
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

                

 

          

  

 

 

 

 
 
 

 
     อนุสรณ์สถานประธาน โฮจมิินห ์– พระธาตนุคร – วดันกับญุอนันา - พพิธิภณัฑจ์วนผูว้า่ - ลานพญาศรสีตัตนาคราช    

 - วดัพระธาตพุนมวรมหาวหิาร – ชอ้ปป้ิงครามสกล - วดัถ ้าผาแด่น – ชุมชนบา้นทา่แร ่เทศกาลแห่ดาวครสิตม์าส        

หน่ึงเดียวในไทย – วดัพระธาตเุชิงชุม - วดัป่าสุทธาวาส – สามองัคารฟารม์ 

รายการท่องเที่ยวเทศกาลแห่ดาวคริสตม์าสหน่ึงเดียวในไทย  

  ขอพรพระธาต ุอิม่บุญสขุใจม่วนหลายเมืองแห่งความสขุริมฝัง่โขง นครพนม-สกลนคร    

 เดินทางระหว่างวนัที่ 24 -26 ธนัวาคม 2563  

 

                                                                                 @Arcadiacruisecente               Arcadiacruisecenter        0 235 1133 / 06 3635 5987                        



 

 

วนัแรกของการเดินทาง : 

24 ธ.ค. 63 (พฤหสับดี) 

กรุงเทพฯ (สุวรรณภมิู) –อนุสรณ์สถานประธานโฮจมิินห ์–  พระธาตนุคร – วดันักบญุอนันา- พพิธิภณัฑ ์

จวนผูว้่า -ลานพญาศรสีตัตนาคราช  

05.30 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภมู ิROW D ประตู 2 โดยสายการบนิไทยสมายล ์มเีจา้หนา้ที่คอยตอ้นรบั และ 

 อาํนวยความสะดวก  

07.05 น. ออกเดนิทางสู่จงัหวดันครพนม โดยสายการบนิไทยสมายล ์เที่ยวบนิที่ WE030 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 01.20 ช ัว่โมง)   

08.25 น. ถงึสนามบนินครพนม ออกเดนิทางเขา้สู่ตวัเมอืงโดยรถตูป้รบัอากาศ  

                รบัประทานอาหารเชา้แบบทอ้งถิน่  

 นาํชม “อนุสรณ์สถานประธานโฮจมิินห”์ นครพนมถอืเป็นจงัหวดัทีม่คีวามสมัพนัธอ์นัดกีบัประเทศเวยีดนาม รวมถงึเป็น

เสน้ทางท่องเที่ยวทางประวตัศิาสตรท์ีส่าํคญัเน่ืองจากลุงโฮ  หรืออดตีประธานาธบิดีโฮจมินิหเ์คยมาอยู่ในนครพนมเพือ่หาแนว

ร่วมกลบัไปกอบกูเ้อกราชใหก้บัประเทศเวยีดนามช่วงปี พ.ศ. 2466 – 2474 มหุ่ีนขี้ผึ้งจาํลองเมือ่ตอนสมยัที่ท่านอพยพมา

พาํนกัอยู่ที่หมู่บา้นนาจอกเป็นหุ่นจาํลองการนัง่ประชมุกบัชาวบา้น ซึง่ชาวบา้นทีน่ี่กอ็พยพมาสรา้งบา้นตัง้ถิ่นฐานเช่นกนัมบีา้น

จาํลองทีล่งโฮไดส้รา้งไวเ้พือ่อยู่อาศยั อกีท ัง้ยงัมเีรื่องราวประวตัิศาสตรส์าํคญั 

นาํท่านเดินทางกราบสกัการะ พระธาตนุคร พระธาตุประจาํวนัเกดิของคนเกดิวนัเสาร ์ มลีวดลายอนัวจิติรบรรจงตระการตา 

อยู่บริเวณริมฝัง่โขง ภายในองค ์พระธาตบรรจพุระอรหนัตสารีริกธาต ุพรอ้มกบัองคพ์ระพทุธรูปทองคาํ และของมค่ีาต่างๆ ที่

ประชาชนผูม้จีิตศรทัธาไดถ้วายผูท้ีไ่ปนมสัการพระธาตแุห่งน้ีจะไดร้บัอานิสงส ์ เสรมิบุญบารม ี และมอีาํนาจวาสนาเป็นเจา้คน

