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บริษัท ชัยทัวร์ จำกัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

1)  อาทติยท์ี ่29 ธนัวาคม 2562     กรงุเทพฯ - นครพนม 
 
 

06.30 น. สมาชิกทกุท่านพร้อมกนัที ่สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ประต ู9 (กรุณาน าบตัรประชาชนติดตวัมาด้วย) 
เจ้าหน้าที่ชยัทวัร์คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
บริการอาหารเช้า แซนด์วิช และเคร่ืองดื่ม 
08.30 น. เดินทางสูจ่งัหวดันครพนม โดย สายการบินแอร์เอเชีย FD …….. 
ถึงสนามบินจงัหวดันครพนม รับสมัภาระตรวจเช็คให้ครบถ้วน    เปลี่ยนพาหนะเป็นรถตู้ปรับอากาศเดินทางสูอ่ าเภอท่าอเุทน 
น าท่านสกัการะ พระธาตุท่าอุเทน(1) เป็นพระธาตปุระจ าวดัเกิดของผู้ที่เกิด วนัศกุร์ ส าหรับท่านที่ไปไหว้พระธาตทุ่าอเุทนนัน้
จะได้รับอานิสงส์ ให้ชีวิตมีความรุ่งโรจน์ เปรียบเสมือนพระอาทิตย์ข้ึนยามรุ่งอรุณ   
อาหารกลางวนัที่ ..... 
จากนัน้เดินทางต่อสู ่ อ าเภอนาหว้า   สกัการะ พระธาตุประสิทธ์ิ (2) เป็นพระธาตปุระจ าวนัเกิดของผู้ที่เกิด วันพฤหัสบดี  
ส าหรับท่านที่ไปไหว้พระธาตปุระสิทธ์ิ  จะได้รับอานิสงส์ ส่งผลใหส้มัฤทธ์ิผลในการปฏิบติังาน  ผ่านไปสองพระธาตสุมควรแก่
เวลาเดินทางกลบัสูอ่ าเภอเมืองนครพนม 
ที่พกั โรงแรมเดอะริเวอร์ ( พกั 2 คืน) 
อาหารค ่าที่ ...... 
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2)  จนัทรท์ี ่30 ธนัวาคม 2562                     นครพนม 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 
เดินทางต่อสู ่อ าเภอนาแก สกัการะ พระธาตุศรีคุณ (3)  ซึง่เป็นพระธาตคุู่บญุของผู้ที่เกิดใน วนัองัคาร ส าหรับท่านทีไ่ปไหว้พระ
ธาตศุรีคณุจะได้รับอานิสงส์ ให้มีศกัด์ิศรีทวีคูณ  จากนัน้เดินทางต่อสู ่อ าเภอธาตพุนม น าท่านสกัการะ พระธาตุพนม (4) พระ
ธาตแุห่งนีน้อกจากจะเป็นพระธาตปุระจ าปีเกิดของท่านที่เกิด ปีวอก และท่านที่เกิดใน วนัอาทิตย์ อีกด้วย  ส าหรับท่านที่ไปไหว้
พระธาตพุนมจะได้รับอานิสงส ์มีบญุบารมีและผูค้นให้ความเคารพนบัถือ 
อาหารกลางวนัที่ 
เดินทางต่อสู ่อ าเภอเรณนูคร สกัการะ พระธาตุเรณูนคร (5) เป็นพระธาตปุระจ าวนัเกิดของผู้ที่เกิด วนัจนัทร์ ส าหรับท่านที่ไป

ไหว้พระธาตเุรณนูคร  จะได้รับอานิสงส์  ส่งผลให้มีวรรณะงดงามผดุผ่องดงัแสงจนัทร์  ทีน่ี่จะมีร้านขายผ้าพืน้เมืองให้ท่านได้ชม 
ช้อปกนัด้วยเลือกซือ้อดุหนนุชาวบ้านกนัสกัคนละนิดคนละหน่อยตามอธัยาศยั จากนัน้สกัการะ พระธาตุมรุกขนคร(6)  เป็น
พระธาตปุระจ าวนัเกิดของผู้ที่เกิด วนัพธุกลางคืน (ช่วงเวลา 18.00 น.ของวนัพธุ ถึง 06.00 น. ของวนัพฤหสับดี) 
สมควรแก่เวลาเดินทางกลบัสู ่ตวัเมืองจงัหวดันครพนม  
อาหารค ่าที่ …. 
หลงัอาหารชมบรรยากาศริมแม่น า้โขงซึง่จะคกึคกัไปด้วยผู้คนที่มาร่วมเที่ยวชมงานเทศกาลสง่ท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ชมการ
แสดงบนเวทีกลาง และเลือกซือ้ผลิตภณัฑ์สินค้าโอทอปจากชมุชนต่างๆ ของจงัหวดันครพนมตามอธัยาศยั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3)  องัคารที ่31 ธนัวาคม 2562             นครพนม - กรงุเทพฯ  

