รหัสโปรแกรม : 21544 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

แอ่ว 4 จังหวัดอีสาน
อ ุดรธานี สกลนคร นครพนม บึงกาฬ
3 วัน 2คืน
เดินทาง เมษายน 2564
WTUTH-FD003

ราคาเริ่มต้น 11,990.1

เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – อุดรธานี - วัดพระธาตุเชิงชุม – พระธาตุเรณู – พระธาตุพนม พญาศรีสตั ตนาคราช
วันที่ 2 พระธาตุนคร - พระธาตุทา่ อุเทน – วัดป่ าภูทอก - วัดอาฮงศิลาวาส – สะดือ
แม่นา้ โขง
วันที่ 3 หินสามวาฬ – คาชะโนด – ศาลเจ้าปู่ ย่า – กรุงเทพฯ

เช้า

เที่ยง

เย็น

X









X





X

Day
1
กร ุงเทพฯ
อ ุดรธานี
วันที่ 1

กร ุงเทพฯ – อ ุดรธานี - วัดพระธาต ุเชิ งชมุ – พระธาต ุเรณู – พระธาต ุพนม พญาศรีสตั ตนาคราช

05.00 น.

คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารขาออก สายการบินแอร์เอเชีย

06.40 น.
07.50 น.

เดินทางสู่ จังหวัดอุดรธานี โดยเครื่องบิน สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3362
นาท่านเดินทางถึง จังหวัดอุดรธานี รับสัมภาระเรียบร้อย

WTUTH-FD003

2

กลางวัน

จากนัน้ ออกเดินทางสู่ วัดพระธาต ุเชิงช ุม พระพุทธรูปคูบ่ า้ นคูเ่ มืองของชาวสกลนคร ทุกๆ ปี จะมีงาน
ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ซึ่ งถือเป็ นงานประเพณี สาคัญในเทศกาลออกพรรษา เพื่อเป็ นการถวายแด่
องค์พระธาตุเชิงชุม ภายในพระอุโบสถยังมีภาพจิตรกรรมอันงดงาม และบ่อนา้ ศักดิ์สิทธิ์อีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่1)
นาท่านสักการะ พระธาต ุเรณู พระธาต ุประจาวันเกิดวันจันทร์ ณ วัดพระธาตุเรณู จาลองมาจาก
พระธาตุพนมองค์เดิม ภายในเจดียบ์ รรจุพระไตรปิ ฎก พระพุทธรูปทองคา พระพุทธรูปเงิน เพชรนิล
จินดา หน่องา เครื่องกกุธภัณฑ์ของพระยาและเจ้าเมือง รวมถึงสิ่งของอื่นๆ ที่ชาวบ้านบริจาค
วิธีบชู าพระธาต ุเรณู ข้าวตอก น้าอบ ข้าวเหนียวปิ้ ง ดอกไม้สีเหลือง ธูป 15 ดอก เทียน 2 เล่ม
คาถาบูชาพระธาต ุเรณู อิ ระ ชา คะ ตะ ระ สา

นาท่านสักการะ พระธาต ุพนม พระธาต ุประจาคนเกิด "ปีวอก" และ "วันอาทิตย์" ภายในพระ
ธาตุได้บรรจุอรุ งั คธาตุหรือกระดูกส่วนหน้าอกของพระพุทธเจ้า
วิธีบชู าพระธาต ุพนม ข้าวตอก ข้าวเหนียวปิ้ ง น้าอบ ดอกไม้สีแดง ธูป 6 ดอก เทียน 2 เล่ม
คาถาบูชาพระธาต ุพนม อะ วิช สุ นุต สา นุส ติ

จากนัน้ นาท่านสักการะ พญาศรีสตั ตนาคราช พญานาคขดหาง 7 เศียร มีลาตัวเดียวขนาดใหญ่
ประดิษฐานบนแท่นฐานแปดเหลี่ยม กว้าง 6 เมตร ความสูงทัง้ หมดรวมฐาน 15 เมตร สามารถพ่นนา้
ได้ แสดงถึงความเชื่อความศรัทธาต่อเรื่องพญานาคของชาวไทย และชาวลาวที่อาศัยอยู่ริมฝั ่งแม่นา้
โขง

ค่า
ที่พกั
WTUTH-FD003

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่2)
นาท่านเข้าสูท่ ี่พกั จังหวัดนครพนม
3

