
3 วััน
2 คืืน

เริ่่�มต้้น

อุุดริ่ฯ หนอุงคืาย บึึงกาฬ
ทะเลบึัวัแดง ถ้ำำ�านาคืา คืำาชะโนด วััดป่่าภููก้อุน

อุุดริ่ฯ หนอุงคืาย บึึงกาฬ

5,999 ฿ /ท่าน
เดินทาง ธ.คื. 63 - มี.คื. 64



DAY 1  สนามบึินสุวัริ่ริ่ณภููมิ - ทะเลบึัวัแดง - อุุดริ่ธานี -    
   เกาะคืำาชะโนด - ถ้ำนนคืนเดินอุุดริ่ธานี

04.30 น. 

07.30 น.

08.40 น. 

กลางวันั 

พร้้อมกัันที่่� สนามบิินสุวร้ร้ณภููมิ ชั้ั�น 4 เพ่�อเตร้ียมตัวเดิินที่าง และผ่่านขั้ั�น
ตอนกัาร้เชั้็คอิน 
บิินลัดิฟ้้าสู่ สนามบิินอุดิร้ธาน ่ โดิยสายกัาร้บิิน THAI VIETJET เที่่�ยวบิินที่่� 
VZ200 (ใชั้้ร้ะยะเวลาเดิินที่างโดิยปร้ะมาณ 1 ชั้ั�วโมง 10 นาที่่) 
จััดิที่่�นั�งแบิบิ 3-3 ไม่ม่บิร้ิกัาร้อาหาร้บินเคร้่�องที่ั�งขั้าไปและขั้ากัลับิ
(ไม่ร้วมนำ�าหนักักัร้ะเป๋าสำาหร้ับิโหลดิใต้ที่้องเคร้่�อง และสามาร้ถถ่อขั้้�นเคร้่�อง
ไดิ้ไม่เกัิน 7 กักั./ที่่าน หากัที่่านต้องกัาร้ซื้่�อนำ�าหนักัเพิ�ม ต้องเส่ยค่าใชั้้จั่าย
เพิ�ม)

เดิินที่างถึง สนามบิินอุดิร้ธาน ่ หลังจัากัร้ับิกัร้ะเป๋าเดิินที่างเร้ียบิร้้อยแล้ว 
จัากันั�นนำาที่่านเดิินที่างโดิยร้ถตู้วีไอพ่  
นำาที่่านเดิินที่างสู่ ที่ะเลบิัวแดิง ตั�งอยู่ที่่�บิึงหนองหาน อำาเภูอกัุมภูวาปี จัังหวัดิ
อุดิร้ธาน่ ซื้ึ�งที่่�ที่ะเลบิัวแดิงถ่อว่าเป็นความมหัศจัร้ร้ย์ที่างธร้ร้มชั้าติที่่�งดิงาม 
และยังเป็นสถานที่่�ที่่�ไดิ้ร้ับิกัาร้ยอมร้ับิว่าเป็น Unseen Thailand อ่กัหนึ�งแหล่ง
เลยกั็ว่าไดิ้ ที่ะเลบิัวแดิง หร้่อบิึงหนองหานม่เน่�อที่่� 28,125 ไร้่โดิยปร้ะมาณ 
เต็มไปดิ้วยปลาจัำานวนมากั ม่นกัอย่างน้อย 74 ชั้นิดิ และพ่ชั้นำ�าอ่กัอย่าง
น้อย 15 ชั้นิดิ โดิยเฉพาะ บิัวแดิง หร้่อบิัวสาย ที่่�จัะพร้้อมใจักัันบิานสะพร้ั�งใน
ชั้่วงฤดิูหนาวขั้องทีุ่กัปีอ่กัดิ้วย  
บิร้ิกัาร้อาหาร้กัลางวัน ณ ร้้านอาหาร้



นำาที่่านเดิินที่างไปยัง เกัาะคำาชั้ะโนดิ เชั้่�อกัันว่าเป็นสถานที่่�ศักัดิิ�สิที่ธิ�และดิิน
แดินล่�ลับิ จัุดิเชั้่�อมต่อร้ะหว่างเม่องบิาดิาลและโลกัมนุษย์ สถานที่่�แห่งน่�
ปร้ากัฏในตำานานพ่�นบ้ิานท่ี่�เช่ั้�อกัันว่าเป็นท่ี่�สิงสถิตขั้องพญานาคร้าชั้ปู�ศรี้สุ
ที่โธ และองค์แม่ศร้ีปทีุ่มมานาคร้าชั้เที่วี และสิ�งล่�ลับิต่างๆ เป็นที่่�ยึดิเหน่�ยว
จัิตใจัร้วมศร้ัที่ธาขั้องคนในจัังหวัดิอุดิร้ธาน่และอ่สานตอนบิน คำาชั้ะโนดิม่
ลักัษณะเป็นเกัาะลอยนำ�า เม่�อเขั้้ามาถึงภูายในพ่�นที่่�ขั้องคำาชั้ะโนดิ จัะรู้้สึกัไดิ้ถึง
ความร้่มร้่�น ร้่มเย็น เพร้าะปกัคลุมไปดิ้วยต้นชั้ะโนดิที่ั�วบิร้ิเวณ ให้ที่่านไดิ้กัร้าบิ
ไหว้ศาลเจั้าปู�ศร้ีสุที่โธขั้อโชั้ค ขั้อพร้ ขั้อลาภู ตามอัธยาศัย 
**คำาแนะนำากัาร้สักักัาร้ะบิูชั้า** 
 บิร้ิเวณดิ้านหน้าที่างเขั้้าเกัาะคำาชั้ะโนดิ ม่ร้้านให้จัำาหน่ายบิายศร้ี หร้่อ
เคร้่�องถวายต่างๆ จัากันั�นเม่�อเดิินเขั้้าไปยังเกัาะคำาชั้ะโนดิม่จัุดิไหว้สักักัาร้ะ
ต่างๆ ดิังน่�  
 จัุดิที่่� 1  ศาลาที่ำาพิธีที่่�ม่รู้ปป้�นขั้องพ่อปู�ศร้ีสุที่โธ และแม่ย่าศร้ีปทีุ่มมา (
บิร้ิเวณจัุดิน่�จัะม่พ่อพร้าหมณ์คอยให้คำาแนะนำาในกัาร้ที่ำาพิธี)
 o สำาหร้ับิที่่านใดิที่่�ต้องกัาร้บิน หร้่อขั้อพร้ให้พ่อปู�แม่ย่าชั้่วยเหล่อ
ในเร้่�องต่างๆ ที่างดิ้านขั้วาขั้องศาลาที่ำาพิธี จัะม่เจั้าหน้าที่่�คอยให้คำาแนะนำา 
นอกัจัากัน่�สำาหร้ับิท่ี่านท่ี่�ต้องกัาร้บินและขั้อพร้สามาร้ถรั้บิชัุ้ดิบินได้ิท่ี่�จุัดิให้
บิร้ิกัาร้ โดิยที่ำาบิุญตามกัำาลังที่ร้ัพย์ขั้องที่่าน 



