
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วันแรก สนามบินสุวรรณภมูิ - สนามบินอุดรธานี - บึงกาฬ - ศาลปู่ อือลือนาคราช -บึงโขงหลง – ถํา้นาคี - ภู

ทอก 

 

05.10 น. พรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภมูิ ช้ัน 4 เพ่ือเตรยีมตวัเดินทาง และผา่นขัน้ตอนการเช็คอิน 

07.10 น. บินลดัฟา้สู ่ สนามบินอุดรธานี  โดยสายการบิน THAI SMILE เท่ียวบินท่ี WE2 (ใชร้ะยะเวลาเดินทาง

โดยประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที)  

สําคัญโปรดอ่าน : เน่ืองจากผู้เดินทางตํ่ากว่า 10 ท่าน ทาํให้ไม่สามารถออกตั๋วเคร่ืองบินแบบกรุ๊ปได้ ดังน้ันสายการบิน 

ไฟลท์บิน และราคาตั๋วเคร่ืองบินอาจมีการเปล่ียนแปลง ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนออกตั๋วเคร่ืองบิน 

 

08.15 น. เดินทางถึง สนามบินอุดรธานี หลงัจากรบักระเป๋าเดินทางเรยีบรอ้ยแลว้ จากนัน้นาํทา่นเดินทางโดยรถตูว้ีไอ

พี นาํทา่นเดินทางสู ่ จังหวัดบึงกาฬ  (ใชร้ะยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 3  ชั่วโมง) นาํทา่นเดินทางสู ่นาํชม

และถ่ายภาพ บึงโขงหลง  ทะเลสาบขนาดใหญ่ท่ีเป็นพืน้ท่ีอนรุกัษพ์นัธุน์ก โดยเฉพาะนกนํา้ท่ียา้ยถ่ินเขา้มา

ในช่วงฤดหูนาว ทัง้หา่นป่า นกเป็ดนํา้ นกยาง นกกระเต็น มีจุดดนูกอยูด่อนสวรรค ์เป็นแหลง่พกัผอ่นและชมวิว

ทิวทศัน ์มองเห็นภลูงักาเป็นฉากหลงั จากนัน้ คณะถ่ายภาพคูก่บั ศาลปู่ อือลือนาคราช  พญานาคผูถ้กูสาบ

แหง่บงึโขงหลง 

กลางวัน             บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  

นาํทา่นเดินทางไปยงั ถํา้นาคี  อยูใ่นความดแูลของ 

อุทยานแห่งชาติภลัูงกา โดยตัง้อยูท่ี่ตาํบลไผล่อ้ม อาํเภอ

บา้นแพง จังหวัดนครพนม  หา่งจากท่ีทาํการอุทยาน

ประมาณ 2 กิโลเมตร และหา่งจากนํา้ตกตาดโพธ์ิ ชัน้ท่ี 4 

ราว ๆ 300 เมตร ความสวยงามของถํา้นาคี  มีลกัษณะเป็น

กลุม่หินท่ีมีลวดลายพืน้ผิวเป็นริว้คลา้ยกบัเกลด็ลาํตวั

พญานาคขนาดใหญ่ ชาวบา้นและผูส้าํรวจไดม้องเห็นเป็น

รูปรา่งคลา้ยกบัพญานาคขดตวักกไข ่มีทัง้สว่นเศียรและ

ลาํตวั สวยงามสมบูรณแ์บบ รายลอ้มไปดว้ยป่าไมส้เีขียว ยงัคงความเป็นธรรมชาติอยูร่อ้ยเปอรเ์ซ็นต ์ภายในถํา้นาคีมี

หินรูปรา่งคลา้ยกบันกยงูหนัหลงัอยูด่ว้ย แตบ่างคนก็บอกวา่คลา้ยกบัสว่นหวังมูากกวา่ ขึน้อยูก่บัวิจารณญาณของแต่

ละบุคคล สว่นดา้นในสดุของถํา้จะมีพระพทุธรูปใหช้าวบา้นและนกัทอ่งเท่ียวไดก้ราบไหวข้อพร การเขา้ไปเท่ียวชมถํา้

นาคี จากท่ีทาํการอุทยานแหง่ชาติภลูงักา จะมีทางเดินปนูเช่ือมไปยงันํา้ตกตาดโพธ์ิ และเป็นเสน้ทางศกึษาธรรมชาติ



