
 

 

 

 
 

 



 

 

 

วันแรก กรุงเทพฯ – ขอนแก่น - วัดหนองแวงพระอารามหลวง – วัดทุ่งเศรษฐี - 

อุดรธานี เกาะค าชะโนด - เลย 

05.30 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น4 เคาน์เตอร์สายการบินไทย

เวียตเจ็ท (Thai Viet Jet Air) ประตู 3-4 เคาน์เตอร์ E เจ้าหน้าที่คอยให้การ

ต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

07.30 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จังหวัดขอนแก่น โดยสายการบินไทยเวียตเจ็ท เที่ยวบินที่ 

VZ210

 

 

08.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานขอนแก่น รับสัมภาระ ไกด์ถือป้ายต้อนรับรอทกุท่าน

บริเวณทางออก จากนั้นน าท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศ เดินทางสู่ วัดหนองแวงพระ

อารามหลวง เดิมชื่อวัดเหนือ ต้ังขึ้นเมื่อปี 

พ.ศ.2332 และได้รับรางวัล เป็นวัดพัฒนา

ตัวอย่าง ปี พ.ศ.2524 เป็นวัดพัฒนาดีเด่น 

ปี พ.ศ. 2526 และทรงพระกรุณา โปรด

เกล้าฯ ยกฐานะขึ้นเป็น พระอารามหลวง ปี 

พ.ศ. 2527 เชื่อกันว่าสายบุญต้องมา หนึ่ง

ในวัดขอนแก่นชื่อดัง วัดหนองแวงพระ

อารามหลวง มีความสูงถึง 9 ชั้น สามารถมองเห็นวิวเมืองขอนแก่นโดยรอบได้  

ถ้าหากใครที่มาถึงขอนแก่นแล้วไม่ได้ไหว้ “พระมหาธาตุ” แห่งนี้ ถือว่ายังมาไม่ถึง

ขอนแก่นเด้อ  



 

 

 

 

 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ วัดทุ่งเศรษฐี วัดนี้มีความสวยงามในด้านสถาปัตยกรรมเป็น

อย่างย่ิง มีมหาเจดีย์ศรีไตรโลกธาตุ (มหาเจดีย์รัตนะ)  

เจดีย์นีถู้กสร้างโดยความริเริ่มของ"หลวงตาอ๋อย"หรือที่รู้จักกันในนาม “หลวงตา

ย่ามแดง”มาเยือนที่นี่แค่เพียงที่เดียวก็เหมือนกับว่าได้มาสักการะองค์เจดีย์ถึง 3 

โลกเลยทีเดียวผืนดินศักด์ิสิทธ์ิด้วยว่าเป็น “ผืนดินสามโลกธาตุ”หลวงตาก าหนดให้

เจดีย์ครอบไว้ สร้างเพ่ือจ ้าจุนแผ่นดิน  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 น าท่านเดินทางสู่ เกาะค าชะโนด เชื่อกันว่าเป็นสถานที่ศักด์ิสิทธ์ิและดินแดนล้ีลับ จุด

เชื่อมต่อระหว่างเมืองบาดาลและโลกมนุษย์ สถานที่แห่งนี้ปรากฏในต านานพ้ืนบ้านที่

เชื่อกันว่าเป็นที่สิงสถิตของพญานาคราชปู่ศรีสุทโธ และองค์แม่ศรีปทุมมานาคราช

เทวี และสิ่งล้ีลับต่างๆ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจรวมศรัทธาของคนในจังหวัดอุดรธานี

และอีสานตอนบน ค าชะโนดมีลักษณะเป็นเกาะลอยน ้า เมื่อเข้ามาถึงภายในพ้ืนที่ของ



 

 

ค าชะโนด จะรู้สึกได้ถึงความร่มรื่น ร่มเย็น เพราะปกคลุมไปด้วยต้นชะโนดทั่วบริเวณ 

ให้ท่านได้กราบไหว้ศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธขอโชค ขอพร ขอลาภ ตามอัธยาศัย 

**ค าแนะน าการสักการะบูชา** 

บริเวณด้านหน้าทางเข้าเกาะค าชะโนด มีร้านให้จ าหน่ายบายศรี หรือเครือ่งถวาย

ต่างๆ จากนั้นเมื่อเดินเข้าไปยังเกาะค าชะโนดมีจุดไหว้สักการะต่างๆ ดังนี้ 

- จุดที่ 1  ศาลาท าพิธีที่มีรูปป้ันของพ่อปู่ศรีสุทโธ และแม่ย่าศรีปทุมมา (บริเวณจุดนี้

จะมีพ่อพราหมณ์คอยให้ค าแนะน าในการท าพิธี) 

o ส าหรับท่านใดที่ต้องการบน หรือขอพรให้พ่อปู่แม่ย่าช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ ทาง

