
 

 

  
 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
รายละเอยีดการเดนิทาง ม.ีค. – พ.ค. 62 
วนัแรก กรงุเทพฯ – นครพนม – พระธาตเุรณู – พระธาตพุนม – ภผูาเทบิ – มกุดาหาร  

06.30 น.     สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกัน ณ สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 2 ประต ู9 เคาทเ์ตอร ์9-10 สายการบนิ

แอรเ์อเชยี เจา้หนา้ทีบ่รษัิท คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

08.30น. ออกเดนิทางสูจั่งหวดันครพนม ดว้ยเทีย่วบนิที ่FD3398 

10.00น. ถงึสนามบนิจังหวดันครพนม ตูป้รับอากาศรอรับทา่น ออกเดนิทาง 

11.00น. น าทา่นนมัสการ พระธาตเุรณูนคร องคพ์ระธาตจุ าลองมาจากองคพ์ระธาตพุนมองคเ์ดมิ แตม่ี
ขนาดเล็กกวา่  สรา้งเมือ่ปี พ. ศ. 2461 โดยพระอปัุชฌายอ์นิภมูโิย สงู 35 เมตร กวา้ง 8.37 
เมตร มซีุม้ประต ู4 ดา้น ภายในเจดยีบ์รรจคุัมภรีพ์ระธรรม พระพทุธรปูทองค า พระพทุธรปูเงนิ 
เพชรนลิจนิดา หน่องา และของมคีา่ทีเ่จา้เมอืงเรณูนคร กับประชาชนน ามาบรจิาค และไดบ้รรจุ
พระบรมสารรีกิธาต ุและพระอรหันตธ์าต ุ 

12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน(1) ณ.รา้นอาหาร 
13.00น. น าทา่นเดนิทางสู ่วดัพระธาตพุนมวรมหาวหิาร นมัสการพระธาตพุนม พระธาตปุระจ าปีวอก

และวนัอาทติย ์ขอพรสิง่ศกัดิส์ทิธิเ์พือ่เป็นสริมิงคลแกต่ัวเองและครอบครัว หลังจากนัน้ออก
เดนิทางสู ่จังหวดัมกุดาหาร  

16.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ภผูาเทบิ ลักษณะภมูปิระเทศเป็นภเูขาหนิทรายประกอบดว้ยเทอืกเขานอ้ย

ใหญห่ลายลกูตดิตอ่กลุม่หนิเทบิ การเกดิกลุม่หนิเทบิจากอดตีจนถงึปัจจบุัน เป็นทีม่าของ



ประตมิากรรมธรรมชาตทิีล่ว้นเกดิจากการกดัเซาะของฝน น ้า ลมและแสงแดด ผา่นกาลเวลา

มาถงึ 129-95 ลา้นปี ท าใหก้ลุม่หนิเหลา่นีม้สีภาพแตกตา่งกันไป  

18.00 น. อสิระอาหารเย็น ณ.ตลาดอนิโดจนีรมิโขง หลังอาหารน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก ณ โรงแรม

พลอยพาเลส หรอืเทยีบเทา่ พักผอ่นตามอัธยาศัย 

วนัทีส่อง มกุดาหาร–สามพนัโบก–หาดหงษ–์น า้ตกสรอ้ยสวรรค(์ลงร)ู– แมน่ า้สองส ี– โขงเจยีม 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้(3) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หลังอาหารเก็บสมัภาระออกเดนิทาง 
10.00น. น าทา่นชมความมหรรศจรรย ์กลางล าน ้าโขง สามพนัโบก เป็นแกง่หนิขนาดใหญใ่นล าน ้าโขง 

ซึง่จะปรากฏใหเ้ห็นเฉพาะในชว่งฤดแูลง้ (ประมาณเดอืนมกราคม – เมษายน) ทีเ่รยีกวา่ "สาม
พันโบก" เพราะบนแกง่หนิมแีอง่น ้าขนาดเล็กใหญจ่ านวนมากกวา่ 3,000 แอง่ (ค าวา่ "โบก" เป็น
ภาษาลาว แปลวา่ "แอง่") จงึเรยีกทีน่ีว่า่ สามพันโบก เพราะมมีากกวา่ 3,000 แอง่ ทีน่ีจ่งึได ้
ฉายาวา่ "แกรนแคนยอ่นเมอืงไทย" หลังจากนัน้น าทา่นลงเรอื สูห่าดหงษ ์เป็นเนนิทรายทีเ่กดิ
จากการทับถมของทรายในแมน่ ้าโขงท าใหด้เูหมอืนเป็นทะเลทราย 

