
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการท่องเท่ียว 
นครพนม – บึงกาฬ – หนองคาย – อดุรธานี 

3 วนั 2 คืน  
 

ไหว้พระธาตพุนม เท่ียวเมืองนครพนม ชมุชนวฒันธรรมชนเผา่ไทญ้อบา้นโพน 

ชมหินสามวาฬ เท่ียวภทูอก เท่ียวเมืองหนองคาย 

ตลาดท่าเสดจ็ สกายวอลค์ วดัผาตากเส้ือ วดัป่าภกู้อน 

TAT No. 11/05788 

191/2 ซ.สาทร 10 แขวง สลีม เขต บางรัก 
กรุงเทพฯ 10500 
www.arcadiacruisecenter.com 

บริษัท ไทยภมู ิสกายไลท์ จ ากดั 
 

02-2351133 
081-7521013, 081-8102699 

Arcadia Cruise Center @arcadiacruisecente 
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รายการเดินทาง 
นครพนม – บงึกาฬ – หนองคาย – อดุรธานี 

3 วนั 2 คืน 
 

วนัท่ีเดินทาง เวลาเดินทาง รายการ 

วนัแรกของการเดินทาง 
กรงุเทพฯ – นครพนม – บงึกาฬ 

04.30 
06.40 

 
 

เทีย่ง 
บ่าย 
เยน็ 

ผูเ้ดนิทางพรอ้มกนั ณ สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 2 ประต ู9 - 10 
เดนิทางสูน่ครพนมโดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD 3362 
สกัการะ วดัพระธาตพุนมวรมหาวิหาร 
ชม ลานพญาสตัตนาคราช และ หอนาฬิการิมฝัง่แม่น้ําโขง 
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
เทีย่วชม ชุมชนวฒันธรรมชนเผ่าไทญ้อบา้นโพน 
รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหาร 

พกัท่ี โรงแรม เดอะวนั หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสองของการเดินทาง 
บงึกาฬ – หนองคาย 

เชา้ 
 

เทีย่ง 
 

เยน็ 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 
เทีย่วชม หินสามวาฬ 
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
ขึน้ชมยอด ภทูอก 
รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหาร 

พักท่ี  โรงแรมอมันตรา หนองคาย หรือเทียบเท่า  

วนัท่ีสามของการเดินทาง 
หนองคาย – อดุรธานี –  

กรงุเทพฯ  

เชา้ 
 

เทีย่ง 
บ่าย 

 
18.55 

 
19.55 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 
ชม วดัโพธ์ิชยั, ตลาดท่าเสดจ็, พระธาตกุลางน้ํา, วดัผาตากเส้ือ 
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
ชม วดัป่าภกู้อน 
นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานอดุรธาน ี
ออกเดนิทางสู ่สนามบนิดอนเมอืง โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี 
เทีย่วบนิที ่FD 3351 
ถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 
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วนัแรกของการเดินทาง 
ดอนเมือง – นครพนม – พระธาตพุนม – วฒันธรรมชนเผา่ไทญ้อบ้านโพน – 
บึงกาฬ 

 

04.00 น. พรอ้มกนัทีท่่าอากาศยานดอนเมอืง อาคาร 2 ชัน้ 3 ผูโ้ดยสารขาออกภายในประเทศ เคาน์เตอรส์ายการบนิ
ไทยแอรเ์อเชยี (ประตู 9 – 10) พบเจา้หน้าที ่บรษิทัฯ ใหก้ารตอ้นรบัทา่นและอาํนวยความสะดวกในการเดนิทาง 

06.40 น. เดนิทางสู่นครพนม โดยสายการบนิ ไทยแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD 3362 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 1 ชม.15 นาท)ี 
07.55 น. ถงึท่าอากาศยานนครพนม หลงัรบัสมัภาระแลว้ นําท่านเดนิทางสู่ วดัพระธาตุพนมวรมหาวหิาร อําเภอธาตุ

พนม พระธาตุประจาํปีเกดิของคนปีวอก และเป็นพระธาตุประจาํวนัเกดิของคนวนัอาทติย ์

 

 
 

