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วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ- สนามบนิอุดรธาน ี- บงึกาฬ - ศาลปู่ ออืลอืนาคราช -บงึโขงหลง - ถ า้นาคา  

 

04.05 น. พรอ้มกันที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 เพือ่เตรยีมตัวเดนิทาง และผา่นขัน้ตอนการเช็คอนิ 

07.05 น. บนิลัดฟ้าสู่ สนามบนิอุดรธาน ีโดยสายการบนิ THAI SMILE เที่ยวบนิที่ WE2 (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 

1 ชัว่โมง 10 นาท)ี  

 

ส าคญัโปรดอา่น : เนือ่งจากผูเ้ดนิทางต า่กวา่ 10 ทา่น ท าใหไ้มส่ามารถออกต ัว๋เครือ่งบนิแบบกรุป๊ได ้ดงัน ัน้สายการ

บนิ ไฟลท์บนิ และราคาต ัว๋เครือ่งบนิอาจมกีารเปลีย่นแปลง ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นออกต ัว๋เครือ่งบนิ 

 

08.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิอุดรธาน ีหลังจากรับกระเป๋าเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้ จากนัน้น าทา่นเดนิทางโดยรถตูว้ไีอพ ี 

                        น าท่านเดนิทางสู ่จงัหวดับงึกาฬ (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 3 ชั่วโมง) น าท่านเดนิทางสู ่น าชมและถ่ายภาพ 

บงึโขงหลง ทะเลสาบขนาดใหญ่ทีเ่ป็นพืน้ทีอ่นุรักษ์พันธุน์ก โดยเฉพาะนกน ้าทีย่า้ยถิน่เขา้มาในชว่งฤดูหนาว ทัง้ห่าน

ป่า นกเป็ดน ้า นกยาง นกกระเต็น มจีุดดูนกอยูด่อนสวรรค ์เป็นแหลง่พักผอ่นและชมววิทวิทัศน ์มองเห็นภลูังกาเป็นฉาก

หลัง จากนัน้ คณะถา่ยภาพคูกั่บ ศาลปู่ ออืลอืนาคราช พญานาคผูถ้กูสาบแหง่บงึโขงหลง 

 

กลางวนั             บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

 

น าท่านเดนิทางไปยัง ถ า้นาคา เป็นถ ้าที่ตัง้อยู่ใน

เขตพื้นที่ อุทยานแห่งชาติภูลังกา อ าเภอบึงโขง

หลง จังหวัดบงึกาฬ คะ่ โดยตัง้อยู่ใกลกั้บ วัดถ ้าชัย

มงคล ความสวมงามของที่นี่ก็คือ รูปทรงของหิน

ขนาดใหญ่  ที่ มี รูป ร่างคล า้ย กับ  งู ยั ก ษ์  ห รือ 

พญานาค และท าใหถ้ ้าแห่งนี้ เป็นแหล่งท่องเที่ยว

อกีแห่งส าหรับคนที่ชอบธรรมชาต ิและเรื่องลกึลับ  

ภายในถ ้า จะพบกับหนิทีม่รีูปร่างคลา้ยกับล าตัวของ

พญานาค ซึง่ดูๆไปจะคลา้ยๆ กับเกล็ดของงูขนาด

ใหญ่ และปกคลุมไปดว้ยมอสสีเขียว ดูสวยงาม 

แปลกตา และก็น่าพศิวงดว้ยเช่นกัน นอกจากนี้ ยัง

มีการพบหินที่มีลักษณะเหมือนเป็นส่วนหัวของงู

ยักษ์ในบรเิวณที่ไม่ไกลกันมากจากตัวถ ้าอีกดว้ย 

เป็นการท่องเที่ยวดูธรรมชาติที่ที่สรา้งสรรค์ความ

แปลกตา สวยงาม และลึกลับ น่าคน้หาเป็นที่สุด 

เสน้ทางส าหรับการเดนิ ระยะทางประมาณ 2 กโิลเมตร โดยทางเดนิเป็นทางเดนิดนิสลับกับบันได และมบีางชว่งจะตอ้ง