หมายเหตุุ : ชุุดบน ประกอบไปด้วย จานใส่่ดอกดาวเรือง เทีียน ใบเขีียนคำำา
บนหรือคำำาอธิิษฐานขีองที่าน จากน้�นเจ้าหน้าทีี�จะมอบกระดาษหน่�งใบส่ำาหร้บ
เก็บไว้และรายละเอียดเกี�ยวก้บการเตุรียมตุ้วหากคำำาอธิิษฐานขีองท่ีานเป็น
จริง 
 o สำาหร้ับิที่่านใดิที่่�นำาบิายศร้ีพญานาคมาถวายให้หันหน้าขั้อง
บิายศร้ีพญานาคเขั้้าหาตัวเร้า หลังจัากักัล่าวบิูชั้าจับิ พ่อพร้าหมณ์จัะนำา
บิายศร้ี ไปวางไว้ที่่�หน้าขั้องพ่อปู� และแม่ย่า แต่ที่่านใดิที่่�ปร้ะสงค์นำากัลับิ 
สามาร้ถนำากัลับิไดิ้
 - จัุดิที่่� 2  หลังเสร้็ตสิ�นพิธี จัากัตร้งศาลาขั้องพ่อปู�และแม่ย่าที่าง
ดิ้านขั้วาจัะเป็นต้นไที่ร้ใหญ่เพ่�อไปกัร้าบิไหว้พ่อปูและแม่ย่าอ่กัคร้ั�งท่ี่�ต้นไที่ร้
ใหญ่
 - จัุดิที่่� 3  ศาลเจั้าตร้งต้นมะเดิ่�อยักัษ์ ต้นมะเดิ่�อขั้นาดิใหญ่อายุนับิ 
100 ปี ที่่�เชั้่�อกัันว่าเป็นขัุ้มที่ร้ัพย์ขั้องพ่อปู�ศร้ีสุที่โธและแม่ย่าศร้ีปทีุ่มมา ผู่้มักั
นิยมมากัร้าบิไหว้ขั้อพร้ (ให้ถูกัหวย) 
 - จัุดิที่่� 4  บิ่อนำ�าศักัดิิ�สิที่ธิ� ซื้ึ�งม่ความเชั้่�อว่า เป็นจัุดิเชั้่�อมต่อกัับิ
โลกับิาดิาล ม่นำ�าผุ่ดิตลอดิที่ั�งปี
** ที้�งนี�จุด และพิิธิีการกราบไหว้ส่้กการะตุ่างๆ ขี้�นอย่่ก้บระเบียบการจ้ดการ
ขีองทีางคำำาชุะโนด ซึ่่�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงภายหล้ง **



เชา้

นำาที่่านเพลิดิเพลิน ถนนคนเดิินอุดิร้ธาน ่ ซื้ึ�งจัะม่กัาร้จัำาหน่ายสินค้าที่่�ไม่
ที่ำาลายสิ�งแวดิล้อม งานหัตถกัร้ร้ม งานศิลปะ สินค้าหายากั และสินค้า
ภููมิป้ญญาท้ี่องถิ�นและส่วนขั้องลานกิัจักัร้ร้มม่กัาร้ส่งเสร้ิมกัลุ่มนักัเรี้ยน 
นักัศึกัษาให้แสดิงความสามาร้ถที่างดินตร้ี เปิดิให้บิร้ิกัาร้วันศุกัร้์-เสาร้์ ตั�งแต่
เวลา 16.00-21.00 น. 
**เพ่�อความเพลิดิเพลินในกัาร้ที่่องเที่่�ยว ให้ที่่านอิสร้ะอาหาร้เย็นตาม
อัธยาศัย** 
พักัที่่� โร้งแร้มต้นคูณ หร้่อร้ะดิับิเที่่ยบิเที่่าเดิ่ยวกััน

