
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

เดอืน มนีาคม 63 : 8-9/15-16  
เดอืน เมษายน 63 : 5-6 / 19-20  
เดอืน พฤษภาคม 63 : 10-11 / 24-25 
เดอืน มถิุนายน 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 ์– พระธาตทุา่นอุเทน 

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

เจา้หนา้ทีบ่รษัิท คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

10.05 น. ออกเดนิทางสูจั่งหวัดสกลนคร ดว้ยเทีย่วบนิที ่DD9514  

11.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิจังหวัดสกลนคร น าทา่นออกเดนิทางโดยรถตูป้รับอากาศ VIP สูจั่งหวัดนครพนม  

12.30น. รับประทานอาหารกลางวัน(1) ณ.รา้นอาหาร หลังอาหารน าทา่นเดนิทาง 

14.00น. ไหว ้พระธาตมุหาชยั พระธาตแุหง่นี้ เป็นพระธาตปุระจ าวันเกดิของผูท้ีเ่กดิวันพธุ(กลางวัน)ภายใน

บรรจพุระอรหันตส์ารรีกิธาตขุองพระอัญญาโกณฑัญญะ 

อานสิงสข์องการไหวพ้ระธาตมุหาชยั  ไดป้ระสบชยัชนะ ใหช้วีติมแีตค่วามรุง่โรจน ์

15.00น. ไหว ้พระธาตปุระสทิธิ ์พระธาตแุหง่นี้เป็นพระธาตปุระจ าวันเกดิของผูท้ีเ่กดิวันพฤหัสบด ีภายในบรรจุ

พระบรมสารรีกิธาต ุ7 องคแ์ละพระอรหันตธ์าต ุ14 องค ์

  อานสิงสข์องการไหวพ้ระธาตปุระสทิธิ ์กอ่ใหเ้กดิผลสมัฤทธิท์างการงาน  กา้วหนา้สมดังประสงค ์

17.00น. ไหว ้พระธาตทุา่อุเทน พระธาตแุหง่นี้เป็นพระธาตปุระจ าวันเกดิของผูท้ี ่เกดิวันศกุร ์ภายในบรรจพุระ

พทุธสารรีกิธาต ุทีอ่ัญเชญิมาจากเมอืงยา่งกุง้ ประเทศพมา่ เชือ่กันวา่ผูท้ีเ่กดิวันนี้ เป็นผูท้ีม่คีวามคดิ

รเิร ิม่สรา้งสรรค ์รักอสิระ  รักสวยรักงาม สิง่ทีต่รงกับเทพประจ าวันศกุร ์ คอื พระธาตหัุนไปทางทศิเหนือ

ของพระธาตพุนม ตรงกับทศิประจ าของพระศกุร ์ 

อานสิงสข์องการไหวพ้ระธาตทุา่อเุทน  ชวีติมคีวามรุง่โรจน์ เปรยีบเสมอืนพระอาทติยข์ึน้ยามรุง่อรณุ 
18.00น. **อสิระ อาหารเย็น**น าทา่น เดนิชวิถนนเลยีบชายโขง “สุขทีสุ่ด@นครพนม” บนถนนสนุทร

วจิติร เก็บภาพความประทับใจทีจ่ดุถา่ยภาพรมิฝ่ังโขง “ฮอดแลว้เดอ้นครพนม” ไดเ้วลาเขา้พักโรงแรม 

ไอ (I) หรอืเทยีบเทา่พักผอ่นตามอัธยาศัย 

 

วนัทีส่อง พระธาตนุคร–พระธาตรุกุขนคร– พระธาตเุรณู–พรธุาตพุนม–พระธาตศุรคีณุ–กรงุเทพฯ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้(2) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หลังอาหารเก็บสมัภาระออกเดนิทาง 

08.30น. ไหว ้พระธาตนุคร พระธาตแุหง่นี้เป็นพระธาตคุูเ่มอืงนครพนมเป็นพระธาตปุระจ าวันเกดิของผูท้ีเ่กดิวัน

เสาร ์ ภายในบรรจพุระอรหันตส์ารรีกิธาต ุ  

อานสิงสข์องการไหวพ้ระธาตนุคร  เสรมิบญุบารมแีละมอี านาจวาสนา ไดเ้ป็นเจา้คนนายคน 

10.00น. ไหว ้พระธาตมุรกุขนคร พระธาตแุหง่นีเ้ป็นพระธาตปุระจาํวนัเกดิของผูท้ ีเ่กดิวนัพุธ(กลางคนื)     

รปูทรงจะคลา้ยพระธาตพุนมแตเ่ล็กกวา่ 

อานสิงสข์องการไหวพ้ระธาตมุรกุขนคร มคีวามสริมิงคลในชวีติ เกดิความดคีวามชอบ เพิม่ความรัก 