ดงึเชอืก เสน้ทางเดนิป่าชัดเจนมป้ีายบอกทางและมเีจา้หนา้ทีป่ระจ าจุดต่างๆเพือ่แนะน าและรักษาความปลอดภัยของ

นักทอ่งเทีย่ว 

 

ขอ้แนะน าส าหรบั ถ า้นาคา 

- ควรแตง่การใหพ้รอ้มส าหรับเดนิป่า  

- ควรเตรียมน ้าดืม่อย่างนอ้ย 2 ขวด /เกลือแร่ /กระเป๋าสะพายหลัง หรอืกระเป๋าที่ไม่ตอ้งใชม้ือหิว้ /ยาดม /ยาหม่อง  

และผลติภัณฑป้์องกันยงุ /ถงุมอื /เสือ้กันฝนขึน้อยูกั่บสภาพอากาศ 

- ในกรณีส าหรับผูสู้งอายุ หากร่างกายไม่แข็งแรง มีโรคประจ าตัว โดยเฉพาะความดันโลหติสูง เบาหวาน โรคหัวใจ 

หรอืโรคไขขอ้ ไมแ่นะน า 

 

** หา้มน ากระดาษทชิชู ่หลอดดดูน ้า ถงุพลาสตกิ กลอ่งโฟม ดอกไมธ้ปูเทยีนเครือ่งเซน่ไหว ้ขึน้เขาโดยเด็ดขาด ** 

** เตรยีมเงนิ 100 บาท เพือ่ลงทะเบยีนมัดจ าขยะทีด่า่นทางขึน้คะ่ ** 

 

ค า่             บรกิารอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร 

พกัที ่ THE ONE HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่เดยีวกนั  
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วนัทีส่อง เขาสามวาฬ - ภูทอก - หนองคาย - วดัผาตากเสือ้ - SKYWALK - วดัโพธิช์ยั - อุดรธาน ี- วดัป่าภูกอ้น - 

ถนนคนเดนิอุดรธาน ี

 

04.30 น. ตืน่เชา้ ชมพระอาทติยข์ ึน้ ณ จุดชมววิหนิสามวาฬ โดยรถของชาวบา้นทอ้งถิน่ หินสามวาฬ มีลักษณะเป็นหิน

ขนาดใหญ่ตดิหนา้ผาสงู แยกตัวเป็น 3 กอ้น มอีายุประมาณ  75 ลา้นปี เมือ่มองดูจากมุมสงูในระยะไกล หนิสามกอ้นนี้

จะดูคลา้ยกับฝูงครอบครัววาฬ ทีป่ระกอบดว้ยพ่อวาฬ แม่วาฬ และลูกวาฬ ซึง่เรยีกตามขนาดของหนิแต่ละกอ้น พรอ้ม

น าท่านชมพระอาทติยข์ึน้ หากอากาศดเีราจะไดส้ัมผัสทะเลหมอกอย่างสวยงาม จากนัน้ อสิระใหท้่านถ่ายภาพแห่ง

ความประทับใจตามอัธยาศัย ณ จุดชมววิผาถ ้าฤๅษี จากนัน้ คณะเดนิทางสู ่ก าแพงภูสงิห ์น าคณะกราบนมัสการ หลวง

พ่อพระสงิห ์สิง่ศักดิส์ทิธิ ์ของภูสงิห ์ณ ลานสงิหห์มอบ ซึง่มีกอ้นหนิลักษณะคลา้ยสงิหก์ าลังหมอบอยู่ จนไดเ้วลาอัน

สมควร คณะเดนิทางกลับสูท่ีพ่ัก 

 

