
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เดินทาง 9-11 ต.ค / 23-25 ต.ค 63 

วดัพระธาตุเชิงชุม - วดัป่าสุทธาวาส  - ชุมชนบา้นท่าแร่ - ทะเลสาบหนองหาร - วดัถ ้าผาแด่น - ครามสกล   
- วดัพระธาตุพนมวรมหาวหิาร - อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ - ลานพญาศรีสัตตนาคราช 

      ขอพรพระธาตุ อิม่บุญ สุขใจ 
สกลนคร – นครพนม  3 วนั  2 คนื 

                                                                                 @Arcadiacruisecente               Arcadiacruisecenter        0 235 1133 / 06 3635 5987                        



 

ขอพรพระธาต ุอิม่บญุ สขุใจ ม่วนหลายๆ เมืองแหง่ความสุขรมิฝัง่โขง 

“สกลนคร - นครพนม” 3 วนั 2 คืน 
                                                                                                                                                 

วนัแรกของการเดินทาง : กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)–สกลนคร–วดัพระธาตเุชิงชุม–วดัป่าสุทธาวาส– ชมุชนบา้นท่าแร่-ทะเลสาบหนองหาร 

06.00 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคาร 2 ประตู 9 แถว 9 -10 โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี มเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรบั และ 

 อาํนวยความสะดวก พรอ้มรบัของว่าง 

08.35 น. ออกเดนิทางสู่จงัหวดัสกลนคร โดยสายการบนิแอรเ์อเซยีเทีย่วบนิที ่FD3510 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 01.15 ช ัว่โมง)   

09.50 น. ถงึสนามบนิสกลนคร ออกเดินทางเขา้สู่ตวัเมอืงโดยรถตูป้รบัอากาศ 

 
 
 
 
 
 
 
 นาํชม “วดัพระธาตเุชิงชุม” พระอารามหลวงปูชนียสถานสาํคญัคู่บา้นคู่เมอืงสกลนครแต่โบราณ ยอดฉตัรเหนือองคพ์ระธาตุ

ทาํดว้ยทองคาํบรสุิทธิ์หนกั 247 บาท ภายในมรีอยพระพทุธบาท 4 พระองค ์นบัต ัง้แต่ พระกกสุนัธะ พระโกนาคม พระกสัส

ปะ และพระโคดม วดัพระธาตุแห่งน้ีนบัเป็นดนิแดนอนัศกัดิ์สทิธิ์ ดงัคาํกลา่วทีว่่า “จะมคีรัง้ไหนทีไ่ดอ้านิสงสม์ากไปกว่าการ

ไดม้าบูชาพระธาตทุีส่รา้งครอบรอยพระบาทแห่งพระพุทธเจา้ถงึ 4 พระองค”์ เชื่อกนัว่าอานิสงสใ์นการนมสัการจะก่อใหเ้กดิ

ความเป็นสริมิงคลสูงสุดแก่ตนเอง และครอบครวัใหม้คีวามสุข ความเจรญิรุ่งเรอืง แคลว้คลาดปราศจากอนัตราย  

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั (อาหารไทยอสีาน) 

 จากนัน้เดินทางต่อไปยงั “วดัป่าสุทธาวาส” ที่มพีิพิธภณัฑพ์ระอาจารย ์ม ัน่ ภูริทตัโต บุคคลสาํคญัของโลกสาขาสนัติภาพ 

ภายในพพิิธภณัฑม์รูีปหล่อของพระอาจารยม์ ัน่ในท่านัง่สมาธิ และมตูีก้ระจกบรรจุอฐัิที่แปรสภาพเป็นแกว้ผลกึใสสขีาว ยก

ฐานสูง พื้นปูดว้ยหินอ่อนรวมถงึตูแ้สดงเครื่องอฐับริขาร รวมท ัง้ประวตัิความเป็นมาของท่านตัง้แต่เกิดจนมรณภาพ สาํหรบั

ภายในวดัมอีุโบสถที่สวยงามซึ่งเคยเป็นกุฏทิี่พระอาจารยม์ ัน่ไดม้รณภาพ และเป็นที่ใชใ้นการประชุมเพลงิ พพิธิภณัฑ์หลวงปู่

หลุย จนัทสาโร เป็นที่บรรจุอฐัิธาตุหลวงปู่หลุย พระเถระช ัน้ผูใ้หญ่สายวิปสันาศิษยข์องพระอาจารยม์ ัน่ สรา้งขึ้นโดยพระ

