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ไปโลด  “คาํชะโนด” ขอพร  เด้อ   
สายมู   เสริมบุญ   ขอพร “ปู่ศรีสุทโธ”  “แม่ศรีปทุมมา” 
  เดินทางโดยสายการบิน  NOK AIR (DD) 
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กําหนดการเดินทาง 

วันแรก สนามบินดอนเมือง – จังหวัดอุดรธานี – วัดป่าภูก้อน – วัดผาตากเสืMอ – วัดโพธิNชัย(หลวงพ่อพระใส) – ตลาดท่าเสด็จ  

ตีสาม คณะพร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกในประเทศ ชั:น 3 อาคาร 2 ประตู 14 เคาน์เตอร์สายการบิน

นกแอร์(DD) โดยมีเจ้าหน้าทีGของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระก่อนการ

เดินทาง 

06.00 น. ออกเดินทางสู่ จังหวัดอุดรธาน ีโดยสายการบินนกแอร์ เทีGยวบินทีG DD9200  (ใชเ้วลาบินประมาณ 1.10 ชม.) 

07.05 น. ถึง สนามบินอุดรธาน ี รับสัมภาระเรียบร้อยแลว้ ยินดีตอ้นรับเขา้สู่ จังหวัดอุดรธาน ี 

นาํท่านเดินทางสู่  วัดป่าภูก้อน watpaphukon  สถานทีGปฏิบตัิธรรม ตั:งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่านํ:าโสม 

ทอ้งทีGบา้นนาคาํใหญ่ ตาํบลบา้นกอ้ง เป็น รอยต่อแผ่นดิน 3 จงัหวดั คือ อุดรธานี,เลยและหนองคาย มีวิหารมีลกัษณะเป็น

สถาปัตยกรรมไทยประยุกตส์มยัรัตนโกสินทร์ ภายในถูกตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา แฝงไปด้วยเรืGองราวคาํสอนของ

พระพุทธเจา้ ภายในวดัมีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุ ในพระเกศพระร่วงโรจน์ศรีบูรพา ซึG งเป็นประธานประดิษฐานหน้า

องค์พระปฐมรัตนบูรพาจารยม์หาเจดีย ์มีพระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี พระพุทธไสยาสน์หินอ่อนสีขาว 

ความยาว 20 เมตร สร้างด้วยหินอ่อนจากประเทศอิตาลี ทีGนํามาเรียงซ้อนกันถึง 42 ก้อน เป็นหินอ่อนทีGมีความสวยงาม

และทนทานมากทีGสุด ใช้ระยะเวลาในการสร้างถึง 6 ปี ทีGนีGถูกยกให้เป็นศูนยร์วมจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวอีสานอีก

หนึGงแห่ง. 

 

เทีWยง ä  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 นําท่านเดินทางสู่ วัดผาตากเสืMอ Wat Pha Tak Suea  อาํเภอสังคม จังหวดัหนองคาย เป็นวดัทีGตั: งอยู่บนยอดเขาสูง 

บรรยากาศภายในวดัร่มรืGน เงียบสงบ มีจุดไหวพ้ระด้านหน้าทางเขา้ 1 จุด และดา้นในโบสถ์ 1 จุด ทางเดินเขา้โบสถ์มี

บนัไดพญานาคทอดยาวไปจนถึงตวัโบสถ ์ Hilight  ไฮไลท์ของทีWวัดแห่งนีM คือ Skywalk พื:นกระจกทีGยืGนออกมาจากหน้า

ผา ให้นกัท่องเทีGยวไดเ้ดินออกไปสัมผสับรรยากาศบนกระจกใสแบบตืGนเตน้ ชมวิวแม่นํ:าโขงทีGกั:นระหว่างประเทศไทย

กับประเทศ ลาว นอกจาก  Skywalk แล้ว วดัผาตากเสื: อยงัมีอีกจุดชมวิวทีGอยู่ใกล้กันเป็นชะง่อนผายืGนออกไป ให้

นกัท่องเทีGยวได้เป็นภาพมุมสูงทีGมีภาพเบื:องหลงัเป็นแม่นํ: าโขงและธรรมชาติโดยรอบทั:ง 2 ฝัGงแม่นํ:าโขง (ไม่รวมค่าเดิน

บนสกายวอลค)์ 
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นาํท่านเดินทางสู่ วัดโพธิNชัย Wat Pho Chai   พระอารามหลวงวดัเก่าแก่ทีGมีความสําคญัแห่งจงัหวดัหนองคาย  เนืGองจาก

