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วันแรก
04.30 น.
05.00 น.

กรุงเทพฯ ● อุดรธานี ● วัดศิริสทุ โธ วังนาคินทร์ ป่ าคาชะโนด

 (SET BOX/กลางวัน/เย็น)

คณะเดินทางพร้อ มกัน ณ จุ ดนัดหมาย สถานี ป๊ ั มปตท.วิ ภ าวดี ร ังสิ ตขาออก (ตรงข้ า มมหาวิท ยาลั ย
หอการค้ าไทย) โดยมีเจ้ าหน้ าที่ให้ การต้ อนรับและอานวยความสะดวก
สมควรแก่เวลานาท่านออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จังหวัดอุดรธานี โดยรถตู้ปรับอากาศ VIP 6 ที่
นั่ง บริการอาหารกล่อง ขนมปัง พร้ อมเครื่องดื่มบนรถ บริการอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มบนรถ(Set Box)
และให้ ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
**พีเรียด 5-7 ธ.ค. 63 นัดหมาย 03.00 น. **
** พีเรียด 30 ธ.ค. 63 - 1 ม.ค. 64 และ 31 ธ.ค. 63 - 2 ม.ค. 64 นัดหมาย 01.00 น. **

(กรณีหากท่านมาไม่ตรงเวลานัดหมาย ท่านอาจจะตกทริป และจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้ น)
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
16.00 น.
เดินทางถึงจังหวัดอุดรธานี นาทุกท่านชมดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ วัดศิริสุทโธ วังนาคินทร์ ป่ าคาชะโนด ที่น่ี
เป็ นป่ าที่มีลักษณะเหมือนเกาะกลางนา้ ในอ่างเก็บนา้ กุดขาม เต็มไปด้ วยต้ นชะโนดซึ่งเป็ นพืชจาพวกปาล์ม ป่ า
คาชะโนดเป็ นสถานที่ ๆ ปรากฏในตานานพื้นบ้ าน เชื่อว่าเป็ นที่สงิ สถิตของพญานาค เจ้ าปู่ ศรีสทุ โธ เจ้ าย่าศรี
ประทุมมา ภายในป่ าชะโนดมี บ่ อ น้า อยู่ ตรงกลางเกาะเรี ยกว่ า บ่ อคาชะโนด เป็ นน้า ใต้ ดิน ที่พุ่ง ไหลซึ ม
ตลอดเวลา ให้ ท่านได้ กราบขอพรสิ่งศักดิ์สทิ ธิ์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองและบังเกิดโชคลาภวาสนา
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คา่
19.00 น.
วันที่สอง

บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
เข้าสู่ที่พกั โรงแรมพาราเทวี หรือเทียบเท่า
วัดป่ าภูกอ้ น ● หนองคาย ● วัดผาตากเสื้ อ ● เชียงคาน ● แก่งคุดคู ้ ● ถนนคนเดินเชียงคาน
 (เช้า/กลางวัน/เย็น)

07.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร
นาท่านเดินทางสู่ วัดป่ าภูกอ้ น อ.นายูง จ.อุดรธานี วัดสวยท่ามกลางผืนป่ าตั้งอยู่ในเขตป่ าสงวนแห่งชาติป่า
นายู งและป่ าน้า โสม เป็ นสถานที่ท่ีสงบเหมาะแก่การบ าเพ็ญ ภาวนาของพระสายกรรมฐาน พระวิหารที่
สวยงามสะดุดตามีลักษณะเป็ นสถาปั ตยกรรมไทยประยุกต์สมัยรัตนโกสินทร์ มีประตูทางเข้ าออกวิหาร 3
ด้ าน ภายในถูกตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา แฝงไปด้ วยเรื่องราวคาสอนของพระพุทธเจ้ า รอบผนังภายใน
วิหารตกแต่ งอย่ า งสวยงามด้ ว ย ภาพพุทธประวัติแ ละภาพทศชาติ ตกแต่ งเป็ นภาพปั้ น นู น ต่ า หล่ อ ด้ ว ย
ทองแดงจานวน 22 ช่ อ ง ซึ่งเป็ นภาพของพระพุทธเจ้ าในองค์ชาติต่า งๆ 10 ชาติ ภายในวัดมีพระบรม
สารีริกธาตุบรรจุในพระเกศพระร่วงโรจน์ศรีบูรพา นาท่านสักการะองค์พระพุทธูปหินอ่อนกราบขอพรเพื่อ
ความเป็ นสิริมงคล