จากนัน้ นําท่านเดนิทางเขา้สู่ตวัเมอืงนครพนม ชม ลานพญาสตัตนาคราช แลนดม์ารค์ของเมอืงนครพนม 
เป็นองคพ์ญานาคทองเหลอืงที่ใหญ่ทีสุ่ดของภาคอสีาน มคีวามเชื่อที่ว่าหากเราไดม้าขอพรต่อองคพ์ญาศรี
สตัตนาคราช จะประสบผลสาํเรจ็ตามทีต่ ัง้ใจดว้ยความศกัดิส์ทิธิ ์ทําใหท้ีน่ี่เตม็ไปดว้ยผูค้นจากทัว่สารทศิ ชม
บรเิวณ หอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์ ริมฝัง่แม่น้ําโขง ซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ที่ได้รบัวฒันธรรมจากชาว
เวยีตนาม แลว้นําท่านสู่ ชุมชนบ้านโพน ในอาํเภอท่าอเุทน 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ชุมชนบา้นโพน สมัผสักบัอาหารทอ้งถิน่ทีน่่าสนใจ 
บ่าย เชญิเยีย่มชมและเขา้รว่มโครงการ ‘คิดถึงชุมชน’ ณ ชุมชนวฒันธรรมชนเผา่ไทญ้อ บ้านโพน ถิน่ฐานเดมิ

ของชาตพินัธุไ์ทยญอ้นัน้อยูท่ีเ่มอืงหงสา แขวงไชยบุร ีประเทศลาว (หรือท่ีช่วงหลงัสงครามโลกครัง้ท่ีสอง
เคยเป็นจงัหวดัล้านช้างของไทย) ในช่วงสมยัรชักาลที่ 1 ชาวไทยญ้อกลุ่มใหญ่ไดอ้พยพมาตัง้ถิน่ฐานใหม่
ทีป่ากน้ําสงคราม รมิฝ ัง่แมน้ํ่าโขง ณ อําเภอท่าอุเทน แห่งนี้ นําท่านเรียนรู้วิถีชีวิตชนเผ่าไทญ้อ และร่วม
กิจกรรมท่ีน่าสนใจ ได้แก่ การทอผ้า และย้อมผ้าเป็นสีสนัต่าง ๆ เพ่ือการใช้สอย รวมทัง้ เรียนรู้และ
ร่วมลงมือทาํ การทอเส่ือกก  จากนัน้ แวะจบิกาแฟที ่76A The Space รา้นกาแฟสุดชคิในเมอืงนครพนม 
อาคารเก่าที่นํามารโีนเวทใหดู้ทนัสมยัแต่ยงัคงความคลาสสคิไว้ นอกจากรา้นที่โดดเด่นแลว้ เครื่องดื่มและ
ขนมในรา้นน้ียงัดงีามไมแ่พก้นั นัง่ชลิ ๆ จบิเครือ่งดื่มอรอ่ย ๆ ถ่ายภาพชคิ ๆ 
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 ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดนิทางต่อไปยงั จงัหวดับงึกาฬ 
เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหาร 
 พกัท่ี The One Hotel หรือ เทียบเท่า 
 

วนัท่ีสองของการเดินทาง บึงกาฬ – หินสามวาฬ – ภทูอก – หนองคาย 
 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 
ขอนําท่านเดนิทางสู่ ภูสงิห์ ชม หินสามวาฬ ภายในเขตพื้นที่อนุรกัษ์ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงดบิ
กะลา ปา่ภสูงิห ์และ ป่าดงสชีมพู บรเิวณน้ีจะเตม็ไปดว้ยกลุ่มก้อนหนิรปูทรงต่าง ๆ หน้าผาและถํ้า กระจาย
อยู่ทัว่พื้นที่ เกิดเป็นความสวยงามในแบบต่าง ๆ ที่ทําให้นักท่องเที่ยวอยากที่จะเดนิทางมาให้เห็นกบัตา 
สําหรบัหนิสามวาฬ จะเป็นหนิขนาดใหญ่ตดิหน้าผาสูง ที่แยกตวัเป็น 3 ก้อนเรยีงกนั มอีายุประมาณ 75 
ลา้นปี ความพเิศษของหนิก็คอื เมื่อมองดูจากระยะไกล หนิสามก้อนนี้จะดูคลา้ยกบัฝงูครอบครวัวาฬ มทีัง้
พ่อวาฬ แมว่าฬ และลกูวาฬ ทีจ่ะถูกเรยีกตามขนาดของหนิแต่ละกอ้น 
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12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นาอาหาร 
นําท่านเดนิทางสู่ ภทูอก ทีต่ ัง้ของวดัเจตยิาศรวีหิาร (วดัภูทอก) จากนัน้เดนิเทา้ขึน้สู่ยอดภูทอก จุดเด่นของ
ภทูอกคอื สะพานไมแ้ละบนัไดขึน้ชมทศันียภาพรอบๆ ภทูอก ไดเ้วลาอนัสมควร เดนิทางสู่หนองคาย  

