
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทยด์ว้ย กญั

โปรแกรมเที่ยว นครพนม 3 วนั 2 คนื

“เที่ยวถ่ินแคน แดนภูไท”

วนัแรก

10.00 น. รบัคณะจากโรงแรมหรอืท่าอากาศยานนครพนม (FD 3398 / 07.55 - 09.15)

10.30 น. นําชมบา้นลุงโฮจิมินห ์ ซึ่งบา้นหลงัแรกของลุงโฮ ในคร ัง้สมยัลุงโฮจิมินหไ์ดเ้คยเขา้มาอาศยัพึ่งพระบรม

โพธิสมภาร พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช แห่งราชอาณาจกัรไทย เพื่อกอบกูเ้อกราช

ของเวียดนาม ในช่วงระหว่างการทาํสงคราม เพื่อเตรียมการปฏิวตัิสูก้บัประเทศฝรัง่เศส ภายในบา้น

ถูกแบ่งออกเป็น 3 หอ้ง คือ สองหอ้งนอน หน่ึงหอ้งโถง มขีา้วของเครื่องใชท้ี่จาํลอง ในสมยัก่อนมากมาย

ไมว่า่จะเป็นโตะ๊ทาํงาน หอ้งนอน บอ้งสูบยา

ภายในยงัมรูีปเกี่ยวกบัชวีะประวตัทิ่านประธานโฮจมินิห์ เพือ่ใหค้งบรรยากาศเดมิ ๆ ไวพ้รอ้ม ช ม อ นุ ส ร ณ์

สถานประธานโฮจิมนิห ์ สไตลไ์ทยเวยีดนาม ซึ่งทางรฐับาลเวยีดนามไดม้อบเงนิ จาํนวน 3 หมื่นลา้นด่อง

(ประมาณ 45 ลา้นบาท) เมื่อปี 2557 ใหจ้งัหวดันครพนม และ สมาคมไทยเวยีดนาม เพื่อสรา้ง “อนุสรณ์

สถานประธานโฮจิมินห”์ บนเน้ือที่ 7 ไร่ เพื่อเป็นเกียรติประวตัิแก่ประธานโฮจิมินห์ รวมถึงเป็นแหล่ง

ท่องเทีย่วเชงิประวตัศิาสตร์

12.00 น. อาหารกลางวนัทีร่า้น

บา่ย นําเยี่ยมชมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตําบลบา้นเหล่า อ.ศรีสงคราม ตลาดกญัชาชุมชนแห่งแรก

ของ จ.นครพนม เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถงึบรกิารการใชก้ญัชาทางการแพทยท์ีป่ลอดภยั



12.00 น. อาหารกลางวนัทีร่า้น

บา่ย นําเยี่ยมชมโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพ ตาํบลบา้นเหลา่ อ.ศรสีงคราม ตลาดกญัชาชมุชนแหง่แรกของ

จ.นครพนม เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถงึบรกิารการใชก้ญัชาทางการแพทยท์ีป่ลอดภยั

จากนัน้นาํเดนิทางกลบัสู่ตวัเมอืงนครพนม แวะชมสะพานมติรภาพไทย-ลาว 3 เป็นสะพานทีเ่ชื่อมต่อระหว่าง

ประเทศไทย (นครพนม) กบัประเทศลาว (คาํม่วน) พื้นที่ฝัง่ไทยที่บา้นหอ้ม ตาํบลอาจสามารถ อาํเภอเมอืง

นครพนม จงัหวดันครพนม ฝัง่ลาวอยู่ทีบ่า้นเวนิใต ้ เมอืงท่าแขก แขวงคาํม่วน เป็นสะพานทีม่คีวามสวยงาม

มากอกีแห่งหนึ่งในประเทศไทย มวีวิขา้งหลงัเป็นภาพภูเขาหนิปูนของประเทศไทยลาวลูกนอ้ยใหญ่ทีเ่รียงราย

สลบัซบัซอ้น บรเิวณดา้นลา่ง สะพานมจีดุชมววิทีส่ามารถมองเหน็สะพานไดจ้ากขา้งลา่ง นาํเขา้พกัทีโ่รงแรม