ขึน้ไปยงันํา้ตกตาดโพธ์ิ ชัน้ท่ี 4 เดินไปเรื่อย ๆ ผา่นนํา้ตกผาสวรรค ์และนํา้ตกหินงาม ระยะทางทัง้หมดประมาณ 1.5 

กิโลเมตร จากจุดนีจ้ะเดินยากสกันิด เพราะตอ้งคอ่ย ๆ เดินบนหนา้ผาของนํา้ตกไทรงาม แตไ่ม่อนัตราย เพราะเป็น

ช่วงนํา้นอ้ย เดินผา่นหนา้ผาหินไปไดส้บาย จากนัน้จะเป็นการเดินขึน้เขา มีบางช่วงตอ้งปีนป่าย เป็นระยะทางราว ๆ 

300 เมตร มีปา้ยบอกทางตัง้แตจุ่ดเริ่มตน้จนถึงถํา้นาคี 

เสน้ทางสาํหรบัการเดิน ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร โดยทางเดินเป็นทางเดินดินสลบักบับนัได และมีบางช่วงจะตอ้งดงึเชือก 

เสน้ทางเดินป่าชดัเจนมีปา้ยบอกทางและมีเจา้หนา้ท่ีประจาํจุดตา่งๆเพ่ือแนะนาํและรกัษาความปลอดภยัของนกัทอ่งเท่ียว 

ข้อแนะนําสําหรับ ถํา้นาคี 

- ควรแตง่การใหพ้รอ้มสาํหรบัเดินป่า  

- ควรเตรยีมนํา้ด่ืมอยา่งนอ้ย 2 ขวด /เกลอืแร ่/กระเป๋าสะพายหลงั หรอืกระเป๋าท่ีไม่ตอ้งใชมื้อหิว้ /ยาดม /ยา

หม่อง  และผลติภณัฑป์อ้งกนัยงุ /ถงุมือ /เสือ้กนัฝนขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ 

- ในกรณีสาํหรบัเด็ก แนะนาํอายแุนะนาํ 7 ขวบขึน้ไป เน่ืองจากเสน้ทางในถํา้นาคานัน้       

- ในกรณีสาํหรบัผูส้งูอาย ุหากรา่งกายไม่แข็งแรง มีโรคประจาํตวั โดยเฉพาะความดนัโลหิตสงู เบาหวาน 

โรคหวัใจ หรอืโรคไขขอ้ ไม่แนะนาํ 

** หา้มนาํกระดาษทิชชู่ หลอดดดูนํา้ ถงุพลาสติก กลอ่งโฟม ดอกไมธู้ปเทียนเครื่องเซน่ไหว ้ขึน้เขาโดยเด็ดขาด 

** 

** เตรยีมเงิน 100 บาทเพ่ือลงทะเบียนมดัจาํขยะท่ีดา่นทางขึน้คะ่ ** 

 

                       นาํทา่นเดินทางไปยงั วัดเจติยาศรีวิหาร หรือวัดภทูอก ตัง้อยูใ่น

บา้นคาํแคน ตาํบลนาสะแบง จ.บงึกาฬ โดยมีพระอาจารยจ์วน กลุ

เชฏโฐ เป็นผูก้่อตัง้ ภทูอก ภาษาอีสานแปลวา่ภเูขาท่ีโดดเด่ียว ภทูอก

นัน้มี 2 ลกู คือภทูอกใหญ่และภทูอกนอ้ยสว่นท่ีนกัแสวงบุญและ

นกัทอ่งเท่ียวทั่วไป โดยสามารถชมไดคื้อภทูอกนอ้ย สว่นภทูอกใหญ่

อยูห่า่งออกไป ยงัไม่เปิดใหน้กัทอ่งเท่ียวชม ซึ่งเป็นจุดเริ่มตน้การเดิน

เทา้ขึน้สูย่อดภทูอก จดุเดน่ของภทูอกก็คือสะพานไมแ้ละบนัไดขึน้ชม

ทศันียภาพรอบๆ ภทูอก โดยใชเ้พียงแรงงานคนสรา้งบนัได เวียนไป

มารอบภทูอกแบบ 360 ซึ่งมีทัง้หมด 7 ชัน้ ใชเ้วลาในการก่อสรา้ง

นานถึง 5 ปีเต็มจากชัน้ 1-7 จะมีบนัไดไมใ้หเ้ดินแบบ ตรงทอดยาว

จนถึงจุดสงูสดุของยอดภทูอก และตัง้แตช่ัน้ท่ี 3 เป็นตน้ไปนกัทอ่งเท่ียวสามารถเดินชม แบบสะพานเวียนรอบ