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
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ออกเดินทางสู่อาเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ลัดเลาะเลียบลาน้ าโขงมุ่งสู่ วัดผาตากเสื้ อ ซึ่งตั้งอยู่บน
ยอดเขาเป็ นวัดที่มี ทิวทัศน์สวยงามมาก มองจากบนหน้ าผาลงมาเห็นแม่นา้ ฝั่งประเทศลาวไหลมาบรรจบ
แม่นา้ โขงเกิดเป็ นดอนที่สวยงามมาก ภายในวัดมีธรรมชาติท่สี มบูรณ์ สามารถเดินเลาะตามหน้ าผาเพื่อชม
ธรรมชาติและทิวทัศน์ ท่ีสวยงามได้ จุ ดไฮไลท์ที่โด่ งดัง่ คือ Sky Walk ที่วัดผาตากเสื้อแห่ งนี้ มมีทางเดิน
กระจกใสรูปทรงเกือกม้ า โดยยื่นออกไปทางหน้ าผา ทางเดินมีลักษณะโปร่งใสสามารถมองทะลุลงไปเบื้อง
ล่างได้ เป็ นสกายวอร์คกระจกใสแห่งแรกของไทย สมครแก่เวลานาท่านเดินทางต่อไปยังเชียงคาน จ.เลย

น าท่า นเที่ยวชม แก่ งคุดคู ้ อ าเภอเชี ยงคาน
จังหวัดเลย ที่น่ีมีลักษณะเป็ นแก่ งหิ นขวางล า
น้ าโขง ช่วงฤดูแล้งที่น้ าลดระดับจะเห็นแก่งหิ น
เหล่านี้โผล่พน้ ขึ้นมาเป็ นภาพสวยงาม ชมวิวของ
ลาน้ าโขงที่กว้างขวาง ทอดยาวขนานไปสองฝั่ ง
ไทย-ลาว โดยมีภูเขาลูกยักษ์ชื่อ “ภูควายเงิน” ตั้ง
ตระหง่านเป็ นฉากหลังอยู่ฝั่งตรงกันข้าม อิสระ
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จากนั้น

ค่า

ให้ท่านช้อปปิ้ งของฝากขึ้นชื่อคือ มะพร้ าวแก้ วอ่ อน ที่อร่ อยและมีชื่อเสี ยงมากของที่นี่
นาคณะเดินทางต่อไปยัง ถนนคนเดินเชียงคาน ให้ ท่านได้ เพลิดเพลินการช้ อปปิ้ งสินค้ าถิ่น งานแฮนด์เมดเก๋
ๆ ร้ านอาหาร ร้ านกาแฟน่ารัก ๆ สัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตท้ องถิ่น ในช่วงค่า ที่ต้ังของถนนคนเดินเชียงคาน
อยู่บริเวณถนนสายล่างในตัวอาเภอเมืองเชียงคาน บนความยาวประมาณ 1 กิโลเมตรกว่าๆ ซึ่งเป็ นถนนที่
เลียบไปกับแม่นา้ โขง หรือที่เรียกว่า "ถนนชายโขง" ถนนเส้ นนี้มีเสน่ห์ท่บี ้ านเรือนไม้ ในบรรยากาศเก่าๆ ที่
เป็ นเสน่ห์ดึงดูดผู้คนให้ มาเยือน
**อิสระอาหารคา่ เพือ่ ความสะดวกและอรรถรสในการท่องเที่ยวกินดืม่ ได้ตามใจ**

เข้าสู่ที่พกั (ตั้งอยู่บริเวณถนนชายโขงบริเวณถนนคนเดินเชียงคาน)

วันที่สาม ภูทอก ● ตลาดเช้าเชียงคาน ● สวนผาหินงาม คุนหมิงเมืองเลย ● กรุงเทพฯ  (เช้า/กลางวัน/เย็น)
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05.00 น.

จากนั้น

07.00
08.00

เที่ยง
13.30 น.
เย็น
23.00 น.