 
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 

 น าท่านเดนิทางไปยัง วดัเจตยิาศรวีหิาร หรอืวดัภูทอก ตัง้อยู่ในบา้น

ค าแคน ต าบลนาสะแบง จ.บงึกาฬ โดยมพีระอาจารยจ์วน กลุเชฏโฐ เป็น

ผูก้อ่ตัง้ ภทูอก ภาษาอสีานแปลวา่ภเูขาทีโ่ดดเดีย่ว ภทูอกนัน้ม ี2 ลกู คอื

ภูทอกใหญ่และภูทอกนอ้ยส่วนที่นักแสวงบุญและนักท่องเที่ยวท่ัวไป 

โดยสามารถชมไดค้ือภูทอกนอ้ย ส่วนภูทอกใหญ่อยู่ห่างออกไป ยังไม่

เปิดใหนั้กท่องเที่ยวชม ซึง่เป็นจุดเริม่ตน้การเดินเทา้ขึน้สู่ยอดภูทอก 

จุดเดน่ของภูทอกก็คอืสะพานไมแ้ละบันไดขึน้ชมทัศนียภาพรอบๆ ภทูอก 

โดยใชเ้พียงแรงงานคนสรา้งบันได เวยีนไปมารอบภูทอกแบบ 360 ซึง่มี

ทัง้หมด 7 ชัน้ ใชเ้วลาในการก่อสรา้งนานถงึ 5 ปีเต็มจากชัน้ 1-7 จะมี

บันไดไมใ้หเ้ดนิแบบ ตรงทอดยาวจนถงึจุดสูงสุดของยอดภูทอก และ

ตัง้แต่ชัน้ที่ 3 เป็นตน้ไปนักท่องเที่ยวสามารถเดนิชม แบบสะพานเวยีน

รอบเขาซึง่จะ ไดเ้ห็น มุมมองทีแ่ตกต่างไปเรือ่ย ๆ บันไดทีท่อดขึน้สูย่อด

ภูทอกนี้เปรยีบเสมือนเสน้ทางธรรมทีน่อ้มน าสัตบุรุษใหพ้น้โลกแห่งโลกี

ยะ สู่โลกแห่งโลกตุระหรอืโลกแห่งการหลุดพน้ดว้ยความเพียรพยายาม

และมุง่มั่น ภทูอก  
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 จากนั้นน าท่านเดินทางต่อไปยัง หนองคาย (ใชร้ะยะเวลา

เดนิทางโดยประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) จากนัน้น าท่านไปยัง 

วดัผาตากเสื้อ และ SKYWALK เป็นวัดที่มีววิทิวทัศน์สวยงาม 

มองจากบนผาลงมามองเห็นความเป็นอยู่ของชาวไทย-ลาว 

ภายในวัดมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ สามารถเดินลัดเลาะตาม

หนา้ผาเพื่อชมธรรมชาติและ ทิวทัศน์ที่สวยงาม ที่วัดมีชื่อว่า  

“วดัผาตากเสื้อ” เป็นวัดแห่งหนึ่งที่นอกจากจะเป็นสถานที่

ปฏบัิตธิรรมแลว้ยังเป็นจุดชมววิที่สวยงาม เนื่องจากเป็นตัง้อยู่ที่

สูงบนยอดเขาสูง หากขึ้นไปบนผาจะเห็นว่ามีวิวที่สวยงาม

สามารถทีจ่ะมองเห็นดา้นลา่งทัง้ฝ่ังไทย ซึง่เป็นอ าเภอสังคมและ

ทางฝ่ังลาวทีม่ีแม่น ้าโขงกัน้อยู่ หากไปชว่งหนา้หนาวทีผ่าแห่งนี้

เป็นอีกจุดหนึ่งมีทะเลหมอกดว้ย ภาพวิวจะพบกับเขาต่างๆที่

เกดิขึน้สลับซบัซอ้นและมแีมน่ ้าสวยงาม 

 

 

กลางวนั             บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

  

