
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
วนัแรก   กรงุเทพฯ – สกลนคร – พพิธิภณัฑห์ลวงปฝูัน้ - พระธาตเุชงิชุม – พพิธิภณัฑภ์พูาน   

                    วดัป่าสทุธาวาส – นครพนม 

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

เจา้หนา้ทีบ่รษัิทพับบลคิ ฮอลเิดยค์อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

08.05 น. ออกเดนิทางสูจั่งหวดัสกลนคร ดว้ยเทีย่วบนิที ่DD9402  

09.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิจังหวัดสกลนคร น าทา่นออกเดนิทางโดยรถตูป้รับอากาศ VIP พาทกุทา่น ชม

พพิธิภณัฑอ์าจารยฝ์ัน้ อาจาโร ตัง้อยูท่ีว่ดัป่าอดุมสมพร ลักษณะตัวพพิธิภณัฑเ์ป็นรปูเจดยีฐ์านกลม

กลบีบัวสามชัน้ ภายในมรีูปป้ันพระอาจารยฝ้ั์นมขีนาดเทา่รปูจรงิ ในทา่น่ังหอ้ยเทา้ และถอืไมเ้ทา้ไวใ้น

มอื มตีูก้ระจกบรรจอุฐั ิและแสดงเครือ่งอัฐบรขิารทีท่า่นใชเ้มือ่ยามมชีวีติ รวมทัง้ประวตัคิวามเป็นมา

ตัง้แตเ่กดิจนมรณะภาพ 

 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(1) ณ รา้นอาหาร หลัง

อาหาร นมัสการพระธาตเุชงิชุม ปชูนยีสถานที่

เกา่แกม่ากทีส่ดุแหง่หนึง่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

พระธาตคุูบ่า้นคูเ่มอืงชาวสกลนคร ชมพพิธิภณัฑภ์ู

พาน ชมประวตัเิรือ่งราวทีน่่าสนใจของสกลนคร  

15.00 น. พาทกุทา่นนมัสการรปูเหมอืนพระอาจารยม์ั่น ภรูทัิต

โต พระเกจอิาจารยส์ายวปัิสสนากรรมฐานของ

เมอืงไทย และชมเครือ่งอฐับรขิารของทา่นซึง่อยูใ่น



พพิธิภัณฑ ์นมัสการ เจดยีพ์พิธิภัณฑห์ลวงปู่ หลยุ จันทสาดร ณ วดัป่าสทุธาวาส  

 หลังจากนัน้ออกเดนิทางสู ่จังหวดันครพนม 

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

พักผอ่นตามอัธยาศัย 

วนัทีส่อง นครพนม – พระธาตนุคร – พระธาตพุนม -  วดัศรมีงคลใต ้– ตลาดอนิโดจนี มกุดาหาร 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้(3) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หลังอาหารเก็บสมัภาระออกเดนิทาง 

09.00น. น าทา่น CITY TOUR เมอืงแหง่ความสขุ “สขุทีส่ดุ@นครพนม” บนถนนสนุทรวจิติร เก็บภาพ

ความประทับใจทีจ่ดุถา่ยภาพรมิฝ่ังโขง “ฮอดแลว้เดอ้นครพนม” หอนาฬกิาเวยีดนาม อนุสรณ์ และชม

หมูบ่า้นมติรภาพไทย-เวยีดนาม ชมพพิธิภัณฑแ์ละบา้นลงุโฮ (ประธานาธบิดโีฮจมินิท)์  

10.00น. น าทา่นนมัสการ พระธาตเุรณูนคร องคพ์ระธาตจุ าลองมาจากองคพ์ระธาตพุนมองคเ์ดมิ แตม่ขีนาดเล็ก

กวา่  สรา้งเมือ่ปี พ. ศ. 2461 โดยพระอปัุชฌายอ์นิภมูโิย สงู 35 เมตร กวา้ง 8.37 เมตร มซีุม้ประต ู4 

ดา้น ภายในเจดยีบ์รรจคุัมภรีพ์ระธรรม พระพทุธรปูทองค า พระพทุธรปูเงนิ เพชรนลิจนิดา หน่องา และ

ของมคีา่ทีเ่จา้เมอืงเรณูนคร กับประชาชนน ามาบรจิาคและไดบ้รรจพุระบรมสารรีกิธาตแุละพระอรหันตธ์าต ุ 

12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน(4) ณ.รา้นอาหาร 

13.00น. น าทา่นเดนิทางสูว่ดัพระธาตพุนมวรมหาวหิาร นมัสการพระธาตพุนม พระธาตปุระจ าปีวอกและวนั

อาทติย ์ขอพรสิง่ศักดิส์ทิธิเ์พือ่เป็นสริมิงคลแกต่ัวเองและครอบครัว หลังจากนัน้ออกเดนิทางสู ่จังหวดั

มกุดาหาร  

16.00 น. น าทา่นสูว่ดัศรมีงคลใต ้ตัง้อยูร่มิแมน่ ้าโขงในตัวเมอืงมกุดาหาร ประดษิฐานพระองคเ์จา้หลวง ซึง่เป็น

