
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ- สนามบนิอุดรธาน ี- บงึกาฬ - ถ า้นาคา - บงึโขงหลง - ศาลปู่ ออืลอืนาคราช - ถนนคน

เดนิบงึกาฬ 

 

04.30 น. พรอ้มกันที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 เพือ่เตรยีมตัวเดนิทาง และผ่านขัน้ตอนการเชค็อนิ 

07.30 น. บินลัดฟ้าสู่ สนามบนิอุดรธานี โดยสายการบิน THAI VIETJET เที่ยวบินที่ VZ200 (ใชร้ะยะเวลาเดินทาง

โดยประมาณ 1 ชัว่โมง 10 นาท)ี  

จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3 ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่งท ัง้ขาไปและขากลบั 

(ไมร่วมน า้หนกักระเป๋าส าหรบัโหลดใตท้อ้งเครือ่ง และสามารถถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กก./ทา่น หากทา่น

ตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่) 

**หมายเหต:ุ เทีย่วบนิและประเภทเครือ่งบนิอาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัประกาศของทางสายการบนิ** 

 
08.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิอุดรธาน ีหลังจากรับกระเป๋าเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้ จากนัน้น าทา่นเดนิทางโดยรถตูว้ไีอพ ีน าทา่น

เดนิทางสู ่จงัหวดับงึกาฬ (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 3 ชัว่โมง) น าท่านเดนิทางสู ่น าชมและถ่ายภาพ บงึ

โขงหลง ทะเลสาบขนาดใหญ่ทีเ่ป็นพืน้ทีอ่นุรักษ์พันธุน์ก โดยเฉพาะนกน ้าทีย่า้ยถิน่เขา้มาในชว่งฤดหูนาว ทัง้หา่นป่า 

นกเป็ดน ้า นกยาง นกกระเต็น มจีุดดูนกอยูด่อนสวรรค ์เป็นแหลง่พักผ่อนและชมววิทวิทัศน์ มองเห็นภูลังกาเป็นฉาก

หลัง จากนัน้ คณะถา่ยภาพคูก่ับ ศาลปู่ ออืลอืนาคราช พญานาคผูถ้กูสาบแหง่บงึโขงหลง 

กลางวนั            บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

น าท่านเดนิทางไปยัง ถ า้นาคา เป็นถ ้าทีต่ัง้อยู่ใน

เขตพื้นที่ อุทยานแห่งชาตภิูลังกา อ าเภอบงึโขง

หลง จังหวัดบงึกาฬ ค่ะ โดยตัง้อยูใ่กลก้ับ วัดถ ้าชัย

มงคล ความสวมงามของที่นี่ก็คือ รูปทรงของหนิ

ขนาดใหญ่  ที่มีรูป ร่ างคล า้ยกับ  งูยั ก ษ์  หรือ 

พญานาค และท าใหถ้ ้าแหง่นี้ เป็นแหล่งทอ่งเทีย่ว

อกีแห่งส าหรับคนทีช่อบธรรมชาต ิและเรือ่งลกึลับ  

ภายในถ ้า จะพบกับหนิทีม่รีปูรา่งคลา้ยกับล าตัวของ

พญานาค ซึง่ดูๆไปจะคลา้ยๆ กับเกล็ดของงูขนาด

ใหญ่ และปกคลุมไปดว้ยมอสสีเขียว ดูสวยงาม 

แปลกตา และก็น่าพศิวงดว้ยเชน่กัน นอกจากนี้ ยังมี

การพบหนิทีม่ลีักษณะเหมอืนเป็นสว่นหัวของงูยักษ์

ในบรเิวณทีไ่มไ่กลกันมากจากตัวถ ้าอกีดว้ย เป็นการ

ท่องเที่ยวดูธรรมชาตทิีท่ีส่รา้งสรรค์ความแปลกตา 

สวยงาม และลกึลับ น่าคน้หาเป็นทีส่ดุ เสน้ทางส าหรับการเดนิ ระยะทางประมาณ 2 กโิลเมตร โดยทางเดนิเป็นทางเดนิ