 
 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหาร 
 

 พักท่ี โรงแรมอมันตรา หนองคาย หรือ เทียบเท่า  
 
 

วนัท่ีสามของการเดินทาง 
วดัโพธ์ิชยั – ตลาดท่าเสดจ็ – พระธาตุกลางน้ํา – วดัผาตากเส้ือ – วดัป่าภกู้อน – 
กรงุเทพฯ 

 

07.00 น. รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 
เชา้ นําท่านเดินทางสู่ วัดโพธ์ิชัย อีกหนึ่งศาสนสถานเก่าแก่ที่มีความสําคัญ และมีความสวยงาม เป็นที่

ประดษิฐาน หลวงพ่อพระใส อนัศกัด์ิสิทธ์ิ เป็นที่เคารพสกัการะของชาวหนองคาย และผู้คนลุ่มน้ําโขง 
พระพุทธรปูคู่บา้นคู่เมอืงทีม่ตีํานานในประวตัศิาสตรเ์กี่ยวขอ้งกบัทัง้ชาวไทยและชาวลาว 

 แวะ ตลาดท่าเสดจ็ หรอื ตลาดอินโดจีน รมิแม่น้ําโขง แหล่งชอ็ปป้ิงระดบัจงัหวดั จําหน่ายสนิค้าอุปโภค
บรโิภคจากจนี เวยีดนาม ลาว และไทย ใกลก้นัยงัมตีกึแถวโบราณเรยีงรายใหไ้ดเ้ดนิชมและถ่ายรปูเล่น 

 จากนัน้เดนิทางไปชม พระธาตกุลางน้ํา เดมิชื่อ พระธาตุหลา้หนอง เป็นพระธาตุทีห่กัพงัอยูก่ลางลาํน้ําโขง 
 แล้วออกเดินทางต่อไปยงั วดัผาตากเส้ือ เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของจงัหวดัหนองคาย ชม 

สกายวอลค์ (Sky Walk) จดุชมวิวท่ีสามารถมองเหน็ทศันียภาพแบบพาโนรามาของเมืองหนองคาย 

 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
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บ่าย เดนิทางสู่ จงัหวดัอุดรธานี 
 ขอนําท่านแวะชม วดัป่าภกู้อน ทีเ่กดิขึน้จากพุทธบรษิทัทีต่ระหนักถงึคุณประโยชน์ของธรรมชาตแิละป่าต้น

น้ําลําธารที่กําลงัถูกทําลาย และเพื่อตามรอยเบือ้งพระยุคลบาทพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัฯ รชักาลที่ 9 
ในการรกัษาความสมบรูณ์ของปา่ไมต้น้น้ําลาํธารและสตัวป์า่ ใหเ้ป็นมรดกของลูกหลานไทย ภายในวดัมพีระ
บรมสารรีกิธาตุบรรจุในพระเกศ พระร่วงโรจน์ศรบีูรพา ซึ่งเป็นพระประธานประดษิฐานหน้าองค์พระปฐม
รตันบูรพาจารยม์หาเจดยี ์มพีระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี เป็นพระพุทธรูปปางปรนิิพพาน ทํา
ดว้ยหนิอ่อนขาวจากเมอืงคารร์าร่า ประเทศอติาล ีลกัษณะอ่อนชอ้ยงดงาม 

 
 

 จากนัน้ แวะรา้นคา้ของฝากของทีร่ะลกึ ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของตามอธัยาศยั 
 ไดเ้วลาพอสมควรนําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานอุดรธานี 
18.55 น. เหนิฟ้าสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ ไทยแอรเ์อเซยี เทีย่วบนิที ่FD 3351 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 1 ชม.15 นาท)ี 
19.55 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
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อตัราค่าบริการ 
 

