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เสน้ทางการเดนิทาง เชา้ กลางวนั เย็น 

วันที ่1 กรงุเทพฯ(สนามบนิดอนเมอืง)-อดุรธานี-พพิธิภณัฑเ์มอืงอดุรธานี-เกาะ
ค าชะโนด-ถนนคนเดนิอดุรธาน ี

   

วันที ่2 วัดป่าภกูอ้น-หนองคาย-วัดผาตากเสือ้-SKYWALK-วัดโพธิช์ยั-บงึกาฬ- 
ถนนคนเดนิบงึกาฬ 

   

วันที ่3 เขาสามวาฬ-ถ ้านาคา-สนามบนิอดุรธาน-ีกรงุเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง)    

 
 

    

ราคาเพยีง 10,990.- 

สายม ูสงกรานต ์อดุรธาน ีหนองคาย บงึกาฬ  
ปงัปรุเิย ่3 วนั 2 คนื   

สายการบนิแอรเ์อเชยี (FD) 

 
 



WTUTH-FD005 สายม ูสงกรานต์ อดุรธานี หนองคาย บงึกาฬ สายม ูสงกรานต์ อดุรธานี หนองคาย บงึกาฬ สายการบนิแอร์เอเชีย (FD) 

Day 
1 

 

กรงุเทพฯ 
- 

อดุรธาน ี

วนัที ่1 กรุงเทพฯ(สนามบนิดอนเมอืง)-อดุรธาน-ีพพิธิภณัฑเ์มอืงอดุรธาน-ีเกาะค า

ชะโนด-ถนนคนเดนิอดุรธาน ี

04.00 น. เช็คอนิ สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก  

เคานเ์ตอรส์ายการบนิแอรเ์อเชยี (FD)  

06.40 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิดอนเมือง สู่ จังหวัดอุดรธานี ดว้ยเทีย่วบนิ FD3362 (DMK-UTH  

06.40-07.50) **ไมม่นี า้หนกักระเป๋าส าหรบัโหลดใตเ้ครือ่ง และไมม่อีาหารบนเครือ่ง** 

07.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิอุดรธาน ี  

 น าท่านชม พพิธิภณัฑเ์มอืงอุดรธาน ีชมอาคารเก่าแก่ที่สรา้งขึน้ในสมัยรัชการที่ 6 ตัง้อยู่ใน

เมืองอุดรธานี โดยจัดแสดงเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับจังหวัดอุดรธานีนับตัง้แต่ประวัติศาสตร์ 

โบราณคดี ธรรมชาติวทิยา ธรณีวทิยา ประวัติศาสตร์ทอ้งถิน่ และศลิปวัฒนธรรม รวมถึงพระ

ประวัตแิละพระเกยีรตคิณุของกรมหลวงประจักษ์ศลิปาคมผูก้อ่ตัง้เมอืงอดุรธานี 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน (มือ้ที1่)  เมนูแหนมเนืองสดุพเิศษ!! 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เกาะค าชะโนด สถานทีศ่ักดิส์ทิธิแ์ละดนิแดนลีล้ับตามความเชือ่เรือ่งพญานาค 

ณ เกาะค าชะโนด จดุเชือ่มตอ่ระหวา่งเมอืงบาดาลและโลกมนุษย ์ตามต านานทีเ่ชือ่กันวา่เป็นทีส่งิ

สถติของพญานาคราชปู่ ศรสีทุโธ และองคแ์มศ่รปีทมุมานาคราชเทว ีค าชะโนดมลีักษณะเป็นเกาะ

ลอยน ้า  

 ส าหรับผูท้ีเ่ขา้มาสกัการะขอพรจะตอ้งถอดรองเทา้ไวด้า้นนอก 

 กฎระเบยีบขอ้ปฎบิตั ิ6 ขอ้ 

1.ไมจ่ดุธปูเทยีนบชูาในป่าค าชะโนด   

2.น าพานบายศรหีรอืเครือ่งเซน่ไหวก้ลับ เพือ่เป็นการลดขยะ  

3.หา้มโยนเหรยีญลงบอ่น ้าศักดิส์ทิธิ ์  

4.งดปลอ่ยปลาและสตัวน์ ้าลงไปในแหลง่น ้า   

5.ไมผ่กูผา้แพร 7 ส ี   

6.ไมท่าแป้งหรอืขัดถตูน้ไม ้ 

เย็น น าท่านอสิระ ถนนคนเดนิเมอืงอุดรธาน  ี(อสิระอาหารเย็น) ท่านสามารถเลือกชมเลือกซือ้

