
 

 

 
 

รายการท่องเท่ียว 
นครพนม – บึงกาฬ – หนองคาย – อดุรธานี 3 วนั 2 คืน  
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รายการเดินทาง 
นครพนม – บงึกาฬ – หนองคาย – อดุรธานี  

3 วนั 2 คืน 
 

วนัท่ีเดินทาง เวลาเดินทาง รายการ 

วนัแรกของการเดินทาง 
กรงุเทพฯ – นครพนม – บงึกาฬ 

06.00 
08.30 
10.00 
เชา้ 

 
เทีย่ง 
บ่าย 

 
เยน็ 

ผูเ้ดนิทางพรอ้มกนั ณ สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 2 ประต ู9 - 10 
เดนิทางสูน่ครพนมโดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD 3398 
ถงึสนามบนินครพนม 
สกัการะ วดัพระธาตพุนมวรมหาวิหาร 
ชม อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห ์และ หอนาฬิการิมฝัง่แม่น ้าโขง 
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
เทีย่วชม ลานพญาศรีสตัตนาคราช, พิพิธภณัฑจ์วนผู้ว่าฯ, โบสถ์
นักบญุอนันา และ สะพานมิตรภาพไทย – ลาวแห่งท่ี 3 
รบัประทานอาหารเยน็ อสิระตามอธัยาศยั 

พกัท่ี โรงแรม เดอะวนั หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสองของการเดินทาง 
บงึกาฬ – หนองคาย 

เชา้ 
 

เทีย่ง 
 

เยน็ 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 
เทีย่วชม หินสามวาฬ 
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
ขึน้ชมยอด ภทูอก 
รบัประทานอาหารเยน็ อสิระตามอธัยาศยั 

พักท่ี  โรงแรมอมันตรา หนองคาย หรือเทียบเท่า  

วนัท่ีสามของการเดินทาง 
หนองคาย – อดุรธานี –  

กรงุเทพฯ  

เชา้ 
 

เทีย่ง 
บ่าย 

 
18.55 

 
19.55 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 
ชม วดัโพธ์ิชยั, ตลาดท่าเสดจ็, พระธาตกุลางน ้า 
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
ชม วดัป่าภกู้อน 
น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานอดุรธานี 
ออกเดนิทางสู ่สนามบนิดอนเมอืง โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี 
เทีย่วบนิที ่FD 3351 
ถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 
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วนัแรกของการเดินทาง ดอนเมือง – นครพนม – พระธาตพุนม – วฒันธรรมชนเผา่ไทญ้อบ้านโพน – บึงกาฬ 
 

06.00 น. พรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 2 ชัน้ 3 ผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ เคาน์เตอร์
สายการบินไทยแอรเ์อเชีย (ประตู 9 – 10) พบเจา้หน้าที่ บรษิทัฯ ให้การต้อนรบัท่านและอ านวยความ
สะดวกในการเดนิทาง 

08.30 น. เดนิทางสู่นครพนม โดยสายการบนิ ไทยแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD 3398 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 1 ชม.15 นาท)ี 
10.00 น. ถงึท่าอากาศยานนครพนม หลงัรบัสมัภาระแลว้  
 น าท่านเดนิทางสู่ “วดัพระธาตุพนมวรมหาวิหาร” อ าเภอธาตุพนม พระธาตุประจ าปีเกดิของคนปีวอก 

และเป็นพระธาตุประจ าวนัเกิดของคนวนัอาทติย์ เป็นวดัพระอารามหลวง ชัน้เอก ชนิดวรมหาวหิาร มี
ลกัษณะเป็นเจดยีร์ปูสี่เหลีย่มจตุรสัก่อดว้ยอฐิ กวา้งดา้นละ 12.33 เมตร สูง 53.6 เมตร มกี าแพงลอ้มองค์
พระธาตุ 4 ชัน้ องคพ์ระธาตุตัง้อยูบ่นภกู าพรา้ (เนินดนิสงูจากพืน้ธรรมดาประมาณ 3 เมตร)  

 

จากนัน้ น าท่านเดนิทางเขา้สู่ตวัเมอืงนครพนม ชม “อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์” อาคารพพิธิภณัฑ ์
ประกอบดว้ย อาคารจ าลองบา้นเก่าของท่านโฮจมินิส ์จดัแสดงขา้วของเครื่องใชภ้ายในบา้นแบบเดียวกบัยุค
ทีป่ระธานโฮจมินิห์ได้มาอาศยัอยู่ทีน่ี้ในช่วงสงครามเวยีดนามให้ไดช้ม  น าท่านชม บรเิวณ “หอนาฬิกา
เวียดนามอนุสรณ์” ซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ที่ได้รบัวฒันธรรมจากชาวเวยีตนาม ตัง้อยู่เลยีบรมิฝ ัง่แม่น ้าโขง 
เป็นสญัลกัษณ์ อกีแห่งหนึ่ง ของเมอืงนครพนมโดดเด่นเป็นสง่า ถูกสรา้งโดยชาวเวยีดนาม เพื่อเป็นทีร่ะลกึ
ก่อนยา้ยกลบัเวยีดนามตามท่านโฮจมินิห ์ 

