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

04.30 น. พรอ้มกันที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 เพือ่เตรยีมตัวเดนิทาง และผา่นขัน้ตอนการเช็คอนิ 
07.30 น. บนิลัดฟ้าสู ่สนามบนิอุดรธาน ีโดยสายการบนิ THAI VIETJET เทีย่วบนิที ่VZ200 (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 1 

ชัว่โมง 10 นาท)ี จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3 ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่งท ัง้ขาไปและขากลบั 

(ไมร่วมน า้หนกักระเป๋าส าหรบัโหลดใตท้อ้งเครือ่ง และสามารถถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กก./ทา่น หากทา่นตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้ง

เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่)**หมายเหต:ุ เทีย่วบนิและประเภทเครือ่งบนิอาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัประกาศของทางสายการบนิ** 

 
08.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิอุดรธาน ีหลังจากรับกระเป๋าเดนิทางเรียบรอ้ยแลว้ จากนั้นน าท่านเดนิทางโดยรถตูว้ีไอพี น าท่าน

เดนิทางสู ่จงัหวดับงึกาฬ (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 3 ชั่วโมง) น าท่านเดนิทางสู ่น าชมและถ่ายภาพ บงึโขงหลง 



 
 

BMZ-อดุร คำชะโนด หนองคาย บงึกาฬ 3D2N_VZ_APR-OCT21  

ทะเลสาบขนาดใหญ่ทีเ่ป็นพืน้ทีอ่นุรักษ์พันธุน์ก โดยเฉพาะนกน ้าทีย่า้ยถิน่เขา้มาในชว่งฤดหูนาว ทัง้หา่นป่า นกเป็ดน ้า นกยาง 
นกกระเต็น มจีุดดูนกอยู่ดอนสวรรค ์เป็นแหล่งพักผ่อนและชมววิทวิทัศน ์มองเห็นภลูังกาเป็นฉากหลัง จากนัน้ คณะถ่ายภาพคู่

กับ ศาลปู่ ออืลอืนาคราช พญานาคผูถ้กูสาบแหง่บงึโขงหลง 
กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

น าท่านเดนิทางไปยัง ถ า้นาคา เป็นถ ้าที่ตัง้อยู่ในเขตพื้นที่ อุทยานแห่งชาติภู

ลังกา อ าเภอบงึโขงหลง จังหวัดบงึกาฬ ค่ะ โดยตัง้อยู่ใกลกั้บ วัดถ ้าชัยมงคล 
ความสวมงามของที่นี่ก็คอื รูปทรงของหนิขนาดใหญ่ ที่มีรูปร่างคลา้ยกับ งูยักษ์ 

หรือ พญานาค และท าใหถ้ ้าแห่งนี้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวอกีแห่งส าหรับคนที่ชอบ
ธรรมชาต ิและเรื่องลกึลับ  ภายในถ ้า จะพบกับหนิที่มีรูปร่างคลา้ยกับล าตัวของ

พญานาค ซึง่ดูๆไปจะคลา้ยๆ กับเกล็ดของงูขนาดใหญ่ และปกคลุมไปดว้ยมอสสี

เขยีว ดสูวยงาม แปลกตา และก็น่าพศิวงดว้ยเชน่กัน นอกจากนี้ ยังมกีารพบหนิทีม่ี
ลักษณะเหมอืนเป็นส่วนหัวของงูยักษ์ในบรเิวณที่ไม่ไกลกันมากจากตัวถ ้าอีกดว้ย 

เป็นการท่องเทีย่วดธูรรมชาตทิีท่ีส่รา้งสรรคค์วามแปลกตา สวยงาม และลกึลับ น่า
คน้หาเป็นที่สุด เสน้ทางส าหรับการเดิน ระยะทางประมาณ 2 กโิลเมตร โดย

ทางเดนิเป็นทางเดนิดนิสลับกับบันได และมบีางชว่งจะตอ้งดงึเชอืก เสน้ทางเดนิ

ป่าชดัเจนมป้ีายบอกทางและมเีจา้หนา้ทีป่ระจ าจุดต่างๆเพือ่แนะน าและรักษาความ
ปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่ว 