นายคน สิง่ของบูชาพระธาต ุขา้วตอก นํา้อบ ขา้วเหนียวป้ิง ธูป 10 ดอก เทยีน 2 เลม่ ลกัษณะเป็นทรงสีเ่หลีย่มจตัรุสั รูปทรง

ตามแบบพระธาตพุนม อายุราว 70-80 ปี  

 

       

 

 

 

 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนัทีร่า้นอาหาร  

 นาํท่านชมวดันักบญุอนันา หนองแสง สรา้งขึ้นเมือ่ ค.ศ.1926 โดยคุณพ่อเอทวัร ์ นาํลาภ อธกิารโบสถว์ดันกับุญอนันาหนอง

แสงน้ีเป็นสญัลกัษณข์องเมอืงนานาชาติทีม่คีนหลายเชื้อชาตอิาศยั เช่น ญวน ไทย จนี และลาว สถาปตัยกรรมสวยงามแปลก

ตา ในช่วงก่อนวนัคริสตม์าส ชาวครสิตแ์ต่ละชมุชนจะประดษิฐด์าวรูปแบบต่างๆ แลว้แห่มารวมกนัไวท้ีน่ี่ 

 หลงัจากนัน้ เดนิทางไปยงั พพิธิภณัฑจ์วนผูว้่า จวนผูว้่าราชการจงัหวดันครพนม (หลงัเก่า) เดมิเป็นทรพัยส์นิส่วนตวัของพระ

ยาอดุลยเดชสยามเมศวรภคัดพีริยิพาหะ ผูว้่าราชการจงัหวดันครพนมคนแรก ช ัน้บนและลา่งไมม่เีสา และไมม่กีารตอกตะปู

แมแ้ต่ดอกเดียว 

 

 



 

 

 จากนัน้เดนิทางสู่จดุแลนดม์ารก์แห่งใหมข่องนครพนม “ลานพญาศรสีตัตนาคราช” รมิฝัง่แมน่ํา้โขงเพือ่สกัการบูชาพญาศรี 

 สตัตนาคราช หน่ึงในพญานาคผูม้ฤีทธิ์เดช เผ่าพนัธุข์องพญามจุรนิทน์าคราช หรอืพญานาค 7 เศียร ไดส้บืพนัธุม์าจนถงึพญา

ศรสีตัตนาคราชเชื่อกนัว่าเป็นกษตัรยิพ์ญานาคฝัง่ลาว หากใครใหค้วามเคารพกราบไหว ้ และตัง้จติอธิษฐานขอพรอาจสมัฤทธิ์

ผลสมดงัปรารถนาทุกประการ พญานาคหลอ่ดว้ยทองเหลอืงนํา้หนกั 9 ตนั ขดหาง 7 เศียร ประดษิฐานบนแท่นฐาน 8 

เหลีย่ม กวา้งดา้นละ 6 เมตร เฉพาะลาํตวัองคพ์ญานาคสูง 10.90 เมตร กวา้งรวมหาง 4.49 เมตร สูงรวมฐาน 16.29 เมตร 

พ่นนํา้ได ้

 

 

 

 

 
 

 

ช่วงค า่         รบัประทานอาหารคํา่ทีร่า้นอาหาร  

 นาํเขา้ทีพ่กั แม่โขงเฮอรเิทจ หรือ ฟอรจู์น รเิวอรว์วิ หรอืเทยีบเท่า (พกั 1 คืน)  

วนัที่สองของการเดินทาง : 

25 ธ.ค. 63 (ศกุร)์ 
   วดัพระธาตพุนมวรมหาวหิาร – ชอ้ปป้ิงครามสกล - วดัถ ้าผาแด่น – ชมุชนบา้นท่าแร่ สกลนคร   

ช่วงเชา้. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางกราบสกัการะ พระธาตพุนม ณ วดัพระธาตพุนมวรมหาวหิาร ในเขตอาํเภอธาตพุนม ผลจากการขดุคน้ทาง

โบราณคดีลงความเหน็ว่าพระธาตพุนมสรา้งขึ้นระหว่าง พ.ศ. 1200 – 1400 ตามตาํนานกลา่วว่าผูส้รา้ง คือ พระมหากสัสปะ 

