
 

 

 

  
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อุดรธานี ดินแดนพญานาค 

3 วัน 2 คืน 
กุมภวาปี – คำชะโนด – ทะเลบัวแดง - บึงกาฬ 

 

เริ่มต้น 
 

       บาท/ท่าน  

 

 

 

ไฮไลท ์
 

ขอพรปู่ย่า ลอดท้องพญานาค คำชะโนด 

ทะเลบัวแดง วัดป่าภูก้อน หินสามวาฬ 

9,990  

เดนิทาง มกราคม - กุมภาพนัธ ์2565 

 



 

 

เส้นทางการเดินทาง เช้า เที่ยง    เย็น 
วนัที ่1 กรุงเทพ-อดุรธานี-วดัป่าภกู้อน-วัดผาตากเสื้อ-วดัโพธิช์ัย-จังหวักบึงกาฬ X         

วนัที ่2 ชมพระอาทิตย์ขึ้นจุดชมวิวหินสามวาฬ-วดัภูทอก-คำชะโนด-ถนนคนเดิน
อุดรธาน ี

  X       

วนัที ่3 กุมภวาปี ทะเลบัวแดง-ช้อปปิ้งของฝาก-สนามบินอุดรฯ-กรุงเทพฯ                           X       

 
 

วันแรก    กรุงเทพ-อุดรธานี-วัดป่าภูก้อน-วัดผาตากเสื้อ-วัดโพธิ์ชัย-จังหวักบึงกาฬ 
04.00 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก อาคาร 2 ทางเข้าประตูที่ 7-8 

เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ปคอยต้อนรับท่านที่หน้าทางเข้าเคาน์เตอร์เช็คอิน  
05.55 น. เดินทางสู่ จังหวัดอุดรธานี โดยเครื่องบิน สายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD88 DMK-UTH 05.55-06.55   

**ไม่มีน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้เครื่อง และไม่มีอาหารบนเครื่อง** 
06.55 น.      เดินทางถึง สนามบินอุดรธานี  รับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางด้วยรถตู ้วีไอพี 
07.30 น. นำท่านออกเดินทางสู่ วัดป่าภูก้อน อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี (เปลี่ยนนั่งรถสองแถว) เพ่ือขึ้นเขา 

สักการบูชา พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี เป็นพระพุทธรูปปางปรินิพพานทำด้วยหินอ่อนสีขาว
จาก ประเทศอิตาลี ความยาว 20 เมตร ยิ่งใหญ่สวยงามอลังการดุจดั่งอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 นำคณะเดินทางสู่ อ.สังคม จ.หนองคาย 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (ม้ือที่ 1) 
บ่าย คณะเดินทางถึง วัดผาตากเสื้อ ตั้งอยู่บนเขาในเขตอำเภอสังคมจังหวัดหนองคาย เดิมชื่อ วัดถ้ำพระ หลวงปู่



 

 

เพชร ปะทีโป ท่านได้เดินทางมาปฏิบัติธรรม บริเวณถ้ำพระและได้ก่อตั้งวัดผาตากเสื้อขึ้น และเป็นจุดชมวิว 
SKY WALK (สกายวอล์ค) ซึ่งภายในวัดมีธรรมชาติที่ร่มรื่น และเป็นจุดชมวิวแม่น้ำโขงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง
ของ จ.หนองคาย 
 
 
 
 
 
 

 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่จังหวัดหนองคาย วัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวง) จากเดิมชื่อ “วัดผีผิว” ถือว่าเป็น
วัดสำคัญของคนไทยอีสานอีกหนึ่งวัดและยังเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจงหวัดหนองคาย เนื่องจากวัดนี้เคยใช้
เป็นที่เผาผี หรือเผาศพ และว่ากันว่ามีผีดุ ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นวัดโพธิ์ชัย ปัจจุบัน เป็นสถานที่
ประดิษฐาน “หลวงพ่อพระใส” พระพุทธรูปขัดสมาธิราบปางมารวิชัย ที่หล่อด้วยทองสุก ซึ่งมีพระพุทธ
ลักษณะอันงดงามอย่างมาก 

 มุ่งหน้าสู่ จังหวัดบึงกาฬ  (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง) 
ค่ำ นำคณะรับประทานอาหารค่ำ ที ่(ม้ือที่ 2) 
ที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พัก The One hotel หรือเทียบเท่า ในจังหวัดบึงกาฬ   

วันที่สอง ชมพระอาทิตย์ขึ้นจุดชมววิหินสามวาฬ-วัดภูทอก-คำชะโนด-ถนนคนเดินอุดรธานี 
04.30 น. นำท่านชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ หินสามวาฬ หนึ่งในจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจในพ้ืนที่ป่าภูสิงห์ ตั้งอยู่ในอำเภอศรี

