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1.) วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562         กรุงเทพฯ – นางรอง – ป่าติ้ว – มุกดาหาร 
 

06.00 น. ทุกท่านพร้อมกันที่  หน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ  ริมถนนอังรีดูนังต ์
   เจ้าหน้าที่ชัยทัวร์คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
06.30 น.  ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ มุ่งสู ่อ.นางรอง  
   บริการอาหารเช้า เครื่องดื่มและผลไม้   /  ทักทายสนทนาตามประสาคนกันเอง 
เที่ยง  อาหารกลางวันที่ พนมรุ้งปุรี ชื่อนี้ชาวบุรีรัมย์การันตีความอร่อยกับเมนูขาหมูเชลล์ชวนชิม  ห่อหมก ปลา 
  ช่อนใบยอ ถั่วผัดพริกเกลือ 
บ่าย  เดินทางสู่ หมู่บ้านท าหมอนขิตบ้านศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร ให้ท่านได้เลือกซื้อหมอนและผลิตภัณฑ ์
  ต่างๆ ท าจากผ้าขิต ซึ่งมีลวดลายหลากหลายและสสีันสวยงาม ที่ส าคัญราคาไม่แพงอย่างที่คิด 
  จากนั้นเดินทางเข้าสู่ จ.มุกดาหาร   
  น าเข้าพักที่ โรงแรมพลอยพาเลซ ซึ่งมีการออกแบบโดยผสมผสานเสน่ห์ของวัฒนธรรมอีสาน กับห้องพัก 
  รูปโฉมใหม ่
ค่ า อาหารค่ าที่ ... ห้องอาหารโรงแรม  
   พักผ่อนตามอัธยาศัย... ราตรีสวัสดิ์ 
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2.) วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562    มุกดาหาร – นาแก – ธาตุพนม – เรณูนคร – นครพนม 
 

07.00 น. อาหารเช้าที่ ... ห้องอาหารโรงแรม 
08.00 น. เดินทางต่อสู่ อ าเภอนาแก  
  สักการะ พระธาตุศรีคุณ (1)  ซึ่งเป็นพระธาตุคู่บุญของผู้ที่เกดิในวันอังคาร ส าหรับท่านที่ไปไหว้พระธาต ุ
  ศรีคุณ  จะได้รับอานิสงส ์ให้มศีักดิ์ศรีทวีคูณ   
  เดินทางต่อสู่ อ าเภอธาตุพนม  
  สักการะ พระธาตุพนม (2) พระธาตุแห่งนี้นอกจากจะเปน็พระธาตุประจ าปีเกิดของผู้ที่เกิดปีวอกแล้ว ยัง 
  เป็นพระธาตุประจ าวันเกิดของผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์อีกด้วย  ส าหรับท่านที่ไปไหว้พระธาตุพนม   จะได้รับ 
  อานิสงส์ มีบุญบารมีและผู้คนให้ความเคารพนับถือ  
เที่ยง  อาหารกลางวันที่ ร้านดาวทอง อาหารเวียดนามกับเมนูเด็ดที่ขาดไม่ได้คือ  แหนมเนืองที่แผ่นแป้งละลาย 
  ในปาก ผักจัดเต็ม แถมด้วยบั๋นหอยที่ไม่ได้ท าจากหอยแต่เป็นหมูย่างกับหมูสามชั้น  ป่อเปี๊ยะหมูยอ  กุ้งพัน 
  ตะไคร้  แถมมีส้มต ารสเด็ดใหล้องชิม   มา อ.ธาตุพนม  อยากทานอาหารเวียดนามต้องที่ร้านนี้ 
บ่าย  เดินทางต่อสู่ อ าเภอเรณูนคร  
  สักการะ พระธาตุเรณูนคร (3) เป็นพระธาตุประจ าวันเกิดของผู้ที่เกิดวันจันทร ์ส าหรับท่านที่ไปไหว้พระ 
  ธาตเุรณูนคร  จะได้รับอานิสงส์  ส่งผลให้มีวรรณะงดงามผุดผ่องดังแสงจันทร์  
  สักการะ พระธาตุมรุกขนคร (4)  พระธาตุประจ าวันเกิดของผู้ที่เกดิวันพุธกลางคืน   ช่วงเวลา 18.00 น. 
  ของวันพุธ ถึง 06.00 น. ของวันพฤหัสบดี 

สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่ ตัวเมืองจังหวัดนครพนม  
  น าเข้าที่พัก โรงแรมเดอะริเวอร ์(พัก 2 คืน) 
ค่ า  อาหารค่ าที่ ร้านอาหารโรงแรม 
   พักผ่อนตามอัธยาศัย... ราตรีสวัสดิ์ 
 

 

3.) วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562       ท่าอุเทน – นาหว้า – ปลาปาก 
  

06.30 น. น าท่าน ร่วมใส่บาตร สักการะ พญาศรีสัตตนาคราช พญานาคทองเหลืองใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน ณ   
  บริเวณแลนด์มาร์คแห่งใหม่ริมแม่น้ าโขงของนครพนม 
  สักการะ พระธาตุนคร (5) พระธาตุประจ าวันเกิดของผู้ที่เกิดวันเสาร ์ส าหรบัท่านทีไ่ปไหว้พระธาตนุคร 
  จะได้รับอานิสงส์ เสริมบุญบารมีและมีอ านาจวาสนาเป็นเจ้าคนนายคน  
08.00 น. อาหารเช้าที่ ... ห้องอาหารโรงแรม 
09.30 น. น าสมาชิกลงเรือล่องชมวิวสองฝั่งแม่น้ าโขงไทย-ลาว ระหว่างฝั่งนครพนมกับแขวงค าม่วน  เริ่มล่องเรือจาก 
  จุดหน้าตลาดอินโดจีน ขึ้นเลาะฝั่งไทยไปทางด้านทิศเหนือ    ชมบ้านเรือนวิถชีีวิตริมฝั่งแม่น้ าโขงและโบสถ์ 
  คริสต์หนองแสง ก่อนจะล่องข้ามไปฝั่งลาว เมืองท่าแขก แขวงค าม่วน สปป.ลาว วนกลับมาฝัง่ไทย  ซึ่งเหน็ 
  ภาพฝั่งนครพนมเต็มตากลางล าน้ าโขง ทั้งบ้านเรือน วัดริมฝั่งแม่น้ าโขง 
  - ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าของฝากที่ ตลาดอินโดจีน 
เที่ยง  อาหารกลางวันที่ ... ร้านอาหารพักพิงอิงโขง 
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บ่าย  สักการะ พระธาตุท่าอุเทน (6)  เป็นพระธาตุประจ าวัดเกิดของผู้ที่เกิดวันศุกร์   ส าหรับท่านที่ไปไหว้พระ 
  ธาตทุ่าอุเทน จะได้รับอานสิงส ์ให้ชีวิตมีความรุ่งโรจน์ เปรียบเสมือนพระอาทิตย์ขึ้นยามรุ่งอรุณ 
  เดินทางต่อสู่ อ าเภอนาหว้า  
  สักการะ พระธาตุประสิทธิ์ (7) เป็นพระธาตุประจ าวันเกิดของผู้ที่เกิดวันพฤหัสบด ี ส าหรบัท่านที่ไปไหว้ 
  พระธาตปุระสทิธิ์  จะได้รบัอานิสงส์ ส่งผลให้สัมฤทธิ์ผลในการปฏิบัติงาน    
  เดินทางต่อสู่ อ าเภอปลาปาก  
  สักการะ พระธาตุมหาชัย (8)  เป็นพระธาตุประจ าวันเกิดของผู้ที่เกิดวันพุธ ส าหรับท่านที่ไปไหว้พระธาตุ 
  มหาชัย  จะไดร้ับอานิสงส์ ประสบชัยชนะในชีวิต  
  จากนั้นเดินทางต่อเข้าสู่ ตัวเมืองจังหวัดนครพนม  
  น าเข้าที่พัก ... โรงแรมเดอะริเวอร ์ (คืนที่ 2) 
ค่ า  อาหารค่ าที่ ห้องอาหารสบายดี@นครพนม 
   พักผ่อนตามอัธยาศัย... ราตรีสวัสดิ์ 
 