น าท่านเดนิทางสู่ วดัโพธิช์ยั (พระอารามหลวง) จากเดมิชือ่ “วดัผผีวิ” เนื่องจากวัดนี้เคยใชเ้ป็นที่เผาผีหรอืเผาศพ 

และว่ากันว่ามีผดีุ ซึง่ต่อมาไดเ้ปลีย่นชือ่ใหม่เป็นวัดโพธิช์ัย ในสมัยรัตนโกสนิทรแ์ลว้จงึยกฐานะขึน้มาเป็น พระอาราม

หลวงชัน้ตรี ชนิดสามัญ เมื่อวันที่ 24 สงิหาคม พ.ศ. 2524 ปัจจุบันเป็นสถานที่ประดิษฐาน “หลวงพ่อพระใส” 

พระพุทธรูปขัดสมาธริาบปางมารวชิัย ทีห่ล่อดว้ยทองสกุอันเป็นเนื้อทองค าถงึ 92 เปอรเ์ซ็นต ์ซึง่มพีระพุทธลักษณะอัน

งดงามอยา่งมาก โดยมตี านานทีเ่ล่าสบืกันมาถงึประวัตขิองหลวงพ่อพระใสว่าสรา้งขึน้โดยพระธดิา 3 องค ์ของพระไชย

เชษฐาธริาช กษัตรยิแ์ห่งลา้นชา้งซึง่ไดห้ล่อพระพุทธรูปขึน้ 3 องค ์และขนานนามพระพุทธรูปตามนามของตนเองไว ้

ดว้ยว่า  “พระสกุ” ประจ าพระธดิาคนโต “พระเสรมิ” ประจ าพระธดิาคนกลาง และ “พระใส” ประจ าพระธดิาคนสุดทอ้ง 

ซึง่มขีนาดลดหลั่นกันตามล าดับ  

 

น าท่านเดนิทางไปยัง วดัป่าภูกอ้น ตัง้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาตป่ิานายูงและป่าน ้าโสม บา้นนาค า ต าบลบา้นกอ้ง 

อ าเภอนายงู จังหวัดอุดรธานี เป็นทีท่ีเ่ต็มไปดว้ยธรรมชาต ิมตีน้ไม ้ล าธาร สตัวป่์า และตน้ไมน้านาชนดิ วหิารของวัดป่า

ภกูอ้น งดงาม ตระการตาแกนั่กท่องเทีย่วชาวไทยและต่างชาต ิโดยพระวหิารมลีักษณะเป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์

สมัยรัตนโกสนิทร ์ที่มปีระตูทางเขา้ออกวหิาร 3 ดา้น ภายในวหิารจะถูกตกแต่งอย่างงดงามเป็นอย่างมากทีเดยีว โดย

จะแฝงไปดว้ยเรือ่งราวค าสอนของพระพุทธเจา้ รอบๆท่ัวผาผนังมภีาพพุทธประวัตแิละภาพทศชาต ิมกีารตกแตง่รูปแบบ

ภาพป้ันนูนต ่า หล่อดว้ยทองแดง ซึง่เป็นภาพของพระพุทธเจา้ในองค์ชาตทัิ้ง 10 ชาติ ดา้นบนของทุกภาพจะถูก

แกะสลักดว้ยบทสวดอติปิิโสชอ่งละท่อนดว้ยสเีขยีวเขม้บนพืน้หนิอ่อนสขีาว ถอืว่าเป็นผนังวหิารทีม่ีเอกลักษณ์งดงาม

ยิง่นัก 
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น าทา่นเพลดิเพลนิ ถนนคนเดนิอุดรธาน ีซึง่จะมกีารจ าหน่ายสนิคา้ทีไ่มท่ าลายสิง่แวดลอ้ม งานหัตถกรรม งานศลิปะ 

สนิคา้หายาก และสนิคา้ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ และสว่นของลานกจิกรรมมกีารสง่เสรมิกลุม่นักเรยีน นักศกึษาใหแ้สดง

ความสามารถทางดนตร ีเปิดใหบ้รกิารวันศกุร ์และ เสาร ์ตัง้แตเ่วลา 16.00-21.00 น. 