18.00 น. อาหารคํา่ทีร่า้น

วนัที่สอง

08.00 น. อาหารเชา้ทีโ่รงแรมทีพ่กั

09.00 น. นําท่านเดินทางสกัการะพระธาตพุนม พระธาตปุระจาํวนัอาทติย์ เป็นศาสนสถานอนัศกัดิ์สทิธิ์แห่งอสีาน

พระบรม ธาตทุีแ่สดงถงึความเจรญิรุ่งเรอืงทางพทุธศาสนาของนครพนมมาแต่โบราณกาล



จากนั้นนําเดินทางไปสกัการะพระธาตุเรณูนคร พระธาตุประจาํวนัจนัทร์ ตวัองคพ์ระธาตุ มลีกัษณะเป็น

เจดียรู์ปสี่เหลี่ยม ซึ่งจาํลองมาจากพระธาตุพนมองคเ์ดิม แต่มขีนาดเล็กกว่า สูง 35 เมตร ต ัง้อยู่บนฐาน

สี่ เ หลี่ยมกว า้ งด า้นละ 8.37 เมตรภาย ในบรรจุ

พระไตรปิฎกพระพุทธรูปทองคํา พระพุทธรูปเง ิน

และของมีค่าต่างๆ ที่ส ําคญัคือ ภายในอุโบสถของ

ว ัด ธ าตุ เ ร ณูย ัง เ ป็ นที่ ป ร ะดิษฐ านพระอ งค์แสน

ซึง่เป็นพระพทุธรูปคู่บา้นคู่เมอืงของจงัหวดันครพนม

12.00 น. อาหารกลางวนัทีร่า้น

บา่ย นําแวะสกัการะ พระธาตุมรุกขนคร พระธาประจาํ

ว ันพุธ (กลางคืน ) ตัวพระธาตุมีล ักษณะคล า้ย

พระธาตพุนม แต่เลก็กว่าก่ออฐิถอืปูนเป็นผงสีเ่หลีย่ม

ฐานกวา้งดา้นละ ๒๐ เมตร พระธาตุสูง ๕๐.๙ เมตร

มคีวามหมายว่า สรา้งขึ้นในโอกาสที่พระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยู่หวัทรงครองสริริาชสมบตัคิรบ ๕๐ ปี

นําท่านเดินทางกลบัสู่เมืองนครพนมใหท่้านไดแ้วะกราบไหวพ้ญาศรีสตัตนาคราช แลนดม์ารค์แห่งใหม่

ของนครพนมประดษิฐานบนริมฝัง่แม่นํา้โขงเป็นองคพ์ญานาคทองเหลอืงที่ใหญ่ที่สุดของภาคอสีาน ใหท้่าน

เดนิถนน คนเดนินครพนม แหลง่ชอ้ปป้ิง และ อาหารรมิแมน่ํา้โขง บรรยากาศราํลกึยอ้นอดตีเมอืงนครพนม

18.00 น. อาหารคํา่ทีร่า้น

นาํเขา้พกัทีโ่รงแรม



วนัที่สาม

08.00 น. อาหารเชา้ทีโ่รงแรม

09.00 น. นําท่านสกัการะพระธาตุท่าอเุทน พระธาตุประจาํวนัเกิดวนัศุกร ์ พระธาตุท่าอุเทนมลีกัษณะเป็นเจดยีก่์ออฐิ

ถือปูนอยู่ในผงัสี่เหลี่ยม กล่าวกนัว่าจาํลองแบบมาจากพระธาตุพนม แต่มสีดัส่วนขององคธ์าตุที่เล็กกว่า

11.30 น. อาหารกลางวนัทีร่า้น

บา่ย จากนั้นนําชมวดันักบุญอนันา หนองแสง เป็นโบสถค์ริสต์ที่มีความเก่าแก่สวยงามแห่งหนึ่งในจงัหวดั

นครพนม สวยงามแปลกตา โบสถม์ีลกัษณะเป็นหอคอยคู่ เป็นยอดแหลมสูงเด่นเป็นสง่ามองเห็นไดใ้น

ระยะไกล

จากนั้นนําชม พิพิธภณัฑจ์วนผูว่้านครพนม สถานที่สาํคญัอีกแห่งที่เคยเป็นที่ประทบัแรมของพระบาท

สมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช เมือ่คร ัง้เสดจ็พระราชดาํเนินมายงัจงัหวดันครพนม สมควรแก่เวลา

