
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทยด์ว้ย กญั

โปรแกรมทวัร ์ เลย อุดรธานี สกลนคร นครพนม 4 วนั 3 คนื

ไปชม กญั กบัเสน้ทางสุขภาพเขต 8

วนัแรก

11.30 น. รบัคณะทีส่นามบนิ จ.เลย

12.00 น. อาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร “ลา้นชา้ง”

บา่ย นําคณะเยี่ยมชมโรงพยาบาลสง่เสรมิสุขภาพตาํบลปากปวน อ.วงัสะพงุ วสิาหกจิชมุชนไทวงัเขตอดุมศกัดิ์

ชมไร่อารมณด์ี พชืมหศัจรรย์

จากนั้นเดินทางต่อสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตาํบลนาออ้ อ.เมือง กลุ่มพฒันาเกษตรกร พฒันาธุรกจิ

ภาคเอกชน

17.00 น. อาหารคํา่ทีภ่ตัตาคาร

19.00 น. นาํเขา้พกัทีโ่รงแรม Loei Pavilion Hotel

วนัที่สอง

07.00 น. อาหารเชา้ทีโ่รงแรม

08.00 น. นาํเดนิทางสู่ จ.อดุรธานี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชม)

10.30 น. นําชมพิพิธภณัฑบ์า้นเชียง พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ ซึ่งภายในไดจ้ดัแสดงหลกัฐานที่ไดจ้ากการสาํรวจ

ขดุคน้ทีบ่า้นเชยีงและแหลง่โบราณคดใีกลเ้คยีง

12.00 น. อาหารกลางวนัทีร่า้น…..



บา่ย นําคณะเดินทางสูโ่รงพยาบาลหว้ยเกิ้ ง อ.กมุภวาปี จ.อดุรธานี ซึง่เป็นโรงพยาบาลการแพทยแ์ผนไทย และ

การแพทยผ์สมผสาน ชมผลติภณัฑ์ อาหาร พชืสมนุไพรครบวงจร อาทิ นํา้มนักญัชาขมิ้นทองทีม่สีรรพคุณ

ไดท้ ัง้รกัษา และบาํรุงผวิพรรณ เป็นตน้

17.30 น. อาหารคํา่ทีภ่ตัตาคาร

18.30 น. นาํเขา้พกัทีโ่รงแรม

วนัที่สาม

07.00 น. อาหารเชา้ทีโ่รงแรม

08.00 น. นาํเดนิทางสู่ จ.สกลนคร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม.)

นําท่านเยี่ยมชมบา้นคณุสขุ (คลนิิคกญัชาทางการแพทยแ์ผนไทย) โรงพยาบาลการแพทยแ์ผนไทย

สกลนคร หลวงปู่แฟ๊บ สภุทัโท ภายใตม้หาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีานวทิยา เขตสกลนครนาํเยีย่ม

ชมแปลงสมนุไพรตาํรบัยา และกญัชาชมผลงานสรา้งสรรคห์ุ่นฟางยกัษ์ กญัชาหางกระรอกในสวนป่าภพูาน

12.00 น.อาหารกลางวนั



บา่ย นําท่านสกัการะพระธาตุเชิงชุม ปูชนียสถานศกัด์ิสิทธิ์ คู่บา้นคู่เมืองของสกลนครมาแต่โบราณ ภายใน

มรีอยพระพทุธบาท 4 พระองค์ นบัเป็นดนิแดนอนัศกัดิ์สทิธิ์ เชื่อกนัว่าอานิสงสใ์นการนมสัการพระธาตุ

เชงิชมุ จะก่อใหเ้กดิความเป็นสริิมงคลสูงสุดแก่ตนเอง และครอบครวัใหม้คีวามเจริญรุ่งเรือง แคลว้คลาด

ปราศจากอนัตราย

จากนั้นนําท่านชมรา้นครามสกล รา้นช่ือดงัที่จาํหน่ายผลิตภณัฑฝ้์ายยอ้มครามทอมือ จากสีธรรมชาติ

โดยแปรรูปผา้คราม ใหเ้ป็นสนิคา้ต่างๆ มคีวามหลากหลาย ท ัง้เสื้อผา้ ผา้พนั คอ หมวก กระเป๋า รองเทา้

ตุก๊ตา พวงกญุแจ เป็นตน้

16.00 น. นําเที่ยวชมหมู่บา้นท่าแร่ เป็นชมุชนที่เกา่แกม่ีอายกุว่า 100 ปี ภายในหมูบ่า้นท่าแร่นัน้ท่านจะไดพ้บกบั

ความสวยงามของบา้นโบราณโดยอาคารบา้นเรอืนส่วนใหญ่ถกูสรา้งขึ้นแบบตกึปูนทรงยุโรปในรูปแบบ

สถาปตัยกรรมแบบฝร ัง่เศสผสมเวยีดนาม

จากนั้นนําเดินทางสู่ จ.นครพนม (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)

18.00 น. อาหารคํา่ทีภ่ตัตาคาร

19.00 น. นาํเขา้พกัทีโ่รงแรม…..