 

            ** เพือ่ความเพลดิเพลนิในการทอ่งเทีย่ว ใหท้า่นอสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั ** 

 

พกัที ่             BROWN HOUSE HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่เดยีวกนั เป็นโรงแรมสไตลอ์สีาน ไดร้บัแรงบนัดาลใจจากบา้น   

ไมเ้กา่ทางทศิตะวนัออกเฉยีงเหนอื มนิมิอลลสิตต์ามวถิกีารด ารงชวีติของคนในทอ้งถิน่และด ัง้เดมิของชาวอสีาน 
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วนัทีส่าม เกาะค าชะโนด - พพิธิภณัฑอ์ุดรธาน ี- วดัโพธสิมภรณ์ - สนามบนิอุดรธาน ี- สนามบนิสุวรรณภูม ิ

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 

น าท่านเดนิทางไปยัง เกาะค าชะโนด เชือ่กันวา่เป็นสถานทีศั่กดิส์ทิธิแ์ละดนิแดนลีลั้บ จุดเชือ่มต่อระหวา่งเมอืงบาดาล

และโลกมนุษย ์สถานที่แห่งนี้ปรากฏในต านานพื้นบา้นทีเ่ชือ่กันว่าเป็นที่สงิสถติของพญานาคราชปู่ ศรีสทุโธ และองค์

แม่ศรีปทุมมานาคราชเทวี และสิง่ลี้ลับต่างๆ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจติใจรวมศรัทธาของคนในจังหวัดอุดรธานีและอีสาน

ตอนบน ค าชะโนดมลีักษณะเป็นเกาะลอยน ้า เมือ่เขา้มาถงึภายในพื้นที่ของค าชะโนด จะรูส้กึไดถ้งึความร่มรืน่ ร่มเย็น 

เพราะปกคลมุไปดว้ยตน้ชะโนดท่ัวบรเิวณ ใหท้า่นไดก้ราบไหวศ้าลเจา้ปู่ ศรสีทุโธขอโชค ขอพร ขอลาภ ตามอัธยาศัย 

**ค าแนะน าการสกัการะบชูา** 

 

บรเิวณดา้นหนา้ทางเขา้เกาะค าชะโนด มรีา้นใหจ้ าหน่ายบายศร ี

หรอืเครือ่งถวายตา่งๆ จากนัน้เมือ่เดนิเขา้ไปยังเกาะค าชะโนดมี

จุดไหวส้ักการะต่างๆ ดังนี้ 

- จุดที ่1  ศาลาท าพธิทีีม่รีูปป้ันของพ่อปู่ ศรสีทุโธ และแมย่า่ศรี

ปทมุมา (บรเิวณจุดนี้จะมพี่อพราหมณ์คอยใหค้ าแนะน าในการท าพธิ)ี 

o ส าหรับทา่นใดทีต่อ้งการบน หรอืขอพร

ใหพ้่อปู่ แมย่่าชว่ยเหลอืในเรือ่งตา่งๆ 

ทางดา้นขวาของศาลาท าพธิ ีจะมี

เจา้หนา้ทีค่อยใหค้ าแนะน า นอกจากนี้

ส าหรับทา่นทีต่อ้งการบน และขอพร

สามารถรับชดุบนไดท้ีจุ่ดใหบ้รกิาร โดย

ท าบญุตามก าลังทรัพยข์องทา่น  

หมายเหต:ุ ชดุบน ประกอบไปดว้ย จานใสด่อกดาวเรอืง เทยีน ใบเขยีนค าบนหรอืค าอธษิฐาน

ของท่าน จากนัน้เจา้หนา้ทีจ่ะมอบกระดาษหนึง่ใบส าหรับเก็บไว ้และรายละเอยีดเกีย่วกับการ