บิร้ิกัาร้อาหาร้เชั้้า ณ ห้องอาหาร้ขั้องโร้งแร้ม   
นำาที่่านเดิินที่างไปยัง วัดิป�าภููกั้อน ตั�งอยู่ในเขั้ตป�าสงวนแห่งชั้าติป�านายูงและ
ป�านำ�าโสม บิ้านนาคำา ตำาบิลบิ้านกั้อง อำาเภูอนายูง จัังหวัดิอุดิร้ธาน่ ซื้ึ�งเขั้ต
ป�าสงวนแห่งชั้าติเป็นร้อยต่อขั้องจัังหวัดิ อุดิร้ธาน่ เลย และหนองคาย เป็น
ที่่�ที่่�เต็มไปดิ้วยธร้ร้มชั้าติ ม่ต้นไม้ ลำาธาร้ สัตว์ป�า และต้นไม้นานาชั้นิดิ วิหาร้
ขั้องวัดิป�าภููกั้อน งดิงาม ตร้ะกัาร้ตาแกั่นักัที่่องเที่่�ยวชั้าวไที่ยและต่างชั้าติ 
โดิยพร้ะวิหาร้ม่ลักัษณะเป็นสถาป้ตยกัร้ร้มไที่ยปร้ะยุกัต์สมัยร้ัตนโกัสินที่ร้์ ที่่�
ม่ปร้ะตูที่างเขั้้าออกัวิหาร้ 3 ดิ้าน ภูายในวิหาร้จัะถูกัตกัแต่งอย่างงดิงามเป็น
อย่างมากัที่่เดิ่ยว โดิยจัะแฝงไปดิ้วยเร้่�องร้าวคำาสอนขั้องพร้ะพุที่ธเจั้า ร้อบิๆ
ที่ั�วผ่าผ่นังม่ภูาพพุที่ธปร้ะวัติและภูาพที่ศชั้าติ ม่กัาร้ตกัแต่งรู้ปแบิบิภูาพป้�น
นูนตำ�า หล่อดิ้วยที่องแดิง ซื้ึ�งเป็นภูาพขั้องพร้ะพุที่ธเจั้าในองค์ชั้าติที่ั�ง 10 
ชั้าติ ดิ้านบินขั้องทีุ่กัภูาพ จัะถูกัแกัะสลักัดิ้วยบิที่สวดิอิติปิโสชั้่องละที่่อนดิ้วย
ส่เขั้ียวเขั้้มบินพ่�นหินอ่อนส่ขั้าว ถ่อว่าเป็นผ่นังวิหาร้ที่่�ม่เอกัลักัษณ์งดิงาม
ยิ�งนักั 
จัากันั�นนำาที่่านเดิินที่างต่อไปยัง หนองคาย (ใชั้้ร้ะยะเวลาเดิินที่างโดิยปร้ะมาณ
 1 ชั้ั�วโมง) จัากันั�นนำาที่่านไปยัง วัดิผ่าตากัเส่�อ และ SKYWALK เป็นวัดิที่่�ม่วิว
ที่ิวที่ัศน์สวยงาม มองจัากับินผ่าลงมามองเห็นความเป็นอยู่ขั้องชั้าวไที่ย-
ลาว ภูายในวัดิม่ธร้ร้มชั้าติที่่�อุดิมสมบิูร้ณ์ สามาร้ถเดิินลัดิเลาะตามหน้าผ่า
เพ่�อชั้มธร้ร้มชั้าติและ ที่ิวที่ัศน์ที่่�สวยงาม ที่่�วัดิม่ชั้่�อว่า  “วัดิผ่าตากัเส่�อ”

DAY 2  วััดป่่าภููก้อุน - หนอุงคืาย - วััดผาต้ากเสื�อุ - SKYWALK   
   - วััดโพธ่�ชัย - บึึงกาฬ - Bungkun Walking Street 



กลางวันั

เป็นวัดิแห่งหนึ�งที่่�นอกัจัากัจัะเป็นสถานที่่�ปฏิบิัติธร้ร้มแล้วยังเป็นจัุดิชั้มวิวท่ี่�
สวยงาม เน่�องจัากัเป็นตั�งอยู่ที่่�สูงบินยอดิเขั้าสูง หากัขั้้�นไปบินผ่าจัะเห็นว่าม่
วิวที่่�สวยงามสามาร้ถที่่�จัะมองเห็นดิ้านล่างที่ั�งฝ้�งไที่ย ซื้ึ�งเป็นอำาเภูอสังคมและ
ที่างฝ้�งลาวที่่�ม่แม่นำ�าโขั้งกัั�นอยู่ หากัไปชั้่วงหน้าหนาวที่่�ผ่าแห่งน่�เป็นอ่กัจัุดิ
หนึ�งม่ที่ะเลหมอกัดิ้วย ภูาพวิวจัะพบิกัับิเขั้าต่างๆที่่�เกัิดิขั้้�นสลับิซื้ับิซื้้อนและม่
แม่นำ�าสวยงาม

บิร้ิกัาร้อาหาร้กัลางวัน ณ ร้้านอาหาร้ พิเศษ!! บิร้ิกัาร้ที่่านดิ้วยเมนูแหนม
เน่อง 
นำาที่่านเดิินที่างสู่ วัดิโพธิ�ชั้ัย (พร้ะอาร้ามหลวง) จัากัเดิิมชั้่�อ “วัดิผ่่ผ่ิว” 
เน่�องจัากัวัดิน่�เคยใชั้้เป็นที่่�เผ่าผ่่หร้่อเผ่าศพ และว่ากัันว่าม่ผ่่ดิุ ซื้ึ�งต่อมาไดิ้
เปล่�ยนชั้่�อใหม่เป็นวัดิโพธิ�ชั้ัย ในสมัยร้ัตนโกัสินที่ร้์แล้วจั้งยกัฐานะขั้้�นมาเป็น 
พร้ะอาร้ามหลวงชั้ั�นตร้ี ชั้นิดิสามัญ เม่�อวันที่่� 24 สิงหาคม พ.ศ. 2524 
ป้จัจัุบิันเป็นสถานที่่�ปร้ะดิิษฐาน “หลวงพ่อพร้ะใส” พร้ะพุที่ธรู้ปขั้ัดิสมาธิร้าบิ
ปางมาร้วิชั้ัย ที่่�หล่อดิ้วยที่องสุกัอันเป็นเน่�อที่องคำาถึง 92 เปอร้์เซื้็นต์ ซื้ึ�งม่
พร้ะพุที่ธลักัษณะอันงดิงามอย่างมากั โดิยม่ตำานานที่่�เล่าส่บิกัันมาถึงปร้ะวัติ
ขั้องหลวงพ่อพร้ะใสว่าสร้้างขั้้�นโดิยพร้ะธิดิา 3 องค์ ขั้องพร้ะไชั้ยเชั้ษฐาธิร้าชั้
 กัษัตร้ิย์แห่งล้านชั้้างซื้ึ�งไดิ้หล่อพร้ะพุที่ธรู้ปขั้้�น 3 องค์ และขั้นานนามพร้ะพุที่ธ
รู้ปตามนามขั้องตนเองไว้ดิ้วยว่า  “พร้ะสุกั” ปร้ะจัำาพร้ะธิดิาคนโต “พร้ะเสร้ิม
” ปร้ะจัำาพร้ะธิดิาคนกัลาง และ “พร้ะใส” ปร้ะจัำาพร้ะธิดิาคนสุดิที่้อง ซื้ึ�งม่ขั้นาดิ
ลดิหลั�นกัันตามลำาดิับิ



04.30 น.