ด้านขวาของศาลาท าพิธี จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน า นอกจากนี้ส าหรับท่านที่

ต้องการบน และขอพรสามารถรับชุดบนได้ที่จุดให้บริการ โดยท าบุญตามก าลัง

ทรัพย์ของท่าน  

หมายเหตุ: ชุดบน ประกอบไปด้วย จานใส่ดอกดาวเรือง เทยีน ใบเขียนค าบนหรือค าอธิษฐานของท่าน จากนั้น

เจ้าหน้าที่จะมอบกระดาษหนึ่งใบส าหรับเก็บไว้ และรายละเอียดเก่ียวกับการเตรียมตวัหากค า

อธิษฐานของท่านเป็นจริง 

o ส าหรับท่านใดที่น าบายศรีพญานาคมาถวายให้หันหน้าของบายศรีพญานาคเข้าหาตัว

เรา หลังจากกล่าวบูชาจบ พ่อพราหมณ์จะน าบายศรี ไปวางไว้ที่หน้าของพ่อปู่ และ

แม่ย่า แต่ท่านใดที่ประสงค์น ากลับ สามารถน ากลับได้ 

- จุดที่ 2  หลังเสร็จสิ้นพิธี จากตรงศาลาของพ่อปู่และแม่ย่าทางด้านขวาจะเป็นต้น

ไทรใหญ่เพ่ือไปกราบไหว้พ่อปู่ และแม่ย่าอีกครั้งที่ต้นไทรใหญ่ 

- จุดที่ 3  ศาลเจ้าตรงต้นมะเด่ือยักษ์ ต้นมะเด่ือขนาดใหญ่อายุนับ 100 ปี ที่เชื่อกันว่า

เป็นขุมทรัพย์ของพ่อปู่ศรีสุทโธและแม่ย่าศรีปทุมมา ผู้มักนิยมมากราบไหว้ขอพร (ให้

ถูกหวย) 

- จุดที่ 4  บ่อน ้าศักด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงมีความเชื่อว่า เป็นจุดเชื่อมต่อกับโลกบาดาล มีน ้าผุด

ตลอดทั้งปี 

** ทั้งนี้จุด และพิธีการกราบไหว้สักการะต่างๆ ขึ้นอยู่กับระเบียบการจัดการของทางค าชะโนด 

ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงภายหลัง ** 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.00 น น าท่านเดินทางสู่ จังหวัดเลย เลยมสีภาพภูมิประเทศที่งดงาม อากาศหนาวเย็น และ

ยังสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี 

21.00 น เดินทางถึง  ถนนคนเดินเพลินภู จังหวัดเลย อิสระให้ท่านเลือกซ้ือสินคา้และ

รับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย  

จากนั้น น าท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม เดอะเวียนนา เพลส  หรือเทยีบเท่า 

วันสอง เลย - วัดป่าห้วยลาด - แวะซ้ือลอตเตอรี่วังสะพุง - แวะซ้ือของฝาก - กรุงเทพฯ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 

09.00 น. น าท่านเดินทางสู่ วัดป่าห้วยลาด ในอดีตเป็นส านักสงฆ์เล็กๆ และมีการพัฒนาจน

เป็นวัด ปัจจุบันได้มีการสร้าง ศาลาเฉลิมพระเกียรติ                                                                                                                                                                                                                                                       

ขึ้นใหม่ที่มีขนาดใหญ่และสวยงาม เชิญท่านนมัสการพระขาวองค์ใหญ่ “พระ



 

 

สัพพัญญู รู้แจ้งสามแดนโลกธาตุ” ขนาดความสูง 19 เมตร เคลือบด้วยแร่แคล

ไซด์ สีขาวบริสุทธ์ิ ที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุด ประดิษฐานภายในศาลาเฉลิมพระเกียรติ 

เพ่ือความเป็นสิริมงคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น น าท่านแวะเลือกซ้ือลอตเตอรี่ราคาถูก ณ  

ตลาดลอตเตอรี่ที่วังสะพุง ให้ทุกท่านอิสระ

เลือกซ้ือตามอัธยาศัย ขอให้ทุกท่านโชคดีกับ

การเสี่ยงดวงของงวดวันที่ 1 และ 16 นะคะ 

 (**ตลาดเปิดวันที่ 5-8 ,20-24 ของทุกเดือน) 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

  จากนั้นน าท่านแวะซ้ือของฝากที่ขอนแก่น เฮงง่วนเฮียง (ตราตึก) 
เย็น บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (เมนู ก๋วยจ๊ับญวณ) 

18.30 น. สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานขอนแก่น เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับ 



 

 