วนัท่ีเดินทาง 
ราคา (บาท/ท่าน) 

ผู้เดินทาง 8 ท่าน ต่อรถตู้ 1 คนั 

01 – 03 พ.ค. 64 6,900.- 
 
อตัราค่าบริการรวม 

3 ทีพ่กัตามรายการ 2 คนื (หอ้งละ 2  ท่าน)  
3 ค่ายานพาหนะทีร่ะบุในรายการทวัร ์
3 ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ  
3 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามทีร่ะบุในรายการ  
3 มคัคุเทศก ์ใหบ้รกิารตลอดการเดนิทาง 
3 ค่าประกนัชวีติกรณอุีบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่า

รกัษาพยาบาลกรณอุีบตัเิหตุในวงเงนิไมเ่กนิ ท่านละ 500,000 บาท(ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

 
อตัราค่าบริการไม่รวม: 
 ค่าตัว๋เครือ่งบนิเสน้ทาง กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) – นครพนม // อุดรธานี – กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง)  
 อตัราค่าตัว๋เคร่ืองบินเบือ้งต้นเชค็โดยประมาณ 

เท่ียวบิน / เส้นทางบิน ราคาประมาณ (บาท/ท่าน) 

FD 3362 ดอนเมอืง – นครพนม 06.40 07.55 
2,500 – 3,500 

FD 3351 อุดรธานี – ดอนเมอืง 18.55 19.55 
รวม : กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง 1 ใบ (น้ําหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั),   ค่าธรรมเนียมสนามบิน, ภาษีสนามบิน   
หมายเหตุ : 1. ราคาดงักล่าวเป็นเพยีงราคาประมาณเท่านัน้  ท่านสามารถเชค็ราคาทีแ่น่นอนได ้ณ วนัทีท่าํการจอง 
                   2. เวลาในการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลง ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัสายการบนิเป็นผูก้ําหนด 
 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัต่างๆ  ทีน่อกเหนือจากรายการ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบาร ์และอื่นๆ ทีท่่านสัง่เอง 
 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และค่าหกัภาษ ีณ ทีจ่า่ย 3% 

 
เง่ือนไขการจองและสาํรองท่ีนัง่ 

1. เมือ่ทาํการจองทวัร ์กรณุาแจง้ชื่อ – นามสกุลตามบตัรประชาชนของผูเ้ดนิทาง  และ ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศพัท์
ของผูเ้ดนิทางหรอืผูจ้อง สาํหรบัการออกเอกสารการชาํระเงนิใหก้บัท่าน  

2. ชาํระค่ามดัจาํทวัรท์่านละ 4,500 บาท ภายใน 3 วนัหลงัการจอง เพื่อเป็นการยนืยนัการจอง  
3. หากระยะเวลาการจองน้อยกว่า 30 วนั ก่อนการเดินทาง บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเรยีกเก็บค่าทวัร์เต็ม

จาํนวน 
4.  การสาํรองทีน่ัง่จะสมบรูณ์เมือ่ท่านไดช้าํระส่วนทีเ่หลอืก่อนการเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนั 
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เง่ือนไขการยกเลิก 
1. แจง้ยกเลกิการเดนิทางมากกว่า 31 วนัก่อนการเดนิทาง บรษิทัฯ คนืเงนิค่ามดัจาํทัง้หมด  
2. แจง้ยกเลกิการเดนิทาง 30-15 วนั ก่อนการเดนิทาง บรษิทัฯ จะไมค่นืเงนิค่ามดัจาํ  
3. แจง้ยกเลกิการเดนิทาง 14 -8 วนั ก่อนการเดนิทาง บรษิทัฯ จะเรยีกเกบ็ 75% ของค่าทวัรท์ัง้หมด 
4. แจง้ยกเลกิการเดนิทาง น้อยกว่า 7  วนั   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าใชจ้่ายทัง้หมดทุกกรณี 

5. สาํหรบัตัว๋เครือ่งบนิ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์ดึตามกฎของสายการบนิเป็นหลกั  
6. สาํหรบัการเดนิทางช่วงเทศกาลสาํคญั หรอืวนัหยดุยาวทีท่างราชการประกาศไว ้   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์พิม่เตมิ

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดเป็นพเิศษ แยกจากการยกเลกิปกต ิ