เตรยีมตัวหากค าอธษิฐานของทา่นเป็นจรงิ 

o ส าหรับทา่นใดทีน่ าบายศรพีญานาคมาถวายใหห้ันหนา้ของบายศรพีญานาคเขา้หาตัวเรา 

หลังจากกลา่วบชูาจบ พ่อพราหมณ์จะน าบายศร ีไปวางไวท้ีห่นา้ของพ่อปู่  และแมย่า่ แตท่่านใด

ทีป่ระสงคน์ ากลับ สามารถน ากลับได ้

- จุดที ่2  หลังเสร็ตสิน้พธิ ีจากตรงศาลาของพ่อปู่ และแม่ยา่ทางดา้นขวาจะเป็นตน้ไทรใหญเ่พือ่ไปกราบไหวพ้่อป ูและ

แมย่า่อกีครัง้ทีต่น้ไทรใหญ่ 

- จุดที ่3  ศาลเจา้ตรงตน้มะเดือ่ยักษ์ ตน้มะเดือ่ขนาดใหญอ่ายุนับ 100 ปี ทีเ่ชือ่กันวา่เป็นขมุทรัพยข์องพ่อปู่ ศรสีทุโธและ

แมย่า่ศรปีทมุมา ผูม้ักนยิมมากราบไหวข้อพร (ใหถ้กูหวย) 

- จุดที ่4  บ่อน ้าศักดิส์ทิธิ ์ซึง่มคีวามเชือ่วา่ เป็นจุดเชือ่มตอ่กับโลก

บาดาล มนี ้าผดุตลอดทัง้ปี 

 

** ทัง้นี้จุด และพธิกีารกราบไหวส้ักการะตา่งๆ ขึน้อยู่กับ

ระเบยีบการจัดการของทางค าชะโนด ซึง่อาจมกีาร

เปลีย่นแปลงภายหลัง ** 

 

 

 

กลางวนั            บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนูแหนมเนอืง 

 

น าท่านเดนิทางไปยัง พพิธิภณัฑเ์มอืงอุดรธาน ีอาคารเก่าแก่ที่สรา้งขึน้ในสมัยรัชกาลที่ 6 สถาปัตยกรรมแบบโค

โลเนียล แบบยโุรป ภายในจัดแสดงเกีย่วกับ ความเป็นมาจังหวัดอุดรธานีตัง้แต่ประวัตศิาสตรโ์บราณคดธีรรมชาตวิทิยา 

ธรณีวทิยา ประวัตศิาสตรท์อ้งถิน่ ศลิปะวัฒนธรรม รวมถงึพระประวัตแิละพระเกยีรตคิุณของกรมหลวงประจักษ์ศลิาปา

คมผูก้อ่ตัง้เมอืงอุดรธานีโดยการท าเทคโนโลยทีีทั่นสมัยมาชว่ย เสนอปรับบรรยากาศใหม้มีมุถ่ายภาพชคิๆ ชลิๆ ท าให ้

การทอ่งเทีย่วชมพพิธิภณัฑน์่าสนใจมากยิง่ขึน้  

 

จากนัน้เดนิทางไปสักการะ วดัโพธสิมภรณ์ เป็นพระอารามหลวง ทีต่ าบลหมากแขง้ มคีวามส าคัญทางประวัตศิาสตร ์ 

ซึ่งสรา้งในสมัยปลายรัชกาลที่  5 โดยมหาอ ามาตย์ตรีพระยาศรีสุร ิยราชวรานุ วัตร(โพธิ เนติโพธิ) ต าแหน่ง

สมุหเทศาภบิาลมณฑลอุดร ไดช้ักชวนราษฎรในหมู่บา้นหมากแขง้สรา้งวัด ซึง่เหล่าชาวบา้นต่างนิยมเรยีกว่า วัดใหม ่
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ตอ่มาพระเจา้วรวงศเ์ธอกรมหลวงชนิวรสริวัิฒน ์สมเด็จพระสงัฆราชเจา้ วัดราชบพธิสถติมหาสมีาราม กรุงเทพฯ ไดท้รง