 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
บ่าย ชม “ลานพญาศรีสตัตนาคราช” แลนดม์ารค์ของเมอืงนครพนม เป็นองคพ์ญานาคทองเหลอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ด

ของภาคอีสาน มคีวามเชื่อที่ว่าหากเราได้มาขอพรต่อองค์พญาศรสีตัตนาคราช จะประสบผลส าเรจ็ตามที่
ตัง้ใจดว้ยความศกัดิส์ทิธิ ์ท าใหท้ีน่ี่เตม็ไปดว้ยผูค้นจากทัว่สารทศิ เดนิทางต่อไปยงั “พิพิธภณัฑจ์วนผู้ว่าฯ” 
(หลงัเก่า) แต่เดมิเป็นทรพัยส์นิส่วนตวัของพระยาพนมครานุรกัษ์ (อุ้ย นครทรรภ) สรา้งโดยช่างชาวญวน 
เป็น อาคารก่ออิฐถือปูนสองชัน้แบบตะวนัตก ในปี พ.ศ.2498 ทางจงัหวดัได้จดัอาคารแห่งนี้ถวายเป็นที่
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ประทับแรมแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์
พระบรมราชินีนาถ ในการเสด็จพระราชด าเนินมาทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ 
เดนิทางต่อไปยงั “โบสถนั์กบุญอนันา” โบสถ์ครสิถ์อนัสวยงามที่ตัง้อยู่รมิแม่น ้าโขง มคีวามส าคญัทาง
วฒันธรรมอนัเก่าแก่ของเมอืง เป็นเหมอืนสญัลกัษณ์ที่มผีู้คนจากหลากเชื้อชาต ิหลายภาษามาอยู่ร่วมกนั
ดว้ย จากนัน้เกบ็ภาพความประทบัใจ ณ “สะพานมิตรภาพไทย – ลาวแห่งท่ี 3” (นครพนม-ค าม่วน) แห่ง
นี้ เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงสายเอเชยี หรอื Asian Highway สาย AH 15 เชื่อมโยงระหว่างจงัหวดั
อุดรธานี สกลนคร นครพนม เมอืงท่าแขก เมอืงหลกัซาวของลาว ถึงเมอืงวินท์ และเมอืงกวางบิงของ
ประเทศเวยีดนาม  

 
 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางต่อไปยงั จงัหวดับงึกาฬ 
เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ อสิระตามอธัยาศยั 
 พกัท่ี The One Hotel หรือ เทียบเท่า 
 
 

วนัท่ีสองของการเดินทาง บึงกาฬ – หินสามวาฬ – ภทูอก – หนองคาย 
 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 
ขอน าท่านเดนิทางสู่ ภูสงิห ์ชม “หินสามวาฬ” ภายในเขตพื้นที่อนุรกัษ์ ในเขตป่าสงวนแห่งชาตปิ่าดงดบิ
กะลา ปา่ภสูงิห ์และ ป่าดงสชีมพู บรเิวณน้ีจะเตม็ไปดว้ยกลุ่มก้อนหนิรปูทรงต่าง ๆ หน้าผาและถ ้า กระจาย
อยู่ทัว่พื้นที่ เกิดเป็นความสวยงามในแบบต่าง ๆ ที่ท าให้นักท่องเที่ยวอยากที่จะเดนิทางมาให้เห็นกบัตา 
ส าหรบัหนิสามวาฬ จะเป็นหนิขนาดใหญ่ตดิหน้าผาสูง ที่แยกตวัเป็น 3 ก้อนเรยีงกนั มอีายุประมาณ 75 
ลา้นปี ความพเิศษของหนิก็คอื เมื่อมองดูจากระยะไกล หนิสามก้อนนี้จะดูคลา้ยกบัฝงูครอบครวัวาฬ มทีัง้
พ่อวาฬ แมว่าฬ และลกูวาฬ ทีจ่ะถูกเรยีกตามขนาดของหนิแต่ละกอ้น 
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เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
น าท่านเดนิทางสู่ “ภทูอก” ที่ตัง้ของวดัเจตยิาศรวีหิาร (วดัภูทอก) จากนัน้เดนิเทา้ขึน้สู่ยอดภูทอก จุดเด่น
ของภทูอกคอื สะพานไมแ้ละบนัไดขึน้ชมทศันียภาพรอบๆ ภทูอก ไดเ้วลาอนัสมควร เดนิทางสู่หนองคาย  