Day
2
หนองคาย
บึงกาฬ
วันที่ 2
เช้า

พระธาต นุ คร - พระธาต ทุ ่ า อ ุเทน – วัด ป่ าภูท อก - วัด อาฮงศิ ล าวาส – สะดื อ
แม่น้าโขง
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 3)
นาท่านสักการะ พระธาต ุนคร พระธาต ุประจาวันเกิดวันเสาร์ ณ วัดมหาธาตุ ภายในบรรจุ
สารีริกธาตุของพระอรหันต พร้อมกับองค์พระพุทธรูปทองคา เงินบรรจุผอบไม้จนั ทร์แดง และของมี
ค่าต่างๆ ทีประชาชนผูม้ ีจิตศรัทธานามาถวาย
วิธีบชู าพระธาต ุนคร ข้าวตอก น้าอบ ข้าวเหนียวปิ้ ง ดอกไม้สีมว่ ง ธูป 10 ดอก เทียน 2 เล่ม
คาถาบูชาพระธาต ุนคร โส มา ณะ กะ ริ ถา โธ

นาท่านสักการะ พระธาต ุท่าอ ุเทน พระธาต ุประจาวันเกิดวันศ ุกร์ ณ วัดท่าอุเทน จาลองมาจาก
พระธาตุพนม ลักษณะขนาดเล็ก และสูงกว่าพระธาตุพนม ภายในบรรจุพระธาตุของพระอรหันต์ ซึ่ง
พระอาจารย์ศรีทตั ถ์ได้อญ
ั เชิญมาจากเมืองย่างกุง้
วิธีบชู าพระธาต ุท่าอ ุเทน ข้าวตอก น้าอบ ข้าวเหนียวปิ้ ง ดอกไม้สีฟ้า (หรือน้าเงิน) ธูป 21 ดอก
เทียน 2 เล่ม
คาถาบูชาพระธาต ุท่าอ ุเทน วา โธ โน อะ มะ มะ วา

WTUTH-FD003
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่4)
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ จ.บึงกาฬ นาท่านขึ้นชม วัดป่ าภทู อก เป็ นที่ตงั้ ของวัดเจติยาศรีวิหาร (วัดภู
ทอก) อยู่ในอาณาเขตบ้านคาแคน ตาบลนาสะแบง จ.บึงกาฬ โดยมีพระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ เป็ นผู้
ก่อตัง้ ในภาษาอีสานแปลว่า ภูเขาที่โดดเดี่ยว ภูทอก มี 2 ลูก คือภูทอกใหญ่และภูทอกน้อยส่วนที่นกั
แสวงบุญและ นักท่องเที่ยวทัว่ ไป สามารถชมได้คือ ภูทอกน้อย ส่วนภูทอกใหญ่อยู่ห่างออกไป ยังไม่
เปิ ดให้นกั ท่องเที่ยวชม ซึ่งเป็ นจุดเริ่มต้นการ เดินเท้าขึ้นสู่ยอดภูทอก จุดเด่นของภูทอกก็คือ สะพานไม้
และบันไดขึน้ ชมทัศนียภาพรอบ ๆ ภูทอก ใช้เพียงแรงงานคนสร้างบันได เวียนไปมา รอบภูทอก ใช้เวลา
ในการก่อสร้างนานถึง 5 ปี เต็ม ตัง้ แต่ชนั้ ที่ 3 เป็ นต้นไปนักท่องเที่ยวสามารถเดินชม แบบสะพานเวียน
รอบเขาซึ่งจะ ได้เห็น มุมมองที่แตกต่างไปเรื่อยๆ บันไดที่ทอดขึ้นสู่ยอดภูทอกนี้เปรียบเสมือนเส้นทาง
ธรรมที่นอ้ มนา สัตบุรษุ ให้พน้ โลกแห่งโลกียะ สู่โลกแห่ง โลกุตระหรือโลกแห่งการหลุดพ้นด้วย ความ
เพียรพยายามและมุง่ มัน่