นำาที่่านเดิินที่างสู่ จัังหวัดิบิึงกัาฬ (ใชั้้ร้ะยะเวลาเดิินที่างโดิยปร้ะมาณ 2 ชั้ั�วโมง
) จัากันั�นนำาที่่านเพลิดิเพลินไปกัับิ ถนนคนเดิิน Bungkun Walking Street ซื้ึ�ง
จัะม่กัาร้จัำาหน่ายสินค้าที่่�ไม่ที่ำาลายสิ�งแวดิล้อม งานหัตถกัร้ร้ม งานศิลปะ 
สินค้าหายากั และสินค้าภููมิป้ญญาที่้องถิ�น และส่วนขั้องลานกัิจักัร้ร้มม่กัาร้
ส่งเสร้ิมกัลุ่มนักัเร้ียน นักัศึกัษาให้แสดิงความสามาร้ถที่างดินตร้ี เปิดิให้
บิร้ิกัาร้วันศุกัร้์-เสาร้์ ตั�งแต่เวลา 16.00-21.00 น. 
**เพ่�อความเพลิดิเพลินในกัาร้ที่่องเที่่�ยว ให้ที่่านอิสร้ะอาหาร้เย็นตาม
อัธยาศัย** 
พักัที่่� โร้งแร้ม BK PLACE HOTEL หร้่อร้ะดิับิเที่่ยบิเที่่าเดิ่ยวกััน

ต่�นเชั้้า ชั้มพร้ะอาที่ิตย์ขั้้�น ณ จัุดิชั้มวิวหินสามวาฬ โดิยร้ถขั้องชั้าวบิ้านที่้อง
ถิ�น หินสามวาฬ ม่ลักัษณะเป็นหินขั้นาดิใหญ่ติดิหน้าผ่าสูง แยกัตัวเป็น 3 
กั้อน ม่อายุปร้ะมาณ  75 ล้านปี เม่�อมองดิูจัากัมุมสูงในร้ะยะไกัล หินสาม
กั้อนน่�จัะดิูคล้ายกัับิฝูงคร้อบิคร้ัววาฬ ที่่�ปร้ะกัอบิดิ้วยพ่อวาฬ แม่วาฬ และ
ลูกัวาฬ ซื้ึ�งเร้ียกัตามขั้นาดิขั้องหินแต่ละกั้อน พร้้อมนำาที่่านชั้มพร้ะอาที่ิตย์
ขั้้�น หากัอากัาศดิ่เร้าจัะไดิ้สัมผ่ัสที่ะเลหมอกัอย่างสวยงาม จัากันั�น อิสร้ะให้
ที่่านถ่ายภูาพแห่งความปร้ะที่ับิใจัตามอัธยาศัย ณ จัุดิชั้มวิวผ่าถำ�าฤๅษ่ จัากั
นั�น คณะเดิินที่างสู่ กัำาแพงภููสิงห์ นำาคณะกัร้าบินมัสกัาร้ หลวงพ่อพร้ะสิงห์ 
สิ�งศักัดิิ�สิที่ธิ� ขั้องภููสิงห์ ณ ลานสิงห์หมอบิ ซื้ึ�งม่กั้อนหินลักัษณะคล้ายสิงห์
กัำาลังหมอบิอยู่ จันไดิ้เวลาอันสมควร้ คณะเดิินที่างกัลับิสู่ที่่�พักั

DAY 3  เขาสามวัาฬ - ถ้ำำ�านาคืา - อุุดริ่ธานี - สนามบึินอุุดริ่ธานี



เชา้ บิร้ิกัาร้อาหาร้เชั้้า ณ ห้องอาหาร้ขั้องโร้งแร้ม   
นำาที่่านเดิินที่างไปยัง ถำ�านาคา เป็นถำ�าที่่�ตั�งอยู่ในเขั้ตพ่�นที่่� อุที่ยานแห่งชั้าติภูู
ลังกัา อำาเภูอบิึงโขั้งหลง จัังหวัดิบิึงกัาฬ ค่ะ โดิยตั�งอยู่ใกัล้กัับิ วัดิถำ�าชั้ัยมงคล
 ความสวมงามขั้องที่่�น่�กั็ค่อ รู้ปที่ร้งขั้องหินขั้นาดิใหญ่ ที่่�ม่รู้ปร้่างคล้ายกัับิ 
งูยักัษ์ หร้่อ พญานาค และที่ำาให้ถำ�าแห่งน่� เป็นแหล่งที่่องเที่่�ยวอ่กัแห่งสำาหร้ับิ
คนที่่�ชั้อบิธร้ร้มชั้าติ และเร้่�องลึกัลับิ  ภูายในถำ�า จัะพบิกัับิหินที่่�ม่รู้ปร้่างคล้าย
กัับิลำาตัวขั้องพญานาค ซื้ึ�งดิูๆไปจัะคล้ายๆ กัับิเกัล็ดิขั้องงูขั้นาดิใหญ่ และ
ปกัคลุมไปดิ้วยมอสส่เขั้ียว ดิูสวยงาม แปลกัตา และกั็น่าพิศวงดิ้วยเชั้่นกััน 
นอกัจัากัน่� ยังม่กัาร้พบิหินที่่�ม่ลักัษณะเหม่อนเป็นส่วนหัวขั้องงูยักัษ์ใน
บิร้ิเวณที่่�ไม่ไกัลกัันมากัจัากัตัวถำ�าอ่กัดิ้วย เป็นกัาร้ที่่องเที่่�ยวดิูธร้ร้มชั้าติที่่�ที่่�
สร้้างสร้ร้ค์ความแปลกัตา สวยงาม และลึกัลับิ น่าค้นหาเป็นที่่�สุดิ เส้นที่าง
สำาหร้ับิกัาร้เดิิน ร้ะยะที่างปร้ะมาณ 2 กัิโลเมตร้ โดิยที่างเดิินเป็นที่างเดิินดิิน
สลับิกัับิบิันไดิ และม่บิางชั้่วงจัะต้องดิึงเชั้่อกั เส้นที่างเดิินป�าชั้ัดิเจันม่ป้ายบิอกั
ที่างและม่เจั้าหน้าท่ี่�ปร้ะจัำาจัุดิต่างๆเพ่�อแนะนำาและร้ักัษาความปลอดิภูัยขั้อง
นักัที่่องเที่่�ยว