ขอ้แนะน าส าหรบั ถ า้นาคา 

- ควรแตง่การใหพ้รอ้มส าหรับเดนิป่า  

- ควรเตรียมน ้าดืม่อย่างนอ้ย 2 ขวด /เกลอืแร่ /กระเป๋าสะพายหลัง หรือกระเป๋าที่ไม่ตอ้งใชม้ือหิว้ /ยาดม /ยาหม่อง  และผลติภัณฑ
ป้องกันยงุ /ถงุมอื /เสือ้กันฝนขึน้อยูกั่บสภาพอากาศ 

- ในกรณีส าหรับผูสู้งอายุ หากร่างกายไม่แข็งแรง มโีรคประจ าตัว โดยเฉพาะความดันโลหติสงู เบาหวาน โรคหัวใจ หรอืโรคไขขอ้ ไม่
แนะน า 

** หา้มน ากระดาษทชิชู ่หลอดดดูน ้า ถงุพลาสตกิ กลอ่งโฟม ดอกไมธ้ปูเทยีนเครือ่งเซน่ไหว ้ขึน้เขาโดยเด็ดขาด ** 
** เตรยีมเงนิ 100 บาท เพือ่ลงทะเบยีนมัดจ าขยะทีด่า่นทางขึน้คะ่ ** 

น าทุกท่านเพลดิเพลนิไปกับ ถนนคนเดนิบงึกาฬ ซึง่จะมกีารจ าหน่ายสนิคา้ทีไ่มท่ าลายสิง่แวดลอ้ม งานหัตถกรรม งานศลิปะ 

สนิคา้หายาก และสนิคา้ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ และสว่นของลานกจิกรรมมกีารสง่เสรมิกลุม่นักเรยีน นักศกึษาใหแ้สดง
ความสามารถทางดนตร ีเปิดใหบ้รกิารวันศกุร-์เสาร ์ตัง้แตเ่วลา 16.00-21.00 น. 

            ** เพือ่ความเพลดิเพลนิในการทอ่งเทีย่ว ใหท้า่นอสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั ** 
พกัที ่ THE ONE HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่เดยีวกนั  

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

เดนิอุดรธาน ี

04.30 น. ตืน่เชา้ ชมพระอาทติยข์ ึน้ ณ จุดชมววิหนิสามวาฬ โดยรถของชาวบา้นทอ้งถิน่ หนิสามวาฬ มลีักษณะเป็นหนิขนาดใหญ่
ตดิหนา้ผาสูง แยกตัวเป็น 3 กอ้น มอีายุประมาณ  75 ลา้นปี เมือ่มองดูจากมุมสูงในระยะไกล หนิสามกอ้นนี้จะดูคลา้ยกับฝูง

ครอบครัววาฬ ทีป่ระกอบดว้ยพ่อวาฬ แม่วาฬ และลูกวาฬ ซึง่เรยีกตามขนาดของหนิแต่ละกอ้น พรอ้มน าท่านชมพระอาทติย์

ขึน้ หากอากาศดเีราจะไดส้ัมผัสทะเลหมอกอย่างสวยงาม จากนัน้ อสิระใหท้่านถ่ายภาพแห่งความประทับใจตามอัธยาศัย ณ 
จุดชมววิผาถ ้าฤๅษี จากนัน้ คณะเดนิทางสู ่ก าแพงภูสงิห ์น าคณะกราบนมัสการ หลวงพ่อพระสงิห ์สิง่ศักดิส์ทิธิ ์ของภูสงิห ์ณ 

ลานสงิหห์มอบ ซึง่มกีอ้นหนิลักษณะคลา้ยสงิหก์ าลังหมอบอยู ่จนไดเ้วลาอันสมควร คณะเดนิทางกลับสูท่ีพ่ัก 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
น าท่านเดนิทางไปยัง วดัเจตยิาศรวีหิาร หรอืวดัภูทอก ตัง้อยู่ในบา้นค าแคน ต าบลนาสะแบง จ.บงึกาฬ โดยมพีระอาจารย์

