี พ.ศ.๒๓๔๐ สรา้งเมือ่ใดไมป่รากฏ 

  หลักฐาน ผูท้ีค่น้พบคอืชาวบา้นทีเ่ป็นชาวลาวอพยพมาอยูใ่นอ าเภอนาแก จะสรา้งหมูบ่า้น จงึพบองคพ์ระธาตรุา้ง และ 

  ตอ่มาจงึสรา้งวัดพระธาต ุเมือ่ พ.ศ.๒๔๒๑ ลักษณะของพระธาต ุมลีักษณะคลา้ยกับพระธาตุพนม ความสงูเฉลีย่ ๒๔  

  เมตร ซึง่เทา่กับก าลังของพระอังคารคณูสามคอื อันดับของพระอังคาร นอกจากนี้ยังหันหนา้ไปทางทศิตะวันออกเฉียง 

  ใต ้ตามทศิประจ าวันอังคารพระอรหันตผ์ูป้ระจ าอยู่ทางทศิอาคเนย ์ไดแ้ก ่พระมหากัสสปะ ถอืวา่เป็นผูท้ีม่พีละก าลัง 

  แข็งแกร่ง เพราะวา่มลัีกษณะร่างกายใหญโ่ตเชน่เดยีวกับพระพุทธเจา้ จงึถอืกันวา่ พระธาตศุรคีณุเป็นพระธาตุประจ าวัน 

  เกดิของคนเกดิวันอังคาร เชือ่ว่าผูใ้ดไดไ้ปสกัการะจะไดร้ับอานสิงสใ์หม้ศัีกดิศ์รทีวคีูณ 

  น าทา่นสักการะ พระธาตมุหาชยั (พระธาตปุระจ าวนัเกดิ วนัพุธกลางวนั) เชือ่กันวา่ผูท้ีไ่ปนมัสการพระธาตุ 

  แหง่นี้จะไดร้ับอานสิงสป์ระสบชยัชนะในชวีติ เป็นปชูนียสถานทีส่ าคัญยิง่แหง่หนึง่ เพราะเป็นที ่บรรจุพระบรม  

  สารรีกิธาต ุและพระอรหันตธาตภุายในพระอโุบสถ นอกจากพระประธานคอื พระพุทธไชยสทิธิแ์ลว้ยังม ีพระพุทธรูป 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1


  ปาง หา้มญาตสิลักจากไมต้น้สะเดาหวานทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศไทย และภาพเขยีนจติรกรรมฝาผนังในพระอโุบสถ  

  แสดงพุทธประวัตซิึง่ม ีลวดลายศลิปกรรมทีง่ดงามมากในภาคอสีาน 

 

 

 

 

 

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ รา้นอาหาร (6) 

  ชมเทศกาล งานไหลเรอืไฟ ณ เลยีบรมิฝ่ังแมน่ ้าโขง ถนนสนุทร

  วจิติร และศาลากลางจังหวัดนครพนม ซึง่หนึง่ปีมเีพยีงครัง้ 

  เดยีว งานไหลเรอืไฟ เป็นประเพณีทีช่าวนครพนม นยิมปฏกัิน 

  ในชว่งเทศกาลออกพรรษา โดยชาวบา้นจะน าตน้กลว้ยและล าไม ้

  ไผม่าตอ่เป็นล าเรอืยาวประมาณ 50-60 เมตร ขา้งในบรรจุไวด้ว้ย

  ขนม ขา้วตม้มัด หรอืสิง่ของทีต่อ้งการจะบรจิาคทาน สว่นขา้ง 

  นอกเรอืมดีอกไม ้ธูป เทยีน ตะเกยีง ขีไ้ต ออกแบบเป็นลวดลาย 

  ตา่ง ๆ เกีย่วกับประเพณีทอ้งถิน่และความเชือ่ทางพุทธศาสนา  

  จากนัน้จงึจุดไฟใสโ่คร่งสรา้ง กอ่นปล่อยขบวนเรอืไฟลงแมน่ ้า 

  โขง ลอ่งไกลสดุแรงศรัทธา 

ทีพ่ัก  The River Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3  ต.ค. 63  นครพนม - กรงุเทพ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่ัก (7) 

  น าทา่นเดนิทางกลับกรุงเทพ โดยใชเ้สน้ทางขอนแกน่ (ระยะทาง 318 กโิลเมตร) 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร จ.ขอนแกน่ (8)  