วิไล จังหวัดบึงกาฬ ในเขตพ้ืนที่อนุรักษ์เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์ และป่าดงสีชมพู ซึ่งเต็ม
ไปด้วยกลุ่มของก้อนหินรูปทรงต่างๆ ที่สวยงามแปลกตาและถ้ำกระจายอยู่ทั่วทั้งพ้ืนที่  สามารถแวะชมได้
หลายจุด รวมถึงหินสามวาฬ ที่มีลักษณะเป็นหินขนาดใหญ่ติดหน้าผาสูง เหตุผลที่เรียกว่า หินสามวาฬ เพราะ
ลักษณะของจุดชมวิวนี้เป็นก้อนหินขนาดใหญ่ 3 ก้อน รูปร่างคล้ายปลาวาฬเรียงกันยื่นออกไปสู่หน้าผา หาก
มองในมุมสูงจะเหมือนกลุ่มวาฬที่มีพ่อ แม่ ลูก จึงเรียกกันว่า หินสามวาฬ ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยงามโดดเด่น
ของภูสิงห์ สามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้า เบื้องหน้าคือ วิวของผืนป่าเขียวขจีและสายหมอกบาง หิน
สามวาฬสามารถเที่ยวได้ตลอดท้ังปี และตลอดทั้งวัน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (ม้ือที่ 3) 
 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จ.บึงกาฬ นำท่านขึ้นชม วัดป่าภูทอก เป็นที่ตั้งของวัดเจติยาศรีวิหาร (วัดภูทอก) อยู่



 

 

ในอาณาเขตบ้านคำแคน ตำบลนาสะแบง จ.บึงกาฬ โดยมีพระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ เป็นผู้ก่อตั้ง ในภาษา
อีสานแปลว่า ภูเขาที่ โดดเดี่ยว ภูทอก มี 2 ลูก คือภูทอกใหญ่และภูทอกน้อยส่วนที่นักแสวงบุญและ 
นักท่องเที่ยวทั่วไป สามารถชมได้คือ ภูทอกน้อย ส่วนภูทอกใหญ่อยู่ห่างออกไป ยังไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวชม 
ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นการ เดินเท้าขึ้นสู่ยอดภูทอก จุดเด่นของภูทอกก็คือ สะพานไม้และบันไดขึ้นชมทัศนียภาพ
รอบ ๆ ภูทอก ใช้เพียงแรงงานคนสร้างบันได เวียนไปมา รอบภูทอก ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 5 ปีเต็ม 
ตั้งแต่ชั้นที่ 3 เป็นต้นไปนักท่องเที่ยวสามารถเดินชม แบบสะพานเวียนรอบเขาซึ่งจะ ได้เห็น มุมมองที่แตกต่าง
ไปเรื่อยๆ บันไดที่ทอดขึ้นสู่ยอดภูทอกนี้เปรียบเสมือนเส้นทางธรรมที่น้อมนำ สัตบุรุษ ให้พ้นโลกแห่งโลกียะ สู่
โลกแห่ง โลกุตระหรือโลกแห่งการหลุดพ้นด้วย ความเพียรพยายามและมุ่งม่ัน 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (ม้ือที่ 4) 
บ่าย คณะเดินทางถึง วัดป่าคำชะโนด ซึ่งมีลักษณะคล้ายๆ เกาะตั้งโดดเดี่ยวมีน้ำล้อมรอบภายในเกาะชะโนด มี 

ศาลพ่อปู่ศรีสุทโธนาคาและแม่ย่าศรีปทุมมานาคี ให้กราบไหว้ขอพรและมีบ่อน้ำศักด์สิทธิ์ที่เชื่อกันว่าเป็นทาง
เชื่อมต่อระหว่างเมืองมนุษย์และเมืองบาดาล หรือ “วังนาคินทร์” 
 
 
 
 
 
 
 

 จากนั้นนำท่านสู่ ถนนคนเดินอุดร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีการจำหน่ายสินค้าท่ีไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ส่วน
ใหญ่จะเป็นสินค้าหายาก งานทำมือ งานศิลปะ และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีร้านค้ามากกว่า 80 ร้าน  ตัวตลาด
กว้างขวางไม่แออัด เดินสะดวกสบายเป็นการตั้งร้านขายริมถนนเป็นแผงลอยหรือวางขายกับพ้ืน เปิดเฉพาะ
วันศุกร์และวันเสาร์เท่านั้น 

ค่ำ อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
ที่พัก  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Amman Unique Hotel หรือเทียบเท่า ในจังหวัดอุดรธานี  

วันที่สาม กุมภวาปี ทะเลบัวแดง-ชอ้ปปิ้งของฝาก-สนามบินอุดรฯ-กรุงเทพฯ                   
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (ม้ือที่ 5)   
08.00 น.      นำท่านล่องเรือชม ทะเลบัวแดง ด้วยความงามอันเป็นเอกลักษณ์ของดอกบัวที่ธรรมชาติรังสรรค์ เมื่อสีแดงอม

ชมพูของดอกบัวเบ่งบานขึ้นพร้อมๆ กัน ก็จะกลายเป็นภาพความงามอันวิจิตรสุดลูกลูกตาราวกับเนรมิตบน



 

 