จวน กลุเชฏโฐ เป็นผูก้อ่ตัง้ ภทูอก ภาษาอสีานแปลว่าภเูขาทีโ่ดดเดีย่ว ภทูอกนัน้ม ี2 ลกู คอืภทูอกใหญ่และภูทอกนอ้ยส่วนที่
นักแสวงบญุและนักทอ่งเทีย่วท่ัวไป โดยสามารถชมไดค้อืภทูอกนอ้ย สว่นภทูอกใหญอ่ยูห่า่งออกไป ยังไมเ่ปิดใหนั้กทอ่งเทีย่ว

ชม ซึง่เป็นจุดเริม่ตน้การเดนิเทา้ขึน้สู่ยอดภูทอก จุดเด่นของภูทอกก็คอืสะพานไมแ้ละบันไดขึน้ชมทัศนียภาพรอบๆ ภูทอก 

โดยใชเ้พยีงแรงงานคนสรา้งบันได เวยีนไปมารอบภูทอกแบบ 360 ซึง่มทัีง้หมด 7 ชัน้ ใชเ้วลาในการกอ่สรา้งนานถงึ 5 ปีเต็ม
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จากชัน้ 1-7 จะมบัีนไดไมใ้หเ้ดนิแบบ ตรงทอดยาวจนถงึจุดสงูสดุของยอดภูทอก และตัง้แต่ชัน้ที ่
3 เป็นตน้ไปนักท่องเที่ยวสามารถเดินชม แบบสะพานเวียนรอบเขาซึง่จะ ไดเ้ห็น มุมมองที่

แตกต่างไปเรือ่ย ๆ บันไดทีท่อดขึน้สูย่อดภูทอกนี้เปรยีบเสมอืนเสน้ทางธรรมทีน่อ้มน าสัตบรุุษให ้
พน้โลกแห่งโลกียะ สู่โลกแห่งโลกุตระหรือโลกแห่งการหลุดพน้ดว้ยความเพียรพยายามและ

มุง่มั่น ภทูอก  

 จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อไปยัง หนองคาย (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 2 ชั่วโมง 30 
นาท)ี จากนัน้น าท่านไปยัง วดัผาตากเสือ้ และ SKYWALK เป็นวัดทีม่วีวิทวิทัศน์สวยงาม มอง

จากบนผาลงมามองเห็นความเป็นอยู่ของชาวไทย-ลาว ภายในวัดมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ 
สามารถเดนิลัดเลาะตามหนา้ผาเพื่อชมธรรมชาตแิละ ทวิทัศน์ที่สวยงาม ที่วัดมีชือ่ว่า  “วดัผา

ตากเสือ้” เป็นวัดแห่งหนึ่งที่นอกจากจะเป็นสถานที่ปฏบัิตธิรรมแลว้ยังเป็นจุดชมววิที่สวยงาม 

เนื่องจากเป็นตั ้งอยู่ที่สูงบนยอดเขาสูง หากขึ้นไปบนผาจะเห็นว่ามีวิวที่
สวยงามสามารถทีจ่ะมองเห็นดา้นลา่งทัง้ฝ่ังไทย ซึง่เป็นอ าเภอสงัคมและทาง

ฝ่ังลาวทีม่แีม่น ้าโขงกัน้อยู่ หากไปชว่งหนา้หนาวที่ผาแห่งนี้เป็นอกีจุดหนึ่งมี
ทะเลหมอกดว้ย ภาพววิจะพบกับเขาต่างๆทีเ่กดิขึน้สลับซับซอ้นและมีแม่น ้า

สวยงาม 

กลางวนั   บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
 น าท่านเดนิทางสู่ วดัโพธิช์ยั (พระอารามหลวง) จากเดมิชื่อ “วดัผผีวิ” 

เนื่องจากวัดนี้เคยใชเ้ป็นที่เผาผีหรือเผาศพ และว่ากันว่ามีผีดุ ซึง่ต่อมาได ้
เปลีย่นชือ่ใหม่เป็นวัดโพธิช์ัย ในสมัยรัตนโกสนิทร์แลว้จงึยกฐานะขึน้มาเป็น 