ประทานนามวา่ “วัดโพธสิมภรณ์” ใหเ้ป็นอนุสรณ์แกท่า่น พระยาศรสีรุยิราชวรานุวัตร ผูส้รา้งวัดนี 

 

 

20.10 น. บนิลัดฟ้าสู ่สนามบนิอุดรธาน ีโดยสายการบนิ THAI SMILE เทีย่วบนิที ่WE9 (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 1 

ชัว่โมง 10 นาท)ี  

21.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 

** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

 

รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

ราคาผูใ้หญ ่เด็กมี

เตยีง และไมม่เีตยีง 

พกั 2-3 ทา่น 

 

พกัเดีย่ว 

 

28 – 30 ตลุาคม 2564 
(พฤ) BKK-UTH WE2 07.10-08.15 
(ส)    UTH-BKK WE9 17.30-18.40 

9,999 2,000 

04 – 06 พฤศจกิายน 2564 
(พฤ) BKK-UTH WE2 07.10-08.15 
(ส)    UTH-BKK WE9 20.10-21.15 9,999 2,000 

   11 – 13 พฤศจกิายน 2564 (พฤ) BKK-UTH WE2 07.10-08.15 
(ส)    UTH-BKK WE9 20.10-21.15 9,999 2,000 

18 – 20 พฤศจกิายน 2564 (พฤ) BKK-UTH WE2 07.10-08.15 
(ส)    UTH-BKK WE9 20.10-21.15 9,999 2,000 

25 – 27 พฤศจกิายน 2564 (พฤ) BKK-UTH WE2 07.10-08.15 
(ส)    UTH-BKK WE9 20.10-21.15 9,999 2,000 

02 – 04 ธนัวาคม 2564 

(วนัพอ่แหง่ชาต)ิ 
(พฤ)  BKK-UTH WE2 07.10-08.15 
(ส)    UTH-BKK  WE9 20.10-21.15 

11,999 2,000 

04 – 06 ธนัวาคม 2564 

(วนัพอ่แหง่ชาต)ิ 
(ส) BKK-UTH WE2 07.10-08.15 
(จ) UTH-BKK WE9 20.10-21.15 

14,999 2,000 

09 – 11 ธนัวาคม 2564 

(วนัรฐัธรรมนูญ) 
(พฤ) BKK-UTH WE2 07.10-08.15 
(ส)    UTH-BKK WE9 20.10-21.15  

13,999 2,000 

16 – 18 ธนัวาคม 2564 (พฤ) BKK-UTH WE2 07.10-08.15 
(ส)    UTH-BKK WE9 20.10-21.15 

9,999 2,000 

23 – 25 ธนัวาคม 2564 (พฤ) BKK-UTH WE2 07.10-08.15 
(ส)    UTH-BKK WE9 20.10-21.15 

9,999 2,000 

 

 

** ส าหรบัต ัว๋เครือ่งบนิทางบรษิทัยงัมไิดท้ าการจองใดๆท ัง้สิน้ ราคาคา่บรกิารขา้งตน้เป็นราคาต ัว๋ทีท่ า

การเช็ค ณ วนัที ่15 กนัยายน 2564 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่สว่นตา่งเพิม่ หากในกรณีที่

คา่ต ัว๋เครือ่งบนิ ณ วนัทีท่ าจองมรีาคาปรบัขึน้จากเดมิ ** 

 

** ในกรณีทีส่ายการบนิประกาศยกเลกิเทีย่วบนิ หรอืเทีย่วบนิเต็ม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใ์นการ

เปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ** 

 

