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วันแรก
20.00 น.
20.30 น.

วันที่สอง

กรุงเทพฯ • ปั๊มนํ้ามัน ปตท วิภาวดี

 (-/-/SET BOX)

พร้อมกันที่ โดยมีเจ้าหน้าที่อํานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
*จุดนัดพบ ปั้มนํ้ามัน ปตท วิภาวดี (ตรงข้าม มหาวิทยาลัยหอการค้า)*
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จังหวัดหนองคาย โดยรถบัสปรับอากาศ
*บริการอาหารกล่องพร้อมเครื่องดื่มบนรถ

อุดรธานี • วัดป่ าภูกอ้ น • หนองคาย • วัดผาตากเสื้ อ+SKYWALK • วัดโพธิ์ชยั (หลวงพ่อพระใส)
• ศาลาแก้วกู่
 (เช้า/กลางวัน/เย็น)
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เช้า
09.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร
เดินทางถึง วัดป่ าภูกอ้ น อําเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี วัดสวยท่ามกลางผืนป่ าตั้งอยู่ในเขตป่ าสงวนแห่ งชาติ
ป่ านายูงและป่ านํ้าโสม เป็ นสถานที่ท่ีสงบเหมาะแก่การบําเพ็ญภาวนาของพระสายกรรมฐาน พระวิหารที่
สวยงามสะดุดตามีลักษณะเป็ นสถาปั ตยกรรมไทยประยุกต์ส มัยรัตนโกสินทร์ มีประตูทางเข้ าออกวิหาร 3
ด้ าน ภายในถูกตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา แฝงไปด้ วยเรื่องราวคําสอนของพระพุทธเจ้ า รอบผนังภายใน
วิ ห ารตกแต่ ง อย่ า งสวยงามด้ ว ย ภาพพุท ธประวัติ แ ละภาพทศชาติ ตกแต่ ง เป็ นภาพปั้ น นู น ตํ่า หล่ อ ด้ วย
ทองแดงจํา นวน 22 ช่ อง ซึ่งเป็ นภาพของพระพุทธเจ้ า ในองค์ชาติต่า งๆ 10 ชาติ ภายในวัดมีพ ระบรม
สารีริกธาตุบ รรจุ ในพระเกศพระร่วงโรจน์ศรีบูรพา
นําท่านสักการะองค์พระพุทธรูปหินอ่อนกราบขอพร
เพื่อความเป็ นสิริมงคล

จากนั้น

ออกเดิน ทางสู่อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ลัด
เลาะเลียบลํานํ้าโขงมุ่งสู่ วัดผาตากเสื้ อ ซึ่งตั้งอยู่บน
ยอดเขาเป็ นวัดที่มีทิวทัศ น์ส วยงามมาก มองจากบน
หน้ า ผาลงมาเห็นแม่ นํ้า ฝั่งประเทศลาวไหลมาบรรจบ
แม่ นํ้ า โขงเกิ ด เป็ นดอนที่ ส วยงามมาก ภายในวั ด มี
ธรรมชาติท่สี มบูรณ์ สามารถเดินเลาะตามหน้ าผาเพื่อ
ชมธรรมชาติและทิวทัศน์ท่สี วยงามได้ จุดไฮไลท์ที่โด่ง
ดัง่ คือ Sky Walk ที่วัดผาตากเสื้อแห่ งนี้มมีทางเดินกระจกใสรูปทรงเกือกม้ า โดยยื่นออกไปทางหน้ า ผา
ทางเดินมีลักษณะโปร่งใสสามารถมองทะลุลงไปเบื้อง
ล่างได้ เป็ นสกายวอร์คกระจกใสแห่งแรกของไทย
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
นํา ท่า นชมและสักการะ วัดโพธิ์ ชัย หลวงพ่อ พระใส
( Wat Pho Chai) เป็ นพระพุทธรูปสํา คัญ คู่ เ มือ ง วัด
โพธิ์ ชั ย เป็ นพระอารามหลวงในเขตเทศบาลเมื อ ง
หนองคา ย เป็ นที่ ป ร ะดิ ษ ฐ า นหล วงพ่ อพ ระใส
พระพุทธรูปขัดสมาธิราบ ปางมารวิชัย หล่อด้ วยทอง

