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ก ำหนดกำรเดินทำง  :   

วนัศุกรท์ี่ 24 ธ.ค. 64  (1) สนำมบินสุวรรณภูมิ - อุดรธำนี - บึงกำฬ - ศำลปู่อือลือนำครำช -บึงโขงหลง –  

          วดัอำฮงศิลำวำส 

04.30 น. พรอ้มกนัท่ี สนำมบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคำนเ์ตอรส์ำยกำรบินไทยสมำยล ์(WE) เจา้หน้าท่ีบริษัทฯ คอย

อ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสัมภาระก่อนออกเดินทาง *เชิญท่านลงทะเบียนเช็คช่ือ สแกน QR 

Code ตามนโยบายโครงการ “ทวัรเ์ท่ียวไทย”  วดัอุณหภูมิ  บริการเจลลา้งมือ ก่อนเช็คอิน   

07.05 น. เหินฟ้าสู่ จงัหวดัอุดรธำนี โดยสายการบิน THAI SMILE เท่ียวบินท่ี WE002 (ใชร้ะยะเวลาเดินทาง

โดยประมาณ 1 ชัว่โมง 10 นาที)  

08.15 น. เดินทางถึง สนำมบินอุดรธำนี หลงัจากรบักระเป๋าเดินทางเรียบรอ้ยแลว้ น าท่านเดินทางสู่ จงัหวดับึงกำฬ 

(ใชร้ะยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 3 ชัว่โมง) ใหท่้านชมและถ่ายภาพ บึงโขงหลง ทะเลสาบขนาดใหญ่ท่ี

เป็นพ้ืนท่ีอนุรักษ์พันธุ์นกเป็นแหล่งพักผ่อนและชมวิวทิวทัศน์ มองเห็นภูลังกาเป็นฉากหลัง จากน้ันไป

สกัการะ ศำลปู่อือลือนำครำช พญานาคผูถู้กสาบแห่งบึงโขงหลง 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง           บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ รำ้นครวัคุณเพชร ริมบึงโขลงโหลง(ม้ือที่1) 

บ่าย  น าท่านเดินทางไปยงั สะดือแม่น ้ำโขง แก่งอำฮง ณ วัดอำฮงศิลำวำส จุดชม สะดือแม่น ้ำโขง”ถือว่าเป็น

จุดท่ีแม่น ้ าโขงมีความลึกท่ีสุดไม่สามารถวัดความลึกได ้กระแสน ้าไหลเ ช่ียวมากในฤดูน ้ าหลากและมี

กระแสน ้าไหลวนเป็นรูปกรวยขนาดใหญ่ ชาวบา้นเช่ือกนัว่าเป็น “สะดือแม่น ้าโขง” มีความกวา้งประมาณ 

300 เมตร ในวนัขึ้ น 15 ค า่เดือน 11 จะมีนักท่องเท่ียวมาเท่ียวชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคเป็นจ านวน

มาก.... ใหท่้านแวะเช็คอินรำ้นธำรำแลนด ์ไคสี คำเฟ่รมิน ำ้โขง หลงัจากน้ันน าท่านเช็คอินโรงแรมท่ีพกั 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่             บริกำรอำหำรค ำ่ ณ รำ้นอิ่มหน ำส ำรำญ (ม้ือที่2) 

  พกัคำ้งคืน ณ THE ONE HOTEL ( )หรือเทียบเท่ำระดบัเดียวกนั  
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วนัเสำรท์ี่ 25 ธ.ค. 64 (2) หินสำมวำฬ - ภูทอก - หนองคำย - วดัผำตำกเสื้ อ - SKYWALK - วดัโพธ์ิชยั - ศำลำ

แกว้กู่ (หำกมีเวลำพอ) - อุดรธำนี – วดัป่ำภูกอ้น - ถนนคนเดินอุดรธำนี 

04.30 น. ต่ืนเชา้ ชมพระอำทิตยข้ึ์น ณ จุดชมวิวหินสำมวำฬ โดยรถของชาวบา้นทอ้งถ่ิน หินสามวาฬมีลกัษณะเป็น

หินขนาดใหญ่ติดหนา้ผาสูงแยกตวัเป็น 3 กอ้น หินสามกอ้นน้ีจะดูคลา้ยกบัฝงูครอบครวัวาฬ ท่ีประกอบดว้ย

พ่อวาฬ แม่วาฬ และลูกวาฬ ซ่ึงเรียกตามขนาดของหินแต่ละกอ้น พรอ้มน าท่านชมพระอาทิตยข์ึ้ น จากน้ัน 