เป็นทีGประดิษฐานหลวงพ่อพระใสอนัศกัดิ^ สิทธ̂ิ ถือเป็นพระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมืองทีGมีตาํนานผูกพนักบัทั:งชาวไทยและชาว

ลาวในประวตัิศาสตร์ เป็นทีGเคารพสักการะอย่างสูงสุดของชาวหนองคาย และผูค้นลุ่มนํ:าโขงแห่งนี:  พระพุทธรูปขดัสมาธิ

ราบปางมารวิชยั  หล่อดว้ยทองสุกอนัเป็นเนื:อทองคาํ  92 เปอร์เซ็นต ์ซึGงมีพระพุทธลกัษณะอนังดงาม  มีตาํนานทีGเล่าสืบ

ต่อกันมาถึงประวตัิของหลวงพ่อพระใสว่าสร้างขึ:นโดยพระ ธิดา  3 องค์ ของพระไชยเชษฐาธิราช  กษตัริยแ์ห่งลา้นชา้ง

ซึGงไดห้ล่อพระพุทธรูปขึ:น 3 องค ์และขนานนามพระพุทธรูปตามนามของตนเองไวด้ว้ยวา่  “พระสุก” ประจาํพระธิดาคน

โต  “พระเสริม” ประจาํพระธิดาคนกลาง และ “พระใส” ประจาํพระธิดาคนสุดทอ้ง ซึGงมีขนาดลดหลัGนกนัตามลาํดบั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนั:นนําท่านเดินทางสู่ ตลาดท่าเสด็จ หรือ ตลาดอินโดจีน  แหล่งรวมสินคา้นาํเขา้มาจากประเทศเพืGอนบา้น มีสินคา้

หลากหลายทั:งของกินของใช ้เสื:อผา้ ราคาไม่แพง รวมถึงสินคา้ OTOP เช่น หมูยอ ปลาส้ม ไส้กรอกอีสาน กุนเชียง ผลไม้

อบแห้ง มะพร้าวแกว้ ฯลฯ อิสระให้ท่านไดเ้ดินชอ้ปปิ: ง เดินเล่นถ่ายรูปริมถนนมีชยั  *อิสระอาหารเย็น ณ ตลาดท่าเสด็จ 

ตามอัธยาศัย 

 ã  นําท่านเข้าสู่ทีWพัก HOP INN HOTEL หรือเทียบเท่า 

 (หมายเหตุ : โรงแรมไม่มีบริการห้องพักแบบ 3 ท่าน จึงแนะนําให้ลูกค้าท่านทีW 3 ซืMอพักเดีWยวเพิWม ) 
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วันทีWสอง คําชะโนด (วังนาคินทร์คําชะโนด) – พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี – ร้านของฝาก – สนามบินอุดร – สนามบินดอนเมือง

(กรุงเทพฯ) 

เช้า ä รับประทานอาหารเช้า (ไข่กระทะ) 

 นาํท่านเดินทางสู่อาํเภอบา้นดุงเขา้สู่  คําชะโนด หรือ วังนาคินทร์คําชะโนด   เชืGอกนัว่าเป็นสถานทีGศกัดิ^ สิทธ̂ิดินแดนลี:ลบั 

จุดเชืGอมต่อเมืองบาดาลและโลกมนุษย ์ สถานทีGแห่งนี:ปรากฏในตาํนานพื:นบา้นเชืGอกนัว่าเป็นทีGสิงสถิตของพญานาคราช

ปู่ศรีสุทโธและองค์แม่ศรีปทุมมานาคราชเทวี และสิGงลี:ลับต่าง ๆ เป็นทีGยึดเหนีGยวจิตใจรวมศรัทธาของคนในจงัหวดั

อุดรธานีและอีสานตอนบน คาํชะโนดมีลกัษณะเป็นเกาะลอยนํ: า  เมืGอเขา้มาถึงภายในพื:นทีGของคาํชะโนด จะรู้สึกได้ถึง

ความร่มรืGน เพราะปกคลุมไปด้วยต้นชะโนดทัGวบริเวณ ให้ท่านได้กราบไหว้ศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธขอโชคขอลาภ ตาม

อธัยาศยั *TIP การเขา้ไปสักการะตอ้งเดินเทา้เปล่าเขา้ไปเท่านั:น เมืGอไปถึงจะมีเจา้หนา้ทีGคอยอาํนวยความสะดวก แนะนํา

วิธีการ เดินเขา้สักการะ และจดัหาทีGวางรองเทา้ไวใ้ห้ค่ะกฎระเบียบ 6 ขอ้ห้าม ในการมาคาํชะโนด ได้แก่   1. ไม่จุดธูป