 

 

4.) วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562      นครพนม – กาฬสินธุ์ - กรุงเทพฯ 
 

07.00 น. อาหารเช้าที่ ... ห้องอาหารโรงแรม 
08.00 น. เดินทางสู่ จ.กาฬสินธุ ์
เที่ยง  อาหารกลางวันที่ ร้านอาหารบ้านตาลฟ้า 
บ่าย  เดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร   แวะซื้อขนมของฝากจากร้านบ้านภัทรา 
   บริการอาหารกล่องบนรถ 
21.30 น. ถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ  /  รถจอดที่ หน้าคณะครศุาสตร์ จุฬาฯ  ริมถนนพญาไท 
หมายเหตุ ก าหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุการณ์และความเหมาะสม 
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 อตัราค่าบริการ  ผู้ใหญ่    ท่านละ   10,900.-  บาท 

    เด็ก      ท่านละ     8,200.-  บาท (พักเสริมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 
    พักเดี่ยว  เพิ่ม       1,800.-  บาท 
    พักเสริม  ลด            700.-  บาท 
 
 

 บริการที่จดัให ้ 1. รถบัสปรับอากาศพร้อมห้องสขุภัณฑ ์  
   2. ที่พักตามรายการ  ห้องละ 2 ท่าน  
   3. อาหารจดัเล้ียง  อาหารว่าง  เครื่องดื่มและผลไม้ระหว่างเดินทาง 
   4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ  
   5. ประกันอุบัติเหตกุารเดินทางในวงเงิน 1,000,000 บาท 
       - วงเงินค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตัิเหตุทา่นละ  500,000  บาท  
   6. มัคคุเทศกจ์ากชัยทวัร์ 
   7. ภาษีมูลคา่เพิ่ม 7 % 
 
 

 ค่าบริการนีไ้มร่วม 1. ค่าอาหารและเครื่องดืม่ที่ผู้เดนิทางส่ังเองนอกเหนือจากที่ทัวรจ์ัดบริการ 
   2. ค่าใช้จา่ยส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่ามินิบาร์ , ค่าซักรีด 
 
 

  เงือ่นไขการจอง ยืนยันการเดินทางพร้อมช าระค่าบริการภายใน  วันท่ี 23 สิงหาคม 2562 

 
 

 การยกเลกิ  1. ยกเลิกการเดินทาง  หลังวันที่  23 สิงหาคม 2562 หักค่าบริการ 30 % 
   2. ยกเลิกในวันเดินทาง หักค่าบริการ 100 % 
 
 

 ช าระค่าบรกิารผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี : บริษัท ชัยทัวร์ จ ากัด  เลขที่ :  010-1-30348-3 

     ธนาคาร : กรุงไทย   สาขา : ยานนาวา   ประเภทบัญช ี: ออมทรัพย์ 
เม่ือโอนแล้วกรุณาโทรแจ้งที่ 0 2212 8431 หรือ ส่งใบ Pay In ผ่านทาง Line @ chaitour  หรือ ส่งแฟ็กมาที่ 0 2211 0119 

 
 

 

ติดต่อ : ต๋อม / จูน / อี๊ด / เต้ย  โทร. 0 2212 8431  ต่อ  115 - 119 

Line ID : @chaitour  E-mail : domestic@chaitour.co.th   โทรสาร. 0 2211 0119 

จันทร์ – ศุกร์  เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 
 

www.chaitour.co.th 
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