หมายเหต ุ:  
1. ในการเดนิทางแต่ละครัง้จะต้องมผีู้เดนิทางไม่ตํ่ากว่า 8 ท่าน ถ้าผู้เดนิทางไม่ครบจํานวนดงักล่าว  ทางบรษิทัฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคา หรอื เลื่อนการเดนิทาง หรอืยกเลกิการเดนิทาง  
2. ในกรณีทีลู่กคา้ต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่ของบรษิทัฯ ก่อนทุกครัง้ มฉิะนัน้ทาง

บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ 
3. หากท่านไมเ่ดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะไมว่่าดว้ยเหตุใดกต็าม  ไมส่ามารถนํามาเลื่อนวนัเดนิทางหรอืคนืเงนิได ้  
4. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาค่าทวัร ์หากมกีารปรบัราคาค่าน้ํามนัขึน้ก่อนการเดนิทาง หรอืมกีารปรบั

ราคาค่าน้ํามนัและภาษน้ํีามนั 
5. บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลง เที่ยวบนิ  หรอื  รายการท่องเที่ยวหรอืบางประการ โดยมติ้องแจ้งให้

ทราบล่วงหน้า เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานทีแ่ละเวลา ทัง้นี้โดยคํานึงถงึผลประโยชน์และความ
ปลอดภยัของท่านเป็นสิง่สําคญั หรอืเกดิเหตุสุดวสิยั จนไม่สามารถแก้ไขได้ และจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีที่
สญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจบ็ทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของมคัคุเทศกห์รอืทมีงาน 

6. บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อกรณคีวามล่าชา้จากสายการบนิ, ภยัธรรมชาต,ิ การยกเลกิเทีย่วบนิ, การนัดหยุดงาน
, การประทว้ง, การก่อจราจล ซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ  

7. บรษิัทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิ้นหากสิง่ของที่มคี่าเกิดการสูญหายอนัเนื่องมาจากความประมาทของตวัผู้
เดนิทางเอง, เกดิการโจรกรรม, อุบตัเิหตุจากความประมาทของตวัผูเ้ดนิทางเอง 

8. เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางไปพรอ้มคณะ ถอื
ว่าท่านสละสทิธิ ์    ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมดัจาํคนืได ้ไมว่่ากรณใีดๆ ทัง้สิน้ 

9. เมื่อท่านตกลงชําระค่ามดัจํา หรอืชําระค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯแล้ว ทางบรษิทัฯ ถอืว่าท่านรบัทราบและ
ยอมรบัเงือ่นไข และขอ้ตกลงของหมายเหตุทัง้หมดทุกขอ้แลว้ 

ข้อแนะนําสาํหรบัการเดินทาง ในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 : 
1. ผูร้ว่มเดนิทางตอ้งใส่หน้ากากอนามยัตลอดการเดนิทาง 
2. ทางบรษิทัฯ จะมมีาตราการวดัไข ้และลา้งมอืดว้ยแอลกอฮอลก่์อนขึน้รถทุกครัง้ 
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ทีอ่ยู ่: 459 หมู ่1 ถ.บงึกาฬ – นครพนม อ.เมอืง จงัหวดับงึกาฬ  38000  โทรศพัท:์ +66 (0) 42 492 234 

 
 
โรงแรมเดอะ วนั ซึง่ตัง้อยูใ่นการเทีย่วชมทวิทศัน์ของบงึกาฬ เป็นตวัเลอืกทีด่ทีีสุ่ดสาํหรบัผูท้ีต่อ้งการผ่อนคลายหลงัจาก
วนัอนัแสนวุ่นวาย ดว้ยทาํเลทีต่ ัง้ซึง่อยูห่่างจากกลางใจเมอืงเพยีง ผูเ้ขา้พกัจงึเดนิทางไปยงัสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ ใน
เมอืงไดอ้ยา่งรวดเรว็และงา่ยดาย เนื่องจากทีพ่กัตัง้อยู่ในทาํเลทีเ่ดนิทางสะดวก ผูเ้ขา้พกัจงึไปยงัสถานทีท่่องเทีย่วยอด
นิยมต่างๆ ของเมอืงไดโ้ดยงา่ย   โรงแรมเดอะ วนั มสีิง่อํานวยความสะดวกและบรกิารต่างๆ ทีร่บัประกนัไดว้่าจะสรา้ง
ความพงึพอใจใหแ้ก่ผูเ้ขา้พกั สิง่อํานวยความสะดวกทีโ่ดดเด่นของทีพ่กั ไดแ้ก่ แผนกตอ้นรบั 24 ชัว่โมง, ทีจ่อดรถ, รมู
เซอรว์สิ, รา้นอาหาร, บรกิารซกัรดี 
 