ผืนผ้าใบ ขณะที่บรรยากาศโดยรอบบึงหนองหาน ก็สะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำตาม ธรรมชาติ
ด้วยพันธุ์ปลาน้ำจืด สายพันธุ์นกท้องถิ่น และพืชน้ำอีกจำนวนมากอันเป็นหัวใจของระบบนิเวศน์ที่หล่อเลี้ยง 
ทะเลบัวแดง และวิถีชุมชนให้ยั่งยืนจนถึงทุกวันนี้ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ร้าน (ม้ือที่ 6) 
 ให้ท่านได้เลือกซ้ือของฝากข้ึนชื่อของจังหวัดอุดรธานี ไม่ว่าจะเป็น แหนมเนือง กระยอทอด กระยอสด หมูยอ 

เมี่ยงพันหอม กุ้งพันอ้อย และอ่ืนๆ อีกมากมาย ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านออกเดินสู่สนามบินอุดรธานี 
13.00 น. เดินทางสู่ สนามบินอุดรธานี 
14.45 น. นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเครื่องบิน สายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD89 UTH-DMK 07.25-

08.25 **ไม่มีน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้เครื่อง และไม่มีอาหารบนเครื่อง** 
15.50 น. เดินทางกลับถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ 
   
**สำคัญมาก**  เอกสารที่ใช้สำหรับเดินทาง (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ณ จุดเช็คอิน ทั้งขาเข้าและขาออก   

1. ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19ดังต่อไปนี้ ซิโนแวค,ซิโนฟาร์ม,ไฟเซอร์,แอสตราเซเนกา หรือวัคซีนไขว้ 
ครบ 2เข็ม (ไม่น้อยกว่า 14 วัน)  

2. แสดงผลตรวจโควิด-19โดยวิธี RT-PCR หรือ Antigen Test kit (ATK) จากโรงพยาบาลหรือ
แล็บรับรอง (ไม่เกิน72ชม.ก่อนเดินทาง) 

3. ผู้ที่เคยหายจากโควิด-19 มาแล้วไม่เกิน 90วัน  
*ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาตรวจสองอีกคอีกครั้งก่อนการเดินทาง** 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

หมายเหตุ (กรุณาอ่านายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ) 
 1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง 

2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพ่ือเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้าน
สุขอนามัย) และเพ่ือความปลอดภัยในการท่องเที่ยว 

3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู้

ร่วมคณะไม่ถึง 8 ท่าน โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า 
5. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศใน

ขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป้นสำคัญ 
6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด 

  
อัตรานี้รวม 

 1. บัตรโดยสารเครื่องบินสายการบินแอร์ กรุงเทพฯ-อุดรธานี –กรุงเทพฯ 
น้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง Carry On 7 กิโลกรัม โดยสัมภาระที่จะถือขึ้นเครื่องบิน ต้องไม่มีของมีคม กรรไกร
ตัดเล็บ วัตถ ุไวไฟ ของเหลวสามารถโหลดได้ไม่เกินขนาดบรรจุ 100 มล. 

   เดินทาง ราคา/ท่าน 
21-23 มกราคม 2565 9,990 

28-30 มกราคม 2565 9,990 

04-06 กมุภาพนัธ ์2565 9,990 

16-18 กมุภาพนัธ ์2565 10,990 

18-20 กมุภาพนัธ ์2565 10,990 

พักเดี่ยว ชำระเพิ่ม  2,500 บาท  

อัตราค่าบริการ   

 



 

 

2. รถปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ  
3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามท่ีระบุในรายการทัวร์ 
4. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์ 
5. มัคคุเทศก ์ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
6. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 

1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไข
กรมธรรม)์ ไม่รวมประกันสุขภาพ 

  
อัตรานี้ไม่รวม    

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีท่ี
เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว) 

2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง 
3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพ่ิม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ 
4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 300 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน 
5. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีท่ีต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) (กรณี

ต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน) 
6. น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง   

  
การจองทัวร์และสำรองท่ีนั่ง 

 1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน  
2. กรุณาชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน เพ่ือเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการ

โอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด 
3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ  

ก่อนการเดินทาง 10 วัน เพ่ือใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 
 

การยกเลิกการเดินทาง 
 ***เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์*** 

1. แจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 
2. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 70% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา ส่วนที่เหลือ 50% หัก    ค่าใช้จ่ายที่



 

 

เกิดข้ึนจริง (ถ้ามี) 
3. แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันของการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทั้งหมด 
** กรณีมีเหตุให้ยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
(ถ้ามี)อาทิเช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ 
 

ข้อแนะนำสำหรับการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควิท 19 
มาตรการการบริการบนรถบริการ 

1. สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง 
2. ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง  ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข้  และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถงดใช้ห้องน้ำบนรถ

ตลอดการเดินทาง  
3. ประตูรถ  เปิด-ปิด ประตูเดียว 
4. กรุณากรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม  ต.๘-คค  (ทางบริษัท ปริ้นแบบฟอร์มนี้ให้ทุกท่าน  เมื่อท่านกรอกแล้วกรุณา

ส่งคืนให้  จนท.บริการบนรถบริการ) 
5. น้ำดื่ม/น้ำเปล่า  แจกให้วันละ 1 ขวด    

6. ทางบริษัทขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างท่ีอยู่บนรถ 
 
 


