หจก.บีหนึ่ งทัวร์
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กรุงเทพฯ นครพนม สกลนคร ห่ มผ้ าพระธาตุประจาวันเกิด
ท่ องเที่ยวชุมชนชาวไทข่ า ชมวิถีวัฒนธรรม ประเพณีบ้านโสกแมว บายศรี สูขวัญแบบโบราณ
นั่งรถอีแต๊ ก นุ่งผ้ าไท ใส่ บาตรเช้ าริมฝั่ งโขง
เดินทาง 17-20 ธันวาคม 2563
วันแรก 17 ธค. กรุงเทพฯ –นครพนม
19.00น.
คณะพร้ อมกัน ณ จุดนัดหมาย ยุวพุทธิกสมาคมแห่ งประเทศไทย พบกับเจ้ าหน้ าที่ให้ การ
ต้ อนรับ อานวยความสะดวกกระเป๋ าสัมภาระ
20.00น.
นาท่านออกเดินทางสู่นครพนม โดยรถโค้ ชปรับอากาศ vip พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง 18 ธค. นครพนม–ชมชนไทข่ า บ้ านโสกแมว –วัดพระธาตุมรุกขนคร-ถนนคนเดินนครพนม
07.00น. เดินทางถึงนครพนม Day Used ห้ องละ 2ท่ าน
08.00น.

บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรม

09.00น.

นาท่านออกเดินทางสูบ่ ้ านอุม่ เหม้ า อ.ธาตุพนม ท่องเที่ยวชุมชนชมวิถีไทข่ า ที่ชมุ ชนบ้ านโสกแมว

10.00น.

เดินทางถึงบ้ านโสกแมว ขบวนต้ อนรับนักท่องเที่ยวด้ วยแคนและกลองฟ้อนต้ อนรับอย่างอบอุน่
นาท่านสู่ศนู ย์การเรี ยนรู้กล่าวต้ อนรับและแนะนาชุมชน บริการอาหารว่ างของชุมชน นา้ สมุนไพร
ข้ าวต้ มมัด
ร่วมพิธีบายศรี ส่ ูขวัญแบบโบราณ เป็ นการต้ อนรับแขกบ้ านแขกเมือง
ชมพิธีเหยา คือ พิธีกรรมความเชื่อโบราณในการรักษาสุขภาพของชาวไทข่า
นาท่านนัง่ รถอีแต๊ กชมการย้ อมผ้ าสมุนไพรและไม้ มงคล
บริ การอาหารกลางวันร่วมกับชุมชน ( 5ท่ านต่ ออาหาร1ชุด เมนู 1.ต้ มสมุนไพรไก่ บ้าน 2.นา้ พริก
ปูนา ผักสด 3.ส้ มตา 4.ไข่ เจียว 5.หมุทอด 6.ข้ าวเหนียว 7.ของหวานบวดมัน )
หลังอาหารชมและเลือกซื ้อผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึก อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์ทาจากผ้ าสมุนไพรและ
ไม้ มงคล ผ้ าฝ้ายมุกธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์จกั สานกก ไม้ ไผ่ กระเป๋ า หมวก เสื ้อ ฯลฯ

14.00น.

นาท่านดินทางสูว่ ัดมรุกขนคร พระธาตุวนั เกิดของท่านที่เกิดวันพุธกลางคืน
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั SIRI REGENT HOTEL /เทียบเท่า

18.00น.

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนาท่านกลับที่พกั
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วันที่สาม 19 ธค. ตักบาตรเช้ า-cityชมต้ นจามจุรียักษ์ -ห่ มผ้ าพระธาตุประจาวันเกิด
06.00น. ทาบุญตักบาตร ใส่บาตรข้ าวเหนียวยามเช้ าริมฝั่ งโขง (เตรี ยมข้ าวเหนียวสาหรับตักบาตรท่านละ1
กระติบ) บริเวณหน้ า วัดมหาธาตุ รับอรุณยามเช้ าชมพระอาทิตย์ขึ ้นที่ริมโขง งดงามที่สดุ ทิวทัศน์
นครพนม
06.30น.
08.30น.

14.00น.

17.00น.
18.00น.

21.00น.