กระแสรบัส ัง่ของในหลวงรชักาลลที ่9เพือ่ตอ้งการใหห้ลวงปู่หลุย ไดอ้ยู่ใกลก้บัพระอาจารยม์ ัน่ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ 

ร่างแบบเจดยีอ์งคน้ี์ดว้ยพระองคเ์อง จากนัน้เดนิทางสู่ “ชมุชนบา้นท่าแร่” ชุมชนเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี ที่ไดช้ื่อว่ามปีระชากร

นบัถือศาสนาคริสตม์ากที่สุดในประเทศไทย มสีถาปตัยกรรมแบบฝรัง่เศสผสมเวยีดนามที่ยงัหลงเหลอืใหไ้ดช้มในปจัจุบนั

อย่างคฤหาสนอ์ุดมเดชวฒัน ์หรือบา้นเศรษฐี  เป็นบา้นสรา้งที่ยงัมร่ีองรอยของความสวยงามในอดีต แมบ้า้นจะถูกปิดแต่ก็

สามารถเดินเล่นถ่ายรูปได ้นอกจากน้ีบา้นท่าแร่ยงัเป็นที่ต ัง้ของ “โบสถอ์าสนวิหาร อคัรเทวดามีคาแอล” ซึ่งเป็นโบสถข์นาด

ใหญ่รูปทรงคลา้ยเรือ จากนัน้นาํชมวิวทะเลสาบหนองหาร อีกหน่ึงสถานที่ที่ไม่ควรพลาดกบัตาํนานรกัที่เล่าขานกนัมาชา้นาน    

ผาแดง – นางไอ่ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
ช่วงค า่ รบัประทานอาหารคํา่ (อาหารไทยอสีาน)   

 นาํเขา้ทีพ่กั HUG SAKHONNKHON HOTEL หรอืเทยีบเท่า (พกั 1 คืน)   

วนัที่สองของการเดินทาง : วดัถ ้าผาแด่น – ครามสกล – นครพนม  

ช่วงเชา้  คณะร่วมสบืสานวถิไีทยตกับาตรพระเพือ่สรา้งบญุกศุลในตอนเชา้  

 รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

ออกเดนิทางสู่ วดัถ ้าผาแด่น Unseen ของจงัหวดัสกลนคร ทีต่ ัง้อยู่ระหว่างเทอืกเขาภพูาน และ ภผูายล เชื่อกนัว่าในอดีตนัน้

เป็นสถานที่ที่หลวงปู่ม ัน่ และคณะครูบาอาจารย ์สายวดัป่ากรรมฐานเคยธุดงค์มาปกักลดบาํเพ็ญเพียรเมื่อประมาณปี      

พ.ศ.2483 ดา้นในมีการตกแต่งรอบบริเวณวดัไดอ้ย่างสวยงาม รวมถึงภาพแกะสลกัหนา้ผาหินบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ใน

พระพทุธศาสนา และดา้นบนประดิษฐานเจดียก์อ้นหนิสทีองจาํลองคลา้ยพระธาตุอินแขวนขนาดใหญ่เป็นสื่อแทนถงึยอดเขา

พระสุเมรุนัน่เอง อกีท ัง้ยงัมรีอยพระพทุธบาทตัง้อยู่กลางพื้นของวดัใหป้ระชาชนไดม้าสกัการะบูชากนัอกีดว้ย  

 
 
 
 
 
 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั (อาหารไทย – เวยีดนาม) 

ช่วงบ่าย        ท่องเทีย่วชมุชน เรยีนรูผ้ลติภณัฑต์ามวถิไีทยที่มชีื่อเสยีงของชาวสกลนครที่ ครามสกล ( Kramsakon ) รูจ้กักนัดีในแวดวง

ของผา้ยอ้มครามของสกลนครดว้ยคุณภาพที่โดดเด่นอนัเป็นเอกลกัษณ์ทาํใหเ้ป็นที่ตอ้งการของตลาดท ัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศ สกลนครในวนัน้ีนบัเป็นจงัหวดัที่มีศกัยภาพในการผลิตผา้ยอ้มครามท ัง้ในคุณภาพ และปริมาณ มีไลน์ผลิต