เทียนบูชาในป่าคาํชะโนด  2. ให้นําพานบายศรีหรือเครืGองเซ่นไหวก้ลบั เพืGอเป็นการลดขยะ 3. ไม่โยนเหรียญลงบ่อนํ: า

ศกัดิ^ สิทธ̂ิ  4. งดปล่อยปลาและสัตวน์ํ:าลงไปในแหล่งนํ:า   5. ไม่ผูกผา้แพร 7 สี   6. ไม่ทาแป้งหรือขดัถูตน้ไม ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีWยง ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านเขา้ชม พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธาน ีอาคารเก่าแก่ทีGสร้างขึ:นในสมยัรัชกาลทีG 6 สถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล ภายใน

จดัแสดงเรืGองราวเกีGยวกับจงัหวดัอุดรธานี ตั:งแต่ประวตัิศาสตร์ โบราณคดี ธรรมชาติวิทยา ธรณีวิทยา ประวตัิศาสตร์

ทอ้งถิGน ศิลปะวฒันธรรม รวมถึงพระประวตัิและพระเกียรติคุณของกรมหลวงประจกัษศิ์ลาปาคมผูก้่อตั:งเมืองอุดรธานี 

ดว้ยการนําเทคโนโลยีทีGทนัสมยัมาช่วยนาํเสนอปรับแต่งบรรยากาศให้มีมุมถ่ายภาพชิค ๆ ทาํให้การเทีGยวชมพิพิธภณัฑ์

น่าสนใจมากขึ:น ไม่น่าเบืGออีกต่อไป  
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จากนั:นนาํท่านแวะซืMอของฝากของทีWระลึกตดิไมต้ิดมือกลบัไปฝากคนทีGท่านรัก เช่น แหนมเนือง หมูยอ แหนมซีGโครงหมู  

มะพร้าวแกว้ ผา้ไหมลายขิด เป็นตน้ อิสระให้ท่านไดเ้ลือกซื:อของฝาก *อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย   จากนั:นสมควรแก่

เวลานาํท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองอุดรธานี 
หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพื;อทําการเช็คอนิกอ่นขึCนเครื;องประมาณ 1-2 ชม.เพื;อหลกีเลี;ยงสถานการณ์ฉุกเฉินที;อาจเกดิขึCน เชน่ 

สภาพการจราจรที;คับคั;ง,สภาพอากาศและอื;นๆ โดยมตีัวแทนบรษัิท(มัคคุเทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถ)เป็นผูพ้จิารณาและบรหิารเวลา
อย่างเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิ[คนืเงนิทกุกรณีหากลูกคา้ไม่สามารถขึCนเครื;องกลับตามวันและเวลาเที;ยวบนิที;ระบุในรายการทัวร.์ 

22.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เทีGยวบินทีG DD9219 

23.10 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ)  โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ........... 
 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 
 

กําหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดีWยวเพิWม ไซส์กรุ๊ป สายการบิน  

10 – 11 ตุลาคม 2563 4,999 +600 20 DD 

24 – 25 ตุลาคม 2563 4,999 +600 20 DD 

14 – 15 พฤศจิกายน 2563 4,999 +600 20 DD 

28 – 29 พฤศจิกายน 2563 4,999 +600 20 DD 

12 – 13 ธันวาคม 2563 4,999 +600 20 DD 

19 – 20 ธันวาคม 2563 4,999 +600 20 DD 

*ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนกัท่องเทีWยวชาวไทยเท่านัMน  ค่าทวัร์ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขบัรถ ท่านละ  500 บาท / ตลอดการ

เดินทาง / ต่อท่าน   ชําระทีWสนามบินก่อนออกเดินทาง 

 

 

 

อัตราค่าบริการนีMรวม 

R ค่าตัhวเครืGองบินไป-กลบั ตามรายการทีGระบุ  (ท่านสามารถนาํสัมภาระ ขึ:นเครืGองได ้7 กก.)    