สนิคา้ท ามอื งานศลิปะ อาหาร เสือ้ผา้ ใหท้่านไดเ้ลอืกชมอย่างอสิระ (ถนนคนเดนิเปิดใหบ้รกิาร

วันศกุร-์เสาร ์เวลา 16.00-21.00 น.) หรอืเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

ทีพ่กั น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรมตน้คณู หรอืเทยีบเทา่ 
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Day 
2 

 

อดุรธาน ี
- 

หนองคาย 

วนัที ่2 วดัป่าภูกอ้น-หนองคาย-วดัผาตากเสือ้-SKYWALK-วดัโพธิช์ยั-บงึกาฬ- 

ถนนคนเดนิบงึกาฬ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที2่) 

 น าทา่นเดนิทางสู ่วดัป่าภกูอ้น เป็นสถานทีป่ฏบิัตธิรรมตัง้อยูใ่นเขตป่าสงวนแหง่ชาตป่ิานายงู

และป่าน ้าโสมทอ้งทีบ่า้นนาค าใหญ ่รอยตอ่แผน่ดนิ 3 จังหวัด คอื อดุรธานี,เลยและหนองคาย มี

วหิารมลีักษณะเป็นสถาปัตยกรรมไทยประยกุตส์มัยรัตนโกสนิทร ์น าทา่นสกัาระ พระบรม

สารรีกิธาตบุรรจ ุในพระเกศพระรว่งโรจนศ์รบีูรพา ซึง่เป็นประธานประดษิฐานหนา้องคพ์ระ

ปฐมรัตนบรูพาจารยม์หาเจดยี ์ และสกัาระขอพระ พระพุทธไสยาสนโ์ลกนาถศาสดามหามนุ ี

พระพทุธไสยาสน์หนิออ่นสขีาว ความยาว 20 เมตร สรา้งดว้ยหนิออ่นจากประเทศอติาล ี

 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ (มือ้ที3่) 

 น าทา่นเดนิทางสู ่วดัผาตากเสือ้ จังหวัดหนองคาย วัดตัง้อยู่บนยอดเขาสงู น าท่านชมไฮไลท์

ของทีว่ัดแหง่นี้ คอื Skywalk พืน้กระจกทีย่ ืน่ออกมาจากหนา้ผา ใหท้า่นไดส้มัผัสบรรยากาศ

ชมววิบนกระจกใส ชมววิแมน่ ้าโขงทีก่ัน้ระหวา่งประเทศไทยกับประเทศลาว (ไมร่วมคา่เดนิบน

สกายวอลค)์ 
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 น าท่านเขา้ชม วดัโพธิช์ยั พระอารามหลวงวัดเก่าแก่ทีม่ีความส าคัญของหนองคาย  น าท่าน

สักการะ หลวงพ่อพระใสอนัศกัดิส์ทิธิ ์ พระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมอืงทีม่ีต านานผูกพันกับทัง้ชาว

ไทยและชาวลาว 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่จงัหวดับงึกาฬ (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) น าทา่นเดนิ

อสิระเลอืกซือ้สนิคา้และ อสิระอาหารเย็น ณ  ตลาดตอ้งชมถนนคนเดนิ  ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมิ

และชมอาหารของดขีองทอ้งถิน่และสนิคา้พืน้เมอืงทีข่ ึน้ชือ่ของจังหวัดบงึกาฬ สนิคา้สนิคา้

เกษตร ผลไมต้ามฤดกูาล อาหารพืน้เมอืง เสือ้ผา้แฟชัน่  ผา้พืน้เมอืง เป็นตน้ (ตลาดเปิดวันศกุร์

และวันเสาร ์ตัง้แตเ่วลา 14.00 – 20.00 น.) หรอืเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

ทีพั่ก  น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก BK PLACE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

  

Day  
3 

 

อดุรธาน ี
- 

กรงุเทพฯ 

วนัที ่3 เขาสามวาฬ-ถ า้นาคา -สนามบนิอดุรธาน-ีกรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง) 