ชุมชนที่ใหญ่การปลูกคราม และการยอ้มผา้รวมถึงทอผา้ครามมีกระจายอยู่เต็มพื้นที่ท ัว่จงัหวดั กรรมวิธีการผลติเป็นภูมิ

ปญัญาทีถ่่ายทอดกนัมาหลายชัว่อายุคน  

  

 

 

 



 

               ไดเ้วลาเดินทางสูน่ครพนมเมอืงเลก็รมิฝัง่โขง เป็นบรรยากาศเมอืงที่สงบ แต่มากดว้ยวฒันธรรม  

ช่วงค า่ รบัประทานอาหารคํา่ (อาหารไทย-เวยีดนาม)   

 นาํเขา้ทีพ่กั THE RIVER HOTEL NAKHON PHANOM หรือเทยีบเท่า (พกั 1 คืน) 

วนัที่สามของการเดินทาง : 
วดัพระธาตพุนมวรมหาวหิาร – อนุสรณ์สถานประธาน โฮจมิินห ์– ลานพญาศรสีตัตนาคราช –  

       กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 

ช่วงเชา้ . รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

เดนิทางเพือ่สกัการะ พระธาตพุนม ณ วดัพระธาตพุนมวรมหาวหิาร ในเขตอาํเภอธาตุพนม ผลจากการขดุคน้ทางโบราณคดี

ลงความเห็นว่าพระธาตุพนมสรา้งขึ้นระหว่าง พ.ศ. 1200 – 1400 ตามตาํนานกล่าวว่าผูส้รา้ง คือ พระมหากสัสปะ         

พระอรหนัต ์500 องค ์และทา้วพระยาเมอืงต่างๆ ภายในองคพ์ระธาตุบรรจุพระอุรงัคธาตุ(หนา้อก) ของพระสมัมาสมัพทุธเจา้

ไว ้ลกัษณะของสถาปตัยกรรมมแีหล่งที่มาเดียวกนักบัปราสาทของขอมในปี พ.ศ. 2485 ไดร้บัการยกฐานะเป็นพระอาราม

หลวงช ัน้เอกขึ้นเป็น “วรมหาวหิาร” พระธาตุพนมเป็นศูนยร์วมจิตใจของท ัง้ชาวนครพนม และเป็นที่เคารพของชาวไทยท ัว่

ประเทศ รวมถงึชาวลาว วนัที่ 11 สงิหาคม 2518 เวลา 19.38 น. พระธาตุพนมไดล้ม้ทลายลงท ัง้องค ์เน่ืองจากความเก่าแก่

ขององคพ์ระธาตุพนม และประจวบกบัระหว่างนัน้ฝนตก พายุพดัแรงติดต่อกนัมาหลายวนั ประชาชนท ัง้ประเทศไดร่้วม

บรจิาคทรพัย ์และรฐับาลไดก่้อสรา้งองคพ์ระธาตุปีเกดิของคนเกดิปีวอก และเป็นพระธาตปุระจาํวนัเกดิของผูเ้กดิวนัอาทติย ์  

 
 
 
 
 
 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั (อาหารไทย – เวยีดนาม) 

ช่วงบ่าย นาํชม อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห  ์นครพนมถือเป็นจงัหวดัที่มีความสมัพนัธอ์นัดีกบัประเทศเวียดนาม รวมถึงเป็น

เสน้ทางท่องเทีย่วทางประวตัศิาสตรท์ีส่าํคญัเน่ืองจากลุงโฮ หรืออดีตประธานาธิบดีโฮจิมนิหเ์คยมาอยู่ในนครพนมเพื่อหาแนว

ร่วมกลบัไปกอบกูเ้อกราชใหก้บัประเทศเวยีดนามช่วงปี พ.ศ. 2466 – 2474 มหุ่ีนขี้ผึ้งจาํลองเมือ่ตอนสมยัที่ท่านอพยพมา

พาํนกัอยู่ทีห่มูบ่า้นนาจอกเป็นหุ่นจาํลองการนัง่ประชุมกบัชาวบา้น ซึ่งชาวบา้นที่น่ีก็อพยพมาสรา้งบา้นตัง้ถิ่นฐานเช่นกนัมบีา้น