ในกัร้ณ่ที่่�ถำ�านาคาปร้ะกัาศปิดิให้เข้ั้าชั้มอันเน่�องมาจัากันโยบิายหร่้อเง่�อนไขั้
ขั้องที่างอุที่ยานแห่งชั้าติภููลังกัา ที่างบิร้ิษัที่ขั้อสงวนสิที่ธิ�ในกัาร้ปร้ับิ
โปร้แกัร้มไปยัง นำาที่่านเดิินที่างไปยัง วัดิเจัติยาศร้ีวิหาร้ (วัดิภููที่อกั) ตั�งอยู่ใน
บิ้านคำาแคน ตำาบิลนาสะแบิง จั.บิึงกัาฬ โดิยม่พร้ะอาจัาร้ย์จัวน กัุลเชั้ฏโฐ เป็น
ผู่้กั่อตั�ง ภููที่อกั ภูาษาอ่สานแปลว่าภููเขั้าที่่�โดิดิเดิ่�ยว ภููที่อกันั�นม่ 2 ลูกั ค่อภูู
ที่อกัใหญ่และภููที่อกัน้อยส่วนที่่�นักัแสวงบิุญและนักัที่่องเที่่�ยวที่ั�วไป โดิย
สามาร้ถชั้มไดิ้ค่อภููที่อกัน้อย ส่วนภููที่อกัใหญ่อยู่ห่างออกัไป ยังไม่เปิดิให้นักั
ที่่องเที่่�ยวชั้ม ซื้ึ�งเป็นจัุดิเร้ิ�มต้นกัาร้เดิินเที่้าขั้้�นสู่ยอดิภููที่อกั จัุดิเดิ่นขั้องภูู
ที่อกักั็ค่อสะพานไม้และบิันไดิขั้้�นชั้มที่ัศน่ยภูาพร้อบิๆ ภููที่อกั โดิยใชั้้เพ่ยง
แร้งงานคนสร้้างบิันไดิ เวียนไปมาร้อบิภููที่อกัแบิบิ 360 ซื้ึ�งม่ที่ั�งหมดิ 7 ชั้ั�น ใชั้้
เวลาในกัาร้กั่อสร้้างนานถึง 5 ปีเต็มจัากัชั้ั�น 1-7 จัะม่บิันไดิไม้ให้เดิินแบิบิ ตร้ง
ที่อดิยาวจันถึงจัุดิสูงสุดิขั้องยอดิภููที่อกั และตั�งแต่ชั้ั�นที่่� 3 เป็นต้นไปนักัที่่อง
เที่่�ยวสามาร้ถเดิินชั้ม แบิบิสะพานเวียนร้อบิเขั้าซื้ึ�งจัะ ไดิ้เห็น มุมมองที่่�แตกั
ต่างไปเร้่�อย ๆ บิันไดิที่่�ที่อดิขั้้�นสู่ยอดิภููที่อกัน่�เปร้ียบิเสม่อนเส้นที่างธร้ร้มที่่�
น้อมนำา สัตบิุรุ้ษ ให้พ้นโลกัแห่งโลกั่ยะ สู่โลกัแห่ง โลกัุตร้ะหร้่อโลกัแห่ง กัาร้
หลุดิพ้นดิ้วย ความเพ่ยร้พยายามและมุ่งมั�น ภููที่อกั 

ข้อุแนะนำาสำาหริ่ับึ ถ้ำำ�านาคืา
 - ควร้แต่งกัายให้พร้้อมสำาหร้ับิเดิินป�า 
 - ควร้เตร้ียมนำ�าดิ่�มอย่างน้อย 2 ขั้วดิ /เกัล่อแร้่ /กัร้ะเป๋าสะพายหลัง หร้่อ  
  กัร้ะเป๋าที่่�ไม่ต้องใชั้้ม่อหิ�ว /ยาดิม /ยาหม่อง  และผ่ลิตภูัณฑ์์ป้องกัันยุง /  
  ถุงม่อ /เส่�อกัันฝนขั้้�นอยู่กัับิสภูาพอากัาศ
 - ในกัร้ณ่สำาหร้ับิเดิ็กั แนะนำาอายุแนะนำา 7 ขั้วบิขั้้�นไป เน่�องจัากัเส้นที่างในถำ�า  
  นาคานั�น      
 - ในกัร้ณ่สำาหร้ับิผู่้สูงอายุ หากัร้่างกัายไม่แขั้็งแร้ง ม่โร้คปร้ะจัำาตัว โดิยเฉพาะ  
  ความดิันโลหิตสูง เบิาหวาน โร้คหัวใจั หร้่อโร้คไขั้ขั้้อ ไม่แนะนำา

** ห้ามนำากระดาษทีิชุชุ่่ หลอดด่ดนำ�า ถุุงพิลาส่ตุิก กล่องโฟม ดอกไม้ธิ่ปเทีียน 
เคำรื�องเซึ่่นไหว้ ขี้�นเขีาโดยเด็ดขีาด **

** เตุรียมเงิน 100 บาทีเพิ่�อลงทีะเบียนม้ดจำาขียะทีี�ด่านทีางขี้�นคำ่ะ **



กลางวันั 
18.25 น. 

19.35 น.

บิร้ิกัาร้อาหาร้กัลางวัน ณ ร้้านอาหาร้  
บิินลัดิฟ้้าสู่ สนามบิินสุวร้ร้ณภููม ิ โดิยสายกัาร้บิิน THAI VIETJET เที่่�ยวบิินที่่� 
VZ207 (ใชั้้ร้ะยะเวลาเดิินที่างโดิยปร้ะมาณ 1 ชั้ั�วโมง 10 นาที่่) 
เดิินที่างถึง สนามบิินสุวร้ร้ณภููมิ โดิยสวัสดิิภูาพ 

** ขั้อขั้อบิพร้ะคุณที่่�เล่อกัใชั้้บิร้ิกัาร้ **

กัำาหนดิกัาร้เดิินที่าง ร้ายละเอ่ยดิเที่่�ยวบิิน
ร้าคาผู่้ ใหญ่ 
เดิ็กัม่เต่ยง 
พักั 2-3 