04.00 น. น าท่านออกเดนิทางสู่ จุดชมววิหนิสามวาฬ ตัง้อยู่ในพื้นทีป่่าภสูงิห ์เขตพื้นทีอ่นุรักษ์เขตป่า

สงวนแหง่ชาตป่ิาดงดบิกะลา ป่าภสูงิห ์และป่าดงสชีมพ ูทา่นจะไดช้มกลุม่กอ้นหนิรูปทรงต่างๆ ที่

สวยงามแปลกตา และถ ้ากระจายอยูท่ั่วทัง้พืน้ที ่และชม หนิสามวาฬ หนิขนาดใหญต่ดิ3กอ้นหนา้

ผาสงู รปูรา่งคลา้ยปลาวาฬเรยีงกันยืน่ออกไปสูห่นา้ผา จงึเป็นทีม่าขอวงชือ่ หนิสามวาฬ เป็นจุด

ชมววิทีส่วยงามโดดเดน่ของภสูงิห ์ทา่นสามารถชมพระอาทติยข์ึน้ในยามเชา้ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที4่) 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ถ า้นาคา อยูใ่นเขตพืน้ทีอ่ทุยานแหง่ชาตภิลูังกา อ าเภอบงึโขงหลง จังหวัดบงึ

กาฬ น าทา่นชมรปูทรงของหนิขนาดใหญ ่ทีม่รีปูรา่งคลา้ยกับ งูยักษ์ หรอื พญานาค และท าใหถ้ ้า

แหง่นี้ และความลกึลับภายในถ ้า โดยลักษณะหนิมคีวามคลา้ยกับล าตัวของพญานาค และเกล็ด
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ของงูขนาดใหญ่ นอกจากนี้ ยังมหีนิลัษณะเหมอืนสว่นหัวของงูยักษ์ (ส าหรับการเดนิ ระยะทาง

ประมาณ 2 กโิลเมตร โดยทางเดนิเป็นทางเดนิดนิสลับกับบันได และมบีางชว่งจะตอ้งดงึเชอืก 

เสน้ทางเดนิป่าชัดเจนมป้ีายบอกทางและมเีจา้หนา้ทีป่ระจ าจุดต่างๆ เพือ่แนะน าและรักษาความ

ปลอดภยั) 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน (มือ้ที5่) 

บา่ย น าทา่นเดนิทางกลับสูอ่ดุรธานี (ใชเ้วลาในการเดนิทาง 3 ช ัว่โมง) 

19.30 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิอดุรธานี สู ่สนามบนิดอนเมอืง ดว้ยเทีย่วบนิ FD3357 (UTH-DMK 

19.30-20.30) **ไมม่นี า้หนกักระเป๋าส าหรบัโหลดใตเ้ครือ่ง และไมม่อีาหารบนเครือ่ง** 

20.30 น. เดนิทางถงึดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

***************************** 
 

อตัราคา่บรกิาร 
ก าหนดการเดนิทาง ราคาทา่นละ 

10-12 เมษายน 2564 10,990 บาท  

11-13 เมษายน 2564 10,990 บาท 

12-14 เมษายน 2564 10,990 บาท 

พกัเดีย่วช าระเพิม่ 2,000 บาท 
ไมม่รีาคาเด็ก 

 

หมายเหต ุ(กรุณาอา่นายละเอยีดทกุขอ้หมายเหต)ุ 

1. รบกวนพจิารณาโปรแกรมการเดนิทางใหล้ะเอยีดกอ่นท าการจอง 

2. กรณุาปฏบิัตรตามทีเ่จา้หนา้ทีแ่นะน า เพือ่เป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานทอ่งเทีย่วปลอดภยัดา้น

สขุอนามัย) และเพือ่ความปลอดภยัในการทอ่งเทีย่ว 

3. กรณุาจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 7 วัน 

4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ หรอืยกเลกิการเดนิทาง ในกรณี

ทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20 ทา่น โดยบรษัิทจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้ 

5. ก าหนดการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมูค่ณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพ

ภมูอิากาศในขณะนัน้ โดยค านงึถงึความปลอดภยัและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป้นส าคญั 

6. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิ หรอืเลือ่นการเดนิทาง ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีก่ าหนด 
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อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีร้วม 

1. บัตรโดยสารเครือ่งบนิสายการบนิไทยสมายล ์กรงุเทพฯ-อดุรธานี –กรงุเทพฯ 

น ้าหนักสมัภาระถอืขึน้เครือ่ง Carry On 7 กโิลกรัม โดยสมัภาระทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งไมม่ขีองมคีม 

กรรไกรตัดเล็บ วัตถ ุไวไฟ ของเหลวสามารถโหลดไดไ้มเ่กนิขนาดบรรจ ุ100 มล. 