นาท่านชม วัดอาฮงศิลาวาส ตัง้ อยู่ริมฝัง่ แม่นา้ โขงบริเวณแก่งอาฮง แอ่งนา้ ขนาดใหญ่จากฝัง่ ไทยถึง
ฝัง่ ลาวที่มีความยาวประมาณร้อยกว่าเมตร วัดอาฮงศิลาวาส เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญแห่งหนึ่งใน
จัง หวั ด บึ ง กาฬ ด้ว ยเหตุที่ มีวิ ว ทิ ว ทัศ น์ที่ สวยงาม อิ สระให้ท่า นเดิ นเล่นถ่ า ยรูป ริ มแม่ นา้ โขงตาม
อัธยาศัย
จากนัน้ นาทุกท่านเดินทางสู่ สะดือแม่น้าโขง แก่งอาฮง หรือจุดชม “สะดือแม่นา้ โขง” ณ วัดอาฮง
ศิลาวาส ตาบลหอคา เขตอาเภอเมืองบึงกาฬ ห่างจากตัวจังหวัด 21 กิโลเมตร ถือว่าเป็ นจุดที่แม่นา้ โขง
มีความลึกที่สดุ ไม่สามารถวัดความลึกได้ กระแสนา้ ไหลเชี่ยวมากในฤดูนา้ หลากและมีกระแสนา้ ไหลวน
เป็ นรูป กรวยขนาดใหญ่จัง สังเกตได้จากเมื่อ มีวั สดุหรื อ ซากไม้ขนาดใหญ่ลอยมาเมื่อ ถึ งบริ เ วณนี้
WTUTH-FD003
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ค่า
ที่พกั

สิ่งของต่างๆ จะหมุนวนอยู่ประมาณ 30 นาที จึงจะไหลต่อไป ซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็ น “สะดือแม่นา้
โขง” มีความกว้างประมาณ 300 เมตร
อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าสูท่ ี่พกั The One Hotel หรือเทียบเท่า

Day
3
อ ุดรธานี
กร ุงเทพฯ
วันที่ 3
05.00 น.

เช้า

กลางวัน

15.30 น.
17.30 น.
20.30 น.
WTUTH-FD003

หินสามวาฬ – คาชะโนด – ศาลเจ้าปู่ย่า – กร ุงเทพฯ
นาท่านชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ หิ นสามวาฬ หนึ่งในจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจในพื้นที่ป่าภูสิงห์ ตั้งอยู่ใน
อาเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ในเขตพื้นที่อนุรกั ษ์เขตป่ าสงวนแห่งชาติป่าดงดิบกะลา ป่ าภูสิงห์ และป่ า
ดงสีชมพู ซึ่งเต็มไปด้วยกลุ่มของก้อนหินรูปทรงต่างๆ ที่สวยงามแปลกตาและถา้ กระจายอยู่ทัว่ ทั้ง
พื้นที่ สามารถแวะชมได้หลายจุด รวมถึงหินสามวาฬ ที่ มีลักษณะเป็ นหินขนาดใหญ่ติดหน้าผาสูง
เหตุผลที่เรียกว่า หินสามวาฬ เพราะลักษณะของจุดชมวิ วนี้เป็ นก้อนหินขนาดใหญ่ 3 ก้อน รูปร่าง
คล้ายปลาวาฬเรียงกันยื่นออกไปสู่หน้าผา หากมองในมุมสูงจะเหมือนกลุ่มวาฬที่มีพ่อ แม่ ลูก จึง
เรียกกันว่า หินสามวาฬ ซึ่งเป็ นจุดชมวิวที่สวยงามโดดเด่นของภูสิงห์ สามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นใน
ยามเช้า เบื้องหน้าคือ วิวของผืนป่ าเขียวขจีและสายหมอกบาง หินสามวาฬสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้ง
ปี และตลอดทัง้ วัน
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 5)
นาท่านเข้าชม คาชะโนด วังฤสีนาคินทร์ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี อีกหนึง่ ตานานความเชื่อเกี่ยวกับ
พญานาค ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่เชื่อว่าเป็ นดินแดนของพญานาคป่ าศักดิ์สิทธิ์ ลี้ลบั อาถรรพ์เกาะลอยนา้
กับเรื่องราวความเชื่อที่ว่า เกาะคาชะโนดไม่เคยจมนา้ เพราะมีพญานาคคอยปกปั กรักษา และมีบ่อนา้
ศักดิ์สทิ ธิ์ซึ่งในตานานเชื่อกันว่าเป็ นทางขึน้ ลงระหว่างเมืองบาดาลกับโลกมนุษย์ของเหล่าพญานาคที่
พระอินทร์ทรง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่6)
จากนัน้ นาท่าน เข้าชม ศาลเจ้าปู่ย่า เป็ นศาลเจ้าชาวจีนที่ใหญ่โตและสวยงาม ศาลเจ้าปู่ ย่าได้รับการ
กล่าวขานถึงความศักดิ์สิทธิ์ แผ่เมตตาแก่คนยากไร้ ผูใ้ ดที่มีทกุ ข์โสกมักจะไปจุดธูปขอให้ความทุกข์ที่มี
อยู่สลายไป
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานอุดรธานี
นาท่านเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยเครื่องบิน สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3357
เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ
6