พระอารามหลวงชัน้ตร ีชนดิสามัญ เมือ่วันที ่24 สงิหาคม พ.ศ. 2524 ปัจจุบัน
เป็นสถานทีป่ระดษิฐาน “หลวงพอ่พระใส” พระพุทธรูปขัดสมาธริาบปางมาร

วชิัย ที่หล่อดว้ยทองสุกอันเป็นเนื้อทองค าถงึ 92 เปอร์เซ็นต ์ซึง่มีพระพุทธ

ลักษณะอันงดงามอย่างมาก โดยมตี านานทีเ่ล่าสบืกันมาถงึประวัตขิองหลวงพ่อพระใสว่าสรา้งขึน้โดยพระธดิา 3 องค ์ของพระ
ไชยเชษฐาธริาช กษัตรยิแ์ห่งลา้นชา้งซึง่ไดห้ล่อพระพุทธรูปขึน้ 3 องค ์และขนานนามพระพุทธรูปตามนามของตนเองไวด้ว้ย

ว่า  “พระสกุ” ประจ าพระธดิาคนโต “พระเสรมิ” ประจ าพระธดิาคนกลาง และ “พระใส” ประจ าพระธดิาคนสดุทอ้ง ซึง่มขีนาด
ลดหลั่นกันตามล าดับ  

น าทา่นเดนิทางไปยัง วดัป่าภูกอ้น ตัง้อยูใ่นเขตป่าสงวนแห่งชาตป่ิานา

ยูงและป่าน ้ าโสม บา้นนาค า ต าบลบา้นกอ้ง อ าเภอนายูง จังหวัด
อดุรธานี เป็นทีท่ีเ่ต็มไปดว้ยธรรมชาต ิมตีน้ไม ้ล าธาร สตัวป่์า และตน้ไม ้

นานาชนดิ วหิารของวัดป่าภกูอ้น งดงาม ตระการตาแกนั่กทอ่งเทีย่วชาว
ไทยและต่างชาติ โดยพระวิหารมีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมไทย

ประยุกตส์มัยรัตนโกสนิทร์ ที่มีประตูทางเขา้ออกวหิาร 3 ดา้น ภายใน
วหิารจะถูกตกแต่งอย่างงดงามเป็นอย่างมากทเีดยีว โดยจะแฝงไปดว้ย

เรือ่งราวค าสอนของพระพุทธเจา้ รอบๆท่ัวผาผนังมภีาพพุทธประวัตแิละ

ภาพทศชาต ิมกีารตกแต่งรูปแบบภาพป้ันนูนต ่า หล่อดว้ยทองแดง ซึง่
เป็นภาพของพระพุทธเจา้ในองคช์าตทัิง้ 10 ชาต ิดา้นบนของทุกภาพ

จะถูกแกะสลักดว้ยบทสวดอติปิิโสช่องละท่อนดว้ยสเีขยีวเขม้บนพืน้หนิ
ออ่นสขีาว ถอืวา่เป็นผนังวหิารทีม่เีอกลักษณ์งดงามยิง่นัก 

น าทา่นเพลดิเพลนิ ถนนคนเดนิอุดรธาน ีซึง่จะมกีารจ าหน่ายสนิคา้ทีไ่มท่ าลายสิง่แวดลอ้ม งานหัตถกรรม งานศลิปะ สนิคา้

หายาก และสนิคา้ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ และสว่นของลานกจิกรรมมกีารสง่เสรมิกลุม่นักเรยีน นักศกึษาใหแ้สดงความสามารถทาง
ดนตร ีเปิดใหบ้รกิารวันศุกร-์เสาร ์ตัง้แตเ่วลา 16.00-21.00 น. 