คณะเดินทางสู่ก ำแพงภูสิงห์ ใหท่้านกราบนมสัการ หลวงพ่อพระสิงหส่ิ์งศักด์ิสิทธ์ิของภูสิงห ์ณ ลานสิงห์

หมอบ ซ่ึงมีกอ้นหินลกัษณะคลา้ยสิงหก์ าลงัหมอบอยู ่จนไดเ้วลาอนัสมควรคณะเดินทางกลบัสู่ท่ีพกั 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (ม้ือที่ 3)  

น าท่านเดินทางไปยงั วัดเจติยำศรีวิหำร หรือวดัภูทอก มีพระอาจารยจ์วน กุลเชฏโฐ เป็นผูก้่อตั้ง ภูทอก 

ภาษาอีสานแปลวา่ภูเขาท่ีโดดเด่ียว ภูทอกน้ันมี 2 ลูก คือภูทอกใหญ่และภูทอกน้อยส่วนท่ีนักแสวงบุญและ

นักท่องเท่ียวทัว่ไปโดยสามารถชมไดคื้อภูทอกนอ้ย มีทั้งหมด 7 ชั้น เดินชมแบบสะพานเวียนรอบเขา  

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านเดินทางต่อไปยงั หนองคำย (ใชร้ะยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 2.30 ชัว่โมง) ต่อไปยงั วดั

ผำตำกเสื้ อ และ SKYWALK เป็นวดัท่ีมีวิวทิวทศัน์สวยงามมองจากบนผาลงมามองเห็นความเป็นอยู่ของชาว

ไทย-ลาว ภายในวัดมีธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ สามารถเดินลัดเลาะตามหน้าผาเพ่ือชมธรรมชาติและ 

ทิวทศัน์ท่ีสวยงาม  

กลางวนั          บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ รำ้นเจน๊ำตน้เดื่อ (ม้ือที่4) 

13.00 น. หลงัจากน้ันไปยงั วัดโพธ์ิชยั (พระอารามหลวง) จากเดิมช่ือวัดผีผิว”เน่ืองจากวดัน้ีเคยใชเ้ป็นท่ีเผาผีหรือ

เผาศพ ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีประดิษฐาน หลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปขดัสมาธิราบปางมารวิชยั ท่ีหล่อด้วย

ทองสุกอันเป็นเน้ือทองค าถึง 92% ซ่ึงมีพระพุทธลักษณะอันงดงามอย่างมาก...ต่อไปยังศำลำแกว้กู่ 
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อุทยำนเทวำลัย (หำกมีเวลำพอ)เต็มไปดว้ยรูปป้ันคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่ท่ีมีความแปลกตา

จ านวนรวมกว่า 200 องค ์โดยประกอบดว้ยพระพุทธรูป พระรูปของพระโพธิสตัว ์เทพเจา้ฮินดู บุคคลใน

คริสต์ศาสนา ความเช่ือพ้ืนบา้นและตัวละครจากรามเกียรต์ิ เป็นสถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่และงดงามดู

สวยงามตระการตา 

15.00 น. น าท่านเดินทางไปยงั วดัป่ำภูกอ้น ตั้งอยูใ่นเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน ้าโสม เป็นท่ีท่ีเต็มไปดว้ย

ธรรมชาติ มีตน้ไม ้ล าธาร สัตว์ป่า และตน้ไมน้านาชนิด วิหารของวดัป่าภูกอ้น งดงาม ตระการตาแก่

นักท่องเท่ียวชาวไทยและต่างชาติ โดยพระวิหารมีลกัษณะเป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกตส์มยัรตันโกสินทร ์ 

 

 

 

 

 

 

 

อิสระตามอธัยาศยั ถนนคนเดินอุดรธำนี (ณ วนัท่ี 27 ต.ค. ยงัปิดอยู่) ซ่ึงจะมีการจ าหน่ายสินคา้ท่ีไม่

ท าลายส่ิงแวดลอ้ม งานหตัถกรรม งานศิลปะ สินคา้หายาก และสินคา้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

เย็น             อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพ่ิอใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงไดอ้ย่างต่อเน่ือง 

 พกัคำ้งคืน ณ โรงแรม Centara Hotel & Convention Centre Udon Thani ( )                       

หรือระดบัเทียบเท่ำ 

วนัอำทิตยท์ี่ 26 ธ.ค. 64 (3) ทะเลบวัแดง กุมภวำปี – ค ำชะโนด - สนำมบินอุดรธำนี - สนำมบินสุวรรณภูมิ 

บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (ม้ือที่ 5) 

07.00 น. น าท่านไปชมทะเลบวัแดง ตั้งอยู่ในอ าเภอกุมภวาปี แหล่งน ้าธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ไป ดว้ย พนัธุ์ปลา 

พันธุ์นก และพืชน ้ า จ านวนมาก โดยดอกบัวจะออกดอกมีปริมาณมากท่ีสุดในช่วงเดือนธันวาคม – 

กุมภาพนัธ ์

 

 

 

 

 

 

 

11.00 น.         บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ รำ้นครวัคุณยำย (ม้ือที่ 6) 
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12.00 น. น าท่านเดินทางไปยงั เกำะค ำชะโนด เช่ือกนัว่าเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิและดินแดนล้ีลบั จุดเช่ือมต่อระหว่าง

เมืองบาดาลและโลกมนุษย ์สถานท่ีแห่งน้ีปรากฏในต านานพ้ืนบา้นท่ีเช่ือกนัว่าเป็นท่ีสิงสถิตของพญานาค

ราชปู่ ศรีสุทโธ และองคแ์ม่ศรีปทุมมานาคราชเทวี และส่ิงล้ีลบัต่างๆ เป็นท่ียึดเหน่ียวจิตใจรวมศรทัธาของ

คนในจงัหวดัอุดรธานีและอีสานตอนบน ค าชะโนดมีลกัษณะเป็นเกาะลอยน ้า เมื่อเขา้มาถึงภายในพ้ืนท่ีของ

ค าชะโนด จะรูสึ้กไดถึ้งความร่มร่ืน ร่มเย็น เพราะปกคลุมไปดว้ยตน้ชะโนดทัว่บริเวณ ใหท่้านไดก้ราบไหว้

ศาลเจา้ปู่ ศรีสุทโธขอโชค ขอพร ขอลาภ ตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

15.00 น. เดินทางไปยงัสนามบินอุดรธานี (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง) 

16.50 น.  รบัประทำนอำหำรเยน็ ณ รำ้นซำวสี่ คำเฟ่ & เรสเตอรองท ์(ม้ือที่ 7) 

20.10 น. บินลดัฟ้าสู่ สนำมบินอุดรธำนี โดยสายการบิน THAI SMILE เท่ียวบินท่ี WE009 (ใชร้ะยะเวลาเดินทาง

โดยประมาณ 1 ชัว่โมง 10 นาที)  

21.15 น. เดินทางถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ....พรอ้มความประทบัใจ  

หมายเหตุ   1. โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงขึ้ น-ลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กับ

ผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ีท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิเช่น ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่

ทานอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอยา่ง ทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายก่อนเดินทางเรียบรอ้ยแลว้ 

 

อตัรำค่ำบริกำร 
 

ผูใ้หญ่ พกัเดี่ยว เพิ่มท่ำนละ 

ท่ำนจำ่ยเพียง 

รฐัฯออกให ้

ค่าทวัรร์วม 

7,500.- 

5,000.- 

12,500.- 

 

2,000.- 

 

พเีรยีดการเดนิทาง คลิก๊ https://bit.ly/3h6C0cH  

 

 

 

https://bit.ly/3h6C0cH
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อตัรำค่ำบริกำรน้ี รวม 

1. ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นประหยดั สายการบินไทยสมายล ์(WE) 

2. ค่าพาหนะ รถตู ้ VIP ปรบัอากาศ  

3. ค่าโรงแรมท่ีพกั ตามระบุในรายการ หอ้งละ 2 ท่าน 

4. ค่ามคัคุเทศกอ์ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

5. ค่าบริการน ้าด่ืม ผา้เย็น ขนมขบเค้ียว เจลแอลกอฮอล ์และหนา้กากอนามยั ฯลฯ ระหวา่งการเดินทาง 

6. ค่าประกนัการเดินทาง ครอบคลุมถึงอาหารเป็นพิษ  

 • จ านวนเงินเอาประกนัภยั  1,000,000 บาท 

 • ค่ารกัษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ  500,000  บาท 

 • ค่ารกัษาพยาบาลเน่ืองจากอาหารเป็นพิษ 100,000 บาท 

7. ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% 

8. ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 

 

อตัรำค่ำบริกำรน้ี ไม่รวม 

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่นอกเหนือจากรายการ ค่ามินิบารใ์นหอ้ง   

          ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 

2. ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากท่ีระบุในโปรแกรม 

 

เง่ือนไขกำรใชส้ิทธ์ิ 

1. กรุณาส่งส าเนาบตัรประชาชน และหมายเลขโทรศพัทข์องผูเ้ดินทางท่ีผูกกบัแอป “เป๋าตงั”        ของผูเ้ดินทาง 

ไปยงัแผนกจอง  (1ท่าน/1สิทธ์ิ)  

2.  แผนกรบัจองแจง้ยืนยนัโปรแกรม พรอ้มจ านวนเงินท่ีท่านตอ้งช าระผ่าน “เป๋าตงั”  

3.  บริษัทจะด าเนินการรบัเงินค่าทวัรผ่์าน “เป๋าตงัค”์ ของท่าน เฉพาะในส่วนท่ีเหลือจากรฐัจ่ายใหท่้าน 40%  

     (ไมเ่กิน5,000บาท) พรอ้มออกใบเสร็จรบัเงิน รวม VAT7% แต่ทั้งน้ีตอ้งด าเนินการก่อน 23.59 น. ของวนัท่ีใชสิ้ทธ์ิ 

4.   เม่ือใชสิ้ทธ์ิแลว้ ท่านไม่สามารถยกเลิกการเดินทางในทุกกรณี ยกเวน้ รฐัประกาศใหส้ามารถเล่ือนการเดินทางได ้

5.   ผูเ้ดินทางตอ้งมุง่ปฏิบติัตามเง่ือนไข พรอ้มแสดงหลกัฐานการรบัวคัซีน และผลตรวจโควิดจากสถานพยาบาล   

      ตามท่ีแต่ละท่ีจงัหวดัก าหนด 

6.   ผูเ้ดินทางตอ้งเดินทางตามโปรแกรมท่ีก าหนดเท่าน้ัน ไมส่ามารถยกเลิก หรืองดบริการใดบริการหน่ึง ซ่ึง   

     เป็นไปตามเง่ือนไขของรฐั 

7.   บริษัทขอความร่วมมือ ถ่ายภาพหมูใ่นบางจุดท่องเท่ียว เพ่ือประกอบการพิจารณาเบิกจ่ายในส่วนท่ีรฐัจ่ายให  ้

8.   บริษัทไมร่บัผิดชอบค่าเสียหาย หรือ ยกเลิกการเดินทางท่ีเกิดจากเหตุสุดวิสยั อาทิ ภยัธรรมชาติ การประทว้ง  

      การนัดหยุดงาน ฯลฯ 

9.   บริษัทขอสงวนสิท ธ์ิในการเ ล่ือนการเดินทาง ในกรณี ท่ี ผู้เ ดินทางขั้นต ่า  ไม่ครบตามจ านวนท่ีก าหนด 
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มำตรกำรท่องเที่ยววิถีใหม่แบบ New Normal ป้องกนัโควิด-19 เพ่ือควำมปลอดภยั ท่องเที่ยวอุ่นใจ 

1.  ภายในรถตูโ้ดยสาร พนักงานขบัรถจะมีการท าความสะอาดภายในรถดว้ยยาฆ่าเช้ือ-แอลกอฮอลอ์ย่างสม า่เสมอ 

2.  ลกูคา้ตอ้งสวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลาเม่ือตอ้งอยูใ่นท่ีชุมชน และภายในรถตู ้

3.  รถตูโ้ดยสารจะไม่มีการจอดแวะใหลู้กคา้ลงระหว่างทางในจงัหวดัท่ีเป็นพ้ืนท่ีเส่ียงทุกกรณี จะจอดเฉพาะจุดท่ีปลอดภัย

เท่าน้ัน 

4.  เจา้หนา้ท่ีจะมีเจลลา้งมือ และหนา้กากอนามยัประจ าอยูบ่นรถ  

5.  รบัประทานอาหารโดยเนน้การใชช้อ้นกลาง  

6.  หากสถานท่ีใดมีการปิดท าการ เจา้หนา้ท่ีจะพาลกูคา้ท่องเท่ียวสถานท่ีอ่ืนทดแทนตามความเหมาะสม 

7.  ระหวา่งการท่องเท่ียวลกูคา้ตอ้งปฎิบติัตามค าแนะน าของเจา้หน้าท่ีอยา่งเคร่งคดั เจา้หนา้ท่ีสามารถปฎิเสธการ

ใหบ้ริการกบัลกูคา้หากไมป่ฎิบติัตามมาตรการป้องกนัโควิดไดท้นัที 
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