กลางวัน
บ่าย
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จากนั้น

เย็น
คํา่
วันที่สาม
เช้า
จากนั้น

สีสุก หน้ าตักกว้ าง 2 คืบ 8 นิ้ว ส่วนสูงจากพระชงฆ์เบื้อล่างถึงยอดพระเกศ ๔ คืบ ๑ นิ้วของช่างไม้ มีลักษณะ
งดงาม
นํา ท่ า นเยี่ ย มชม ศาลาแก้วกู่ (Sala Kaeo Ku) หรือ วัดแขก ตั้ ง อยู่ ห่ า งจากตั ว เมื อ งหนองคายประมาณ 3
กิโลเมตร หรือที่ร้ ูจักกันในนามวัดแขก สถานที่ซ่ึงคล้ ายพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ งแสดงรูปปั้นทางศาสนาแห่ ง นี้
โดยเกิดจากแรงบันดาลใจของหลวงปู่ บุญเหลือ สุรีรัตน์ นักบวชชาวลาวซึ่งได้ สร้ างสถานที่แห่งนี้เมื่อราวปี
พ.ศ. 2521 เพื่อเผยแผ่หลักศาสนาไม่ว่าจะพุทธ คริสต์ อิสลาม ฮินดู ผ่านประติมากรรมฝี มือช่างท้องถิ่น ซึ่ง
รูปร่างลักษณะล้ วนแต่เกิดจากจินตนาการของหลวงปู่ โดยไม่ใช้ แบบร่างใด ๆ มีท้งั พระพุทธรูปปางต่าง ๆ รูป
เทพฮินดูต่าง ๆ รูปปั้นเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ รูปปั้นเล่าเรื่องรามเกียรติ์และตํานานพื้นบ้ าน ส่วนอาคารศาลา
แก้ วกู่ ภายในจัดเก็บวัตถุโบราณ พระพุทธรูปโบราณลํา้ ค่า

บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร พิเศษ! เมนู อาหารไทยจากปลาแม่น้ าํ โขงร้านดัง
เข้าสู่ที่พกั โรงแรมอมันตา / โรงแรมคริสตัล หนองคาย หรือระดับเทียบเท่า
หนองคาย • อุดรธานี • วัดศิริสุทโธ ป่ าคําชะโนด • ศูนย์วฒ
ั นธรรมไทยจี น ศาลปู่ -ย่า •
ร้านขายของฝากวีทีแหนมเนือง • กรุงเทพฯ
 (เช้า/กลางวัน/-)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําทุกท่านชมดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ วัดศิริสุทโธ วังนาคินทร์ ป่ าคําชะโนด ที่น่เี ป็ นป่ าที่มีลักษณะเหมือน
เกาะกลางนํา้ ในอ่างเก็บนํา้ กุดขาม เต็มไปด้ วยต้ นชะโนดซึ่งเป็ นพืชจําพวกปาล์ม ป่ าคําชะโนดเป็ นสถานที่ ๆ
ปรากฏในตํานานพื้นบ้ าน เชื่อว่าเป็ นที่สิงสถิตของพญานาค เจ้ าปู่ ศรีสุทโธ เจ้ าย่าศรีประทุมมา ภายในป่ าชะ
โนดมีบ่อนํา้ อยู่ตรงกลางเกาะเรียกว่า บ่อคําชะโนด เป็ นนํา้ ใต้ ดินที่พ่งุ ไหลซึมตลอดเวลา ให้ ท่านได้ กราบขอ
พรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองและบังเกิดโชคลาภวาสนา
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กลางวัน
จากนั้น

22.00 น.