ที่่าน

ร้าคาไม่ร้วม
ตั�วเคร้่�องบิิน พักัเดิ่�ยว

18 – 20 ธันวาคม 2563

(ศ.) BKK – UTH VZ200 
07.30 – 08.40

(อา.)UTH – BKK VZ207 
18.25 – 19.35

6,999 4,999 1,500

08 – 10 มกัร้าคม 2564

(ศ.) BKK – UTH VZ200 
07.30 – 08.40

(อา.)UTH – BKK VZ207 
18.25 – 19.35

6,999 4,999 1,500

15 – 17 มกัร้าคม 2564

(ศ.) BKK – UTH VZ200 
07.30 – 08.40

(อา.)UTH – BKK VZ207 
18.25 – 19.35

6,999 4,999 1,500

22 – 24 มกัร้าคม 2564

(ศ.) BKK – UTH VZ200 
07.30 – 08.40

(อา.)UTH – BKK VZ207 
18.25 – 19.35

6,999 4,999 1,500

29 – 31 มกัร้าคม 2564

(ศ.) BKK – UTH VZ200 
07.30 – 08.40

(อา.)UTH – BKK VZ207 
18.25 – 19.35

6,999 4,999 1,500

04 – 06 กัุมภูาพันธ์ 2564

(พฤ.)BKK – UTH VZ200 
07.30 – 08.40

(ส.)UTH – BKK VZ207 
18.25 – 19.35

5,999 4,999 1,500



05 – 07 กัุมภูาพันธ์ 2564

(ศ.) BKK – UTH VZ200 
07.30 – 08.40

(อา.)UTH – BKK VZ207 
18.25 – 19.35

6,999 4,999 1,500

12 – 14 กัุมภูาพันธ์ 2564

(ศ.) BKK – UTH VZ200 
07.30 – 08.40

(อา.)UTH – BKK VZ207 
18.25 – 19.35

6,999 4,999 1,500

19 – 21 กัุมภูาพันธ์ 2564

(ศ.) BKK – UTH VZ200 
07.30 – 08.40

(อา.)UTH – BKK VZ207 
18.25 – 19.35

6,999 4,999 1,500

26 – 28 กัุมภูาพันธ์ 2564
(วันมาฆบิูชั้า)

(ศ.) BKK – UTH VZ200 
07.30 – 08.40

(อา.)UTH – BKK VZ207 
18.25 – 19.35

7,999 4,999 1,500

05 – 07 ม่นาคม 2564

(ศ.) BKK – UTH VZ200 
07.30 – 08.40

(อา.)UTH – BKK VZ207 
18.25 – 19.35

6,999 4,999 1,500

12 – 14 ม่นาคม 2564

(ศ.) BKK – UTH VZ200 
07.30 – 08.40

(อา.)UTH – BKK VZ207 
18.25 – 19.35

6,999 4,999 1,500

19 – 21 ม่นาคม 2564

(ศ.) BKK – UTH VZ200 
07.30 – 08.40

(อา.)UTH – BKK VZ207 
18.25 – 19.35

6,999 4,999 1,500

26 – 28 ม่นาคม 2564

(ศ.) BKK – UTH VZ200 
07.30 – 08.40

(อา.)UTH – BKK VZ207 
18.25 – 19.35

6,999 4,999 1,500

** ร้าคาเดิ็กัอายุไม่ถึง 2 ขั้วบิ 3,900 บิาที่ **
***คำ่าบริการขี้างตุ้น ย้งไม่รวมคำ่าทีิปคำนขี้บรถุ และไกด์นำาเทีี�ยวที่านละ 400 บาที /ทีริป/ตุ่อที่าน***



** สำาหร้ับิตั�วเคร้่�องบิินที่างบิร้ิษัที่ยังมิไดิ้ที่ำากัาร้จัองใดิๆที่ั�งสิ�น ร้าคาค่าบิร้ิกัาร้ขั้้างต้นเป็น
ร้าคาตั�วที่่�ที่ำากัาร้เชั้็ค ณ วันที่่� 22 ตุลาคม 2563 ที่างบิร้ิษัที่ขั้อสงวนสิที่ธิ�ในกัาร้เกั็บิค่า
ส่วนต่างเพิ�ม หากัในกัร้ณ่ที่่�ค่าตั�วเคร้่�องบิิน ณ วันที่่�ที่ำาจัองม่ร้าคาปร้ับิขั้้�นจัากัเดิิม **

** ในกัร้ณ่ที่่�สายกัาร้บิินปร้ะกัาศยกัเลิกัเที่่�ยวบิิน หร้่อเที่่�ยวบิินเต็ม 
ที่างบิร้ิษัที่ขั้อสงวนสิที่ธ์ในกัาร้เปล่�ยนแปลงเที่่�ยวบิิน **

การเดินทีางในแตุ่ละคำร้�งจะตุ้องมีผู้่้โดยส่ารจำานวน 6 - 8  ที่าน ตุ่อ 1 คำ้นรถุตุ่้ ถุ้าผู้่้โดยส่ารไม่คำรบจำานวน
ด้งกล่าว บริษ้ทีฯ ขีอส่งวนส่ิทีธิิ�ในการเล่�อนการเดินทีาง หรือเปลี�ยนแปลงราคำา 

** ในกรณีีทีี�ล่กคำ้าเดินทีางไม่ถุ่ง 6 ที่าน และประส่งคำ์ทีี�จะเดินทีาง ล่กคำ้าจะตุ้องชุำาระคำ่าส่่วนตุ่างเพิิ�มเตุิม กรุณีา
ตุิดตุ่อส่อบถุามเจ้าหน้าทีี�อีกคำร้�ง **

อุัต้ริ่าคื่าบึริ่่การิ่นี�ริ่วัม

อุัต้ริ่าคื่าบึริ่่การิ่นี�ไม่ริ่วัม

 - ค่าตั�วเคร้่�องบิินไป-กัลับิ พร้้อมคณะ 
  - ค่าภูาษ่สนามบิินทีุ่กัแห่งที่่�ม่
  - ค่าร้ถตู้ VIP นำาเที่่�ยวตามร้ายกัาร้
  - ค่าที่่�พักั ห้องละ 2 ที่่าน พร้้อมอาหาร้เชั้้า ตามโร้งแร้มที่่�ร้ะบิุไว้ ในร้ายกัาร้ หร้่อ 
  ร้ะดิับิเดิ่ยวกััน ที่ั�งน่�บิร้ิษัที่ขั้อสงวนสิที่ธิ�ในกัาร้เปล่�ยนแปลงห้องพักั 
 - ค่าเขั้้าชั้มสถานที่่�ต่างๆ ตามร้ายกัาร้ 
 - ค่าอาหาร้ตามม่�อที่่�ร้ะบิุในร้ายกัาร้    
 - ค่าจั้างมัคคุเที่ศกั์ และที่่มงานคอยบิร้ิกัาร้ตลอดิกัาร้เดิินที่าง 
 - ค่าปร้ะกัันอุบิัติเหตุร้ะหว่างเดิินที่าง วงเงินที่่านละ 1,000,000 บิาที่, ค่าร้ักัษา 
  พยาบิาล 500,000 บิาที่ (เง่�อนไขั้ตามกัร้มธร้ร้ม์)

