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                                  ใบอนุญาตการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เลขที่ 11/09294            สมาชิกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว เลขที่ 03593  
 

589/124 อาคารชุดทาวเวอร์ 1 ออฟฟิศ ชั้นที่ 22 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

นครพนม 3 วนั 2 คืน 
โดยสายการบิน ไทยแอรเ์อเชีย บินตรง ขาไปไฟลท์เชา้ ขากลบัไฟลท์เย็น 

เดินทาง เดือน กรกฎาคม – กนัยายน 2563 

วนัแรกของการเดนิทาง สนามบินดอนเมือง – สนามบนินครพนม  – ลานพญาศรสีตัตนาคราช -       

โรงแรมที่พกั  อาหาร -/กลางวนั/- 

05.00 น. พรอ้มกนั ณ สนามบินดอนเมือง 

07.55 น. เหริฟ้า บินตรงสูเ่มืองนครพนม โดยสายการบิน ไทยแอรเ์อเซีย 

09.15 น. ถงึเมืองนครพนม น าท่านเดินทางเขา้ชมทศนียภาพเมืองนครพนม  

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิ่น 

บ่าย  น าท่านเขา้สูท่ี่พกั อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั ชมบรรยากาศรมิฝัง่แม่น ้าโขง ลานพญาศรสีตัตนาคราช  

พกัที ่  โรงแรมแลนมารค์นครพนม หรอืเทียบเท่า 

วนัทีส่องของการเดนิทาง พกัผ่อนตามอธัยาศยั – วดัพระธาตพุนม –วดัมรุกขนคร - โรงแรมทีพ่กั  

 อาหาร เชา้/กลางวนั/- 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หลงัจากรบัประทานอาหารเชา้ใหท้่านไดอ้สิระพกัผ่อนได้

อย่างเต็มท่ี 

09.30 เดินทางกราบสกัการะพระธาตพุนม ณ วดัพระธาตพุนมวรมหาวิหาร 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิ่น 

บ่าย  น าท่านสู ่วดัมรุกขนคร ที่มีอายุราว 300 ปี เป็นวดัป่าเพยีงวดัเดียวที่พระธาตปุระดิษฐานอยู่  

พกัที ่  โรงแรมแลนมารค์นครพนม หรอืเทียบเท่า 

 

 



MUSH EASY064 
                            จันทร์-ศุกร์ 9.00-19.00 | เสาร-์อาทิตย์ 09.00-18.00  02 105 6255 

 

 
                 e-Commerce No. 0105557025943 

                                  ใบอนุญาตการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เลขที่ 11/09294            สมาชิกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว เลขที่ 03593  
 

589/124 อาคารชุดทาวเวอร์ 1 ออฟฟิศ ชั้นที่ 22 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง พกัผ่อนตามอธัยาศยั – รา้นของฝาก – สนามบินนครพนม – สนามบินดอนเมือง 

อาหาร เชา้/กลางวนั/- 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หลงัจากรบัประทานอาหารเชา้ใหท้่านไดอ้สิระพกัผ่อนได้

อย่างเต็มท่ี 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิ่น 

บ่าย  น าท่านเท่ียวชมและชอ้ปป้ิง รา้นของฝาก ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเขา้สูส่นามบินนครพนม 

16.50 น. น าท่านเหริฟ้ากลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทยแอรเ์อเชีย 

18.05 น. เดินทางถงึ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพฯ 

 

ราคาค่าบริการทวัร ์

ผู้ใหญ่ เดก็มีเตียง เดก็ไม่มีเตียง (พกักบัผู้ใหญ่ 2 

ท่าน) 
พกัเด่ียว 

6,999 บาท 6,999 บาท 6,599 บาท 1,300 บาท 

 

หมายเหต ุ: โปรแกรมทวัร ์อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กบัสภาพดินฟ้าอากาศ และปจัจยัอื่นๆท่ีอยู่ 

นอกเหนือการควบคุม โดยทางบรษิทัจะค านึงถงึความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญั 
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อตัราค่าบรกิารน้ีรวม  

1. ค่าต ัว๋เครื่องบิน ค่าเขา้สถานท่ีท่องเท่ียว และค่ารถน าเท่ียวตามรายการ 

2. ค่าที่พกัที่ภเูกต็ จ านวน 2 คืน หอ้งละ 2-3 ท่าน  

3. ค่าอาหารทัง้หมด 5 ม้ือ ตามรายการท่ีระบใุนโปรแกรมการเดินทาง  

4. ค่าประกนัการเดินทางตามกรมธรรม ์ตามพระราชบญัญตัิการท่องเที่ยว (ตามกรมธรรม)์ วงเงินท่านละ 1,000,000 

บาท 

5. ค่ารกัษาพยาบาล(ตามกรมธรรม)์ ภายในวงเงนิท่านละ 500,000 บาท 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม  

1. ค่าใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบ ุเช่น ค่าเครื่องด่ืมและค่าอาหารท่ีส ัง่เพิ่มเองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ฯลฯ 

2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และ ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

3. ค่าทิปมคัคุเทศก ์และผูช่้วยมคัคุเทศก ์ 

4. ค่าใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดินทาง 

 

****** เดินทางขัน้ต า่ 10 ท่าน หากต า่กว่าก าหนด กรุป๊จะไม่สามารถเดินทางได ้****** 
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เลขท่ีบัญชีสำหรับชำระค่าบริการ 

ชื่อบัญชี : บริษัท มชัรูมทราเวล จำกัด 

 

ธนาคารกรงุไทย (KTB) สาขา : เซ็นทรัลบางนา 
เลขที่บัญชี : 086-0-53435-9 (ออมทรพัย)์ 

 

ธนาคารกสกิรไทย (KBANK) , สาขาย่อย : เซ็นทรัลบางนา 2 
เลขที่บัญชี : 664-2-23781-9 (ออมทรพัย)์ 

 

ธนาคารกรงุเทพ (BBL) , สาขา : เซ็นทรัลบางนา 2 
เลขที่บัญชี : 920-7-03373-0 (ออมทรพัย)์ 

 

ธนาคารไทยพาณชิย ์จำกดั(มหาชน) สาขา : เซ็นทรัลพลาซ่า บางนา 
เลขที่บัญชี : 405-0-46941-0 (ออมทรพัย)์ 

 

สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ   
จองทวัรต์ดิตอ่ แผนกทวัรบ์รษิทั มชัรมูทราเวล จำกดั 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

02 105 6234 

tour@mushroomtravel.com 
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