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
เดินทางเข้ า เยี่ยมชม ศู น ย์วฒ
ั นธรรมไทยจี น และ ศาลเจ้าปู่ -ย่า ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอุดรธานี บริเวณ
เดียวกันกับศาลเจ้ าปู่ ย่า มีการออกแบบตกแต่งสวน แบบในแนวสวนจีนที่มีความวิจิตรตระการตาภายใต้ ช่ือ
“สวนคุณธรรมพันปี 24 กตัญ�ู” สถานที่ตกแต่งโดยจําลองบรรยากาศแบบจีน เหมือนยกเมืองจีนมาไว้ ใจ
กลางอุดร โดยสร้ า งขึ้นเพื่อเชิดชูองค์เจ้ า ปู่ เจ้ า ย่ า ที่เป็ นที่เคารพและศรัทธาของชาวอุดรธานีและจังหวัด
ใกล้ เ คี ย ง อี ก ทั้ง เป็ นแหล่ ง ในการสืบ สานวัฒ นธรรม
ประเพณีอันดีงามของชาวจีนที่อพยพจากประเทศจีน
มาพึ่ ง พระบรมโพธิ ส มภารในจั ง หวั ด อุ ด รธานี เป็ น
สถานที่ส งบ เย็นสบาย เเละสวยงามมาก จากนั้ น นํา
คณะเดินทางต่อไปยัง ร้านขายของฝากวีทีแหนมเนือง
ให้ ท่า นได้ เลือกซื้อของฝากขึ้นชื่อของจังหวัดอุดรธานี
ไม่ว่าจะเป็ น แหนมเนือง กระยอทอด กระยอสด หมูยอ
เมี่ยงพันหอม กุ้งพันอ้ อย และอื่นๆ อีกมากมาย ได้
เวลาอันสมควรนําทุกท่านออกเดินทางกลับยังกรุงเทพมหานคร
**อิสระอาหารเย็น ณ ร้านอาหารศูนย์ของฝากระหว่างทาง**
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจมิรูล้ ืม
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อัตราค่ าบริ การและเงื่อนไขรายการท่ องเที่ยว
พีเรียดเดินทาง

รถ

จํ านวน

เวลานัด
หมาย

ราคาต่อท่าน
(คณะเดินทาง 25-30 ท่าน)

พักเดี่ยว
ชําระเพิ่ม

28-30 ส.ค. 63 (ศุกร์-อาทิตย์)

รถบัสปรับอากาศ

30+1

04.30 น.

3,599.-

500

25-27 ก.ย. 63 (ศุกร์-อาทิตย์)

รถบัสปรับอากาศ

30+1

04.30 น.

3,699.-

500

9-11 ต.ค. 63 (ศุกร์-อาทิตย์)

รถบัสปรับอากาศ

30+1

04.30 น.

3,699.-

500

11-13 ต.ค. 63 (อาทิตย์-อังคาร)

รถบัสปรับอากาศ

30+1

04.30 น.

3,799.-

500

13-15 พ.ย. 63 (ศุกร์-อาทิตย์)

รถบัสปรับอากาศ

30+1

04.30 น.

3,699.-

500

27-29 พ.ย. 63 (ศุกร์-อาทิตย์)

รถบัสปรับอากาศ

30+1

04.30 น.

3,599.-

500

5-7 ธ.ค. 63 (เสาร์-จันทร์)

รถบัสปรับอากาศ

30+1

03.00 น.

3,799.-

500

10-12 ธ.ค. 63 (พฤหัสฯ-เสาร์)

รถบัสปรับอากาศ

30+1

04.30 น.

3,799.-

500

25-27 ธ.ค. 63 (ศุกร์-อาทิตย์)

รถบัสปรับอากาศ

30+1

04.30 น.