OUR FACILITIES AND SERVICE 

 สระว่ายน้ํากลางแจง้  แผนกตอ้นรบั 24 ชัว่โมง 

 คอฟฟ่ีชอ็ป  บารร์มิสระน้ํา 

 โทรทศัน์  น้ําดื่มบรรจขุวด (ฟร)ี 

 เครือ่งปรบัอากาศ  โทรศพัท ์

 ทีจ่อดรถ (ฟร)ี  ระบบรกัษาความปลอดภยั 24 ชัว่โมง 
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ทีอ่ยู ่: 999  หมู ่1 ถ.แกว้วรวุฒ ิ อ.เมอืง  จ.หนองคาย 43000  โทรศพัท:์ +66 42 412 899  

 
อมนัตา โฮเทล หนองคาย เป็นทีพ่กัอนัยอดเยีย่มสาํหรบัผูไ้ปเยอืนหนองคาย ไมว่่าจะเพื่อพกัผ่อนท่องเทีย่วหรอื

ตดิต่อธุรกจิ จากทีพ่กั ท่านสามารถเดนิทางไดอ้ยา่งสะดวกงา่ยดายไปยงัทุกทีใ่นเมอืงทีม่ชีวีติชวีานี้ เนื่องจากทีพ่กัตัง้อยู่
ในทาํเลทีเ่ดนิทางสะดวก ผูเ้ขา้พกัจงึไปยงัสถานทีท่่องเทีย่วยอดนิยมต่างๆ ของเมอืงไดโ้ดยงา่ย 

อมนัตา โฮเทล หนองคาย มสีิง่อํานวยสะดวกมากมายทีจ่ะทาํใหก้ารไปพกัผ่อนในหนองคาย ของท่านคุม้ค่ามาก
ยิง่ขึน้ ทีพ่กัมสีิง่อํานวยความสะดวกต่างๆ ใหบ้รกิารแก่ผูเ้ขา้พกั อาท ิฟร ีWi-Fi ทุกหอ้ง, ระบบความปลอดภยั 24 ชัว่โมง
, แมบ่า้นทําความสะอาดรายวนั, แผนกตอ้นรบั 24 ชัว่โมง,  Wi-Fi   ในพืน้ทีส่าธารณะ หอ้งพกัทุกหอ้งมสีิง่อํานวยความ
สะดวกหลากหลาย หลายหอ้งมแีมก้ระทัง่ โทรทศัน์จอแบน, หอ้งอาบน้ําอกีหนึ่งหอ้ง, ฟรกีาแฟสําเรจ็รปู, ฟรชีา, กระจก 
เพื่อใหบ้รกิารแก่ผูเ้ขา้พกัโดยเฉพาะ นอกจากนี้ ทีพ่กัยงัจดัเตรยีมกจิกรรมนันทนาการหลากหลายไวใ้หผู้เ้ขา้พกัได้
เพลดิเพลนิ ดว้ยทาํเลทีต่ ัง้ทีด่เียีย่มและสิง่อํานวยความสะดวกทีล่งตวั อมนัตา โฮเทล หนองคาย ตอบโจทยค์วามตอ้งการ
ของผูเ้ขา้พกัในทุกๆ ดา้น 
 

OUR FACILITIES AND SERVICE 

 หอ้งปลอดบุหรี ่  แผนกตอ้นรบั 24 ชวัโมง 

 คอฟฟ่ีชอ็ป  เครือ่งชงชา / กาแฟ 

 โทรทศัน์  น้ําดื่มบรรจขุวด (ฟร)ี 

 เครือ่งปรบัอากาศ  โทรศพัท ์

 ทีจ่อดรถ (ฟร)ี  ระบบรกัษาความปลอดภยั 24 ชัว่โมง 

 ตูน้ิรภยั  Wi-Fi ทุกหอ้ง (ฟร)ี 
 