จาํลองทีล่งโฮไดส้รา้งไวเ้พือ่อยู่อาศยั อกีท ัง้ยงัมเีรื่องราวประวตัศิาสตรส์าํคญั  

 จากนัน้เดินทางสู่จุดแลนดม์ารก์แห่งใหม่ของนครพนม “ลานพญาศรีสตัตนาคราช” ริมฝัง่แม่นํา้โขงเพื่อสกัการบูชาพญาศรี

สตัตนาคราช หน่ึงในพญานาคผูม้ฤีทธิ์เดช เผ่าพนัธุข์องพญามจุรนิทน์าคราช หรือพญานาค 7 เศียร ไดส้บืพนัธุม์าจนถงึพญา

ศรีสตัตนาคราชเชื่อกนัว่าเป็นกษตัริยพ์ญานาคฝัง่ลาว      หากใครใหค้วามเคารพกราบไหว ้และตัง้จิตอธิษฐานขอพรอาจ

สมัฤทธิ์ผลสมดงัปรารถนาทุกประการ พญานาคหล่อดว้ยทองเหลอืงนํา้หนกั 9 ตนั ขดหาง 7 เศียร ประดิษฐานบนแท่นฐาน 

8 เหลีย่ม กวา้งดา้นละ 6 เมตร เฉพาะลาํตวัองคพ์ญานาคสูง 10.90 เมตร กวา้งรวมหาง 4.49 เมตร สูงรวมฐาน 16.29 เมตร 

สามารถพ่นนํา้ได ้

17.30 น.  เดนิทางสู่สนามบนิ 

18.50 น.  ออกเดนิทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี เที่ยวบนิ FD3343  (ใชเ้วลาบนิประมาณ 01.20 ช ัว่โมง) 

20.00 น.  ถงึสนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 



 

อตัราค่าบรกิาร: เดินทาง 9-11 ต.ค / 23-25 ต.ค 2563 ** 
ผูเ้ดินทาง 6 - 8 ท่าน (พกั 2 - 3 ท่าน/หอ้ง)  ราคาท่านละ 8,900 บาท 

พกัเดี่ยวเพิม่    ท่านละ   2,000 บาท 

** ออกเดินทางทกุวนัศกุร ์ 
** ยกเวน้ :  วนัที่ 26 กนัยายน - 01 ตลุาคม 2563  

อตัราค่าบรกิารรวม: 

 ทีพ่กัตามรายการ 2 คืน (หอ้งละ 2 - 3 ท่าน)  

 รถตูป้รบัอากาศ VIP พรอ้มนํา้มนัและคนขบันาํเทีย่วตลอดการเดนิทาง  

 อาหาร (7  มื้อ ) ตามทีร่ะบใุนรายการ 

 เขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามทีร่ะบใุนรายการ  

 มคัคุเทศก ์ใหบ้รกิารตลอดการเดนิทาง 

 ประกนัภยัอบุตัเิหตกุารเดนิทางตามเงือ่นไขและขอ้ตกลงในกรมธรรม ์  

 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม: 

 ค่าต ัว๋เครื่องบนิ ไปกลบั กรุงเทพฯ (ดอนเมอืง) – สกลนคร/นครพนม – กรุงเทพฯ (ดอนเมอืง)  

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆทีน่อกเหนือจากรายการ เช่นค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบาร ์และอื่นๆทีท่่านส ัง่เอง 

 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และค่าหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย 3% 

 

สิง่ที่ควรจดัเตรียม เพือ่ความพรอ้ม และสะดวกในการเดินทาง 

 เสื้อผา้ทีส่วมใส่สบายๆ และมคีวามสุภาพสาํหรบัเขา้สถานทีส่าํคญั 

 ของใชส้่วนตวัทีจ่าํเป็น อาท ิหมวกกนัแดด, แว่นตากนัแดด, กลอ้งถ่ายรูป ฯลฯ 

 ยาประจาํตวั 

 

เงือ่นไขการจองและส ารองที่นัง่ 

1. เมื่อทาํการจองทวัรแ์ลว้ กรุณาแจง้ชื่อ – นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง สาํหรบัออกใบแจง้หน้ีและใบรบัเงนิ    

ของท่าน  

2. กรุณาชาํระค่ามดัจาํทวัร ์4,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนั นบัจากวนัจองทวัร ์เพื่อเป็นการยนืยนัการจอง ถอืว่าท่านไดท้าํการสาํรองที่

น ัง่เสรจ็สมบูรณ ์โดยการโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอยีด   