 
06.00 น. เชิญชวนสมาชิกตกับาตรริมแม่น า้โขงสง่ท้ายปี 2562 และกราบไหว้ขอพรจากพญาศรีสตัตนาคราช 
อาหารเช้าที่โรงแรม 
น าท่านเดินทางต่อสู ่อ าเภอปลาปาก สกัการะ พระธาตุมหาชัย (7)  เป็นพระธาตปุระจ าวนัเกิดของท่านที่เกิด วันพุธ ส าหรับ
ท่านที่ไปไหว้พระธาตมุหาชยั  จะได้รับอานิสงส์ ประสบชยัชนะในชีวิต  จากนัน้เดินทางเดินทางกลบัสูต่วัเมืองนครพนมอีกครัง้ 
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อาหารกลางวนัที่ ..... 
หลงัอาหารช้อปปิง้สินค้าที่ ตลาดอินโดจีน และเลือกซือ้ของฝากที่ ร้านเหรียญทอง จากนัน้น าท่านสกัการะ พระธาตนุคร (8) เป็น
พระธาตปุระจ าวนัเกิดของท่านที่เกิด วนัเสาร์ ส าหรับท่านทีไ่ปไหว้พระธาตนุครจะได้รับอานิสงส์  
เสริมบญุบารมีและมีอ านาจวาสนาเป็นเจ้าคนนายคน อิ่มบญุกนัถ้วนทกุท่าน พอมีเวลาน าท่านชมความสวยงามขอ สะพาน
มิตรภาพไทย - ลาว แห่งที ่3 ซึง่เชื่อมต่อระหว่างจงัหวดันครพนม(ประเทศไทย) กบั แขวงค าม่วน (สปป.ลาว) ถ่ายภาพเป็นที่
ระลกึตามอธัยาศยั  
อาหารเย็นที่ ...... 
หลงัอาหารเดินทางสูส่นามบิน ตรวจเช็คสมัภาระให้ครบถ้วนกอ่นท าการเช็คอิน 
20.00 น. เดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย FD …. 

21.30 น. ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ รับสมัภาระตรวจเช็คให้ครบถ้วนถกูต้อง 
เดินทางกลบัถึงบ้านด้วยความสนกุสนานและประทบัใจ 
 
หมายเหต ุ      ก าหนดการนีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตกุารณ์และความเหมาะสม    
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อัตราค่าบริการ ( สมาชิก 6 – 7 ท่าน / ตู้ )  

@ ผู้ใหญ่     ท่านละ  18,900.- บาท 

@ เด็ก       ท่านละ  15,200.- บาท (พกัเสริมกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 
@ พกัเด่ียว  เพิ่ม   1,200.- บาท 
*** กรณีออกตัว๋เอง ลดค่าบริการ 7,000 บาท 

อัตรานี้รวม  
 

  1.  ตัว๋สายการบินแอร์เอเชียไป - กลบั กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – นครพนม (น าหนักกระเป๋าท่านละ 20 กิโลกรัม) 
2.  รถตู้ปรับอากาศท่องเที่ยวตามรายการ    3.  ที่พกัตามรายการ (พกัห้องละ 2 ท่าน) 

  4.  อาหารจดัเลีย้ง พร้อมอาหารว่าง เคร่ืองดื่มและผลไม้ 5.  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
  6.  ทนุประกนัอบุตัิเหต ุในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (วงเงินค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอบุตัิเหตทุ่านละ 500,000 บาท)

 7.  มคัคเุทศก์และทีมงานที่เข้มแข็งจากชยัทวัร  8.  ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  
 

อัตรานี้ไม่รวม  1.  ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มนอกเหนือจากรายการ  

    2.  ค่าใช้จ่ายสว่นตวั  เชน่  ค่าโทรศพัท์ , ค่ามินิบาร์ , ค่าซกัรีด 
 

เงื่อนไขการจอง   
   ยืนยนัการจองโดยช าระมดัจ า ท่านละ 10,000 บาท  
การยกเลิก        

  1. ยกเลิกการเดินทาง  น้อยกว่า 30 วนั หกัค่าบริการ ตามจริง 
  2. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วนั หกัค่าบริการ 100 % 

 

ชำระค่าทัวร์โดยโอนเข้าบัญชี    
บริษัท ชยัทวัร์ จ ากดั  เลขที่ :  010 – 1 – 30348 – 3 

ธนาคาร : กรุงไทย   สาขา : ยานนาวา   ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์ 
         เม่ือโอนแล้วกรุณาโทรแจ้งที่ 0 2212 8431 หรือ สง่ใบ Pay In ผ่านทาง Line @ chaitour  หรือ สง่แฟ็กมาที่ 0 2211 0119 

 
 
 

 

                        ติดตอ่  :    ตอ๋ม / จูน / เต้ย / อี๊ด   โทร. 0 2212 8431  ต่อ  115 - 119                 

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

                                                                   จนัทร์ – ศกุร์  เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 
 

www.chaitour.co.th 

mailto:domestic@chaitour.co.th