พระอรหนัต ์500 องค ์และทา้วพระยาเมอืงต่างๆ ภายในองคพ์ระธาตุบรรจพุระอุรงัคธาตุ (หนา้อก) ของพระสมัมาสมัพทุธเจา้

ไว ้ ไดร้บัการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงช ัน้เอกขึ้นเป็น “วรมหาวหิาร” พระธาตพุนมเป็นศูนยร์วมจติใจของท ัง้ชาวนครพนม 

และเป็นทีเ่คารพของชาวไทยทัว่ประเทศ วนัที่ 11 สงิหาคม 2518 เวลา 19.38 น. พระธาตพุนมไดล้ม้ทลายลงท ัง้องค ์

เน่ืองจากความเก่าแก่ขององคพ์ระธาตพุนม และประจวบกบัฝนตก พายุพดัแรงตดิต่อกนัมาหลายวนั ประชาชนท ัง้ประเทศได ้

ร่วมบรจิาคทรพัย ์ และรฐับาลไดก่้อสรา้งองคพ์ระธาตุปีเกิดของคนเกดิปีวอก และเป็นพระธาตปุระจาํวนัเกดิของผูเ้กดิวนั

อาทติย ์

 เดนิทางสู่สกลนคร   

 
 



 

  

 นาํท่านสู่แหลง่ท่องเทีย่วชมุชน ผลติภณัฑว์ถิไีทยที ่ ครามสกล (Kramsakon) รูจ้กักนัดีในแวดวงของผา้ยอ้มครามของ

สกลนครดว้ยคุณภาพที่โดดเด่นอนัเป็นเอกลกัษณ์ทาํใหเ้ป็นที่ตอ้งการของตลาดท ัง้ในประเทศ และต่างประเทศ สกลนคร

นบัเป็นจงัหวดัทีม่ศีกัยภาพในการผลติผา้ยอ้มครามท ัง้คุณภาพ และปรมิาณ มไีลนผ์ลติชุมชนที่ใหญ่ การปลูกคราม การยอ้ม

ผา้รวมถงึทอผา้ครามมกีระจายอยู่เตม็พื้นที่ท ัว่จงัหวดั กรรมวธิกีารผลิตเป็นภูมปิญัญาทีถ่่ายทอดกนัมาหลายชัว่อายุคน 

  

 

 

 

 

 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนัทีร่า้นอาหาร  

ออกเดนิทางสู่ “วดัถ ้าผาแด่น” Unseen ของจงัหวดัสกลนคร ทีต่ ัง้อยู่ระหว่างเทอืกเขาภพูาน และ ภผูายล เชื่อกนัว่าในอดีต

นัน้เป็นสถานทีท่ี่หลวงปู่ม ัน่ และคณะครูบาอาจารย ์ สายวดัป่ากรรมฐานเคยธุดงคม์าปกักลดบาํเพญ็เพยีรเมือ่ประมาณปี     

พ.ศ. 2483 ดา้นในมกีารตกแต่งรอบบริเวณวดัไดอ้ย่างสวยงาม รวมถงึภาพแกะสลกัหนา้ผาหนิบอกเลา่เรื่องราวต่างๆ ใน

พระพทุธศาสนา และดา้นบนประดษิฐานเจดยีก์อ้นหนิสทีองจาํลองคลา้ยพระธาตอุนิแขวนขนาดใหญ่เป็นสือ่แทนถงึยอดเขา

พระสุเมรุนัน่เอง อกีท ัง้ยงัมรีอยพระพทุธบาทตัง้อยู่กลางพื้นของวดัใหป้ระชาชนไดม้าสกัการะบูชากนัอกีดว้ย  

 เดนิทางสู่ “ชุมชนบา้นท่าแร่” ชุมชนเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี ที่ไดช้ื่อว่ามปีระชากรนบัถอืศาสนาคริสตม์ากที่สุดในประเทศไทย 

มสีถาปตัยกรรมแบบฝรัง่เศสผสมเวียดนามที่ยงัหลงเหลอืใหไ้ดช้มในปจัจุบนัอย่างคฤหาสนอ์ุดมเดชวฒัน ์หรือบา้นเศรษฐ ี 