3. ชาํระส่วนทีเ่หลอื 30 วนัทาํการ กรุณาชาํระก่อนการเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนัหากท่านไมช่าํระภายในระยะเวลาที่บริษทักาํหนด  

ทางบรษิทัถอืว่าท่านสละสทิธิ์ ยกเลกิการเดนิทาง และขอสงวนสทิธิ์ ไมส่ามารถคืนเงนิมดัจาํใหเท่านไดไ้มว่่ากรณีใดก็ตาม 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

1. แจง้ยกเลกิการเดนิทาง ต ัง้แต่  45-31 วนั   ทางบรษิทัฯ จะคืนเงนิค่าใชจ่้ายท ัง้หมด    

2. แจง้ยกเลกิการเดนิทาง  30-16วนั         ทางบรษิทัฯ จะเก็บเงนิมดัจาํ ท่านละ 4,000 บาท   

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วนั     ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์คืนเงนิค่าใชจ่้ายท ัง้หมดทกุกรณี 

 

 



 

หมายเหต ุ:  

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงโปรแกรม, รา้นอาหาร หรอืทีพ่กัต่างๆ ตามความเหมาะสม  โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้

ตามสถานการณท์อ้งถิน่ หรอืเกดิเหตสุุดวสิยั จนไม่สามารถแกไ้ขได ้และจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสยีหรือไดร้บั

บาดเจบ็ทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของมคัคุเทศกห์รอืทมีงาน 

2. ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเลือ่นการเดนิทาง หรอืยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผูีร่้วมเดนิทางไมถ่งึตามทีก่าํหนดไว ้

3. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการปรบัราคาค่าทวัร ์หากมกีารปรบัราคาค่านํา้มนัขึ้นก่อนการเดนิทาง  

4. บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อกรณีหากเกดิความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิเที่ยบนิ,ภยัธรรมชาติ, การนดัหยุดงาน, การประทว้ง 

การก่อจราจลซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ  

5. บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ท ัง้สิ้น หากสิ่งของที่มีค่าเกิดการสูญหาย อนัเน่ืองมาจากความประมาทของตวัผูเ้ดินทาง ,            

เกดิการโจรกรรม, อบุตัเิหตจุากความประมาทของตวันกัท่องเทีย่วเอง 

6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางไปพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์     

ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมดัจาํคืนได ้ไมว่่ากรณีใดๆ ท ัง้สิ้น 

7. เมือ่ท่านตกลงชาํระค่ามดัจาํ หรือชาํระค่าทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงื่อนไข และ

ขอ้ตกลงของหมายเหตทุ ัง้หมดทกุขอ้แลว้ 

 

ขอ้แนะน าส าหรบัการเดินทาง ในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโควดิ-19 : 

1. ผูร่้วมเดนิทางตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดนิทาง 

2. ก่อนขึ้นรถทกุคร ัง้ ทางบรษิทัฯ จะมมีาตราการวดัไข ้และลา้งมอืดว้ยแอลกอฮอล ์

*********************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

โรงแรมฮักสกลนคร 

 

ทีอ่ยู่: 88/8 หมู ่16 อ.เมือง จ.สกลนคร 47009  |  โทรศัพท์: +66 81 661 0809 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตั้งอยูใ่นจงัหวดัสกลนคร ห่างจากมหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 6 กม. โรงแรมระดบั 3 ดาว มีห้องอาหาร และห้องพกัพร้อม
บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WiFi) ฟรี ห้องพกัมีระเบียงพร้อมวิวสวน  ห้องน ้ าส่วนตวั โทรทศัน์จอแบน  ผา้เช็ดตวั ฝักบวั  น ้ า
ด่ืมบรรจุขวด  ตูเ้ยน็ ไดร์เป่าผม  ท่ีพกัมีบริการอาหารเชา้ประจ าวนัแบบอาหารจานเดียว และแบบบุฟเฟต์พนักงานท่ีแผนก
ตอ้นรับซ่ึงส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษ และภาษาไทย ยินดีแนะน าขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์เก่ียวกบัพ้ืนท่ี ท่ีพกัแห่งน้ีตั้งอยูห่่างจาก
สนามบินสกลนคร 6 กม. 