12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน(4) ณ.รา้นอาหาร 
15.00น. น าทา่นชม น า้ตกแสงจนัทร ์น า้ตกลงร ูหนึง่เดยีวในเมอืงไทย ชือ่ของน ้าตกเรยีกตามลกัษณะ

ของสายน ้าทีต่กผา่นลงรหูนิ สว่นทีม่าของชือ่น ้าตกแสงจันทรนั์น้ เรยีกตามสายธารน ้าตก ทีโ่ปรย
ละออง ผา่นชอ่งหนิลงมาเป็นสขีาวนวลคลา้ยแสงจันทรโ์ดยเฉพาะในวนัเพ็ญ ทีแ่สงจันทรจ์ะสาด
สอ่งมาตรงรหูนิพอด ีพรอ้มกับละอองของธารน ้าตก ทีโ่ปรย ดเูป็นประกายสนีวลสวยงามมาก ซึง่
ทัง้หมดนีค้อืทีม่าของชือ่และเสน่หข์องน ้าตกแหง่นี ้ทีย่ังคงเก็บความงามสงบประสานอยา่ง กลม
เกลอืนของธรรมชาตไิวใ้หเ้ป็นทีป่ระทับใจ 

17.00น. น าชม แมน่ า้สองส ีหรอืดอนดา่นปากแมน่ ้ามลู เป็นบรเิวณทีแ่มน่ ้าสองสายมาบรรจบกัน คอื 
แมน่ ้าโขงสปีนู แมน่ ้ามลูสคีราม จดุทีส่ามารถมองเห็นแมน่ ้าสองสไีดอ้ยา่งชดัเจน คอื บรเิวณลาด
รมิตลิง่ แมน่ ้ามลู แมน่ ้าโขงหนา้วดัโขงเจยีม และบรเิวณบางสว่นของหมูบ่า้นหว้ยหมาก  

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

อารยา  หรอืเทยีบเทา่ พักผอ่นตามอัธยาศัย 

วนัทีส่าม โขงเจยีม – ผาแตม้ – วดัภพูรา้ว – ซนืวาน – อบุล - กรงุเทพฯ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้(6) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หลังอาหารเก็บสมัภาระออกเดนิทาง 
09.00น. น าชม อทุยานแหง่ชาตผิาแตม้ ไดรั้บการจัดตัง้เป็นอทุยานแหง่ชาตลิ าดับที ่74 ของประเทศ มี

เนือ้ทีป่ระมาณ 212,500 ไร ่หรอื 340 ตารางกโิลเมตร สภาพพืน้ทีส่ว่นใหญเ่ป็นเทอืกเขาสงูต า่

สลับกันไปท่ัวพืน้ที ่ระดับความสงูของพืน้ทีอ่ยูร่ะหวา่ง 100-600 เมตรจากระดับน ้าทะเล แนวเขต

ดา้นทศิตะวนัออกใชเ้สน้แบง่เขตแดนประเทศและตดิกับประเทศลาว ซึง่มแีมน่ ้าโขงเป็นแนวเขต

โดยตลอดความยาวประมาณ 63 กโิลเมตร 

11.00น. น าชม วดัสรินิธรวรารามภพูรา้ว  หรอืนยิมเรยีกกนัวา่ วดัเรอืงแสง เป็นวดัทีต่ัง้อยูบ่นเนนิเขา

สงู โดยจ าลองสภาพแวดลอ้มของวดัป่าหมิพานตห์รอืเขาไกรลาศ  บรเิวณบนยอดเขาจะมองเห็น

พระอโุบสถสปัีดทองตัง้เดน่เป็นสงา่  จดุเดน่ของวดัคอื การไดม้าชมภาพเรอืงแสงเป็นสเีขยีวของ