เขาซึ่งจะ ไดเ้ห็น มมุมองท่ีแตกตา่งไปเรื่อย ๆ บนัไดท่ีทอดขึน้สูย่อดภทูอกนีเ้ปรยีบเสมือนเสน้ทางธรรมท่ีนอ้ม



นาํสตับุรุษใหพ้น้โลกแหง่โลกียะ สูโ่ลกแหง่โลกตุระหรอืโลกแหง่การหลดุพน้ดว้ยความเพียรพยายามและมุ่งมั่น 

ภทูอก  

คํ่า             บริการอาหารคํ่า ณ ร้านอาหาร  

พักที่ THE ONE HOTEL หรือระดับเทียบเท่าเดียวกัน  

 

วันที่สอง หินสามวาฬ - หนองคาย - วัดผาตากเสือ้ - SKYWALK - วัดโพธิชั์ย - อุดรธานี - วัดป่าภกู้อน - ถนน

คนเดินอุดรธานี 

 

04.30 น. ต่ืนเชา้ ชมพระอาทิตยขึ์น้ ณ จุดชมวิวหินสามวาฬ โดยรถของชาวบา้นทอ้งถ่ิน หินสามวาฬ มีลกัษณะเป็น

หินขนาดใหญ่ติดหนา้ผาสงู แยกตวัเป็น 3 กอ้น มีอายปุระมาณ  75 ลา้นปี เม่ือมองดจูากมมุสงูในระยะไกล 

หินสามกอ้นนีจ้ะดคูลา้ยกบัฝงูครอบครวัวาฬ ท่ีประกอบดว้ยพอ่วาฬ แม่วาฬ และลกูวาฬ ซึ่งเรยีกตามขนาด

ของหินแตล่ะกอ้น พรอ้มนาํทา่นชมพระอาทิตยข์ึน้ หากอากาศดีเราจะไดส้มัผสัทะเลหมอกอยา่งสวยงาม 

จากนัน้ อิสระใหท้า่นถ่ายภาพแหง่ความประทบัใจตามอธัยาศยั ณ จุดชมวิวผาถํา้ฤๅษี จากนัน้ คณะเดินทางสู ่

กาํแพงภสูงิห ์นาํคณะกราบนมสัการ หลวงพอ่พระสงิห ์สิ่งศกัด์ิสทิธ์ิ ของภสูงิห ์ณ ลานสงิหห์มอบ ซึ่งมีกอ้นหิน

ลกัษณะคลา้ยสงิหก์าํลงัหมอบอยู ่จนไดเ้วลาอนัสมควร คณะเดินทางกลบัสูท่ี่พกั 

 
 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

 

 

 



 

 

 จากนัน้นาํทา่นเดินทางตอ่ไปยงั หนองคาย  (ใชร้ะยะเวลาเดินทาง

โดยประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) จากนัน้นาํทา่นไปยงั วัดผาตากเสือ้ และ 

SKYWALK เป็นวดัท่ีมีวิวทิวทศันส์วยงาม มองจากบนผาลงมามองเห็น

ความเป็นอยูข่องชาวไทย-ลาว ภายในวดัมีธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ ์

สามารถเดินลดัเลาะตามหนา้ผาเพ่ือชมธรรมชาติและ ทิวทศันท่ี์สวยงาม ท่ี

วดัมีช่ือวา่  “วัดผาตากเสือ้”  เป็นวดัแหง่หนึ่งท่ีนอกจากจะเป็นสถานท่ีปฏิบติัธรรมแลว้ยงัเป็นจุดชมวิวท่ี

สวยงาม เน่ืองจากเป็นตัง้อยูท่ี่สงูบนยอดเขาสงู หากขึน้ไปบนผาจะเห็นวา่มีวิวท่ีสวยงามสามารถท่ีจะมองเห็น

ดา้นลา่งทัง้ฝ่ังไทย ซึ่งเป็นอาํเภอสงัคมและทางฝ่ังลาวท่ีมีแม่นํา้โขงกัน้อยู ่หากไปช่วงหนา้หนาวท่ีผาแหง่นีเ้ป็น

อีกจุดหนึ่งมีทะเลหมอกดว้ย ภาพวิวจะพบกบัเขาตา่งๆท่ีเกิดขึน้สลบัซบัซอ้นและมีแม่นํา้สวยงาม 