ดนิสลับกับบันได และมบีางชว่งจะตอ้งดงึเชอืก เสน้ทางเดนิป่าชัดเจนมป้ีายบอกทางและมเีจา้หนา้ทีป่ระจ าจุดต่างๆ

เพือ่แนะน าและรักษาความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่ว 

ขอ้แนะน าส าหรบั ถ า้นาคา 

- ควรแตง่การใหพ้รอ้มส าหรับเดนิป่า  

- ควรเตรยีมน ้าดืม่อย่างนอ้ย 2 ขวด /เกลอืแร่ /กระเป๋าสะพายหลัง หรอืกระเป๋าทีไ่ม่ตอ้งใชม้อืหิว้ /ยาดม /ยาหม่อง  

และผลติภัณฑป้์องกันยงุ /ถงุมอื /เสือ้กันฝนขึน้อยูก่ับสภาพอากาศ 

- ในกรณีส าหรับผูส้งูอายุ หากร่างกายไม่แข็งแรง มโีรคประจ าตัว โดยเฉพาะความดันโลหติสงู เบาหวาน โรคหัวใจ 

หรอืโรคไขขอ้ ไมแ่นะน า 

 

** หา้มน ากระดาษทชิชู ่หลอดดดูน ้า ถงุพลาสตกิ กลอ่งโฟม ดอกไมธ้ปูเทยีนเครือ่งเซน่ไหว ้ขึน้เขาโดยเด็ดขาด ** 

** เตรยีมเงนิ 100 บาท เพือ่ลงทะเบยีนมัดจ าขยะทีด่า่นทางขึน้คะ่ ** 



 

 

น าทกุทา่นเพลดิเพลนิไปกบั ถนนคนเดนิบงึกาฬ ซึง่จะมกีารจ าหน่ายสนิคา้ทีไ่มท่ าลายสิง่แวดลอ้ม งานหัตถกรรม 

งานศลิปะ สนิคา้หายาก และสนิคา้ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ และสว่นของลานกจิกรรมมกีารสง่เสรมิกลุม่นักเรยีน นักศกึษาให ้

แสดงความสามารถทางดนตร ีเปิดใหบ้รกิารวันศกุร-์เสาร ์ตัง้แตเ่วลา 16.00-21.00 น. 

            ** เพือ่ความเพลดิเพลนิในการทอ่งเทีย่ว ใหท้า่นอสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั ** 

พกัที ่ THE ONE HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่เดยีวกนั  

 

วนัทีส่อง เขาสามวาฬ - ภูทอก - หนองคาย - วดัผาตากเสือ้ - SKYWALK - วดัโพธิช์ยั - อุดรธาน ี- วดัป่าภูกอ้น - 

ถนนคนเดนิอุดรธาน ี

04.30 น. ตืน่เชา้ ชมพระอาทติยข์ ึน้ ณ จุดชมววิหนิสามวาฬ โดยรถของชาวบา้นทอ้งถิน่ หนิสามวาฬ มลีักษณะเป็นหนิขนาด

ใหญ่ตดิหนา้ผาสงู แยกตัวเป็น 3 กอ้น มอีายปุระมาณ  75 ลา้นปี เมือ่มองดจูากมุมสงูในระยะไกล หนิสามกอ้นนี้จะดู

คลา้ยกับฝูงครอบครัววาฬ ทีป่ระกอบดว้ยพ่อวาฬ แมว่าฬ และลกูวาฬ ซึง่เรยีกตามขนาดของหนิแตล่ะกอ้น พรอ้มน า

ทา่นชมพระอาทติยข์ ึน้ หากอากาศดเีราจะไดส้ัมผัสทะเลหมอกอยา่งสวยงาม จากนัน้ อสิระใหท้า่นถา่ยภาพแหง่ความ

ประทับใจตามอัธยาศัย ณ จุดชมววิผาถ ้าฤๅษี จากนัน้ คณะเดนิทางสู ่ก าแพงภูสงิห ์น าคณะกราบนมัสการ หลวงพ่อ