นัดหมายช่วงเช้าเพื่อไป “ เบิง่ ตะเว็นมื้ อเช้า ณ ภูทอก” จุดชมทะเลหมอกสุดงดงามแห่งเชียงคาน
มีลกั ษณะเป็ นภูเขาสู ง ตั้งอยู่ริมแม่น้ าโขง บนยอดภู
เป็ นที่ต้ งั ของสถานี โทรคมนาคมเชี ยงคาน อยู่ห่าง
จากตัวเมืองเชียงคานประมาณ 3 กิโลเมตร เป็ นอีก
จุดหนึ่งที่สามารถชมพระอาทิตย์ยามเช้าทีสวยมาก
อีกจุดหนึ่ง เนื่ องจากทะเลหมอกนั้นจะเจอมากน้อย
หรื ออาจไม่เจอเลยขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ซึ่ งหาก
ทะเลหมอกหายไปก็ ยงั ได้เห็ นวิวสวยๆของเมือง
เชี ยงคาน ชมความงามแม่น้ าโขง เมื องสานะคาม
และแก่งคุดคูจ้ ากมุมสู งแทน
นาท่านกลับเข้ าสู่ตัวเมืองท่านสามารถเดินชม ตลาดเช้าเชียงคาน ให้ ท่านได้ ลองชิมอาหารพื้นเมือง เช่น
ข้ าวจี่ ข้ าวปุ้ นนา้ แจ่ว ข้ าวเปี ยกเส้ น อาหารขึ้นชื่อของเชียงคาน เดินเล่นชมบรรยากาศยามเช้ าริมฝั่งโขง ณ
ห้ องอาหารของที่พัก
บริการอาหารเช้า
นาท่านออกเดินทางไปยัง สวนหิ นผางาม ตั้งอยู่ท่ี
ต าบลปวนพุ อ าเภอหนองหิ น จั ง หวั ด เลย อยู่
ท่ามกลางกลุ่มภูเขาหินปูน รูปร่างแปลกตามากมาย
บนพื้นที่กว่า 40,000 ไร่ สมัยก่อนเป็ นหินปูนที่อยู่
ใต้ ผืนนา้ แต่เมื่อเปลือกโลกเกิดการดันตัวสูงขึ้น จึง
กลายเป็ นป่ าหินที่ผุดขึ้นเหนือพื้นดินและการกัดเซาะ
ของฝนทาให้ มีรูปทรงที่แตกต่างกันไป ซึ่งมีลักษณะ
ที่คล้ ายคลึงกับอุทยานป่ าหินที่เมืองคุนหมิง ประเทศ
จีน ที่น่ีจึงได้ รับฉายาว่าเป็ น “คุนหมิงเมืองเลย”
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
หลังรับประทานอาหารกลางวันแล้วนาทุกท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารศูนย์ของฝาก
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรูล้ ืม
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อัตราค่ าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเที่ยว
พีเรียดเดินทาง

รถ

จานวน

30 ต.ค. - 1 พ.ย. 63 (ศุกร์-อาทิตย์)

รถตู้ VIP 9ที่น่งั

9+1

เวลานัด
ราคาต่อท่าน
พักเดี่ยว
หมาย (คณะเดินทาง 5-6 ท่าน) ชาระเพิม่
04.30 น.
6,599.1,800

13-15 พ.ย. 63 (ศุกร์-อาทิตย์)

รถตู้ VIP 9ที่น่งั

9+1

04.30 น.

6,299.-

1,800

27-29 พ.ย. 63 (ศุกร์-อาทิตย์)

รถตู้ VIP 9ที่น่งั

9+1

04.30 น.

6,599.-

1,800

9+1

03.00 น.

6,799.-

1,800

9+1

03.00 น.

6,799.-

1,800

10-12 ธ.ค. 63 (พฤหัสฯ-เสาร์)

รถตู้ VIP 9ที่น่งั **
คันที่ 1**
รถตู้ VIP 9ที่น่งั **
คันที่ 2**
รถตู้ VIP 9ที่น่งั

9+1

04.30 น.

6,799.-

1,800

25-27 ธ.ค. 63 (ศุกร์-อาทิตย์)

รถตู้ VIP 9ที่น่งั

9+1

04.30 น.

6,599.-

1,800

30 ธ.ค. 63 – 1 ม.ค. 64 (พุธ-ศุกร์)

รถตู้ VIP 9ที่น่งั

9+1

01.00 น.

6,999.-

2,000

31 ธ.ค. 63 – 2 ม.ค. 64 (พฤหัสฯ-เสาร์)

รถตู้ VIP 9ที่น่งั

9+1

01.00 น.