เป็นบา้นสรา้งที่ยงัมีร่องรอยของความสวยงามในอดีตเป็นที่ต ัง้ของ “โบสถอ์าสนวิหาร อคัรเทวดามีคาแอล” ซึ่งเป็นโบสถ์

ขนาดใหญ่รูปทรงคลา้ยเรอื 

 ชมเทศกาลแห่ดาวครสิตม์าส หน่ึงเดียวในไทย จดัขึ้นเป็นประจาํทกุปีในช่วงเทศกาลคริสตม์าส เพื่อเฉลมิฉลองการบงัเกิดมา

ของพระเยซูเจา้ ตามตาํนานที่เล่าว่า ในช่วงเวลาที่พระเยซูประสูตินัน้ โหราจารยไ์ดม้องเห็นดาวลกัษณะพิเศษดวงหน่ึงที่มี

ความสุกสว่างกว่าดาวท ัว่ไป ปรากฏขึ้นบนทอ้งฟ้าเป็นที่น่าอศัจรรย ์จึงออกเดินทางตามแสงแห่งดวงดาว จนไปพบกบัสถานที่

ประสูติของพระเยซูเจา้ที่เมอืงเบธเลเฮม ประเทศปาเลสไตน ์นบัแต่นัน้มาชาวคริสตจ์ึงถอืว่า “ดาว” คือ สญัลกัษณ์ของการ

เสด็จลงมาประสูติบนโลกมนุษยข์องพระเยซูเจา้ จึงมกีารริเริ่มประเพณีแห่ดาวในเทศกาลคริสตม์าส เพื่อระลกึถงึเหตุการณ์

นัน้ และแสดงถงึความเชื่อความศรทัธา การส่งมอบความสุข ความรื่นเรงิ ความเป็นหน่ึงเดยีวกนัของครสิตชน ในช่วงเทศกาล

ครสิตม์าส ประดบัตกแต่งบา้นเรอืนดว้ยดวงดาว และตน้ครสิตม์าสอย่างสวยงาม  

 

 

 

 

 

 

ชวงค า่         รบัประทานอาหารคํา่ (อาหารไทยอสีาน)   

 นาํเขา้ทีพ่กั @สกลนคร  หรอืเทยีบเท่า (พกั 1 คนื)   



 

 

วนัที่สามของการเดินทาง : 

26 ธ.ค.63 ( เสาร ์) 

 ตกับาตรเชา้ - วดัพระธาตเุชิงชมุ – วดัป่าสุทธาวาส  - สามองัคารฟารม์ – สนามบนินครพนม  

 กรุงเทพฯ (สุวรรณภมิู) 

ช่วงเชา้  คณะร่วมสบืสานวถิไีทยตกับาตรพระเพือ่สรา้งบญุกศุลในตอนเชา้  

 รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นาํชม “วดัพระธาตเุชิงชุม” พระอารามหลวงปูชนียสถานสาํคญัคู่บา้นคู่เมอืงสกลนครแต่โบราณ ยอดฉตัรเหนือองคพ์ระธาตุ

ทาํดว้ยทองคาํบรสุิทธิ์หนกั 247 บาท ภายในมรีอยพระพทุธบาท 4 พระองค ์นบัต ัง้แต่พระกกุสนัธะ พระโกนาคม พระกสัส

ปะ และพระโคดม วดัพระธาตุแห่งน้ีนบัเป็นดนิแดนอนัศกัดิ์สทิธิ์ เชื่อกนัว่าอานิสงสใ์นการนมสัการ จะก่อใหเ้กดิความเป็นสริิ

มงคลสูงสุดแก่ตนเอง และครอบครวั ใหม้คีวามสุข ความเจริญรุ่งเรอืง แคลว้คลาดปราศจากอนัตราย  

จากนัน้เดินทางต่อไปยงั “วดัป่าสุทธาวาส” ที่มพีิพิธภณัฑพ์ระอาจารย ์มัน่ ภูริทตัโต บุคคลสาํคญัของโลกสาขาสนัติภาพ 