พระสงิห ์ส ิง่ศักดิส์ทิธิ ์ของภูสงิห ์ณ ลานสงิหห์มอบ ซึง่มกีอ้นหนิลักษณะคลา้ยสงิห์ก าลังหมอบอยู่ จนไดเ้วลาอัน

สมควร คณะเดนิทางกลับสูท่ีพั่ก 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 น าท่านเดนิทางไปยัง วดัเจตยิาศรวีหิาร หรอืวดัภูทอก ตัง้อยู่ใน

บา้นค าแคน ต าบลนาสะแบง จ.บงึกาฬ โดยมีพระอาจารยจ์วน กุล

เชฏโฐ เป็นผูก้่อตัง้ ภูทอก ภาษาอสีานแปลว่าภูเขาที่โดดเดีย่ว ภู

ทอกนัน้ม ี2 ลกู คอืภทูอกใหญ่และภทูอกนอ้ยสว่นทีนั่กแสวงบญุและ

นักทอ่งเทีย่วทั่วไป โดยสามารถชมไดค้อืภทูอกนอ้ย สว่นภทูอกใหญ่

อยูห่า่งออกไป ยังไมเ่ปิดใหนั้กทอ่งเทีย่วชม ซึง่เป็นจุดเริม่ตน้การเดนิ

เทา้ขึน้สูย่อดภทูอก จุดเดน่ของภทูอกก็คอืสะพานไมแ้ละบันไดขึน้ชม

ทัศนียภาพรอบๆ ภูทอก โดยใชเ้พยีงแรงงานคนสรา้งบันได เวยีนไป

มารอบภูทอกแบบ 360 ซึง่มทีัง้หมด 7 ชัน้ ใชเ้วลาในการก่อสรา้ง

นานถงึ 5 ปีเต็มจากชัน้ 1-7 จะมบีันไดไมใ้หเ้ดนิแบบ ตรงทอดยาว

จนถึงจุดสูงสุดของยอดภูทอก และตั ้งแต่ชั ้นที่ 3 เ ป็นตน้ไป

นักท่องเทีย่วสามารถเดนิชม แบบสะพานเวยีนรอบเขาซึง่จะ ไดเ้ห็น 

มุมมองที่แตกต่างไปเรื่อย ๆ  บันไดที่ทอดขึ้นสู่ยอดภูทอกนี้

เปรยีบเสมอืนเสน้ทางธรรมทีน่อ้มน าสัตบรุุษใหพ้น้โลกแหง่โลกยีะ สู่

โลกแห่งโลกุตระหรือโลกแห่งการหลุดพน้ดว้ยความเพียรพยายาม

และมุง่มั่น ภทูอก  

 

 

 



 

 

 จากนั้นน าท่านเดินทางต่อไปยัง หนองคาย (ใชร้ะยะเวลา

เดนิทางโดยประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาท)ี จากนั้นน าท่านไปยัง 