กลางวัน             บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  

นาํทา่นเดินทางสู ่วัดโพธิชั์ย (พระอารามหลวง) จากเดิมช่ือ “วัดผีผิว” เน่ืองจากวดันีเ้คยใชเ้ป็นท่ีเผาผีหรอืเผา

ศพ และวา่กนัวา่มีผีด ุซึ่งตอ่มาไดเ้ปลี่ยนช่ือใหม่เป็นวดัโพธ์ิชยั ในสมยัรตันโกสนิทรแ์ลว้จึงยกฐานะขึน้มาเป็น 

พระอารามหลวงชัน้ตร ีชนิดสามญั เม่ือวนัท่ี 24 สงิหาคม พ.ศ. 2524 ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีประดิษฐาน “หลวง

พ่อพระใส” พระพทุธรูปขดัสมาธิราบปางมารวิชยั ท่ีหลอ่ดว้ยทองสกุอนัเป็นเนือ้ทองคาํถึง 92 เปอรเ์ซ็นต ์ซึ่งมี

พระพทุธลกัษณะอนังดงามอยา่งมาก โดยมีตาํนานท่ีเลา่สบืกนัมาถึงประวติัของหลวงพอ่พระใสวา่สรา้งขึน้โดย

พระธิดา 3 องค ์ของพระไชยเชษฐาธิราช กษัตรยิแ์หง่ลา้นชา้งซึ่งไดห้ลอ่พระพทุธรูปขึน้ 3 องค ์และขนานนาม

พระพทุธรูปตามนามของตนเองไวด้ว้ยวา่  “พระสกุ” ประจาํพระธิดาคนโต “พระเสรมิ” ประจาํพระธิดาคนกลาง 

และ “พระใส” ประจาํพระธิดาคนสดุทอ้ง  

นาํทา่นเดินทางไปยงั วัดป่าภกู้อน  ตัง้อยูใ่นเขตป่าสงวนแหง่ชาติป่านายงูและป่านํา้โสม บา้นนาคาํ ตาํบล

บา้นกอ้ง อาํเภอนายงู จงัหวดัอุดรธานี เป็นท่ีท่ีเต็มไปดว้ยธรรมชาติ มีตน้ไม ้ลาํธาร สตัวป่์า และตน้ไมน้านา

ชนิด วิหารของวดัป่าภกูอ้น งดงาม ตระการตาแก่นกัทอ่งเท่ียวชาวไทยและตา่งชาติ โดยพระวิหารมีลกัษณะ

เป็นสถาปัตยกรรมไทยประยกุตส์มยัรตันโกสนิทร ์ท่ีมีประตทูางเขา้ออกวิหาร 3 ดา้น ภายในวิหารจะถกูตกแตง่

อยา่งงดงามเป็นอยา่งมากทีเดียว โดยจะแฝงไปดว้ยเรื่องราวคาํสอนของพระพทุธเจา้ รอบๆทั่วผาผนงัมีภาพ

พทุธประวติัและภาพทศชาติ มีการตกแตง่รูปแบบภาพป้ันนนูตํ่า หลอ่ดว้ยทองแดง ซึ่งเป็นภาพของ

พระพทุธเจา้ในองคช์าติทัง้ 10 ชาติ ดา้นบนของทกุภาพจะถกูแกะสลกัดว้ยบทสวดอิติปิโสช่องละทอ่นดว้ยสี

เขียวเขม้บนพืน้หินอ่อนสขีาว  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นาํทา่นเพลดิเพลนิ ถนนคนเดินอุดรธานี ซึ่งจะมีการจาํหนา่ยสนิคา้ท่ีไม่ทาํลายสิ่งแวดลอ้ม งานหตัถกรรม 

งานศิลปะ สนิคา้หายาก และสนิคา้ภมิูปัญญาทอ้งถ่ิน และสว่นของลานกิจกรรมมีการสง่เสรมิกลุม่นกัเรยีน 

นกัศกึษาใหแ้สดงความสามารถทางดนตร ีเปิดใหบ้รกิารวนัศกุร ์และ เสาร ์ตัง้แตเ่วลา 16.00-21.00 น. 

