วันที่พิมพ์ : 19-08-2022 10:56:39

DE117 : โปรแกรมทัวร์นครพนม งานประเพณีไหลเรือไฟ ไหว้ 7 พระธาตุ 3 วัน 1 คืน (Van)

เดือน

กำหนดการ

กันยายน 2565

30 ก.ย.-02 ต.ค. 65

ตุลาคม 2565

07-09 ต.ค. 65
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วันที่ 1

กรุงเทพฯ - จ.นครพนม

18.30 น.

จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที่) ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง มุ่งหน้าสู่
จ.นครพนม

19.00 น.

ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ได้ทั้งสิ้น

วันที่ 2

จ.นครพนม - วัดพระธาตุนคร - วัดพระธาตุพนม - วัดพระธาตุเรณูนคร - วัดพระธาตุศรีคูณ งานประเพณีไหลเรือไฟ

05.30 น.

เดินทางถึง จ.นครพนม อิสระให้ท่านได้ทำภาระกิจส่วนตัว

เช้า

รับประทานอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหาร
นำท่านเดินทางไป วัดพระธาตุนคร หรือ วัดมหาธาตุ อ.เมือง ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง พระธาตุคู่บุญของผู้ที่เกิดวันเสาร์
มีรูปแบบตามพระธาตุพนมองค์เดิม ภายในบรรจุพระอรหันตสารีริกธาตุ พร้อมกับองค์พระพุทธรูปทองคำ
และของมีค่าต่างๆ จากประชาชนผู้มีจิตศรัทธาถวายบรรจุเอาไว้ในองค์พระธาตุ
ปกปักรักษาและเชื่อกันว่าผู้มาสักการะจะได้อานิสงส์ส่งผลให้มีบุญวาสนาเป็นเจ้าคนนายคน
นำท่านออกเดินทางสู่ อ.ธาตุพนม
นำท่านนมัสการ วัดพระธาตุพนม พระธาตุประจำวันเกิดของชาวปีวอก
และเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของชาววันอาทิตย์ด้วย ผู้นมัสการจะได้รับอานิสงส์มีบุญบารมี และมีคนให้ความเคารพนับถือ

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหาร

บ่าย

หลังอาหารนำท่านเดินทางไป วัดพระธาตุเรณูนคร อ.เรณูนคร พระธาตุคู่บ้านของชาวเรณูนคร
เป็นพระธาตุของผู้ที่เกิดวันจันทร์ ใครได้กราบไหว้จะมีรูปงามผ่องใส
จากนั้นเดินทางไป วัดพระธาตุศรีคูณ อ.นาแก
เป็นพระธาตุคู่บุญของชาวเกิดวันอังคาร ตรงกับลักษณะของคนที่เกิดวันอังคารซึ่งจะเป็นนักต่อสู้ มีน้ำอดน้ำทนเป็นเยี่ยม
เชื่อว่าหากใครได้ไปสักการะจะได้อานิสงส์ มีศักดิ์ศรีทวีคูณ และจะเสริมพลังนักสู้ให้มีจิตใจเข้มแข็งขึ้น
ด้านโชคลาภจะได้รับแจกสิ่งต่างๆ อย่างไม่คาดคิด (พิเศษรับวัตถุมงคลจากทางวัด)
นำท่าน Check in เข้าที่พัก เก็บสัมภาระ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ที่พักระดับมาตรฐาน ห้องละ 2-3 ท่าน (แอร์ + ทีวี
+ น้ำอุ่น)

เย็น

อิสระรับประทานอาหารเย็น พร้อมเที่ยวชมงาน ประเพณีไหลเรือไฟ ตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับที่พัก อิสระพักผ่อน ราตรีสวัสดิ์

วันที่ 3

วัดพระธาตุมหาชัย - วัดพระธาตุประสิทธิ์ - วัดพระธาตุท่าอุเทน - กรุงเทพฯ

07.30 น.

รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของที่พัก

เช้า

นำท่านเดินทางไป วัดพระธาตุมหาชัย อ.ปลาปาก พระธาตุของผู้เกิดวันพุธ
เชื่อกันว่าผู้ที่ไปนมัสการพระธาตุมหาชัยจะประสบแต่ชัยชนะในชีวิต โอภาปราศรัยดี ค้าขายคล่อง พูดจามีคนเชื่อถือ
จากนั้นนำท่านเดินทางไป วัดพระธาตุประสิทธิ์ อ.นาหว้า พระธาตุวันเกิดของชาววันพฤหัสบดี
เชื่อว่าผู้ที่ไปนมัสการพระธาตุประสิทธิ์ จะได้รับอานิสงส์ส่งผลให้สัมฤทธิผลในการปฏิบัติงาน
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และนำท่านเดินทางไป วัดพระธาตุท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน พระธาตุประจำวันเกิดของชาววันศุกร์ อยู่ติดริมฝั่งแม่น้ำโขง
เชื่อกันว่าผู้ที่เกิดวันนี้เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์รักอิสระรักสวยรักงาม
ผู้ที่ไปนมัสการพระธาตุแห่งนี้จะได้รับอานิสงส์ให้ชีวิตมีความรุ่งโรจน์ เปรียบเสมือนพระอาทิตย์ขึ้นยามรุ่งอรุณ
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน (4) ณ ร้านอาหาร

บ่าย

นำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
ระหว่างการเดินทาง แวะซือ้ ของฝาก และ อิสระให้ท่านรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย

23.00 น.

ส่งคณะทัวร์เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่

ลักษณะการเข้าพัก / ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2
ท่าน ราคาท่านละ

30 กันยายน - 02 ตุลาคม 2565
07 - 09 ตุลาคม 2565

4,900
4,900

เด็กอายุ 04-11 ปี
พักรวมกับผู้ใหญ่ 1
ท่าน หรือ 2 ท่าน
(มีเตียง) ราคาท่านละ
4,500
4,500
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เด็กอายุ 04-11 ปี
พักรวมกับผู้ใหญ่ 2
ท่าน (ไม่มีเตียง)
ราคาท่านละ
3,900
3,900

พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่มท่านละ
500
500

อัตราค่าบริการนี้รวม
• ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมัน และคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
• ค่าที่พัก 1 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน แอร์ ทีวี น้ำอุ่น)
• ค่าอาหาร 4 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
• ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
• ค่ากิจกรรมต่าง ๆ
• ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000
บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
สิ่งที่ควรนำไปด้วย
• เสื้อกันหนาว รองเท้าสวมสบาย
• ครีมกันแดด หมวก ร่ม แว่นตากันแดด
• ของใช้ส่วนตัว
• ยาประจำตัว
• กล้องถ่ายรูป
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
• ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
• ค่าทิปไกด์ คนขับรถ พนักงานยกกกระเป๋า
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
การจองและสำรองที่นั่ง
• วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
• ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
• หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
• หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
เงื่อนไขการเดินทาง
• โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญหากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ที่กำหนดไว้ในโปรแกรมหรื
อไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งพร้อมคณะทัวร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัยเช่นการถูกปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบินภัยที่
อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติการจราจรและอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่น
อกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
• ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืน
ค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
การยกเลิกการเดินทาง
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• ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี
การเลื่อนการเดินทาง
• ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้
Double Enjoy ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่
• รถโค้ช - คณะจองจำนวน (ผู้ใหญ่) ต่ำกว่า 30 ท่าน
• รถตู้ 9 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน (ผู้ใหญ่) ต่ำกว่า 8 ท่าน
• รถตู้ 12 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน (ผู้ใหญ่) ต่ำกว่า 10 ท่าน
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