 
* กรณีพกั 3 ทา่น/หอ้ง ทางโรงแรมจะท าการเสรมิเตยีงไดเ้ทา่น ัน้ * 

** ราคาทวัรน์ีส้ าหรบันกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ นกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาตมิคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 500 บาท/ทา่น ** 

 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 300 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 
การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวนข ัน้ต า่ 6 ทา่น ตอ่ 1 คนัรถตู ้กรณีผูโ้ดยสารไมค่รบตามจ านวนดงักลา่ว  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 



 

โปรแกรมทัวรอ์ุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ (WE) 3วัน 2คืน - รหัสทัวร ์TH2821107 

 
***เนือ่งดว้ยสถานทีท่อ่งเทีย่ว หรอืรา้นคา้บางแหง่อาจจะยงัไมส่ามารถเปิดใหบ้รกิารได*้** 

**ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลง หรอืงด สถานทีด่งักลา่ว อนัมาจากเหตสุุดวสิยั** 
 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่รถโดยสารตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขับรถ) 

 คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ  

 น ้าหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 20Kg/ทา่น (กรณีทีเ่ดนิทางดว้ยสายการบนิ ไทยสมายดเ์ทา่นัน้) 

 น ้าหนักสมัภาระถอืขึน้เครือ่ง Carry on 7Kg/ทา่น 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบ ุ

 คา่อาหารตามทีร่ายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็น

ส าคัญ 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  

 ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักหอ้งละ 2-3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีที่พัก 3 ท่าน เป็นการนอนเตยีงเสรมิ 1 ท่าน) 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมที่พักไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ
โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 
 คา่จา้งไกดน์ าเทีย่วคอยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น คา่โทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิิบารใ์นหอ้ง รวมถงึ

คา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
  ค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ

อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิัยอืน่ 

เป็นตน้ 
 คา่สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 400 บาท / 15 KG (กรณีทีเ่ดนิทางดว้ยสายการบนิอืน่ทีไ่ม่ไดร้วมค่าสมัภาระ) 

 คา่บรกิารหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จ 

  คา่ทปิคนขับรถ และไกดน์ าเทีย่ว ทา่นละ 300 บาท  

 

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

 

1. นกัท่องเทีย่วช าระเงนิมดัจ าค่าทวัร ์เป็นจ านวน 4,000 บาทต่อท่านภายใน 1 วนัท าการ พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน 

เพือ่ส ารองทีน่ ัง่ 

2. นกัทอ่งเทีย่วช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักท่องเทีย่วไม่ช าระเงนิ หรอื

ช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อืวา่นักท่องเที่ยวสละสทิธกิาร

เดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 12.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 
 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเที่ยว(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์
อักษร ทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วตอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักทอ่งเทีย่ว (ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมา

เซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้ม
หลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ให ้

ครบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางมากกว่า 30 วัน ขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน หรอืหักค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ** ในกรณีที่

วนัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 40 วนั ** 

2.2 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางมากกว่า 15 วัน คนืเงนิค่าทัวร์ 50% และหรือหักค่าใชจ้่ายที่จ่ายจรงิ อาท ิค่าจองยานพาหนะ 
รา้นอาหาร โรงแรมทีพ่ัก คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว คา่บรกิาร หรือค่าใชจ่้ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ ทีไ่มส่ามารถคนืเงนิ

ได ้
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

 



 

โปรแกรมทัวรอ์ุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ (WE) 3วัน 2คืน - รหัสทัวร ์TH2821107 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถูก
ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่าน 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ 

และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืคา่ใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสยีหาย
ของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

5. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  
6. เงื่อนไขการเดินทาง ระเบียบ ขอ้จ ากัดการเดินทาง ในแต่ละจังหวัดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของภาครัฐ ทั ้งนี้

นักทอ่งเทีย่วทีป่ระสงคจ์ะเดนิทางตอ้งมคีวามพรอ้มปฏบัิตติามเงือ่นไขของจังหวัดนัน้ๆ 
 

 

 

 

 

 