บริ การอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั
ชม แลนมาร์ คนครพนม สักการะองค์พญาศรีสัตตนาคราช สร้ างขึ ้นตามความเชื่อความศรัทธาของ
ชาวไทยและชาวลาวที่อาศัยอยูส่ องฝั่ งแม่น ้าโขง ที่มีประวัตแิ ละเรื่ องเล่ามาตังแต่
้ สมัยพุทธกาลถึง
ความศักสิทธิ์และอิทธิฤทธิ์ของพญาศรี สตั ตนาคราชที่คอยดูแลปกปั กษ์ รักษาผู้คนแถบลุม่ แม่น ้า
นาท่าน city tour เที่ยวชมเมืองนครพนม โดยรถราง ผ่านชมหอสมุดแห่งชาติ โบสถ์คริสต์นกั บุญอันนา
พิพิธภัณฑ์จวนผู้วา่ หอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์
สักการะองค์พระติ ้ว พระเทียม วัดโอกาสศรีบัวบาน
นาท่านสู่วดั พระธาตุนคร อ.เมือง(หรื อวัดมหาธาตุ)ตังอยู
้ ่ริมฝั่ งโขง พระธาตุคบู่ ญ
ุ ของผู้ที่เกิด วันเสาร์ มี
รูปแบบตามพระธาตุพนมองค์เดิม ภายในบรรจุพระอรหันตสารี ริกธาตุ พร้ อมกับองค์พระพุทธรูปทองคา
และของมีคา่ ต่างๆ จากประชาชนผู้มีจิตศรัทธาถวายบรรจุเอาไว้ ในองค์พระธาตุ พระธาตุแห่งนี ้มีเทวดา
นพเคราะห์ประจาทิศตะวันตกเฉียงใต้ ปกปั กษ์ รักษา เชื่อกันว่าผู้มาสักการะจะได้ อานิสงส์ส่งผลให้ มีบญ
ุ
วาสนาเป็ นเจ้ าคนนายคน
บริการอาหารกลางวัน buffet อาหารเวียดนาม ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนาท่านเดินทางสูว่ ัดจอมศรี
ต.นามะเขือ ชมต้ นจามจุรีใหญ่ ที่แผ่กิ่งก้ านขยายเต็มลานวัด โดยใต้ ต้นนันเป็
้ นที่ประดิษฐาน
พระพุทธรูปสาหรับเคารพบูชา
นาท่านสู่ วัดพระธาตุเรณูนคร อ.เรณูนคร เป็ นพระธาตุของผู้ที่เกิด วันจันทร์ พระคูบ่ ้ านของชาวเรณู
นคร เชื่อกันว่าคนที่เกิดวันจันทร์ มกั เป็ นคนมีเสน่ห์ ใครได้ กราบไหว้ จะมีรูปงามผ่องใส ตรงกับลักษณะ
ของเทพประจาวันจันทร์ ร่ วมกันห่ มผ้ าพระธาตุประจาวันเกิด
นั่งสมาธิ ฟั งบรรยายกับอาจารย์ กนก
นาท่านเดินทางไปอ.ธาตุพนม บริ การอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสูว่ ัดพระธาตุพนม พระธาตุประจาวันเกิดของชาวปี วอกและ เป็ นพระธาตุประจาวัน
เกิดของชาว วันอาทิตย์ ด้ วย เชื่อว่าพระธาตุองค์นี ้เทวดาพระอาทิตย์เป็ นผู้สร้ าง ผู้นมัสการจะได้ รับ
อานิสงส์มีบญ
ุ บารมี และมีคนให้ ความเคารพนับถือ ร่ วมกันห่ มผ้ าพระธาตุประจาวันเกิด
นั่งสมาธิ ฟั งบรรยายกับอาจารย์ กนก
นัง่ ท่านเดินทางกลับที่พกั ในตัวเมืองนครพนม
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วันที่ส่ ี 20 ธค. นครพนม-กรุงเทพฯ
06.30น.
บริ การอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั
08.00น.

ซื ้อของฝาก หมูยอ กาละแม กุนเชียง

08.30น.

นาท่านเดินทางสูร่ ้ านครามสกล ชมและซื ้อของฝาก อาทิ ผ้ าพันคอ ผ้ าซิ่น เสื ้อยืด กระเป๋ า พวงกุญแจ
ฯลฯ

10.30น.

นาท่านเดินทางสูก่ รุงเทพฯ
บริ การอาหารกลางวัน ร้ านสุกีเ้ ฮ้ าส์ กาฬสินธุ์
บริ การอาหารเย็น ณ ครัวน่ านนา้ อ.ปากช่อง

22.00น.

เดินทางถึง ยุวพุทธิกสมาคมแห่ งประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ
***กำหนดกำรอำจเปลีย่ นแปลงได้ ตำมควำมเหมำะสม***

อัตราค่ าบริการ
โรงแรมทีพ่ กั
SIRI REGENT HOTEL 2คืน
นครพนม โรงแรมติดโขง
ระดับเทียบเท่ า

จานวน 70 ท่ าน
ท่ านละ 9,500 บาท

อัตรำนีร้ วม
- ค่ารถบัสปรับอากาศท่องเที่ยวตามรายการที่ระบุ (รถบัสvipชั้นเดียว จานวน48ที่นงั่ )
- ค่าที่พกั 2 คืน พักท่านละ 2 ห้อง ,day use ห้องละ 2 ท่าน
- ค่าธรรมเนียมชมสถานที่ต่างๆ (ตามที่ระบุ)
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ (ไม่รวมน้ าอัดลม)
- ค่ามัคคุเทสน์และเจ้าหน้าที่ประสานงาน
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- ค่าอาหารว่างวันละ 1มื้อ
- ค่าประกันการเดินทางทุนประกัน 1,000,000บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
- ผ้าห่มพระธาตุขนาด 60 หลา 2 ผืน
- กิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนไทข่า บ้านโสกแมว
- บริ การเจลล้างมือตลอดการเดินทาง
อัตรำนีไ้ ม่ รวม
- ค่าภาษีต่างๆ
- ค่าทิปไกด์
- ค่าทิปคนขับรถ
- ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น ซักอบรี ดต่างๆ ค่าโทรศัพท์ที่นอกเหนื อรายการระบุ
อภินนั ทนาการ ข้าวเหนียวตักบาตรพร้อมกระติบข้าว ท่านละ1 ชุด
การสารองที่นงั่ กรุ ณาวางมัดจา 50%ของค่าบริ การ โดยการโอนเข้าบัญชี นส.นิษฐ์ธรี ย ์ โตธนานันท์
บัญชีเลขที่ 030-8196437 ธนาคารกสิ กรไทย บัญชีออมทรัพย์ ส่ วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทาง7วัน
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ ายกิจกรรมพิเศษ โทร 0 2455 2525 ต่ อ 1128, 4209, 4211, 3103
*** กรุณาส่ งใบ pay in มาที่ Line ID : 0897883606 คุณพรสวรรค์ ***