6,999.-

2,000

5-7 ธ.ค. 63 (เสาร์-จันทร์)
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อัตราค่าบริการรวม
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิ ทธิ์ในการสลับมื้อหรื อเปลีย่ นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์ )
ค่ าเข้ าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่ารถรับ-ส่ งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่าไกด์และหัวหน้ าทัวร์ นาเที่ยวตามรายการ
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์ )
เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่ าประกันอุบัติเหตุและค่ ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้ รับอุบัติเหตุระหว่ าง
การเดินทาง ไม่ ค้ มุ ครองถึงการสู ญเสี ยทรัพย์ สินส่ วนตัวและไม่ ค้ ุมครองโรคประจาตัวของผู้เดินทาง

อัตราค่าบริการไม่ รวม
ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์ เน็ต, มินิบาร์ , ซักรีด ที่ไม่ ได้
ระบุไว้ ในรายการ
ค่ าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่ าช้ าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้ วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธ
ไม่ ให้ ออกและเข้ าเมือง จากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และต่ างประเทศซึ่งอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
ค่าทิปไกด์ ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 300 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่ าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)

เงื่อนไขการสารองที่นั่งกรุ ณาอ่านรายละเอียดให้ ครบถ้ วนก่อนทาการจองหากท่ านชาระเงินแล้วจะถือว่าท่ าน
ยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวทั้งหมดและไม่ สามารถเรียกร้ องใดๆได้ ทุกกรณี

เงื่อนไขการสารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์
การจองทัวร์ :
• กรุณาจองทัวร์ ล่วงหน้ าก่อนการเดินทางและชาระค่าทัวร์ เต็มจานวน

กรณียกเลิก :
• แจ้ งยกเลิกหรื อเลื่อนวันเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง

: หักค่าใช้ จ่ายจริงที่เกิดขึน้ อาทิ ค่ามัดจารถบัสปรับ
อากาศ , รถตู้ VIP, ค่าโรงแรมที่พกั ,ค่าอาหาร ,
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการ
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• แจ้ งยกเลิกหรื อเลื่อนวันเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน

: ยึดเงินค่ าทัวร์ 50% และ หักค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ
ค่ า มัด จ าตั๋วเครื่ องบิ น , รถตู้ VIP, รถบั ส , ค่ า วีซ่ า , ค่ า
โรงแรมที่พัก , ค่ าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยว ,
ค่าบริการ
หมายเหตุ : หากท่ านยกเลิกการเดินทางแต่ สามารถหาผู้โดยสายมาสารองแทนที่ได้ หรื อทางทัวร์ เปิ ดขายและมีการ
สารองที่นั่งแทนได้ ทั้งนีท้ างบริษัทฯจะคืนเงินค่าทัวร์ ให้ เต็มจานวน
• ในกรณีชาระค่าทัวร์ เต็มจานวนแล้ว แจ้ งยกเลิกหรื อเลื่อนวันเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงิน
ค่าทัวร์ ท้งั หมดโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆทั้งสิ้น

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ เป็ นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551

กรณีจองทัวร์ วนั หยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ,วันหยุดยาวต่ อเนื่อง และได้มีการแจ้ งยกเลิกทัวร์
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าทัวร์ ท้ังหมด โดยไม่ มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
กรณีเจ็บป่ วย :
• กรณีเจ็บป่ วย จนไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทาการเลื่อน
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้งั นีท้ ่านจะต้องเสี ยค่าใช้ จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางได้ ตาม
ความเป็ นจริง
• ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้ าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

เงื่อนไขอื่น ๆ :
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ ครบตาม
จานวนที่บริษัทฯ กาหนดไว้ (9 ท่ าน) เนื่ องจากเกิดความเสี ยหายต่ อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน

รายละเอียดเพิม่ เติม
➢ บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ ไขได้
➢ พาหนะ , ราคา และ รายการท่องเที่ยว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดิน
ทางเป็ นสาคัญ
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➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้ าจาก การประท้ วง,การนัดหยุดงาน,การก่ อจลาจล ซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรื อเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้ าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีที่เกิด
เหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ ได้ เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่ องเที่ยว(ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์ )
➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ ทาน
อาหารบางมื้อ,เพราะค่ าใช้ จ่ายทุกอย่ างทางบริษัทฯได้ ชาระค่ าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่ างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่ อน
เดินทางเรียบร้ อยแล้วเป็ นการชาระเหมาขาด
➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

➢ ข้ อแนะนาสาหรับการเดินทาง ในช่ วงภาวะ โควิด 19
1).ต้องสวมหน้ ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
2).ต้องล้างมือบ่ อยๆ และหลีกเลีย่ งในพื้นที่แออัด
3).ต้องปฎิบัติตามกฎ และคาแนะนาของแต่ละพื่นที่ท่องเที่ยว

** ก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่ องแท้ แล้วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ ของท่ านเอง*