วดัผาตากเสือ้ และ SKYWALK เป็นวัดที่มีววิทิวทัศน์สวยงาม 

มองจากบนผาลงมามองเห็นความเป็นอยู่ของชาวไทย-ลาว 

ภายในวัดมธีรรมชาตทิีอ่ดุมสมบรูณ์ สามารถเดนิลัดเลาะตามหนา้

ผาเพือ่ชมธรรมชาตแิละ ทวิทัศน์ทีส่วยงาม ทีวั่ดมชีือ่วา่  “วดัผา

ตากเสือ้” เป็นวัดแห่งหนึ่งทีน่อกจากจะเป็นสถานทีป่ฏบิัตธิรรม

แลว้ยังเป็นจุดชมววิที่สวยงาม เนื่องจากเป็นตัง้อยู่ทีส่งูบนยอด

เขาสูง หากขึน้ไปบนผาจะเห็นว่ามีวิวที่สวยงามสามารถที่จะ

มองเห็นดา้นลา่งทัง้ฝ่ังไทย ซึง่เป็นอ าเภอสงัคมและทางฝ่ังลาว

ทีม่แีม่น ้าโขงกัน้อยู่ หากไปชว่งหนา้หนาวทีผ่าแหง่นี้เป็นอกีจุด

หนึ่งมีทะเลหมอกดว้ย ภาพวิวจะพบกับเขาต่างๆที่เก ิดขึ้น

สลับซบัซอ้นและมแีมน่ ้าสวยงาม 

กลางวนั            บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

 น าทา่นเดนิทางสู ่วดัโพธิช์ยั (พระอารามหลวง) จากเดมิชือ่ “วดัผผีวิ” เนื่องจากวัดนี้เคยใชเ้ป็นทีเ่ผาผีหรอืเผาศพ 

และว่ากันวา่มผีีดุ ซ ึง่ต่อมาไดเ้ปลีย่นชือ่ใหม่เป็นวัดโพธิช์ยั ในสมัยรัตนโกสนิทรแ์ลว้จงึยกฐานะขึน้มาเป็น พระอาราม

หลวงชัน้ตรี ชนิดสามัญ เมื่อวันที่ 24 สงิหาคม พ.ศ. 2524 ปัจจุบันเป็นสถานที่ประดษิฐาน “หลวงพ่อพระใส” 

พระพทุธรปูขัดสมาธริาบปางมารวชิยั ทีห่ลอ่ดว้ยทองสกุอันเป็นเนื้อทองค าถงึ 92 เปอรเ์ซ็นต ์ซึง่มพีระพทุธลักษณะอัน

งดงามอยา่งมาก โดยมตี านานทีเ่ลา่สบืกันมาถงึประวัตขิองหลวงพอ่พระใสวา่สรา้งขึน้โดยพระธดิา 3 องค ์ของพระไชย

เชษฐาธริาช กษัตรยิแ์หง่ลา้นชา้งซึง่ไดห้ล่อพระพุทธรปูขึน้ 3 องค ์และขนานนามพระพุทธรปูตามนามของตนเองไว ้

ดว้ยวา่  “พระสกุ” ประจ าพระธดิาคนโต “พระเสรมิ” ประจ าพระธดิาคนกลาง และ “พระใส” ประจ าพระธดิาคนสดุทอ้ง 

ซึง่มขีนาดลดหลั่นกันตามล าดับ  

น าท่านเดนิทางไปยัง วดัป่าภูกอ้น ตัง้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาตป่ิานายงูและป่าน ้าโสม บา้นนาค า ต าบลบา้นกอ้ง 

อ าเภอนายงู จังหวัดอดุรธานี เป็นทีท่ีเ่ต็มไปดว้ยธรรมชาต ิมตีน้ไม ้ล าธาร สตัวป่์า และตน้ไมน้านาชนดิ วหิารของวัดป่า

ภกูอ้น งดงาม ตระการตาแกนั่กทอ่งเทีย่วชาวไทยและตา่งชาต ิโดยพระวหิารมลีักษณะเป็นสถาปัตยกรรมไทยประยกุต์

สมัยรัตนโกสนิทร ์ทีม่ปีระตูทางเขา้ออกวหิาร 3 ดา้น ภายในวหิารจะถูกตกแตง่อย่างงดงามเป็นอยา่งมากทเีดยีว โดย

จะแฝงไปดว้ยเรือ่งราวค าสอนของพระพทุธเจา้ รอบๆทั่วผาผนังมภีาพพทุธประวัตแิละภาพทศชาต ิมกีารตกแตง่รปูแบบ

ภาพป้ันนูนต ่า หล่อดว้ยทองแดง ซึง่เป็นภาพของพระพุทธเจา้ในองคช์าตทิัง้ 10 ชาต ิดา้นบนของทุกภาพจะถูก

แกะสลักดว้ยบทสวดอติปิิโสชอ่งละท่อนดว้ยสเีขยีวเขม้บนพืน้หนิอ่อนสขีาว ถอืว่าเป็นผนังวหิารทีม่เีอกลักษณ์งดงาม

ยิง่นัก 

 

น าทา่นเพลดิเพลนิ ถนนคนเดนิอุดรธาน ีซ ึง่จะมกีารจ าหน่ายสนิคา้ทีไ่มท่ าลายสิง่แวดลอ้ม งานหัตถกรรม งานศลิปะ 

สนิคา้หายาก และสนิคา้ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ และสว่นของลานกจิกรรมมกีารสง่เสรมิกลุม่นักเรยีน นักศกึษาใหแ้สดง

ความสามารถทางดนตร ีเปิดใหบ้รกิารวันศกุร-์เสาร ์ตัง้แตเ่วลา 16.00-21.00 น. 