 
 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ อสิระตามอธัยาศยั 
 

 พักท่ี โรงแรมอมันตรา หนองคาย หรือ เทียบเท่า  
 
 

วนัท่ีสามของการเดินทาง วดัโพธ์ิชยั – ตลาดท่าเสดจ็ – พระธาตุกลางน ้า – วดัป่าภกู้อน – กรงุเทพฯ 
 

07.00 น. รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 
เชา้ น าท่านเดินทางสู่ “วดัโพธ์ิชัย” อีกหนึ่งศาสนสถานเก่าแก่ที่มคีวามส าคญั และมีความสวยงาม เป็นที่

ประดษิฐาน หลวงพ่อพระใส อนัศกัด์ิสิทธ์ิ เป็นที่เคารพสกัการะของชาวหนองคาย และผู้คนลุ่มน ้าโขง 
พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมอืงที่มตี านานในประวตัศิาสตรเ์กี่ยวขอ้งกบัทัง้ชาวไทยและชาวลาว แวะซื้อของฝาก 
“ตลาดท่าเสด็จ” หรอื ตลาดอินโดจีน รมิแม่น ้าโขง แหล่งช็อปป้ิงระดบัจงัหวดั จ าหน่ายสนิค้าอุปโภค
บรโิภคจากจนี เวยีดนาม ลาว และไทย ใกล้กนัยงัมตีึกแถวโบราณเรยีงรายให้ได้เดนิชมและถ่ายรูปเล่น 
จากนัน้เดนิทางไปชม “พระธาตกุลางน ้า” เดมิชื่อ พระธาตุหลา้หนอง เป็นพระธาตุทีห่กัพงัอยูก่ลางล าน ้าโขง 

 

 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
บ่าย เดนิทางสู่ จงัหวดัอุดรธานี 
 น าท่านแวะชม “วดัป่าภกู้อน” ทีเ่กดิขึน้จากพุทธบรษิทัทีต่ระหนักถงึคุณประโยชน์ของธรรมชาตแิละป่าต้น

น ้า ล าธารทีก่ าลงัถูกท าลาย และเพื่อตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัฯ รชักาลที ่9 
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ในการรกัษาความสมบรูณ์ของปา่ไมต้น้น ้าล าธารและสตัวป์า่ ใหเ้ป็นมรดกของลูกหลานไทย ภายในวดัมพีระ
บรมสารรีกิธาตุบรรจุในพระเกศ พระร่วงโรจน์ศรบีูรพา ซึ่งเป็นพระประธานประดษิฐานหน้าองค์พระปฐม
รตันบูรพาจารยม์หาเจดยี ์มพีระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี เป็นพระพุทธรูปปางปรนิิพพาน ท า
ดว้ยหนิอ่อนขาวจากเมอืงคารร์ารา่ ประเทศอติาล ีลกัษณะอ่อนชอ้ยงดงาม 

 
 

 จากนัน้ แวะรา้นคา้ของฝากของทีร่ะลกึ ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของตามอธัยาศยั 
 ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานอุดรธานี 
18.55 น. เหนิฟ้าสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ ไทยแอรเ์อเซยี เทีย่วบนิที ่FD 3351 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 1 ชม.15 นาท)ี 
19.55 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
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อตัราค่าบริการ 

เส้นทางนครพนม – บงึกาฬ – หนองคาย – อดุรธานี 3 วนั 2 คืน 
 

วนัเดินทาง 
ราคา (บาท/ท่าน) 

ผู้เดินทาง 8 ท่าน  
ต่อ 1 รถตู้ 

ผู้เดินทาง 6 ท่าน  
ต่อ 1 รถตู้ 

พฤศจิกายน 2564 – มกราคม 2565 12,900.- 13,900.- 

ห้องเด่ียวเพ่ิม ท่านละ 1,800.- 1,800.- 
 

อตัราค่าบริการรวม 
 ค่าตัว๋เครือ่งบนิเสน้ทาง กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) – นครพนม และ อุดรธานี – กรุงเทพฯ (ดอนเมอืง)  โดยสายการ