ภายในพิพิธภณัฑม์ีรูปหล่อของพระอาจารยม์ ัน่ในท่านัง่สมาธิ และมีตูก้ระจกบรรจุอฐัิที่แปรสภาพเป็นแกว้ผลึกใสสีขาว      

ยกฐานสูง พื้นปูดว้ยหินอ่อนรวมถึงตูแ้สดงเครื่องอฐับริขาร รวมท ัง้ประวตัิความเป็นมาของท่าน  ตัง้แต่เกิดจนมรณภาพ 

สาํหรบัภายในวดัมอีโุบสถทีส่วยงามซึง่เคยเป็นกฏุทิีพ่ระอาจารยม์ ัน่ไดม้รณภาพ   

 

 

 

 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนัทีร่า้นอาหาร  

สามองัคารฟารม์ เป็นฟารม์เมลอนแห่งแรกของจงัหวดัสกลนคร ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพกัผ่อนหย่อนใจ  ที่นกัเดินทางไป

เช็คอิน มมีมุสบายๆ ใหน้ัง่พกัผ่อน มมุถ่ายรูปสวยๆ น่ารกัๆ มอียู่รอบๆ ฟารม์ใหไ้ดถ้่ายรูปมากมายหลายจุด นอกจากน้ียงั

เปิดบริการเขา้ชมฟารม์เมลอนในโรงเลี้ยงไดด้ว้ย ซึ่งสามารถเขา้ไป แชะ ช็อป ชิม สามองัคารฟารม์ยงัมคีาเฟ่เลก็ๆ ใหไ้ดช้ิม    

เมลอนกนัแบบสดๆ มเีมนูเครื่องดื่มเมลอน และผลไมอ้ื่นๆ ใหไ้ดด้ื่มชื่นใจ                                                        

เดนิทางสู่สนามบนินครพนม 

16.45 น.  ออกเดนิทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทยสมายล ์เที่ยวบนิที่ WE033   (ใชเ้วลาบนิประมาณ 1.25 ช ัว่โมง) 

18.10 น.      ถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

 



 

  

อตัราค่าบรกิาร  

เดินทาง 
ราคา (บาท/ท่าน) 

ผูเ้ดินทาง  8 ท่าน  

ธนัวาคม  2563 24 – 26   8,900.- 

พกัเดี่ยวเพิม่ท่านละ  2,000.-  

 

 

อตัราค่าบรกิารรวม: 

 ทีพ่กัตามรายการ 2 คืน (หอ้งละ 2 - 3 ท่าน)  

 รถตูป้รบัอากาศ VIP พรอ้มนํา้มนัและคนขบันาํเทีย่วตลอดการเดนิทาง  

 อาหาร ( 8 มื้อ ) ตามทีร่ะบใุนรายการ 

 เขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามทีร่ะบใุนรายการ  

 มคัคุเทศก ์ใหบ้รกิารตลอดการเดนิทาง 

 ประกนัอบุตัเิหตุการเดนิทางตามเงือ่นไขและขอ้ตกลงในกรมธรรม ์  

 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม: 

 ค่าต ัว๋เครื่องบนิ ไปกลบั กรุงเทพฯ (สุวรรณภมู)ิ – นครพนม – กรุงเทพฯ (สุวรรณภมู)ิ  

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆทีน่อกเหนือจากรายการ เช่นค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบาร ์และอื่นๆทีท่่านส ัง่เอง 

 ค่าทปิคนขบัรถ 

 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และค่าหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย 3% 

 

สิง่ที่ควรจดัเตรียม เพือ่ความพรอ้ม และสะดวกในการเดินทาง 

 เสื้อผา้ทีส่วมใส่สบายๆ และมคีวามสุภาพสาํหรบัเขา้สถานทีส่าํคญั 

 ของใชส้่วนตวัทีจ่าํเป็น อาท ิหมวกกนัแดด, แว่นตากนัแดด, กลอ้งถ่ายรูป ฯลฯ 

 ยาประจาํตวั 

 

เงือ่นไขการจองและส ารองที่นัง่ 

1. เมื่อทาํการจองทวัรแ์ลว้ กรุณาแจง้ชื่อ – นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง สาํหรบัออกใบแจง้หน้ีและใบรบัเงนิ    