            ** เพือ่ความเพลดิเพลนิในการทอ่งเทีย่ว ใหท้า่นอสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั ** 



 

 

พกัที ่ BROWN HOUSE HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่เดยีวกนั เป็นโรงแรมสไตลอ์สีาน ไดร้บัแรงบนัดาลใจจากบา้น

ไมเ้กา่ทางทศิตะวนัออกเฉยีงเหนอื มนิมิอลลสิตต์ามวถิกีารด ารงชวีติของคนในทอ้งถิน่และด ัง้เดมิของชาว

อสีาน 

 

 
 

วนัทีส่าม เกาะค าชะโนด - พพิธิภณัฑอ์ุดรธาน ี- วดัโพธสิมภรณ ์- สนามบนิอุดรธาน ี- สนามบนิสุวรรณภูม ิ

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

น าทา่นเดนิทางไปยัง เกาะค าชะโนด เชือ่กันวา่เป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิแ์ละดนิแดนลีล้ับ จุดเชือ่มตอ่ระหวา่งเมอืงบาดาล

และโลกมนุษย ์สถานทีแ่ห่งนี้ปรากฏในต านานพืน้บา้นทีเ่ชือ่กันวา่เป็นทีส่งิสถติของพญานาคราชปู่ ศรสีทุโธ และองค์

แม่ศรีปทุมมานาคราชเทว ีและสิง่ลีล้ับต่างๆ เป็นทีย่ดึเหนี่ยวจติใจรวมศรัทธาของคนในจังหวัดอุดรธานีและอสีาน

ตอนบน ค าชะโนดมลีักษณะเป็นเกาะลอยน ้า เมือ่เขา้มาถงึภายในพืน้ที่ของค าชะโนด จะรูส้กึไดถ้งึความร่มรืน่ ร่มเย็น 

เพราะปกคลมุไปดว้ยตน้ชะโนดทั่วบรเิวณ ใหท้า่นไดก้ราบไหวศ้าลเจา้ปู่ ศรสีทุโธขอโชค ขอพร ขอลาภ ตามอัธยาศัย 

**ค าแนะน าการสกัการะบูชา** 

บรเิวณดา้นหนา้ทางเขา้เกาะค าชะโนด มรีา้นใหจ้ าหน่ายบายศร ี

หรอืเครือ่งถวายตา่งๆ จากนัน้เมือ่เดนิเขา้ไปยงัเกาะค าชะโนดมี

จุดไหวส้กัการะตา่งๆ ดงันี ้

- จุดที ่1  ศาลาท าพธิทีีม่รีปูป้ันของพอ่ปู่ ศรสีทุโธ 

และแมย่า่ศรปีทมุมา (บรเิวณจุดนีจ้ะมพีอ่พราหมณ์

คอยใหค้ าแนะน าในการท าพธิ)ี 

o ส าหรับทา่นใดทีต่อ้งการบน หรอืขอพร

ใหพ้อ่ปู่ แมย่า่ชว่ยเหลอืในเรือ่งตา่งๆ ทาง

ดา้นขวาของศาลาท าพธิ ีจะมเีจา้หนา้ที่

คอยใหค้ าแนะน า นอกจากนี้ส าหรับทา่น

ทีต่อ้งการบน และขอพรสามารถรับชดุบน

ไดท้ีจุ่ดใหบ้รกิาร โดยท าบญุตามก าลังทรัพยข์องทา่น  

หมายเหต:ุ ชดุบน ประกอบไปดว้ย จานใสด่อกดาวเรอืง เทยีน ใบเขยีนค าบนหรอืค าอธษิฐาน

ของทา่น จากนัน้เจา้หนา้ทีจ่ะมอบกระดาษหนึง่ใบส าหรับเก็บไว ้และรายละเอยีดเกีย่วกับการ