บนิแอรเ์อเซยี  (รวมน ้าหนกักระเป๋า 20 กโิลกรมัแลว้) *** ราคาตัว๋เครือ่งบนิอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้
 รถตูป้รบัอากาศ  VIP พรอ้มน ้ามนัและคนขบัน าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
 ทีพ่กัตามรายการ 2 คนื (หอ้งละ 2 ท่าน)  
 ค่ายานพาหนะทีร่ะบุในรายการทวัร ์
 ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ    
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามทีร่ะบุในรายการ  
 มคัคุเทศกด์แูลอยา่งใกลช้ดิ 
 ค่าประกนัชวีติกรณอุีบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่า

รกัษาพยาบาลกรณอุีบตัเิหตุในวงเงนิไมเ่กนิ ท่านละ 500,000 บาท(ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 
 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7%  

 
อตัราค่าบริการไม่รวม: 
 ค่าส่วนต่างของตัว๋เครือ่งบนิทีเ่พิม่ขึน้  หากวนัเดนิทางตรงกบัช่วงเทศกาลวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ 
 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัต่างๆ  ทีน่อกเหนือจากรายการ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบาร ์และอื่นๆ ทีท่่านสัง่เอง 

 
เง่ือนไขการจองและส ารองท่ีนัง่ 

1. เมือ่ท าการจองทวัร ์กรณุาแจง้ชื่อ – นามสกุลตามบตัรประชาชนของผูเ้ดนิทาง  และ ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศพัท์
ทีผ่กูกบัแอปเป๋าตงัของผูเ้ดนิทางดว้ย  

2. ช าระค่าทวัรต์ามจ านวน  หลงัหกัเงนิรฐัสนบัสนุน 40% ไมเ่กนิท่านละ 5,000 บาท ผ่านแอปเป๋าตงัเท่านัน้  
 
เง่ือนไขการยกเลิก โครงการทวัรเ์ท่ียวไทย 
หลงัช าระค่าทวัรผ์่านแอป”เป๋าตงั”เรียบร้อยแล้วจะไม่สามารถขอคืนเงินหรือเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได้ในทุกกรณี 
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หมายเหต ุ:  
1. ในการเดนิทางแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูเ้ดนิทางไมต่ ่ากว่า 8 ท่านต่อ 1 รถตู้ ถ้าผูเ้ดนิทางไม่ครบจ านวนดงักล่าว  ทาง

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคา หรอื เลื่อนการเดนิทาง  
2. ในกรณีทีลู่กคา้ต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่ของบรษิทัฯ ก่อนทุกครัง้ มฉิะนัน้ทาง

บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ 
3. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาค่าทวัร ์หากมกีารปรบัราคาค่าน ้ามนัขึน้ก่อนการเดนิทาง หรอืมกีารปรบั

ราคาค่าน ้ามนัและภาษนี ้ามนั 
4. บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลง เที่ยวบนิ  หรอื  รายการท่องเที่ยวหรอืบางประการ โดยมติ้องแจ้งให้

ทราบล่วงหน้า เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานทีแ่ละเวลา ทัง้นี้โดยค านึงถงึผลประโยชน์และความ
ปลอดภยัของท่านเป็นสิง่ส าคญั หรอืเกดิเหตุสุดวสิยั จนไม่สามารถแก้ไขได้ และจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีที่
สญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจบ็ทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของมคัคุเทศกห์รอืทมีงาน 

5. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบต่อกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, ภยัธรรมชาต,ิ การยกเลกิเทีย่วบนิ, 
การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล ซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ  

6. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบทัง้สิน้หากสิง่ของทีม่คี่าเกดิการสูญหายอนัเนื่องมาจากความประมาทของ
ตวัผูเ้ดนิทางเอง, เกดิการโจรกรรม, อุบตัเิหตุจากความประมาทของตวัผูเ้ดนิทางเอง 

7. เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางไปพรอ้มคณะ ถอื
ว่าท่านสละสทิธิ ์    ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมดัจ าคนืได ้ไมว่่ากรณใีดๆ ทัง้สิน้ 

8. เมื่อท่านตกลงช าระค่ามดัจ า หรอืช าระค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯแล้ว ทางบรษิทัฯ ถอืว่าท่านรบัทราบและ
ยอมรบัเงือ่นไข และขอ้ตกลงของหมายเหตุทัง้หมดทุกขอ้แลว้ 

ข้อแนะน าส าหรบัการเดินทาง ในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 : 
1. ผูร้ว่มเดนิทางตอ้งใส่หน้ากากอนามยัตลอดการเดนิทาง 
2. ทางบรษิทัฯ จะมมีาตรการวดัไข ้และลา้งมอืดว้ยแอลกอฮอลก่์อนขึน้รถทุกครัง้ 

 