            ** เพือ่ความเพลิดเพลินในการท่องเทีย่ว ให้ท่านอิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ** 

 

พักที่             BROWN HOUSE HOTEL หรือระดับเทียบเท่าเดียวกัน เป็นโรงแรมสไตลอี์สาน ได้รับแรงบันดาล

ใจจากบ้าน   ไม้เก่าทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือ มินิมอลลิสตต์ามวิถีการดาํรงชีวิตของคนในทอ้งถ่ินและดั้งเดิมของ

ชาวอีสาน 

 

 



 

วันที่สาม เกาะคาํชะโนด - พิพิธภณัฑอุ์ดรธานี - วัดโพธิสมภรณ ์- สนามบินอุดรธานี - สนามบินสุวรรณภมูิ 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

นาํทา่นเดินทางไปยงั  เกาะคาํชะโนด เช่ือกนัวา่เป็นสถานท่ี

ศกัด์ิสทิธ์ิและดินแดนลีล้บั จุดเช่ือมตอ่ระหวา่งเมืองบาดาล

และโลกมนษุย ์สถานท่ีแหง่นีป้รากฏในตาํนานพืน้บา้นท่ีเช่ือ

กนัวา่เป็นท่ีสงิสถิตของพญานาคราชปู่ ศรสีทุโธ และองคแ์ม่ศรี

ปทมุมานาคราชเทวี และสิ่งลีล้บัตา่งๆ เป็นท่ียดึเหน่ียวจิตใจ

รวมศรทัธาของคนในจงัหวดัอุดรธานีและอีสานตอนบน คาํชะโนดมีลกัษณะเป็นเกาะลอยนํา้ เม่ือเขา้มาถึง

ภายในพืน้ท่ีของคาํชะโนด จะรูส้กึไดถ้ึงความรม่รื่น รม่เย็น เพราะปกคลมุไปดว้ยตน้ชะโนดทั่วบรเิวณ ใหท้า่น

ไดก้ราบไหวศ้าลเจา้ปู่ ศรสีทุโธขอโชค ขอพร ขอลาภ ตามอธัยาศยั 

**คาํแนะนําการสักการะบูชา** 

 

บรเิวณดา้นหนา้ทางเขา้เกาะคาํชะโนด มีรา้นใหจ้าํหนา่ยบายศร ีหรอืเครื่องถวายตา่งๆ จากนัน้เม่ือเดินเขา้ไป

ยงัเกาะคาํชะโนดมีจุดไหวส้กัการะตา่งๆ ดงันี ้

- จุดท่ี 1  ศาลาทาํพิธีท่ีมีรูปป้ันของพอ่ปู่ ศรสีทุโธ และแม่ยา่ศรปีทมุมา (บรเิวณจุดนีจ้ะมีพอ่พราหมณค์อยให้

คาํแนะนาํในการทาํพิธี) 

สาํหรบัทา่นใดท่ีตอ้งการบน หรอืขอพรใหพ้อ่ปู่ แม่ยา่ช่วยเหลอืในเรื่องตา่งๆ ทางดา้นขวาของศาลาทาํพิธี จะมี

เจา้หนา้ท่ีคอยใหค้าํแนะนาํ นอกจากนีส้าํหรบัทา่นท่ีตอ้งการบน และขอพรสามารถรบัชุดบนไดท่ี้จุดใหบ้รกิาร โดย

ทาํบุญตามกาํลงัทรพัยข์องทา่น  

หมายเหตุ: ชุดบน ประกอบไปดว้ย จานใสด่อกดาวเรอืง เทยีน ใบเขยีนคาํบนหรอืคาํอธิษฐานของท่าน 

จากนัน้เจา้หนา้ทีจ่ะมอบกระดาษหนึง่ใบสาํหรบัเก็บไว ้และรายละเอียดเกีย่วกบัการเตรยีมตวัหากคาํอธิษฐาน

ของท่านเป็นจรงิ 

สาํหรบัทา่นใดท่ีนาํบายศรพีญานาคมาถวายใหห้นัหนา้ของบายศรพีญานาคเขา้หาตวัเรา หลงัจากกลา่วบูชา

จบ พอ่พราหมณจ์ะนาํบายศร ีไปวางไวท่ี้หนา้ของพอ่ปู่  และแม่ยา่ แตท่า่นใดท่ีประสงคน์าํกลบั สามารถนาํกลบัได ้

- จุดท่ี 2  หลงัเสรต็สิน้พิธี จากตรงศาลาของพอ่ปู่ และแม่ยา่ทางดา้นขวาจะเป็นตน้ไทรใหญ่เพ่ือไปกราบไหวพ้อ่ป ู