เตรยีมตัวหากค าอธษิฐานของทา่นเป็นจรงิ 

o ส าหรับทา่นใดทีน่ าบายศรพีญานาคมาถวายใหห้ันหนา้ของบายศรพีญานาคเขา้หาตัวเรา 

หลังจากกลา่วบชูาจบ พอ่พราหมณ์จะน าบายศร ีไปวางไวท้ีห่นา้ของพอ่ปู่  และแมย่า่ แตท่า่นใด

ทีป่ระสงคน์ ากลับ สามารถน ากลับได ้

- จุดที ่2  หลงัเสร็ตสิน้พธิ ีจากตรงศาลาของพอ่ปู่ และแมย่า่ทางดา้นขวาจะเป็นตน้ไทรใหญเ่พือ่ไปกราบ

ไหวพ้อ่ป ูและแมย่า่อกีครัง้ทีต่น้ไทรใหญ่ 

 

 

 



 

 

- จุดที ่3  ศาลเจา้ตรงตน้มะเดือ่ยกัษ์ ตน้มะเดือ่ขนาดใหญ่อายนัุบ 100 ปี ทีเ่ชือ่กนัวา่เป็นขมุทรัพยข์องพอ่

ปู่ ศรสีทุโธและแมย่า่ศรปีทมุมา ผูม้ักนยิมมากราบ

ไหวข้อพร (ใหถ้กูหวย) 

- จุดที ่4  บอ่น ้าศักดิส์ทิธิ ์ซ ึง่มคีวามเชือ่วา่ เป็นจุด

เชือ่มตอ่กบัโลกบาดาล มนี ้าผุดตลอดทัง้ปี 

 

** ทัง้นี้จุด และพธิกีารกราบไหวส้กัการะตา่งๆ ขึน้อยูก่ับ

ระเบยีบการจัดการของทางค าชะโนด ซึง่อาจมกีาร

เปลีย่นแปลงภายหลงั ** 

 

 

กลางวนั            บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนูแหนมเนอืง 

น าท่านเดนิทางไปยัง พพิธิภณัฑเ์มอืงอุดรธาน ีอาคารเก่าแก่ทีส่รา้งขึน้ในสมัยรัชกาลที ่6 สถาปัตยกรรมแบบโค

โลเนียล แบบยุโรป ภายในจัดแสดงเกีย่วกับ ความเป็นมาจังหวัดอดุรธานีตัง้แตป่ระวัตศิาสตรโ์บราณคดธีรรมชาตวิทิยา 

ธรณีวทิยา ประวัตศิาสตรท์อ้งถิน่ ศลิปะวัฒนธรรม รวมถงึพระประวัตแิละพระเกยีรตคิุณของกรมหลวงประจักษ์ศลิาปา

คมผูก้่อตัง้เมอืงอุดรธานีโดยการท าเทคโนโลยทีีท่ันสมัยมาชว่ย เสนอปรับบรรยากาศใหม้มีุมถา่ยภาพชคิๆ ชลิๆ ท าให ้

การทอ่งเทีย่วชมพพิธิภณัฑน่์าสนใจมากยิง่ข ึน้  

จากนัน้เดนิทางไปสักการะ วดัโพธสิมภรณ์ เป็นพระอารามหลวง ทีต่ าบลหมากแขง้ มคีวามส าคัญทางประวัตศิาสตร ์ 

ซึง่สรา้งในสมัยปลายรัชกาลที่ 5 โดยมหาอ ามาตย์ตรีพระยาศรีสุร ิยราชวรานุวัตร(โพธิ เนติโพธิ) ต าแหน่ง