R ค่าภาษีสนามบิน  
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R ค่ารถรับ-ส่ง นาํเทีGยวตามรายการ 

R ค่าโรงแรมทีGพกัตามทีGระบุในรายการ พกัห้องละ 2 ท่าน  

R ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีGต่างๆ ตามรายการทีGระบุ  

R ค่าอาหารตามทีGระบุในรายการ    

R ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถิGนคอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

R ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท  (เงืGอนไขตามกรมธรรม์) 
 

 

อัตราค่าบริการนีM ไม่ รวม 

T ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีGระบุ เช่น ค่าทาํหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศพัท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด 

      ค่ามินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครืGองดืGมทีGสัGงเพิGมนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทวัร์ก่อนการใชบ้ริการ) 

T ค่านํMาหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครืWอง 

T ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 500  บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน  

T กรณีทีWลูกค้าเป็นชาวต่างชาติ  ต้องชําระเพิWม ท่านละ 500 บาท 

T กรณีเด็กทีWมีอายุ 0 - 2 ปี(Infant) ชําระค่าทัวร์ 50 % จากราคาทัวร์ของผู้ใหญ่ แต่ไม่เก็บค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ  

T ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึMนอยู่กับความพึงพอใจของท่าน 

T ค่าภาษีมูลค่าเพิGม 7% และภาษีหัก ณ ทีGจ่าย 3% 

  

เงืWอนไขการให้บริการ 

ในการจองทวัร์กรุณา ชําระค่าทัวร์เต็มจํานวน พร้อมส่งสําเนาบตัรประชาชน หลงัจากทาํการจองทวัร์ 3 วนั  หากไม่ชาํระตามทีGบริษทักาํหนด ขออนุญาต

ตดัทีGนัGงเพืGอให้ลูกคา้ท่านอืGนทีGรอทีGนัGงอยู่โดยอตัโนมติั  เมืGอท่านชาํระเงินค่าทวัร์เรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัฯถือว่าท่านยอมรับเงืGอนไขและขอ้ตกลงต่างๆทีG

ไดร้ะบุไวท้ั:งหมดนี:แลว้ 

การยกเลิก 

** เนืWองจากราคาทัวร์นีMเป็นราคาโปรโมชัWน ตัhวเครืWองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100%  เมืGอจองและชําระเงินแล้ว  ไม่สามารถยกเลิก,เลืGอน,

เปลีGยนผูเ้ดินทาง,ขอคืนเงินทุกกรณี  และเมืGอท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึGงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า

ท่านสละสิทธ̂ิไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจาํคืนไม่ว่ากรณีใดทั:งสิ:น.  

หมายเหตุ 

1.บริษทัขอสงวนสิทธ̂ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีGมีนักท่องเทีGยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน เทีGยวบิน,ราคาและรายการอาจมีการเปลีGยนแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

2.บริษทัฯ มีสิทธ̂ิทีGจะเปลีGยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี:  เมืGอเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

3.รายการท่องเทีGยว โรงแรมทีGพกั สามารถเปลีGยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสําคญั 

4.บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทีGเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวตัิและอืGนๆทีGอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯหรือ

ค่าใชจ่้ายเพิGมเติมทีGเกิดขึ:นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาํร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบตัิเหตุต่างๆ 

5.ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั:งสิ:นหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีทีGท่านถูกปฏิเสธ การเขา้

หรือออกเมืองจากเจา้หน้าทีGตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าทีGกรมแรงงานทั:งจากไทย และต่างประเทศซึGงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

6.หากไม่สามารถไปเทีGยวในสถานทีGทีGระบุในโปรแกรมได ้อนัเนืGองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั:งสิ:น 

แต่ทั:งนี:ทางบริษทัฯจะจดัหารายการเทีGยวสถานทีGอืGนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ̂ิการจดัหานี:โดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหน้า 

7.ราคานี: คิดตามราคาตัhวเครืGองบินในปัจจุบนั หากราคาตัhวเครืGองบินปรับสูงขึ:น บริษทัฯ สงวนสิทธ̂ิทีGจะปรับราคาตัhวเครืGองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 

8.ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั:งสิ:น หากท่านใช้บริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทีGยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื:อ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอย่าง ทาง

บริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
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9.ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั:งสิ:น หากเกิดสิGงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตัิเหตุทีGเกิดจากความประมาทของตวันกัท่องเทีGยวเอง 

10.เนืGองจากตัhวเครืGองบินเป็นตัhวราคาพิเศษ เมืGอออกตัhวไปแล้วในกรณีทีGท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตัhวเครืGองบินไม่สามารถนํามา

เลืGอนวนัหรือคืนเงินได ้ 

11.มคัคุเทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอาํนาจในการให้คาํสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้ แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอาํนาจของบริษทักาํกบัเท่านั:น 

12.เมืGอท่านตกลงชาํระเงินไม่ว่าทั:งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเงืGอนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทีGไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั:งหมด 

 

 