บา่ย  ออกเดนิทางต่อสู ่กรุงเทพหมานคร (ระยะทาง 445 กโิลเมตร) 

19.00 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพฯพรอ้มความประทับใจ (เวลาอามกีารเปลีย่นแปลงขึน่อยูกั่บสภาพจราจร) 

++++++++++++++++++++++ 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่ พกัเดีย่ว/ ช าระเพิม่ 

30 ก.ย. – 3 ต.ค. 63 6,999.-/ทา่น 900.- 

 

อตัรานีร้วม 

1. คา่รถรถโคช้ปรับอากาศท่องเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขับทีช่ านาญเสน้ทาง 

2. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเทา่  

3. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

4. คา่มัคคเุทศกค์อยดแูล อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

5. คา่เขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 

6. คา่ประกันภัยอบัุตเิหตรุะหว่างการเดนิทาง (วงเงนิประกันอุบัตเิหตสุงูสดุ ท่านละไมเ่กนิ 1,000,000 บาท) 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

1. คา่ใชจ่้ายสว่นตัว อาทเิชน่ ค่าเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศัพท,์ ค่าซักรดี, ค่ารักษาพยาบาล 

กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

2. คา่ธรรมเนียมสถานทีท่่องเทีย่ว ส าหรับชาวตา่งชาต ิทีต่อ้งจ่ายเพิม่ตา่งหาก 

3. คา่ทปิมัคคเุทศกแ์ละพนักงานขับรถตลอดรายการเดนิทาง 

 

 

เงือ่นไขการจองและการช าระคา่บรกิาร 

 



1. กรุณาจองทัวรก์อ่นล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7-14 วัน กอ่นวันเดนิทาง 

2. ในการจองทัวร ์ตอ้งช าระค่ามัดจ าท่านละ 3,000 บาท หรอืช าระทัง้หมด ภายหลังจากจองภายใน 3 วัน  

3. สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นเดนิทาง 20 วันกอ่นวันเดนิทาง กรณีทีไ่มช่ าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามเวลาทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการบอกยกเลกิการเดนิทาง  

4. การจองจะมผีลสมบรูณ์ เมือ่สง่อเีมลใ์บจองทัวรท์ี ่letsgoholiday@gmail.com  

พรอ้มตดิต่อกับเจา้หนา้ทีฝ่่ายขายพรอ้มไดร้ับการยนืยันไดร้ับเอกสาร และแจง้รายชือ่ของผูเ้ดนิทางทีส่ะกดตรงตาม 

บัตรประชาชน หรอื หนังสอืเดนิทาง รวมถงึท าการช าระคา่มัดจ าแลว้เท่านัน้ มฉิะนัน้ ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการจอง โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ / เปลีย่นผูเ้ดนิทาง 

1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ่้ายทัง้หมด 

2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 - 29 วัน ขอเก็บเงนิมัดจ าทัง้หมด 

3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7 - 14 วัน ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาคา่ทัวรทั์ง้หมด 

4. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7 ขอเก็บราคาคา่ทัวรทั์ง้หมด 

 

หมายเหต ุ 

1. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีจ่ านวนผูเ้ดนิทาง ต ่ากวา่ 8 ทา่น (ผูใ้หญ)่ 

ขึน้ไปโดยบรษัิทฯจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 14 วัน กอ่นการเดนิทาง 

2. การเดนิทางเป็นแบบเดนิทางร่วมกับท่านอืน่   

3. หราคาและรายการทอ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ  

4. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบคา่เสยีหายใดๆทัง้สิน้อันเนื่องมาจากเกดิกรณีความล่าชา้จากการจราจร การประทว้ง 

การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล การเมอืง ภัยธรรมชาต ิ(โดยบรษัิทฯจะด าเนินการประสานงาน 

เพือ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกลู่กคา้)  

5. ทางบรษัิทฯสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิ ในกรณีทีท่า่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ เชน่ ไมเ่ทีย่วบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมือ้  

6. ทางบรษัิทฯสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบใดๆ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื 

เกดิอุบัตเิหตทุีเ่กดิจากความประมาทของตัวนักท่องเทีย่วเอง  

7. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆแลว้ 

ตามทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด  

8. ราคาอาจมกีารปรับเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

9. บรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะลูกคา้ทีม่วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

 

 

 

mailto:letsgoholiday@gmail.com