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
วันที่ 10-12 เม.ย. 2564
วันที่ 11-13 เม.ย. 2564
วันที่ 12-14 เม.ย. 2564

ราคาท่านละ
11,990.11,990.11,990.พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท

หมายเหต ุ (กร ุณาอ่านรายละเอียดท ุกข้อหมายเหต ุ)
1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทาการจอง
2. กรุณาปฏิบตั รตามที่เจ้าหน้าที่แนะนา เพื่อเป็ นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้าน
สุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
4. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึน้ หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผ ู้
ร่วมคณะไม่ถึง 8 ท่าน โดยบริษทั จะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้า
5. กาหนดการนีอ้ าจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมูค่ ณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศใน
ขณะนัน้ โดยคานึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
6. บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผเู้ ดินทางไม่ครบตามจานวนที่กาหนด
อัตราค่าบริการทัวร์น้ ีรวม
1. ค่าตัว๋ เครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพ-อุดรธานี ชัน้ ประหยัด สายการบินแอร์เอเชีย
นา้ หนักสัมภาระถือขึน้ เครื่อง Carry On 7 กิโลกรัม โดยสัมภาระที่จะถือขึน้ เครื่องบิน ต้องไม่มีของมีคม กรรไกรตัด
เล็บ วัตถุ ไวไฟ ของเหลวสามารถโหลดได้ไม่เกินขนาดบรรจุ 100 มล.
2. รถตูป้ รับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ
3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
4. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
5. อาหารตามที่ระบุตามรายการ
6. มัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
7. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ
2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบตั เิ หตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตาม
เงือ่ นไขกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการทัวร์น้ ีไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดืม่ ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่
เกิดจากการเจ็บป่ วยด้วยโรคประจาตัว)
2. ค่านา้ หนักสัมภาระโหลดใต้ทอ้ งเครื่อง กรณีที่ตอ้ งการซื้อนา้ หนัก 15 กิโลกรัม ราคา 480 บาทต่อเที่ยว
( หากท่านต้องการซื้อนา้ หนักกระเป๋ าเพิ่ม รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่กอ่ น 48 ชัว่ โมง )
3. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผูเ้ ดินทางเอง
4. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สาหรับชาวต่างชาติที่ตอ้ งชาระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
5. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จานวน 350 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
6. ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ตอ้ งการใบกากับภาษีเท่านัน้ ) (กรณี
ต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทาการชาระเงิน)
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การจองทัวร์และสารองที่นงั่
1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผูจ้ อง สาหรับออกใบแจ้งหนีแ้ ละใบรับเงินของท่าน
2. ชาระค่าทัวร์ เพื่อเป็ นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทาการสารองที่นงั ่ เสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทาง
ธนาคารของบริษทั ฯ ดังรายละเอียด
3. กรุณาส่งสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษทั ฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อ
ใช้สาหรับการทาเอกสารประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง
การยกเลิกการเดินทาง
1. ยกเลิกการเดินทางตัง้ แต่ 30 วันขึน้ ไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลกู ค้าชาระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง (ถ้ามี)
3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจานวน
** กรณีมีเหตุให้ยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จา่ ยที่ เกิดขึ้นจริง(ถ้า
มี)อาทิเช่น ค่ามัดจาตั๋วเครื่ องบิน โรงแรม และค่าใช้จา่ ยจาเป็ นอื่ นๆ
***โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาพอากาศ / การจราจร /ไฟท์บินเปลี่ ยนแปลง โดย
มิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่ อให้ท่านได้เที่ ยวครบตามโปรแกรม และคานึงถึงผลประโยนช์ของท่านเป็ นหลัก***
ข้อแนะนาสาหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะ โควิท 19 มาตรการการบริการบนรถบริการ
1. สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
2. ก่อนขึน้ -ลงรถทุกครัง้ ทางบริษทั จะมีมาตรการ วัดไข้ และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถงดใช้หอ้ งนา้ บน
รถตลอดการเดินทาง
3. ประตูรถ เปิ ด-ปิ ด ประตูเดียว
4. กรุณากรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม ต.๘-คค (ทางบริษทั ปริ้นแบบฟอร์มนีใ้ ห้ทกุ ท่าน เมื่อท่านกรอกแล้ว
กรุณาส่งคืนให้ จนท.บริการบนรถบริการ)
5. นา้ ดื่ม/นา้ เปล่า แจกให้วันละ 1 ขวด
6. ทางบริษทั ขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยู่บนรถ
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