            ** เพือ่ความเพลดิเพลนิในการทอ่งเทีย่ว ใหท้า่นอสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั ** 
พกัที ่ BROWN HOUSE HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่เดยีวกนั เป็นโรงแรมสไตลอ์สีาน ไดร้บัแรงบนัดาลใจจากบา้นไมเ้กา่

ทางทศิตะวนัออกเฉยีงเหนอื มนิมิอลลสิตต์ามวถิกีารด ารงชวีติของคนในทอ้งถิน่และด ัง้เดมิของชาวอสีาน 
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วนัทีส่าม เกาะค าชะโนด - พพิธิภณัฑอ์ุดรธาน ี- วดัโพธสิมภรณ์ - สนามบนิอุดรธาน ี- สนามบนิสุวรรณภูม ิ

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

น าท่านเดนิทางไปยัง เกาะค าชะโนด เชือ่กันว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สทิธิ์
และดนิแดนลีลั้บ จุดเชือ่มตอ่ระหวา่งเมอืงบาดาลและโลกมนุษย ์สถานที่

แห่งนี้ปรากฏในต านานพื้นบา้นที่เชือ่กันว่าเป็นที่สงิสถติของพญานาค
ราชปู่ ศรสีทุโธ และองคแ์ม่ศรปีทุมมานาคราชเทว ีและสิง่ลีลั้บต่างๆ เป็น

ทีย่ดึเหนี่ยวจติใจรวมศรัทธาของคนในจังหวัดอุดรธานีและอสีานตอนบน 

ค าชะโนดมลีักษณะเป็นเกาะลอยน ้า เมือ่เขา้มาถงึภายในพืน้ที่ของค าชะ
โนด จะรูส้กึไดถ้งึความร่มรืน่ ร่มเย็น เพราะปกคลุมไปดว้ยตน้ชะโนดท่ัว

บรเิวณ ใหท้่านไดก้ราบไหวศ้าลเจา้ปู่ ศรีสุทโธขอโชค ขอพร ขอลาภ 
ตามอัธยาศัย 

**ค าแนะน าการสกัการะบชูา** 
บรเิวณดา้นหนา้ทางเขา้เกาะค าชะโนด มรีา้นใหจ้ าหน่ายบายศร ีหรอืเครือ่งถวายตา่งๆ จากนัน้เมือ่เดนิเขา้ไปยังเกาะค าชะโนดมจีุดไหว ้

สกัการะตา่งๆ ดังนี้ 

- จุดที ่1  ศาลาท าพธิทีีม่รีูปป้ันของพ่อปู่ ศรสีทุโธ และแมย่า่ศรปีทมุมา (บรเิวณจุดนี้จะมพี่อพราหมณ์คอยใหค้ าแนะน าในการท า
พธิ)ี 

o ส าหรับทา่นใดทีต่อ้งการบน หรอืขอพรใหพ้่อปู่ แมย่่าชว่ยเหลอืในเรือ่งตา่งๆ ทางดา้นขวาของศาลาท าพธิ ีจะมเีจา้หนา้ทีค่อย
ใหค้ าแนะน า นอกจากนี้ส าหรับทา่นทีต่อ้งการบนและขอพรสามารถรับชดุบนไดท้ีจุ่ดใหบ้รกิาร โดยท าบญุตามก าลังทรัพยข์อง

ทา่น  

หมายเหต:ุ ชดุบน ประกอบไปดว้ย จานใสด่อกดาวเรอืง เทยีน ใบเขยีนค าบนหรอืค าอธษิฐานของท่าน จากนัน้เจา้หนา้ทีจ่ะมอบกระดาษ
หนึง่ใบส าหรับเก็บไว ้และรายละเอยีดเกีย่วกับการเตรยีมตัวหากค าอธษิฐานของท่านเป็นจรงิ 

o ส าหรับทา่นใดทีน่ าบายศรพีญานาคมาถวายใหห้ันหนา้ของบายศรี
พญานาคเขา้หาตัวเรา หลังจากกลา่วบชูาจบ พ่อพราหมณ์จะน าบายศร ีไป

วางไวท้ีห่นา้ของพ่อปู่  และแม่ยา่ แต่ทา่นใดทีป่ระสงคน์ ากลับ สามารถ
น ากลับได ้

- จุดที ่2  หลังเสร็ตสิน้พธิ ีจากตรงศาลาของพ่อปู่ และแม่ยา่ทางดา้นขวาจะ

เป็นตน้ไทรใหญเ่พือ่ไปกราบไหวพ้่อป ูและแมย่า่อกีครัง้ทีต่น้ไทรใหญ่ 
- จุดที ่3  ศาลเจา้ตรงตน้มะเดือ่ยักษ์ ตน้มะเดือ่ขนาดใหญอ่ายุนับ 100 ปี ที่