สมุหเทศาภบิาลมณฑลอดุร ไดช้กัชวนราษฎรในหมูบ่า้นหมากแขง้สรา้งวัด ซึง่เหล่าชาวบา้นต่างนิยมเรยีกวา่ วัดใหม่ 

ตอ่มาพระเจา้วรวงศเ์ธอกรมหลวงชนิวรสริวัิฒน์ สมเด็จพระสงัฆราชเจา้ วัดราชบพธิสถติมหาสมีาราม กรุงเทพฯ ไดท้รง

ประทานนามวา่ “วัดโพธสิมภรณ์” ใหเ้ป็นอนุสรณ์แกท่า่น พระยาศรสีรุยิราชวรานุวัตร ผูส้รา้งวัดนี 

18.25 น. บินลัดฟ้าสู่ สนามบนิอุดรธานี โดยสายการบิน THAI VIETJET เที่ยวบินที่ VZ207 (ใชร้ะยะเวลาเดินทาง

โดยประมาณ 1 ชัว่โมง 10 นาท)ี  

19.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 

** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

 

รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

ราคาผูใ้หญ ่เด็กมี

เตยีง และไมม่เีตยีง 

พกั 2-3 ทา่น 

 

พกัเดีย่ว 

 

22 – 24 เมษายน 2564 
(พฤ) BKK-UTH VZ200 07.30-08.40 
(ส)    UTH-BKK VZ207 18.25-19.55 

7,999 2,000 

29 เม.ย. – 01 พ.ค. 2564 
(พฤ) BKK-UTH VZ200 07.30-08.40 
(ส)    UTH-BKK VZ207 18.25-19.55 

7,999 2,000 

06 – 08 พฤษภาคม 2564 
(พฤ) BKK-UTH VZ200 07.30-08.40 

(ส)    UTH-BKK VZ207 18.25-19.55 
7,999 2,000 

13 – 15 พฤษภาคม 2564 
(พฤ) BKK-UTH VZ200 07.30-08.40 
(ส)    UTH-BKK VZ207 18.25-19.55 

7,999 2,000 

20 – 22 พฤษภาคม 2564 
(พฤ)  BKK-UTH VZ200 07.30-08.40 
(ส)    UTH-BKK VZ207 18.25-19.55 

7,999 2,000 

27 – 29 พฤษภาคม 2564 
(พฤ)  BKK-UTH VZ200 07.30-08.40 
(ส)    UTH-BKK VZ207 18.25-19.55 

7,999 2,000 

02 – 04 กนัยายน 2564 
(พฤ) BKK-UTH VZ200 07.30-08.40 

(ส)    UTH-BKK VZ207 18.25-19.55 
7,999 2,000 

09 – 11 กนัยายน 2564 
(พฤ) BKK-UTH VZ200 07.30-08.40 
(ส)    UTH-BKK VZ207 18.25-19.55 

7,999 2,000 

16 – 18 กนัยายน 2564 
(พฤ) BKK-UTH VZ200 07.30-08.40 
(ส)    UTH-BKK VZ207 18.25-19.55 

7,999 2,000 

23 – 24 กนัยายน 2564 
(พฤ) BKK-UTH VZ200 07.30-08.40 
(ส)    UTH-BKK VZ207 18.25-19.55 

7,999 2,000 

30 ก.ย. – 02 ต.ค. 2564 
(พฤ) BKK-UTH VZ200 07.30-08.40 

(ส)    UTH-BKK VZ207 18.25-19.55 
7,999 2,000 

07 – 09 ตลุาคม 2564 
(พฤ) BKK-UTH VZ200 07.30-08.40 
(ส)    UTH-BKK VZ207 18.25-19.55 

7,999 2,000 

13 – 15 ตลุาคม 2564 

(วนัคลา้ยวนัสวรรคตฯ) 
(พ)   BKK-UTH VZ200 07.30-08.40 

(ศ)    UTH-BKK VZ207 18.25-19.55 
9,999 2,000 

14 – 16 ตลุาคม 2564 
(พฤ) BKK-UTH VZ200 07.30-08.40 
(ส)    UTH-BKK VZ207 18.25-19.55 