ของท่าน  

2. กรุณาชาํระค่ามดัจาํทวัร ์5,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนั นบัจากวนัจองทวัร ์เพื่อเป็นการยนืยนัการจอง ถอืว่าท่านไดท้าํการสาํรองที่

น ัง่เสรจ็สมบูรณ ์โดยการโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอยีด   

3. ชาํระส่วนทีเ่หลอื 30 วนัทาํการ กรุณาชาํระก่อนการเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนัหากท่านไมช่าํระภายในระยะเวลาที่บริษทักาํหนด  

ทางบรษิทัถอืว่าท่านสละสทิธิ์ ยกเลกิการเดนิทาง และขอสงวนสทิธิ์ ไมส่ามารถคืนเงนิมดัจาํใหเท่านไดไ้มว่่ากรณีใดก็ตาม 

 



 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

1. แจง้ยกเลกิการเดนิทาง ต ัง้แต่  45-31 วนั   ทางบรษิทัฯ จะคืนเงนิค่าใชจ่้ายท ัง้หมด    

2. แจง้ยกเลกิการเดนิทาง  30-16วนั         ทางบรษิทัฯ จะเก็บเงนิมดัจาํ ท่านละ 5,000 บาท   

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วนั     ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์คืนเงนิค่าใชจ่้ายท ัง้หมดทกุกรณี 

 

หมายเหต ุ:  

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงโปรแกรม, รา้นอาหาร หรอืทีพ่กัต่างๆ ตามความเหมาะสม  โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้

ตามสถานการณท์อ้งถิน่ หรอืเกดิเหตสุุดวสิยั จนไม่สามารถแกไ้ขได ้และจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสยีหรือไดร้บั

บาดเจบ็ทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของมคัคุเทศกห์รอืทมีงาน 

2. ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเลือ่นการเดนิทาง หรอืยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผูีร่้วมเดนิทางไมถ่งึตามทีก่าํหนดไว ้

3. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการปรบัราคาค่าทวัร ์หากมกีารปรบัราคาค่านํา้มนัขึ้นก่อนการเดนิทาง  

4. บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อกรณีหากเกดิความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิเที่ยบนิ,ภยัธรรมชาติ, การนดัหยุดงาน, การประทว้ง 

การก่อจราจลซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ  

5. บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ท ัง้สิ้ น หากสิ่งของที่มีค่าเกิดการสูญหาย อนัเน่ืองมาจากความประมาทของตวัผูเ้ดินทาง ,            

เกดิการโจรกรรม, อบุตัเิหตจุากความประมาทของตวันกัท่องเทีย่วเอง 

6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางไปพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์     

ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมดัจาํคืนได ้ไมว่่ากรณีใดๆ ท ัง้สิ้น 

7. เมือ่ท่านตกลงชาํระค่ามดัจาํ หรือชาํระค่าทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ทางบริษทัฯ ถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงื่อนไข และ

ขอ้ตกลงของหมายเหตทุ ัง้หมดทกุขอ้แลว้ 

 

ขอ้แนะน าส าหรบัการเดินทาง ในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโควดิ-19 : 

1. ผูร่้วมเดนิทางตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดนิทาง 

2. ก่อนขึ้นรถทกุคร ัง้ ทางบรษิทัฯ จะมมีาตราการวดัไข ้และลา้งมอืดว้ยแอลกอฮอล ์

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ทีอ่ยู่: 287/18  ถนนคูเมือง ต าบลธาตุเชิงชุม   อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  |  โทรศัพท์: +42-713 234 

 

ขอตอ้นรับสู่โรงแรมแอทสกล โรงแรมแอทสกล เป็นโรงแรมสไตลโ์มเดิร์น ลกัซูรีท่ีมีการออกแบบอยา่งลง
ตวั ทนัสมยัและโดดเด่น ท่านจะไดพ้บกบัความหรูหรา สะดวกสบายและการตอ้นรับอยา่งอบอุ่น ณ.ใจกลาง
จงัหวดัสกลนคร 

โรงแรมแอทสกลตั้งอยูใ่กลแ้หล่งช๊อปป้ิง และศนูยร์วมแหล่งอาหาร ท่ีส าคญัของจงัหวดัสกลนคร ทั้งบ๊ิกซี
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ , ตลาดเนวาดา , เอก็ซ์โปพลาซ่า , ตลาดสด ,รวมทั้งโรงพยาบาลสกลนคร 