ส่ิงอ านวยความสะดวกของที่พกั 

 Wi-Fi ทุกหอ้ง (บริการฟรี) 
 Wi-Fi ในพื้นท่ีสาธารณะ 
 กิจกรรมผอ่นคลาย 
 สวน 

 อาหาร เคร่ืองด่ืม ของวา่ง 
 คอฟฟ่ีช็อป 
 หอ้งครัว 

 ท่ีพกัปลอดบุหร่ี 

 บริการซกัแหง้ 
 พื้นท่ีสูบบุหร่ี 
 บริการซกัรีด 
 บริการท าความสะอาดรายวนั 

 

Hug Sakhonnakhon Hotel 
 

 

https://www.google.com/search?q=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1+%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3+%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwzzak0TzMy15LNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLF7G6PNjZ9GDH4gc72h_sbAQzFio82LHuwY6ND3YA-avA5NIHO2Y-2NEClAbKTX-wY-uDnR0Pdqx9sGPRgx07gWwAciuOfncAAAA&ludocid=3905891074631377208&sa=X&ved=2ahUKEwjqt8S-4tPqAhUQfSsKHS8hDUQQ6BMwEnoECB4QAg
https://www.google.com/search?q=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1+%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3+%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C&ludocid=3905891074631377208&sa=X&ved=2ahUKEwjqt8S-4tPqAhUQfSsKHS8hDUQQ6BMwE3oECB4QBQ


 

The River Hotel Nakhonphanom 
ท่ีอยู:่ 35/9 ถ. นครพนม - ธาตุพนม ต.ในเมือง อ. เมือง  จ. นครพนม 48000 | โทรศพัท:์ 042 522 999 

 

 

 

 

 

 

The River Hotel ตั้งอยูใ่นจงัหวดันครพนม Modern Style ติดริมแม่น ้าโขง ใหบ้ริการหอ้งพกัพร้อม
ระเบียงส่วนตวั หลีกหนีความวุน่วายเพื่อการพกัผอ่นอยา่งแทจ้ริง ทนัสมยัพร้อมส่ิงอ านวยความสะดวก River 
Bar & Restaurant ร้านอาหารสุดคูล ดีไซน์สไตน์นิวยอร์ค River Coffee ร้านกาแฟเท่ห์ๆ บริการอินเทอร์เน็ตไร้
สาย (Wi-Fi) ฟรีทัว่บริเวณ The River Hotel ตั้งอยูห่่างจากวดัมหาธาตุ และตลาดอินโดจีน 5 นาทีเม่ือเดินทางดว้ย
รถยนต ์และห่างจากวดัพระธาตุพนม 30 กม. ท่ีพกัแห่งน้ียงัมีบริการแผนกตอ้นรับ 24 ชัว่โมง บริการซกัรีด และ
ท่ีจอดรถในสถานท่ีเพื่ออ านวยความสะดวก ผูเ้ขา้พกัสามารถรับบริการอาหารไทย และอาหารยุโรปท่ี The River 
Bar ระหวา่งเวลา 10:00 น.-24:00 น. หรือรับบริการอาหารภายในหอ้งพกัดว้ยบริการรูมเซอร์วสิ 

ส่ิงอ านวยความสะดวกภายในห้องพกั 

•     เตียงนอน Box Spring 

•    ตูเ้ซฟ 

•    ทีวแีอลซีดี 32 น้ิว 

•    ตูเ้ยน็ 

•    เคร่ืองตม้น ้า พร้อมชา กาแฟ 

•    โทรศพัท ์

•    ไดร์เป่าผม 

•    หวัฝักบวั Rain Shower 

•    เคร่ืองท าน ้าอุ่น 

•    รองเทา้สวมล ารอง 

•    Wi-Fi Internet  

 

https://www.google.com/search?q=the+river+hotel+nakhonphanom+%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NMrNMcrNzajSks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sXsRqVZKQqFGWWpRYpZOSXpOYo5CVmZ-TnFWQk5uXnKjzYMf3Bjq0PdnY82LH2wY5FD3bsBLIBatreE2QAAAA&ludocid=16179577848115687912&sa=X&ved=2ahUKEwj6ncGs89PqAhXllEsFHYftDq8Q6BMwEnoECBkQAg
https://www.google.com/search?q=the+river+hotel+nakhonphanom+%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C&ludocid=16179577848115687912&sa=X&ved=2ahUKEwj6ncGs89PqAhXllEsFHYftDq8Q6BMwE3oECBkQBQ