และแม่ยา่อีกครัง้ท่ีตน้ไทรใหญ่ 



- จุดท่ี 3  ศาลเจา้ตรงตน้มะเด่ือยกัษ ์ตน้มะเด่ือขนาดใหญ่อายุ

นบั 100 ปี ท่ีเช่ือกนัวา่เป็นขมุทรพัยข์องพอ่ปู่ ศรสีทุโธและแมย่า่ศรี

ปทมุมา ผูม้กันิยมมากราบไหวข้อพร (ใหถ้กูหวย) 

- จุดท่ี 4  บอ่นํา้ศกัด์ิสทิธ์ิ ซึ่งมีความเช่ือวา่ เป็นจุดเช่ือมตอ่กบั

โลกบาดาล มีนํา้ผดุตลอดทัง้ปี 

** ทัง้นีจุ้ด และพิธีการกราบไหวส้กัการะตา่งๆ ขึน้อยูก่บัระเบียบการจดัการ

ของทางคาํชะโนด ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลงั ** 

 

กลางวัน            บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนูแหนมเนือง 

นาํทา่นเดินทางไปยงั พิพิธภณัฑเ์มืองอุดรธานี  อาคารเก่าแก่ท่ีสรา้งขึน้ในสมยัรชักาลท่ี 6 สถาปัตยกรรม

แบบโคโลเนียล แบบยโุรป ภายในจดัแสดงเก่ียวกบั ความเป็นมาจงัหวดัอุดรธานีตัง้แตป่ระวติัศาสตร์

โบราณคดีธรรมชาติวิทยา ธรณีวิทยา ประวติัศาสตรท์อ้งถ่ิน ศิลปะวฒันธรรม รวมถึงพระประวติัและพระ

เกียรติคณุของกรมหลวงประจกัษศิ์ลาปาคมผูก้่อตัง้เมืองอุดรธานีโดยการทาํเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาช่วย เสนอ

ปรบับรรยากาศใหมี้มมุถ่ายภาพชิคๆ ชิลๆ ทาํใหก้ารทอ่งเท่ียวชมพิพิธภณฑัน์า่สนใจมากยิ่งขึน้  

 

จากนัน้เดินทางไปสกัการะ วัดโพธิสมภรณ ์ เป็นพระอารามหลวง ท่ีตาํบลหมากแขง้ มีความสาํคญัทาง

ประวติัศาสตร ์ ซึ่งสรา้งในสมยัปลายรชักาลท่ี 5 โดยมหาอาํมาตยต์รพีระยาศรสีรุยิราชวรานวุตัร(โพธิ เนติโพธิ) 

ตาํแหนง่สมหุเทศาภิบาลมณฑลอุดร ไดช้กัชวนราษฎรในหมู่บา้นหมากแขง้สรา้งวดั ซึ่งเหลา่ชาวบา้นตา่งนิยม

เรยีกวา่ วดัใหม่ ตอ่มาพระเจา้วรวงศเ์ธอกรมหลวงชินวรสริวิฒัน ์สมเด็จพระสงัฆราชเจา้ วดัราชบพิธสถิตมหา

สมีาราม กรุงเทพฯ ไดท้รงประทานนามวา่ “วดัโพธิสมภรณ”์ ใหเ้ป็นอนสุรณแ์ก่ทา่น พระยาศรสีรุยิราชวรานุ

วตัร ผูส้รา้งวดันี 

 

 

17.35 น. บินลดัฟา้สู ่ สนามบินอุดรธานี  โดยสายการบิน THAI SMILE เท่ียวบินท่ี WE9 (ใชร้ะยะเวลาเดินทาง

โดยประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที)  

18.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ 

** ขอขอบพระคุณที่เลือกใช้บริการ ** 

 



อัตราค่าบริการ 

 

กาํหนดการเดนิทาง 

 

ราคาทัวรต์่อท่าน  

(พัก 2-3 ท่าน) 

 

พักเดี่ยว 

 