ของตน้กัลปพฤกษ์ทีเ่ป็นจติรกรรมทีอ่ยูบ่นผนังดา้นหลังของอโุบสถในยามค า่ 

12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน(7) ณ.รา้นอาหาร 

15.00น.  น าชมชมตลาดยอ้นยคุ ซนืวาน สถานทีท่อ่งเทีย่วแบบยอ้นยคุในวนัวาน Community Mall แหง่

ใหมใ่นจังหวดัอบุลราชธาน ีประกอบดว้ยอาคารไมช้ัน้เดยีวสนี ้าตาลเขม้ ทีช่วนใหห้วนระลกึถงึ

บา้นหลังเกา่อันอบอุน่ เสรมิเตมิ แตง่ดว้ยสิง่คุน้เคยเมือ่วนัวาน โดยการน าขา้วของเครือ่งใชใ้น

อดตี เชน่ ผา้ขาวมา้ กระตบิขา้วเหนยีว หรอืเอกลักษณ์อืน่ ๆ ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์รวมถงึ วถิชีวีติของ

ชาวอบุลฯ มาประกอบเรือ่งราว ภายใตบ้รรยากาศตน้ไมแ้ละดอกไม ้ทีร่ม่รืน่ รวมทัง้รา้นคา้ตา่ง ๆ 

เชน่ รา้นกาแฟสด โซนรา้นอาหาร โซนขายเสือ้ผา้ ขายของทีร่ะลกึ ทีม่ใีหไ้ดเ้ลอืกชมและเลอืก

ชมิกันอยา่งเพลดิเพลนิ ไดเ้วลาเดนิทางสูส่นามบนิ 

19.50น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD3373 

21.00น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพและประทับใจ 

 

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

 



หมายเหต ุ โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับประโยชนแ์ละความ
ปลอดภัยของทา่นเป็นส าคัญ  
 

อตัราคา่บรกิาร 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  - คา่ต ัว๋เครือ่งบนิ ไป-กลบั กรงุเทพฯ – นครพนม – อบุล - กรงุเทพฯ  
- คา่ทีพั่กตามรายการ 2 คนื (หอ้งละ 2-3 ทา่น)    
- คา่รถตูป้รับอากาศ  
- คา่อาหาร (7 มือ้) ตามรายการ   
- คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งตามรายการ    
- คา่ประกันอบุัตเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท               

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม - คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวตา่งๆ อาทเิชน่ คา่โทรศัพท ์,คา่ซกัรดี ,คา่เครือ่งดืม่มนิบิาร ์,  
คา่อาหารทีท่า่นสัง่เอง  

                                         - คา่ภาษมีลูคา่เพิม่   
 

เง ือ่นไขการจอง  -  มดัจ า 3,000 บาท /ทา่น สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นวนัเดนิทาง 15 วนั 

- กรณียกเลกิการเดนิทาง หากแจง้หลงัจากจา่ยเงนิมดัจ าแลว้ หรอื 
ช าระเงนิเต็มจ านวนแลว้ ทางพับบลคิ ฮอลเิดย ์ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ใหก้บัลกูคา้ 
เนือ่งจากทัวรร์ายการนีเ้ป็นทวัรร์าคาพเิศษ 

       - กรณีทีม่กีารจองต า่กวา่ 8 คน บรษัิท ขอสงวนสทิธิ ์
ในการยกเลกิโปรแกรมนีโ้ดยจะคนืเงนิทีล่กูคา้ไดช้ าระไวแ้ลว้ทัง้หมด 
หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บั

ประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทา่นเป็นส าคญั   
 

*** คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 300 บาท ตลอดการเดนิทาง *** 

 

วนัเดนิทาง      ผูใ้หญ/่เด็ก พกัเดีย่ว 

วนัที ่  3-5/10-12/17-19/24-25 ม.ีค.62 
วนัที ่  7-9/21-23/28-30 เม.ย. 62 
วนัที ่ 5-7/ 12-14/19-21/26-28 พ.ค 62   

          7,900           1,000 