ส่ิงอ านวยความสะดวก 

 ฝ่ายตอ้นรับ 24 ชัว่โมง 

 บริการซกัแหง้ และอุปกรณ์ซกัรีด   

 WiFi   

 ตูเ้ยน็, เคร่ืองชงกาแฟ, Wi-Fi ฟรี  

 ทีวีจอแอลอีดีพร้อมช่องเคเบิล   

 น ้าด่ืมบรรจุขวดฟรี  

 ฝักบวั 

 
 

โรงแรม@สกล   
 

https://www.google.com/search?q=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1+%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3+%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwzzak0TzMy15LNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLF7G6PNjZ9GDH4gc72h_sbAQzFio82LHuwY6ND3YA-avA5NIHO2Y-2NEClAbKTX-wY-uDnR0Pdqx9sGPRgx07gWwAciuOfncAAAA&ludocid=3905891074631377208&sa=X&ved=2ahUKEwjqt8S-4tPqAhUQfSsKHS8hDUQQ6BMwEnoECB4QAg
https://www.google.com/search?q=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1+%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3+%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C&ludocid=3905891074631377208&sa=X&ved=2ahUKEwjqt8S-4tPqAhUQfSsKHS8hDUQQ6BMwE3oECB4QBQ


 

โรงแรมแม่โขงเฮอริเทจ                       
ทีอ่ยู่: 35/5  อ. เมือง  จ. นครพนม 48000 | โทรศัพท์: 042511189, 

                  

  

แม่โขง เฮอริเทจ โฮเตล็(Mekong Heritage Hotel) ตั้งอยูท่  าเลท่ีดีใกลริ้มแม่น ้าโขง ห่างจากแมค๊โคร นครพนม 8.0 

กม และถนนคนเดินนครพนม 2.8 กม. โรงแรม 5 ดาวพร้อมบริการต่างๆภายในโรงแรมหรู 

แม่โขง เฮอริเทจ โฮเตล็ มีบริการทั้งหมด 49 หอ้งนอน แต่ละหอ้งเป็นห้อง Standard and Deluxe พร้อมส่ิงอ านวย

ความสะดวกในหอ้งพกั เช่น เฟอนิเจอร์ ห้องน ้าส่วนตวั เคร่ืองปรับอากาศ ทีวีจอแบน ตูเ้ยน็ ตูเ้ซฟ. 

โรงแรมน้ีใหบ้ริการ สระวา่ยน ้า หอ้งฟิตเนส Wi-Fi ฟรีทัว่พื้นท่ีภายในโรงแรม แผนกตอ้นรับ 24 ช 

ส่ิงอ านวยความสะดวกภายในห้องพกั 

 เคร่ืองปรับอากาศ 

 ผา้ม่านกนัแสง  

 ผา้ปูท่ีนอน  

 เส้ือคลุมอาบน ้า / ไดเป่าผม / ฝักบวันวดดว้ย  

พลงัน ้า  แชมพ ู สบู่ กระดาษช าระ  

 ผา้เช็ดตวั  

 ทีวจีอแอลอีดี 49 น้ิว  

 เคร่ืองชงกาแฟ /ชา กาตม้น ้าไฟฟ้า   

 น ้าด่ืมบรรจุขวดฟรี ตูเ้ยน็เล็ก มินิบาร์  

https://www.google.com/search?q=the+river+hotel+nakhonphanom+%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NMrNMcrNzajSks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sXsRqVZKQqFGWWpRYpZOSXpOYo5CVmZ-TnFWQk5uXnKjzYMf3Bjq0PdnY82LH2wY5FD3bsBLIBatreE2QAAAA&ludocid=16179577848115687912&sa=X&ved=2ahUKEwj6ncGs89PqAhXllEsFHYftDq8Q6BMwEnoECBkQAg
https://www.google.com/search?q=the+river+hotel+nakhonphanom+%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C&ludocid=16179577848115687912&sa=X&ved=2ahUKEwj6ncGs89PqAhXllEsFHYftDq8Q6BMwE3oECBkQBQ