เชือ่กันวา่เป็นขมุทรัพยข์องพ่อปู่ ศรสีทุโธและแมย่่าศรปีทมุมา ผูม้ักนยิมมา
กราบไหวข้อพร (ใหถ้กูหวย) 

- จุดที ่4  บ่อน ้าศักดิส์ทิธิ ์ซึง่มคีวามเชือ่วา่ เป็นจุดเชือ่มตอ่กับโลกบาดาล มี

น ้าผดุตลอดทัง้ปี 
** ทัง้นี้จุด และพธิกีารกราบไหวส้ักการะตา่งๆ ขึน้อยู่กับระเบยีบการจัดการของทางค าชะโนด ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงภายหลัง ** 

กลางวนั   บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนูแหนมเนอืง 
น าท่านเดนิทางไปยัง พพิธิภณัฑเ์มอืงอุดรธาน ีอาคารเก่าแก่ที่สรา้งขึน้ในสมัยรัชกาลที่ 6 สถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล 

แบบยุโรป ภายในจัดแสดงเกีย่วกับ ความเป็นมาจังหวัดอุดรธานีตัง้แต่ประวัตศิาสตร์โบราณคดธีรรมชาตวิทิยา ธรณีวทิยา 
ประวัตศิาสตร์ทอ้งถิน่ ศลิปะวัฒนธรรม รวมถงึพระประวัตแิละพระเกยีรตคิุณของกรมหลวงประจักษ์ศลิาปาคมผูก้่อตัง้เมือง

อุดรธานีโดยการท าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วย เสนอปรับบรรยากาศใหม้ีมุมถ่ายภาพชคิๆ ชลิๆ ท าใหก้ารท่องเที่ยวชม

พพิธิภณัฑน์่าสนใจมากยิง่ขึน้  
จากนัน้เดนิทางไปสกัการะ วดัโพธสิมภรณ์ เป็นพระอารามหลวง ทีต่ าบลหมากแขง้ มคีวามส าคัญทางประวัตศิาสตร ์ ซึง่สรา้ง

ในสมัยปลายรัชกาลที ่5 โดยมหาอ ามาตยต์รพีระยาศรสีรุยิราชวรานุวัตร(โพธ ิเนตโิพธ)ิ ต าแหน่งสมุหเทศาภบิาลมณฑลอดุร 
ไดช้ักชวนราษฎรในหมู่บา้นหมากแขง้สรา้งวัด ซึง่เหล่าชาวบา้นต่างนิยมเรียกว่า วัดใหม่ ต่อมาพระเจา้วรวงศเ์ธอกรมหลวง

ชนิวรสริวัิฒน ์สมเด็จพระสงัฆราชเจา้ วัดราชบพธิสถติมหาสมีาราม กรุงเทพฯ ไดท้รงประทานนามว่า “วัดโพธสิมภรณ์” ใหเ้ป็น

อนุสรณ์แกท่า่น พระยาศรสีรุยิราชวรานุวัตร ผูส้รา้งวัดนี 
18.25 น. บนิลัดฟ้าสู ่สนามบนิอุดรธาน ีโดยสายการบนิ THAI VIETJET เทีย่วบนิที ่VZ207 (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 1 

ชัว่โมง 10 นาท)ี  
19.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 

 

 
** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 
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อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
 

รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

ราคาผูใ้หญ ่เด็กมเีตยีง 

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 

01 – 03 กรกฎาคม 2564 
(พฤ) BKK-UTH VZ200 07.30-08.40 

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

08 – 10 กรกฎาคม 2564 
(พฤ) BKK-UTH VZ200 07.30-08.40 

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

15 – 17 กรกฎาคม 2564 
(พฤ)  BKK-UTH VZ200 07.30-08.40 

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

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

7,999 2,000 

29 – 31 กรกฎาคม 2564 
(พฤ)  BKK-UTH VZ200 07.30-08.40 
(ส)    UTH-BKK VZ207 18.25-19.55 