นาํคณะส่งสนามบนิ หรอื โรงแรมทีพ่กั

แพก็เกจน้ีรวม

 ค่าอาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม

 ค่ายานพาหนะ ตลอดการเดนิทาง

 ค่าเขา้ชมตามสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรม

 ค่าทปิไกดน์าํเทีย่ว และ พนกังานขบัรถ

 ค่าบรกิารหอ้งพกั 2 คนื พรอ้มอาหารเชา้ (หอ้งละ 2 ท่าน)

 ประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง คุม้ครองในระหว่างการเดนิทางสูงสุดไมเ่กนิ 3,000,000 บาท

(เงือ่นไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ต่างๆ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมต์ามที่บรษิทักาํหนด)

แพก็เกจเที่ยว 3 วนั 2 คนื ราคา / ท่าน

เดินทางขัน้ตํา่ 8 ท่าน โดยรถตู ้ 8,500.00

***เพือ่ความปลอดภยั สตรมีีครรภ ์ และ เด็กอายตุํา่กว่า 1 ขวบ ไม่สามารถเดินทางร่วมแพก็เกจทวัรน้ี์ได*้**



แพก็เกจทวัรไ์ม่รวม

 ค่าต ัว๋เครื่องบนิภายในประเทศและระหวา่งประเทศ

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอืน่ๆ นอกเหนือจากระบใุนโปรแกรม

 เครื่องดืม่แอลกอฮอล์ เครื่องดืม่และอาหารอืน่ๆ นอกเหนือจากแพก็เกจ

เงือ่นไขและขอ้กาํหนดของแพก็เกจทวัร ์

เมื่อท่านตกลงที่จะเดินทางตามเสน้ทางโปรแกรมที่ท่านไดศึ้กษารายละเอยีดการเดินทางและเงือ่นไขการบรกิารแลว้

เพือ่เป็นการยนืยนัการเดินทาง โปรดสาํรองการเดินทางโดยมีรายละเอยีดดงัน้ี

1. กรณีตกลงทีจ่ะเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั บรษิทัฯ ขอเรยีกเกบ็เงนิค่าบรกิาร 50% หรอืเตม็จาํนวน

2. บรษิทัฯ ขอเรยีกเกบ็เงนิค่ามดัจาํ 50% ของราคาแพก็เกจทวัรท์ ัง้หมด ภายใน 3 วนั นบัจากวนัทีจ่อง

3. กรณีตกลงทีจ่ะเดนิทางนอ้ยกว่า 7 วนั บรษิทัฯ ขอเรยีกเก็บเงนิค่าบรกิารเต็มจาํนวนโดยโอนเขา้บญัชธีนาคารตามทีร่ะบไุว ้

ในใบ INVOICE

4. หากท่านไม่ชาํระเงนิส่วนทีเ่หลอืตามเวลาทีก่าํหนด ทางบรษิทัฯ ถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทาง โดยไม่มเีงือ่นไขและขอสงวน

สทิธิ์ในการคนืเงนิมดัจาํ

5. หากท่านออกเดนิทางกบัคณะไปแลว้ หากท่านงดใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่าน

สละสทิธิ์ บรษิทัฯ ไมส่ามารถคนืค่าบรกิารบางส่วนหรอืท ัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆ

6. หากเกดิปญัหาทางภยัธรรมชาติ สงคราม จราจล มคีาํส ัง่จากทางการ การยกเลกิการใหบ้รกิาร ทีพ่กัสถานทีต่่างๆ หรอืเหตุ

อื่นใดทีบ่ริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้ โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้

ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยบรษิทัฯ จะคาํนึงถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของนกัเทีย่วเป็นสาํคญั

7. การยกเลกิการเดนิทาง

 ยกเลกิการเดนิทาง 7 วนั ก่อนวนัเดนิทาง เรยีกเกบ็ค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์

 ยกเลกิการเดนิทางก่อน 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง เรยีกเกบ็ค่าใชจ่้าย 30% ของราคาทวัร์

 ยกเลกิการเดนิทางก่อน 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืเงนิค่ามดัจาํและค่าโปรแกรมทวัรท์ ัง้หมด

 ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 7 วนั ก่อนวนัเดนิทาง บรษิทัฯ ไมส่ามารถคนืค่าบรกิารบางส่วนหรอืท ัง้หมด ไมว่า่กรณีใดๆ