วนัที่สี่

08.00 น. อาหารเชา้ทีโ่รงแรม

09.00 น. นําเยี่ยมชมโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพ ตาํบลบา้นเหลา่ อ.ศรสีงคราม ตลาดกญัชาชมุชนแหง่แรกของ

จ.นครพนม เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถงึบรกิารการใชก้ญัชาทางการแพทยท์ีป่ลอดภยั

นําท่านสกัการะพระธาตทุ่าอเุทน พระธาตปุระจาํวนัเกดิวนัศกุร ์ พระธาตทุ่าอเุทนมลีกัษณะเป็นเจดยีก่์ออฐิ

ถอืปูนอยู่ในผงัสีเ่หลีย่ม กลา่วกนัวา่จาํลองแบบมาจากพระธาตพุนม แต่มสีดัส่วนขององคธ์าตทุีเ่ลก็กว่า

12.00 น. อาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร

บา่ย จากนั้นนําชมวดันกับญุอนันา หนองแสง เป็นโบสถค์รสิตท์ีม่คีวามเก่าแก่สวยงามแห่งหนึ่ง ในจงัหวดั

นครพนม สวยงามแปลกตา โบสถม์ีลกัษณะเป็นหอคอยคู่ เป็นยอดแหลมสูงเด่นเป็นสง่า มองเห็น

ไดใ้นระยะไกล



จากนั้นนําชมพิพิธภณัฑ ์จวนผู ้ว่านครพนม สถานที่ส ําค ัญอีกแห่งที่ เคยเป็นที่ประทบัแรมของ

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช เมื่อคร ัง้เสด็จพระราชดาํเนินมายงัจงัหวดันครพนม

แวะกราบไหวพ้ญาศรสีตัตนาคราช แลนดม์ารค์แหง่ใหม่ของนครพนม ประดษิฐานบนรมิฝัง่แมน่ํา้โขงเป็น

องคพ์ญานาคทองเหลอืงที่ใหญ่ที่สุดของภาคอสีาน พญาศรีสตัตนาคราช มคีวามเด่นสงา่เพราะมี 7 เศียร

ลาํตวัเดยีว ใหท้่านไดเ้ดนิเลน่รมิโขงตามอธัยาศยั อสิระ อาหารคํา่ สมควรแก่เวลานาํคณะส่งสนามบนิ หรอื

โรงแรมทีพ่กั

(หมายเหตุ : เที่ยวบนินครพนม-ดอนเมอืง/ FD 3343 /19.05 - 20.20)

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

แพก็เกจน้ีรวม

 ค่าอาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม

 ค่ายานพาหนะ ตลอดการเดนิทาง

 ค่าบรกิารลงทะเบยีน ณ บา้นคุณสุข

 ค่าทปิไกดน์าํเทีย่ว และ พนกังานขบัรถ

 ค่าเขา้ชมตามสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรม

 ค่าบรกิารหอ้งพกั 3 คนื พรอ้มอาหารเชา้ (หอ้งละ 2 ท่าน)

 ประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง คุม้ครองในระหว่างการเดนิทางสูงสุดไมเ่กนิ 3,000,000 บาท

(* เงือ่นไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ต่างๆ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมต์ามที่บรษิทักาํหนด *)

แพก็เกจเที่ยว 4 วนั 3 คนื ราคา / ท่าน

เดินทางขัน้ตํา่ 8 ท่าน โดยรถตู ้ 11,900.00

*** เพือ่ความปลอดภยั สตรมีีครรภแ์ละเด็กอายตุํา่กว่า 1 ขวบ ไม่สามารถเดินทางร่วมแพก็เกจทวัรน้ี์ได ้ ***



แพก็เกจทวัรไ์ม่รวม

 ค่าต ัว๋เครื่องบนิภายในประเทศและระหวา่งประเทศ

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอืน่ๆ นอกเหนือจากระบใุนโปรแกรม

 เครื่องดืม่แอลกอฮอล์ เครื่องดืม่และอาหารอืน่ๆ นอกเหนือจากแพก็เกจ

เงือ่นไขและขอ้กาํหนดของแพก็เกจทวัร ์

เมื่อท่านตกลงที่จะเดินทางตามเสน้ทางโปรแกรมที่ท่านไดศึ้กษารายละเอยีดการเดินทางและเงือ่นไขการบรกิาร

แลว้ 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 ขอเรยีกเก็บเงนิค่าบรกิารเต็มจาํนวนโดยโอนเขา้บญัชธีนาคารตามทีร่ะบุ

ไวใ้นใบ INVOICE

4. หากท่านไม่ชาํระเงนิส่วนที่เหลอืตามเวลาที่กาํหนด ทางบริษทัฯ ถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทาง โดยไม่มเีง ือ่นไขและขอ

สงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิมดัจาํ

5. หากท่านออกเดนิทางกบัคณะไปแลว้ หากท่านงดใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่าน

สละสทิธิ์ บรษิทัฯ ไมส่ามารถคนืค่าบรกิารบางส่วนหรอืท ัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆ

6. หากเกดิปญัหาทางภยัธรรมชาติ สงคราม จราจล มคีาํส ัง่จากทางการ การยกเลกิการใหบ้ริการ ทีพ่กัสถานทีต่่างๆ หรือ

เหตอุืน่ใดทีบ่รษิทัฯ ไมส่ามารถควบคุมได ้ โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไมต่อ้ง

แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 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