2. รถปรับอากาศ ทอ่งเทีย่วตามรายการ  

3. คา่ธรรมเนียมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ตามทีร่ะบใุนรายการทัวร ์

4. พาหนะทอ้งถิน่(ถา้ม)ี ตามทีร่ะบใุนรายการทัวร ์

5. มัคคเุทศก ์ทีค่อยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

6. คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง (คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ

ทา่นละ 1,000,000 บาท , คา่รักษาพยาบาลในกรณีทีเ่กดิจากอบุัตเิหต ุวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 

บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ ไมร่วมประกันสขุภาพ 

 
อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีไ้มร่วม 

1. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืรายการทวัรท์ีร่ะบ ุอาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ คา่รกัษาพยาบาล 

(ในกรณีทีเ่กดิจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตัว) 

2. คา่ใชจ้า่ยทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว ทีเ่กดิจากผูเ้ดนิทางเอง 

3. คา่ธรรมเนียมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ส าหรับชาวตา่งชาตทิีต่อ้งช าระเพิม่ อาท ิคา่ธรรมเนยีมอทุยานแหง่ชาต ิ

4. คา่ทปิมัคคเุทศก ์และพนักงานขับรถ จ านวน 300 บาท/ลกูคา้ 1 ทา่น 

5. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (เฉพาะในกรณีทีต่อ้งการใบก ากับภาษีเทา่นัน้) 

(กรณีตอ้งการ รบกวนแจง้กอ่นท าการช าระเงนิ) 

6. น ้าหนักกระเป๋าโหลดใตเ้ครือ่ง 

 
การจองทวัรแ์ละส ารองทีน่ ัง่ 

1. กรณุาแจง้ชือ่-นามสกลุ, ทีอ่ยูแ่ละหมายเลขโทรศัพทข์องผูจ้อง ส าหรับออกใบแจง้หนี้และใบรับเงนิ

ของทา่น  

2. กรณุาช าระคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน เพือ่เป็นการยนืยันการจองจงึจะถอืวา่ไดท้ าการส ารองทีน่ั่งเสร็จสมบรูณ์ 

โดยการโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบรษัิทฯ ดังรายละเอยีด 

3. กรณุาสง่ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง ใหท้างบรษัิทฯ  

กอ่นการเดนิทาง 10 วัน เพือ่ใชส้ าหรับการท าเอกสารประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 

 
การยกเลกิการเดนิทาง 

1. เมือ่ทา่นตกลงช าระคา่ทัวรก์ับทางบรษัิทฯแลว้ ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับ   เงือ่นไขและ

ขอ้ตกลงทัง้หมดทกุขอ้แลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด ในทกุกรณี 

 
ขอ้แนะน าส าหรบัการเดนิทาง  ในชว่งภาวะ โควทิ 19 

มาตรการการบรกิารบนรถบรกิาร 

1. สมาชกิตอ้งใสห่นา้กากอนามัยตลอดการเดนิทาง  

2. กอ่นขึน้-ลงรถทกุครัง้  ทางบรษัิทจะมมีาตรการ วัดไข ้ และ ลา้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอลบ์นรถงดใช ้

หอ้งน ้าบนรถตลอดการเดนิทาง  

3. ประตรูถ  เปิด-ปิด ประตเูดยีว 

4. กรณุากรอกรายละเอยีดแบบฟอรม์  ต.๘-คค  (ทางบรษัิท ปริน้แบบฟอรม์นี้ใหท้กุทา่น  เมือ่ทา่นกรอก

แลว้กรณุาสง่คนืให ้ จนท.บรกิารบนรถบรกิาร) 

5. น ้าดืม่/น ้าเปลา่  แจกใหว้ันละ 1 ขวด    

6. ทางบรษัิทขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารวา่ง ระหวา่งทีอ่ยูบ่นรถ   
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