16 – 18 ธันวาคม 2564 9,999 2,000 

23 – 25 ธันวาคม 2564 9,999 2,000 

06 – 08 มกราคม 2565  9,999 2,000 

13 – 15 มกราคม 2565  9,999 2,000 

20 – 22 มกราคม 2565  9,999 2,000 

27 – 29 มกราคม 2565  9,999 2,000 

03 – 05 กุมภาพันธ ์2565 8,999 2,000 

10 – 12 กุมภาพันธ ์2565 9,999 2,000 

17 – 19 กุมภาพันธ ์2565  9,999 2,000 

24 – 26 กุมภาพันธ ์2565 9,999 2,000 

03 – 05 มีนาคม 2565 9,999 2,000 

10 – 12 มีนาคม 2565 9,999 2,000 

17 – 19 มีนาคม 2565 9,999 2,000 

24 – 26 มีนาคม 2565 9,999 2,000 

31 มีนาคม – 02 เมษายน 2565 9,999 2,000 

 

**ไม่มีวันเดินทางที่ท่านต้องการโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทาํกรุ๊ปส่วนตัว* 

 

** สําหรับตั๋วเคร่ืองบินทางบริษัทยังมิได้ทาํการจองใดๆทั้งสิน้ ราคาค่าบริการข้างต้นเป็นราคาตั๋วที่ทาํการเช็ค ณ 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บค่าส่วนต่างเพิ่ม หากในกรณีที่ค่าตั๋วเคร่ืองบิน ณ วนัที่

ทาํจองมีราคาปรับขึน้จากเดิม ** 

 

** ในกรณีที่สายการบินประกาศยกเลิกเที่ยวบิน หรือเที่ยวบินเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธใ์นการเปล่ียนแปลง

เที่ยวบิน ** 

 

 



* กรณีพัก 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะทาํการเสริมเตียงได้เท่าน้ัน * 

** ราคาทัวรนี์ส้ําหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่าน้ัน นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 500 บาท/ท่าน ** 

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกดน์ําเที่ยวท่านละ 300 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 

การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารจาํนวนข้ันตํ่า 6 ท่าน ต่อ 1 คันรถตู้ กรณีผู้โดยสารไม่ครบตามจาํนวน

ดังกล่าว  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

***เน่ืองด้วยสถานที่ท่องเที่ยว หรือร้านค้าบางแห่งอาจจะยังไม่สามารถเปิดให้บริการได*้** 

**ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์ปล่ียนแปลง หรืองด สถานที่ดังกล่าว อันมาจากเหตุสุดวิสัย** 

อัตราค่าบริการนีร้วม 

 คา่รถโดยสารตลอดเสน้ทาง ตามรายการท่ีระบุ (ยงัไม่รวมทิปคนขบัรถ) 

 คา่ตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลบั  

 น ํา้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื่อง 20Kg/ทา่น (กรณีท่ีเดินทางดว้ยสายการบิน ไทยสมายดเ์ทา่นัน้) 

 น ํา้หนกัสมัภาระถือขึน้เครื่อง Carry on 7Kg/ทา่น 

 คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการระบุ 

 คา่อาหารตามท่ีรายการระบุ โดยทางบรษิัทขอสงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนงึถึงประโยชน์

ของลกูคา้เป็นสาํคญั 

 คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงินในนามบรษิัทเทา่นัน้ 

 คา่โรงแรมท่ีพกัระดบัมาตราฐานตามท่ีรายการระบุ (พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตอ่หอ้ง กรณีท่ีพกั  3 ทา่น เป็นการนอนเตียงเสรมิ 

1 ทา่น) ทางบรษิัทขอสงวนสทิธ์ิ ในการปรบัเปลี่ยนโรงแรมท่ีพกัไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทนโดยอา้งอิงมาตรฐานคณุภาพและ

ความเหมาะสมเดิมโดยคาํนงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสาํคญั 

 คา่จา้งไกดน์าํเท่ียวคอยบรกิาร และ อาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 คา่ประกนัอุบติัเหตรุะหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกนัเพ่ิมเพ่ือ

คุม้ครองสขุภาพกรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่อินเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มินิบารใ์นหอ้ง 

รวมถึงคา่อาหาร เครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 

  คา่ใชจ้่ายท่ีเพ่ิมขึน้ของนกัทอ่งเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบรษิัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน 

การปฏิวติั อุบติัเหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลี่ยนแปลง หรอืการบรกิารของสาย

การบิน เหตสุดุวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

 คา่สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื่อง 400 บาท / 15 KG (กรณีท่ีเดินทางดว้ยสายการบินอ่ืนท่ีไม่ไดร้วมคา่สมัภาระ) 

  คา่ทิปคนขบัรถ และไกดน์าํเท่ียว ทา่นละ 300 บาท  



เงื่อนไขการชําระค่าบริการ 

 