พระพทุธรปูศักดิส์ทิธิค์ูบ่า้นคูเ่มอืงจังหวดัมกุดาหาร  

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น(5) ณ รา้นอาหาร หลังอาหารน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก ณ โรงแรม พลอย 

หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม วดัรอยพระพทุธบาทภมูโนรมย ์– ภผูาเทบิ – ตลาดอนิโดจนี – สกลนคร – กรงุเทพฯ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ผ6) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

09.00 น. พาทกุทา่นนมัสการรอยพระพทุธบาท ณ วดัรอยพระพทุธบาทภมูโนรมย ์พรอ้มชมววิทวิทัศน ์360 

องศา เมอืงมกุดาหารและสองฝ่ังแมน่ ้าโขง และพลาดไมไ่ดก้ับการถา่ยภาพวาดแบบ 3 มติ ิบนภมูโนรมย ์

10.00 น. น าทา่นเดนิทางสูภ่ผูาเทบิ ลักษณะภมูปิระเทศเป็นภเูขาหนิ

ทรายประกอบดว้ยเทอืกเขานอ้ยใหญห่ลายลกูตดิตอ่กลุม่หนิเทบิ 

การเกดิกลุม่หนิเทบิจากอดตีจนถงึปัจจบุัน เป็นทีม่าของ

ประตมิากรรมธรรมชาตทิีล่ว้นเกดิจากการกดัเซาะของฝน น ้า ลม

และแสงแดด ผา่นกาลเวลามาถงึ 129-95 ลา้นปี ท าใหก้ลุม่หนิ

เหลา่นีม้สีภาพแตกตา่งกันไป ดคูลา้ยรปูเครือ่งบนิไอพน่ จานบนิ 

เกง๋จนี มงกฎุ หัวจระเขแ้ละหอยสงัข ์ซึง่ความคงทนของชัน้หนิที่

แตกตา่งกันก็เนือ่งจากการประสานของเนือ้ทราย 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(7) ณ รา้นอาหาร หลังอาหาร น า

ทา่นชอป้ป้ิงสนิคา้หลากหลายทีต่ลาด อนิโดจนี ไดเ้วลาออก

เดนิทางสูจั่งหวดัสกลนคร 

17.00 น. พาทกุทา่นเลอืกซือ้ของฝากทีศ่นูยส์นิคา้ OTOP จังหวดั

สกลนคร  

18.00น. บรกิารอาหารเย็น (8) ณ.รา้นอาหาร หลังจากนัน้ น าทา่น

เดนิทางสูส่นามบนิจังหวดัสกลนคร 

20.20 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD9411 

21.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพและประทับใจ 

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

 



อตัราคา่บรกิาร          

               

*** ตอ้งการเดนิทางชว่ง ศกุร ์, เสาร ์ เพิม่ทา่นละ 2,000  บาท ไมต่รงชว่งเทศกาล*** 

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

            ** สายการบนิทีใ่ช ้NOK AIR / LION AIR หรอื AIR ASIA ** 

- คา่ทีพั่กตามรายการ 2 คนื (หอ้งละ 2 ทา่น)   -  คา่รถตูป้รับอากาศ  

- คา่อาหาร (8 มือ้) ตามรายการ   - คา่เรอืลอ่งแมน่ ้าโขง  

- คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งตามรายการ    - คา่มัคคเุทศก ์                    

- คา่ประกันอบุัตเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท   

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม - คา่ตักบาตรขา้วเหนยีวตอนเชา้ (ชดุละ 50 บาท) 

- คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวตา่งๆ อาทเิชน่ คา่โทรศัพท ์,คา่ซกัรดี ,คา่เครือ่งดืม่มนิบิาร ์ 

 คา่อาหารทีท่า่นสัง่เอง  

    - คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

เง ือ่นไขการจอง  -  มดัจ า 5,000 บาท / ทา่น สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นวนัเดนิทาง 15 วนั 

- กรณียกเลกิการเดนิทาง หากแจง้หลังจากจา่ยเงนิมัดจ าแลว้ หรอืช าระเงนิเต็ม

จ านวนแลว้ ทางบรษัิท ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ใหก้ับลกูคา้ เนือ่งจากทัวร์

รายการนีเ้ป็นทัวรร์าคาพเิศษ 

- กรณีทีม่กีารจองต า่กวา่ 8 ทา่น บรษัิท ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิโปรแกรม นี้

โดยจะคนืเงนิทีล่กูคา้ไดช้ าระไวแ้ลว้ทัง้หมด 

หมายเหต ุ โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับประโยชนแ์ละความปลอดภัยของ

ทา่นเป็นส าคัญ  

                        *** คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 300 บาท ตลอดการเดนิทาง *** 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ/่เด็ก พกัเดีย่ว 

วนัที ่10-12/24-26 ก.พ. 62 , 3-5/12-12/17-19/24-

26 ม.ีค. 62 

 

9,999 

            

            

             

          1,800 
วนัที ่31 ม.ีค. - 2 เม.ย. 62 , 21-23/28-30 เม.ย. 62 , 

12-14 พ.ค. 62 

 

9,999 

วนัที ่17-19 ก.พ. 62 10,999 