7,999 2,000 

05 – 07 สงิหาคม 2564 
(พฤ)  BKK-UTH VZ200 07.30-08.40 
(ส)    UTH-BKK VZ207 18.25-19.55 

7,999 2,000 

12 – 14 สงิหาคม 2564 
(พฤ)  BKK-UTH VZ200 07.30-08.40 
(ส)    UTH-BKK VZ207 18.25-19.55 

9,999 2,000 

19 – 21 สงิหาคม 2564 
(พฤ)  BKK-UTH VZ200 07.30-08.40 
(ส)    UTH-BKK VZ207 18.25-19.55 

7,999 2,000 

26 – 28 สงิหาคม 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 

** ราคาเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ 3,900 บาท ** 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 400 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
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** ส าหรบัต ัว๋เครือ่งบนิทางบรษิทัยงัมไิดท้ าการจองใดๆท ัง้สิน้ ราคาคา่บรกิารขา้งตน้เป็นราคาต ัว๋ทีท่ าการเช็ค ณ วนัที ่24 มนีาคม 2564 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่สว่นตา่งเพิม่ หากในกรณีทีค่า่ต ัว๋เครือ่งบนิ ณ วนัทีท่ าจองมรีาคาปรบัขึน้จากเดมิ ** 

** ในกรณีทีส่ายการบนิประกาศยกเลกิเทีย่วบนิ หรอืเทีย่วบนิเต็ม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใ์นการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ** 

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

สงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา ** ในกรณีทีลู่กคา้เดนิทางไมถ่งึ 6 ทา่น และประสงคท์ีจ่ะเดนิทาง 
ลูกคา้จะตอ้งช าระคา่สว่นตา่งเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่สอบถามเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้ ** 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ  

  คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

  คา่รถตู ้VIP น าเทีย่วตามรายการ 

  ค่าที่พัก หอ้งละ 2 ท่าน พรอ้มอาหารเชา้ ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการ หรือระดับเดียวกัน ทัง้นี้บริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการ

เปลีย่นแปลงหอ้งพัก  
  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  
  คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     

  คา่จา้งมัคคเุทศก ์และทมีงานคอยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

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

  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
  คา่ใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่

นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
  ค่าใชจ่้ายทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ 

อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิัย

อืน่ เป็นตน้ 
  คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่ว ทา่นละ 400 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นกัท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิ พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน เพือ่ส ารองทีน่ ัง่ **ท ัง้นีร้ะยะเวลาในการ
ช าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของสายการบนิเป็นผูก้ าหนด** 

2. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั กรณีนักทอ่งเทีย่วหรือ
เอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรือช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้ือว่า

นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี

นัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 
เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็น
ลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี ่(ผูม้ีชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมลล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรือ่งขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอื

มอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ า
เงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 ยกเลกิก่อนวันเดนิทาง 30 วัน ขึน้ไป คืนเงนิค่าทัวร์เต็มจ านวน ของค่าทัวร์ที่ช าระแลว้ และหักค่าใชจ่้ายที่จ่ายจรงิ ไดแ้ก่ ค่าต๋ัว

เครือ่งบนิ ค่ายานพาหนะ รา้นอาหาร โรงแรมทีพ่ัก ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ท่องเทีย่ว ค่าบรกิาร หรอืค่าใชจ่้ายที่จ าเป็นอืน่ๆ ** 
ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ** 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 15 - 29 วัน คนืเงนิค่าทัวร ์50% และหักค่าใชจ่้ายที่จ่ายจรงิ ไดแ้ก ่ค่ายานพาหนะ รา้นอาหาร โรงแรมที่พัก 
คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว คา่บรกิาร หรือคา่ใชจ่้ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 0 - 14 วัน ไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด** 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไมว่่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการ
เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่าน 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และ

เวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 
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4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อบัุตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 

ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
5. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  