20.35 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน ไทยเวียตเจ็ท เที่ยวบิน 

VZ215 

21.45 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

 

** ขอขอบพระคุณที่เลือกใช้บริการ ** 

อัตราค่าบริการ 

 

ก าหนดการเดินทาง 

 

ประเภทพาหนะ ราคาท่านละ 
ราคาไม่รวม

ตั๋วท่านละ 

23-24 ตุลาคม 2563 

(วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) 
เครื่องบิน 5,999 3,999 

06-07 พฤศจิกายน 2563 เครื่องบิน 5,499 3,499 

20-21 พฤศจิกายน 2563 เครื่องบิน 5,499 3,499 

5-6 ธันวาคม 2563 

(วันพ่อแห่งชาติ) 
เครื่องบิน 5,999 3,999 

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทปิคนขับรถ และไกด์น าเที่ยวท่านละ 300 บาท 

/ทริป/ต่อท่าน*** 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 6-8 ท่าน ต่อ 1 คันรถตู้ ถ้าผู้โดยสารไม่ครบ

จ านวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

** ในกรณีทีลู่กค้าเดนิทางไม่ถึง 6 ท่าน และประสงค์ทีจ่ะเดนิทาง 

ลูกค้าจะต้องช าระค่าส่วนต่างเพ่ิมเตมิ กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าทีอ่กีครั้ง ** 

 

** ส าหรับต๋ัวเครือ่งบินทางบริษัทยังมิได้ท าการจองใดๆทั้งสิ้น ราคาค่าบริการข้างต้นเป็นราคา

ต๋ัวที่ท าการเช็ค ณ วันที่ 10 กันยายน 2563 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าส่วนต่างเพ่ิม 

หากในกรณีที่ค่าต๋ัวเครื่องบิน ณ วันที่ท าจองมีราคาปรับขึ้นจากเดิม ** 



 

 

 

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงเที่ยวบิน หรือสายการบิน โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์

ของลูกค้าเป็นหลัก ** 

 

** ในกรณีทีส่ายการบินประกาศยกเลิกเที่ยวบิน หรือเที่ยวบินเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ในการ

เปล่ียนแปลงเที่ยวบินและราคา ** 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

☑  ค่าต๋ัวเครื่องไปกลับ พร้อมภาษีสนามบิน รวมสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กก. 

☑  ค่ารถตู้ VIP น าเที่ยวตามรายการ 

☑  ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน  

ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงห้องพัก  

☑  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  

☑  ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ     

☑  ค่าจ้างมัคคุเทศก์ และทีมงานคอยบริการตลอดการเดินทาง  

☑ ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 

500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

☒  ค่าโหลดสัมภาระของสายการบิน 15 กก. เพ่ิม 355 บาท , 20 กก. เพ่ิม 395 บาท 

☒  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล 

ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าอาหารและเครื่องด่ืมที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ 

(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 



 

 

☒  ค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ 

การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย 

ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปล่ียนแปลง 

หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น 

☒  ค่าทิปคนขับรถ และไกด์น าเที่ยว ท่านละ 300 บาท/ทริป/ตอ่ท่าน 

☒  ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 

เง่ือนไขการช าระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซ่ีต้องช าระเงินมัดจ าค่าทัวร์ เป็นจ านวน 1,500 บาทต่อท่าน 

พร้อมส าเนาบัตรประชาชน เพ่ือส ารองที่นั่ง 

2. นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซ่ีต้องช าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่า

งน้อย 21 วัน กรณีนักทอ่งเที่ยวหรอืเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน 

หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด 

รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ 

ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ 

ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 

น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 

นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุ

ดท าการของทางบริษัท 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซ่ีต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง 

นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ี(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ 

หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือแจ้งยกเลิกการจองกั



 

 

บทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร 

ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซ่ีต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ี 

(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ 

หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือท าเรื่องขอรับเงิ

นค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ 

หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ 

และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน 

โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 

2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน ขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจ านวน 

ของค่าทัวร์ที่ช าระแล้ว และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร 

โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ 

หรือค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นอื่นๆ  

** ในกรณีที่วันเดนิทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

ต้องยกเลิกการเดินทางไมน่้อยกว่า 30 วัน ** 

2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 - 29 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง 

ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว 

ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นอื่นๆ  

2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 0 - 14 วัน ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ช าระแล้วทั้งหมด** 

เง่ือนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 

1. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา 

หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด 

หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมอืงด้วยเหตุผลใดๆ 

ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน 



 

 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม 

เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ ์ภูมิอากาศ และเวลา ณ 

วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ 

บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ 

ที่เพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ 

การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย 

ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปล่ียนแปลง 

หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น 

5. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ 

แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น  

 

 

 

  