7,999 2,000 

21 – 23 ตลุาคม 2564 
(วนัปิยมหาราช) 

(พฤ) BKK-UTH VZ200 07.30-08.40 
(ส)    UTH-BKK VZ207 18.25-19.55 

9,999 2,000 

23 – 25 ตลุาคม 2564 
(วนัปิยมหาราช) 

(ส)    BKK-UTH VZ200 07.30-08.40 
(จ)    UTH-BKK VZ207 18.25-19.55 

9,999 2,000 

28 – 30 ตลุาคม 2564 
(พฤ) BKK-UTH VZ200 07.30-08.40 

(ส)    UTH-BKK VZ207 18.25-19.55 
7,999 2,000 

** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ 3,900 บาท ** 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 400 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

** ส าหรบัต ัว๋เครือ่งบนิทางบรษิทัยงัมไิดท้ าการจองใดๆท ัง้ส ิน้ ราคาคา่บรกิารขา้งตน้เป็นราคาต ัว๋ทีท่ า

การเช็ค ณ วนัที ่24 มนีาคม 2564 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่สว่นตา่งเพิม่ หากในกรณีทีค่า่

ต ัว๋เครือ่งบนิ ณ วนัทีท่ าจองมรีาคาปรบัขึน้จากเดมิ ** 

** ในกรณีทีส่ายการบนิประกาศยกเลกิเทีย่วบนิ หรอืเทีย่วบนิเต็ม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใ์นการ

เปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ** 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 6 - 9 ทา่น ตอ่ 1 คนัรถตู ้ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักล่าว บรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธ ิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา ** ในกรณีทีลู่กคา้เดนิทางไมถ่งึ 6 ทา่น และประสงคท์ีจ่ะเดนิทาง 
ลูกคา้จะตอ้งช าระคา่สว่นตา่งเพิม่เตมิ กรุณาตดิตอ่สอบถามเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้ ** 



 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 

  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ  

  คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

  คา่รถตู ้VIP น าเทีย่วตามรายการ 

  ค่าที่พัก หอ้งละ 2 ท่าน พรอ้มอาหารเชา้ ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการ หรือระดับเดียวกัน ทัง้นี้บรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการ

เปลีย่นแปลงหอ้งพัก  

  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

  คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     

  คา่จา้งมัคคเุทศก ์และทมีงานคอยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

  คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท, คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 

  คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่โทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่

นอกเหนือรายการ (กรณุาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

  คา่ใชจ้่ายทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ 

อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิัย

อืน่ เป็นตน้ 

  คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่ว ทา่นละ 400 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิ พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน เพือ่ส ารองทีน่ ัง่ **ท ัง้นีร้ะยะเวลาใน

การช าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของสายการบนิเป็นผูก้ าหนด** 

2. นกัท่องเทีย่วหรือเอเจนซี่ต ้องช าระเง ินค่าบริการส่วนทีเ่หลือท ัง้หมดก่อนวนัเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั กรณี

นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเชค็ของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่า

กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง

กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพือ่ท าเรื่องขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบ

หนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารที่

ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 ยกเลกิก่อนวันเดนิทาง 30 วัน ขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน ของคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ และหักคา่ใชจ้่ายทีจ่่ายจรงิ ไดแ้ก่ 

คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ยานพาหนะ รา้นอาหาร โรงแรมทีพั่ก คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ทอ่งเทีย่ว คา่บรกิาร หรอืคา่ใชจ้่ายที่

จ าเป็นอืน่ๆ ** ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ** 

2.2 ยกเลกิก่อนวันเดนิทาง 15 - 29 วัน คนืเงนิค่าทัวร ์50% และหักค่าใชจ้่ายทีจ่่ายจรงิ ไดแ้ก่ ค่ายานพาหนะ รา้นอาหาร 

โรงแรมทีพั่ก คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว คา่บรกิาร หรอืคา่ใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 0 - 14 วัน ไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด** 

 

 



 

 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ 

และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหาย

ของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

5. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