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชําระเงินมัดจาํค่าทัวร ์เป็นจาํนวน 4,000 บาทต่อท่าน  พร้อมสําเนาบัตร

ประชาชน เพื่อสํารองที่น่ัง 

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชําระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน  กรณี

นกัทอ่งเท่ียวหรอืเอเจนซี่ไม่ชาํระเงิน หรอืชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของทา่นถกูปฏิเสธการจ่ายเงิน

ไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นกัทอ่งเท่ียวสละสทิธิการเดินทางในทวัรน์ัน้ๆ 

3. การติดตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบรษิัท ดงันี ้วนัจนัทร ์

ถึงศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนกัขตั

ฤกษท่ี์รฐับาลประกาศในปีนัน้ๆถือวา่เป็นวนัหยดุทาํการของทางบรษิัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนกัทอ่งเท่ียวหรอืเอเจนซี่ตอ้งการขอยกเลกิการเดินทาง หรอืเลื่อนการเดินทาง นกัทอ่งเท่ียวหรอืเอเจนซี่(ผูมี้ช่ือใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรอืเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิท่ีบรษิัทอยา่งใดอยา่งหนึ่งเพ่ือแจง้ยกเลกิ

การจองกบัทางบรษิัทเป็นลายลกัษณอ์กัษร ทางบรษิัทไม่รบัยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนกัทอ่งเท่ียวหรอืเอเจนซี่ตอ้งการขอรบัเงินคา่บรกิารคืน นกัทอ่งเท่ียวหรอืเอเจนซี่ (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรอืเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบรษิัทอยา่งใดอยา่งหนึ่งเพ่ือทาํเรื่องขอรบัเงิน

คา่บรกิารคืน โดยแนบหนงัสอืมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินคา่บรกิาร

ตา่งๆ และหนา้สมดุบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้าํเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคา่บรกิารดงันี ้

2.1 ยกเลกิก่อนวนัเดินทางมากกวา่ 30 วนั ขึน้ไป คืนเงินคา่ทวัรเ์ต็มจาํนวน หรอืหกัคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ตามจรงิ ** ใน

กรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ ์ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 40 วัน ** 

2.2 ยกเลกิก่อนวนัเดินทางมากกวา่ 15 วนั  คืนเงินคา่ทวัร ์50 % และหรอืหกัคา่ใชจ้่ายท่ีจ่ายจรงิ อาทิ คา่จอง

ยานพาหนะ รา้นอาหาร โรงแรมท่ีพกั คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีทอ่งเท่ียว คา่บรกิาร หรอืคา่ใชจ้่ายท่ีจาํเป็น

อ่ืนๆ ท่ีไม่สามารถคืนเงินได ้

2.3 ยกเลกิก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินคา่ทวัรท่ี์ชาํระแลว้ทัง้หมด 

เงื่อนไขและข้อกาํหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัรนี์ส้าํหรบัผูมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือการทอ่งเท่ียวเทา่นัน้ 

2. ทวัรนี์เ้ป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร้ว่มเดินทางหรอืใชบ้รกิารตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอื

ถกูปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษิัทจะไม่คืนเงินคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้ก่ทา่น 

3. ทางบรษิัทขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์

ภมิูอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจรงิของประเทศท่ีเดินทาง ทัง้นี ้บรษิัทจะคาํนงึถึงความปลอดภยัของนกัทอ่งเท่ียว

สว่นใหญ่เป็นสาํคญั 



4. ทางบรษิัทขอสงวนสทิธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึน้ของนกัทอ่งเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจาก

ความผิดของทางบรษัิท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวติั  อุบติัเหต ุความเจ็บป่วย ความสญู

หายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลี่ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบิน เหตสุดุวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

5. มคัคเุทศก ์พนกังาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบรษิัท  เวน้แตมี่เอกสารลง

นามโดยผูมี้อาํนาจของบรษัิทกาํกบัเทา่นัน้  

6. เง่ือนไขการเดินทาง ระเบียบ ขอ้จาํกดัการเดินทาง ในแตล่ะจงัหวดัอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของภาครฐั ทัง้นี ้

นกัทอ่งเท่ียวท่ีประสงคจ์ะเดินทางตอ้งมีความพรอ้มปฏิบติัตามเง่ือนไขของจงัหวดันัน้ๆ 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

 
 
 
 
 

 