 - ค่าใชั้้จั่ายส่วนตัวนอกัเหน่อจัากัร้ายกัาร้ที่่�ร้ะบิุ เชั้่น ค่าโที่ร้ศัพที่์ ค่าโที่ร้ศัพที่์ที่าง 
  ไกัล ค่าอินเตอร้์เน็ต ค่าอาหาร้และเคร้่�องดิ่�มที่่�สั�งเพิ�มนอกัเหน่อร้ายกัาร้ (  
  กัรุ้ณาสอบิถามจัากัหัวหน้าที่ัวร้์กั่อนกัาร้ใชั้้บิร้ิกัาร้)
 - ค่าใชั้้จั่ายที่่�เพิ�มขั้้�นขั้องนักัที่่องเที่่�ยวที่่�มิไดิ้เกัิดิจัากัความผ่ิดิขั้องที่างบิร้ิษัที่ เชั้่น  
  ภูัยธร้ร้มชั้าติ กัาร้จัลาจัล กัาร้นัดิหยุดิงาน กัาร้ปฏิวัติ  อุบิัติเหตุ ความเจั็บิ 
  ป�วย ความสูญหายหร้่อเส่ยหายขั้องสัมภูาร้ะ ความล่าชั้้า เปล่�ยนแปลง หร้่อ 
  กัาร้บิร้ิกัาร้ขั้องสายกัาร้บิิน เหตุสุดิวิสัยอ่�น เป็นต้น



เง่�อุนไขการิ่ชำาริ่ะคื่าบึริ่่การิ่

เง่�อุนไขการิ่ยกเลิกการิ่เดินทาง

 1. นักัที่่องเที่่�ยวหร้่อเอเจันซื้่�ต้องชั้ำาร้ะค่าตั�วเคร้่�องบิิน พร้้อมสำาเนาบิัตร้ปร้ะชั้าชั้น  
  เพ่�อสำาร้องที่่�นั�ง **ที่ั�งน่�ร้ะยะเวลาในกัาร้ชั้ำาร้ะค่าตั�วเคร้่�องบิินขั้้�นอยู่กัับิเง่�อนไขั้ 
  ขั้องสายกัาร้บิินเป็นผู่้กัำาหนดิ**
 2. นักัที่่องเที่่�ยวหร้่อเอเจันซื้่�ต้องชั้ำาร้ะเงินค่าบิร้ิกัาร้ส่วนที่่�เหล่อที่ั�งหมดิกั่อนวัน 
  เดิินที่างอย่างน้อย 21 วัน กัร้ณ่นักัที่่องเที่่�ยวหร้่อเอเจันซื้่�ไม่ชั้ำาร้ะเงิน หร้่อ  
  ชั้ำาร้ะเงินไม่คร้บิภูายในกัำาหนดิ ร้วมถึงกัร้ณ่เชั้็คขั้องที่่านถูกัปฏิเสธกัาร้จั่ายเงิน 
  ไม่ว่ากัร้ณ่ใดิๆ ให้ถ่อว่านักัที่่องเที่่�ยวสละสิที่ธิกัาร้เดิินที่างในที่ัวร้์นั�นๆ
 3. กัาร้ติดิต่อใดิๆ กัับิที่างบิร้ิษัที่เชั้่น แฟ้กัซื้์ อ่เมลล์ หร้่อจัดิหมายฯ ต้องที่ำาในวัน 
  เวลาที่ำากัาร้ขั้องที่างบิร้ิษัที่ ดิังน่� วันจัันที่ร้์ ถึงศุกัร้์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น.  
  และวันเสาร้์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกัจัากัวันเวลาดิังกัล่าวและวันหยุดิ 
  นักัขั้ัตฤกัษ์ที่่�ร้ัฐบิาลปร้ะกัาศในปีนั�นๆถ่อว่าเป็นวันหยุดิที่ำากัาร้ขั้องที่างบิร้ิษัที่

 1. กัร้ณ่ที่่�นักัที่่องเที่่�ยวหร้่อเอเจันซื้่�ต้องกัาร้ขั้อยกัเลิกักัาร้เดิินที่าง หร้่อเล่�อน 
  กัาร้เดิินที่าง นักัที่่องเที่่�ยวหร้่อเอเจันซื้่�(ผู่้ม่ชั้่�อในเอกัสาร้กัาร้จัอง) จัะต้อง  
  แฟ้กัซื้์ อ่เมลล์ หร้่อเดิินที่างมาเซื้็นเอกัสาร้กัาร้ยกัเลิกัที่่�บิร้ิษัที่อย่างใดิอย่าง 
  หนึ�งเพ่�อแจั้งยกัเลิกักัาร้จัองกัับิที่างบิร้ิษัที่เป็นลายลักัษณ์อักัษร้ ที่างบิร้ิษัที่ไม่ 
  ร้ับิยกัเลิกักัาร้จัองผ่่านที่างโที่ร้ศัพที่์ไม่ว่ากัร้ณ่ใดิๆ
 2. กัร้ณ่นักัที่่องเที่่�ยวหร้่อเอเจันซื้่�ต้องกัาร้ขั้อร้ับิเงินค่าบิร้ิกัาร้ค่น นักัที่่องเที่่�ยว 
  หร้่อเอเจันซื้่� (ผู่้ม่ชั้่�อในเอกัสาร้กัาร้จัอง) จัะต้องแฟ้กัซื้์ อ่เมลล์ หร้่อเดิินที่างมา 
  เซื้็นเอกัสาร้กัาร้ขั้อร้ับิเงินค่นที่่�บิร้ิษัที่อย่างใดิอย่างหนึ�งเพ่�อที่ำาเร้่�องขั้อร้ับิเงิน 
  ค่าบิร้ิกัาร้ค่น โดิยแนบิหนังส่อมอบิอำานาจัพร้้อมหลักัฐานปร้ะกัอบิกัาร้มอบิ 
  อำานาจั หลักัฐานกัาร้ชั้ำาร้ะเงินค่าบิร้ิกัาร้ต่างๆ และหน้าสมุดิบิัญชั้่ธนาคาร้ที่่�  
  ต้องกัาร้ให้นำาเงินเขั้้าให้คร้บิถ้วน โดิยม่เง่�อนไขั้กัาร้ค่นเงินค่าบิร้ิกัาร้ดิังน่�

 - ค่าที่ิปคนขั้ับิร้ถ และไกัดิ์นำาเที่่�ยว ที่่านละ 400 บิาที่/ที่ร้ิป/ต่อที่่าน
 - ค่าภูาษ่มูลค่าเพิ�ม 7% และภูาษ่หักั ณ ที่่�จั่าย 3%



 2.1 ยกัเลิกักั่อนวันเดิินที่าง 30 วัน ขั้้�นไป ค่นเงินค่าที่ัวร้์เต็มจัำานวน ขั้องค่าที่ัวร้์ที่่� 
  ชั้ำาร้ะแล้ว และหักัค่าใชั้้จั่ายที่่�จั่ายจัร้ิง ไดิ้แกั่ ค่าตั�วเคร้่�องบิิน ค่ายานพาหนะ ร้้าน 
  อาหาร้ โร้งแร้มที่่�พักั ค่าธร้ร้มเน่ยมเขั้้าชั้มสถานที่่�ที่่องเที่่�ยว ค่าบิร้ิกัาร้ หร้่อค่า 
  ใชั้้จั่ายที่่�จัำาเป็นอ่�นๆ ** ในกัร้ณ่ที่่�วันเดิินที่างตร้งกัับิวันหยุดินักัขั้ัตฤกัษ์ ต้อง 
  ยกัเลิกักัาร้เดิินที่างไม่น้อยกัว่า 30 วัน **
 2.2 ยกัเลิกักั่อนวันเดิินที่าง 15 - 29 วัน ค่นเงินค่าที่ัวร้์ 50% และหักัค่าใชั้้จั่ายที่่�  
  จั่ายจัร้ิง ไดิ้แกั่ ค่ายานพาหนะ ร้้านอาหาร้ โร้งแร้มที่่�พักั ค่าธร้ร้มเน่ยมเขั้้าชั้ม 
  สถานที่่�ที่่องเที่่�ยว ค่าบิร้ิกัาร้ หร้่อค่าใชั้้จั่ายที่่�จัำาเป็นอ่�นๆ 
 2.3 ยกัเลิกักั่อนวันเดิินที่าง 0 - 14 วัน ไม่ค่นเงินค่าที่ัวร้์ที่่�ชั้ำาร้ะแล้วที่ั�งหมดิ**

เง่�อุนไขและข้อุกำาหนดอุื�นๆ
 1. ที่ัวร้์น่�สำาหร้ับิผู่้ม่วัตถุปร้ะสงค์เพ่�อกัาร้ที่่องเที่่�ยวเที่่านั�น
 2. ที่ัวร้์น่�เป็นที่ัวร้์แบิบิเหมา หากัที่่านไม่ไดิ้ร้่วมเดิินที่างหร้่อใชั้้บิร้ิกัาร้ตามที่่�ร้ะบิุไว้ ใน 
  ร้ายกัาร้ไม่ว่าบิางส่วนหร้่อที่ั�งหมดิ หร้่อถูกัปฏิเสธกัาร้เขั้้า-ออกัเม่องดิ้วยเหตุ 
  ผ่ลใดิๆ ที่างบิร้ิษัที่จัะไม่ค่นเงินค่าบิร้ิกัาร้ไม่ว่าบิางส่วนหร้่อที่ั�งหมดิให้แกั่ที่่าน
 3. ที่างบิร้ิษัที่ขั้อสงวนสิที่ธิ�ในกัาร้เปล่�ยนแปลงร้ายกัาร้กัาร้เดิินที่างตามความ  
  เหมาะสม เพ่�อให้สอดิคล้องกัับิสถานกัาร้ณ์ ภููมิอากัาศ และเวลา ณ วันที่่�เดิิน 
  ที่างจัร้ิงขั้องปร้ะเที่ศที่่�เดิินที่าง ที่ั�งน่� บิร้ิษัที่จัะคำานึงถึงความปลอดิภูัยขั้องนักั 
  ที่่องเที่่�ยวส่วนใหญ่เป็นสำาคัญ
 4. ที่างบิร้ิษัที่ขั้อสงวนสิที่ธิ�ไม่ร้ับิผ่ิดิชั้อบิใดิๆ ต่อความเส่ยหายหร้่อค่าใชั้้จั่ายใดิๆ  
  ที่่�เพิ�มขั้้�นขั้องนักัที่่องเที่่�ยวที่่�มิไดิ้เกัิดิจัากัความผ่ิดิขั้องที่างบิร้ิษัที่ เชั้่น ภูัย  
  ธร้ร้มชั้าติ กัาร้จัลาจัล กัาร้นัดิหยุดิงาน กัาร้ปฏิวัติ  อุบิัติเหตุ ความเจั็บิป�วย  
  ความสูญหายหร้่อเส่ยหายขั้องสัมภูาร้ะ ความล่าชั้้า เปล่�ยนแปลง หร้่อกัาร้ 
  บิร้ิกัาร้ขั้องสายกัาร้บิิน เหตุสุดิวิสัยอ่�น เป็นต้น
 5. มัคคุเที่ศกั์ พนักังาน หร้่อตัวแที่นขั้องที่างบิร้ิษัที่ ไม่ม่อำานาจัในกัาร้ให้คำา  
  สัญญาใดิๆ แที่นบิร้ิษัที่  เว้นแต่ม่เอกัสาร้ลงนามโดิยผู่้ม่อำานาจัขั้องบิร้ิษัที่  
  กัำากัับิเที่่านั�น 