ความสามัคค ี
11.00น. ไหว ้พระธาตเุรณู พระธาตแุหง่นี้ เป็นพระธาตปุระจ าวันจันทร ์ จ าลองมาจากองคพ์ระธาตพุนมองค์

เดมิแตม่ขีนาดเล็กกวา่สรา้งปีพ.ศ.2461 ภายในบรรจพุระบรมสารรีกิธาตแุละพระอรหันตธ์าต ุ 

อานสิงสข์องการไหวพ้ระธาตเุรณู ใหม้วีรรณะงดงามผดุผอ่งดั่งแสงนวลแหง่จันทรา 
12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน(3) ณ.รา้นอาหาร 

13.00น. ไหว ้พระธาตพุนม พระธาตแุหง่นี้เป็นพระธาตปุระจ าคนเกดิ "ปีวอก" และ "วันอาทติย"์ ภายในพระ

ธาตไุดบ้รรจอุรุังคธาตุ(กระดกูสว่นหนา้อก)ของพระพทุธเจา้ มคีวามศักดิส์ทิธิม์ากใครไดม้าเทีย่วตอ้ง

ไมพ่ลาดทีจ่ะมาเสรมิสริมิงคลใหก้ับตัวเองโดยเฉพาะคนทีเ่กดิ "ปีวอก" และ "วันอาทติย"์  

อานสิงสข์องการไหวพ้ระธาตพุนม  เพือ่เสรมิสริมิงคลแกช่วีติ ใหเ้ป็นผูม้บีญุบารมจีะท าใหผู้ค้นเคารพ
นับถอืมาก 

15.00น. ไหว ้พระธาตศุรคีณุ พระธาตแุหง่นี้ เป็นพระธาตปุระจ าวันเกดิของผูท้ีเ่กดิวันอังคาร  ภายในบรรจพุระ

อรหันตธาตขุองพระโมคคัลลานะ พระสารบีตุร และพระสงักัจจายนะ  

อานสิงสข์องการไหวพ้ระธาตศุรคีณุ  กอ่ใหเ้กดิยศ  ศักดิศ์ร ีโชคลาภ เป็นทวคีณู  

หลังจากนัน้เดนิทาง สูส่นามบนิสกลนคร 



 
 

18.00น. รับประทานอาหารเย็น(4) ณ.รา้นอาหารหลังอาหารออกเดนิทางสูส่นามบนิ 
20.25 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD9521 

22.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวัสดภิาพและประทับใจ 

 

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

 

หมายเหต ุโปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยูก่ับประโยชน์และความปลอดภยัของ

ทา่นเป็นส าคัญ  

 

อตัราคา่บรกิาร  ผูใ้หญ ่และ เด็ก   ทา่นละ         6,900     บาท 

                           พกัเดีย่วเพิม่       ทา่นละ         1,000     บาท 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  - คา่ต ัว๋เครือ่งบนิ ไป-กลบั กรงุเทพฯ – นครพนม – กรงุเทพฯ  

- คา่ทีพั่กตามรายการ 1 คนื (หอ้งละ 2 ทา่น)  - คา่รถตูป้รับอากาศ  

- คา่อาหาร ตามรายการ    - คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งตามรายการ    

- คา่มัคคเุทศกแ์ละทมีงานดแูลตลอดรายการ     

- คา่ประกันอบุัตเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท   

- คา่ภาษมีลูคา่เพิม่  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม - คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวตา่งๆ อาทเิชน่ คา่โทรศัพท ์,คา่ซกัรดี ,คา่เครือ่งดืม่มนิบิาร ์,  

 -  คา่อาหารทีท่า่นสัง่เอง   

 - คา่น ้าหนักกระเป๋าโหลดใตเ้ครือ่ง 

 

เง ือ่นไขการจอง   

- มดัจาํ 3,000 บาท / ทา่น สว่นทีเ่หลอืชําระกอ่นวนัเดนิทาง 15 วนั 

- กรณียกเลกิการเดนิทาง หากแจง้หลังจากจา่ยเงนิมัดจ าแลว้ หรอืช าระเงนิเต็มจ านวนแลว้  

ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิใดๆทัง้สิน้ใหก้ับลกูคา้ เนื่องจากทัวรร์ายการนี้เป็นทัวรร์าคาพเิศษ 

- กรณีทีม่กีารจองตํา่กวา่ 8 คน ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิโปรแกรมนี้โดยจะคนืเงนิทีล่กูคา้ไดช้ าระไวแ้ลว้ทัง้หมด 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

***กรณีทีลู่กคา้ยกเลกิการเดนิทาง ไมส่ามารถยกเลกิไดทุ้กกรณี*** 

 

*** คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 300 บาท ตลอดการเดนิทาง *** 

 