3,699.-

500
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อัตราค่าบริการรวม

อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรื อเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่ารถรับ-ส่ งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่าไกด์และหัวหน้ าทัวร์ นําเที่ยวตามรายการ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่ าประกันอุบัติเหตุและค่ ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้ รับอุบัติเหตุระหว่าง
การเดินทาง ไม่ค้มุ ครองถึงการสู ญเสียทรัพย์สินส่ วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจําตัวของผู้เดินทาง

อัตราค่าบริการไม่ รวม

ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์ เน็ต, มินิบาร์ , ซักรีด ที่ไม่ ได้
ระบุไว้ในรายการ
ค่าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่าช้ าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธ
ไม่ให้ ออกและเข้าเมือง จากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 200 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)

เงื่อนไขการสํ ารองที่นั่งกรุณาอ่านรายละเอียดให้ ครบถ้ วนก่ อนทําการจองหากท่ านชําระเงินแล้วจะถือว่าท่ าน
ยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวทั้งหมดและไม่ สามารถเรียกร้ องใดๆได้ ทุกกรณี

การจองทัวร์ :

เงื่อนไขการสํ ารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์

• กรุณาจองทัวร์ ล่วงหน้ าก่อนการเดินทางและชําระค่าทัวร์ เต็มจํานวน

กรณียกเลิก :

• แจ้ งยกเลิกหรื อเลื่อนวันเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง

• แจ้ งยกเลิกหรื อเลื่อนวันเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน

: หักค่าใช้ จ่ายจริงที่เกิดขึน
้ อาทิ ค่ามัดจํารถบัสปรับ
อากาศ , รถตู้ VIP, ค่าโรงแรมที่พัก ,ค่าอาหาร ,
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการ
: ยึดเงินค่ าทัวร์ 50% และ หักค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ
ค่ า มัดจํา ตั๋ว เครื่ อ งบิน , รถตู้ VIP, รถบัส , ค่ า วีซ่ า , ค่ า
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โรงแรมที่พัก , ค่ าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยว ,
ค่าบริการ
หมายเหตุ : หากท่ านยกเลิกการเดินทางแต่ สามารถหาผู้โดยสายมาสํ ารองแทนที่ได้ หรื อทางทัวร์ เปิ ดขายและมีก าร
สํารองที่นั่งแทนได้ ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะคืนเงินค่าทัวร์ ให้ เต็มจํานวน
• ในกรณีชําระค่าทัวร์ เต็มจํานวนแล้ว แจ้ งยกเลิกหรื อเลื่อนวันเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน ทางบริษท
ั ฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงิน
ค่าทัวร์ ท้งั หมดโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆทั้งสิ้น

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ เป็ นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551

กรณีจองทัวร์ วันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ,วันหยุดยาวต่ อเนื่อง และได้ มีการแจ้ งยกเลิกทัวร์
ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค่ าทัวร์ ท้ังหมด โดยไม่ มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
กรณีเจ็บป่ วย :

• กรณีเจ็บป่ วย จนไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทําการเลื่อน
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้งั นี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้ จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางได้ตาม
ความเป็ นจริง
• ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้ าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

เงื่อนไขอื่น ๆ :

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้ จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้ คณะเดินทางไม่ครบตาม
จํานวนที่บริษัทฯ กําหนดไว้ (25-30 ท่ าน) เนื่ องจากเกิดความเสี ยหายต่ อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกัน บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน

รายละเอียดเพิ่มเติม

 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 พาหนะ , ราคา และ รายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดิน
ทางเป็ นสําคัญ
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้ าจาก การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล ซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรื อเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิด
เหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
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 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเทีย่ ว (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์ )
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ ,เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่อน
เดินทางเรียบร้ อยแล้วเป็ นการชําระเหมาขาด
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

 ข้ อแนะนําสํ าหรับการเดินทาง ในช่ วงภาวะ โควิด 19

1).ต้องสวมหน้ ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
2).ต้องล้างมือบ่ อย ๆ และหลีกเลี่ยงในพื้นที่แออัด
3).ต้องปฏิบัติบัติตามกฎ และคําแนะนําของแต่ละพื้นที่ท่องเที่ยว

** ก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่ องแท้ แล้วจึงมัดจําเพื่อประโยชน์ ของท่ านเอง*

