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รหัสโปรแกรม : 22310 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)
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กำหนดกำรเดินทำง :
วันศุกร์ที่ 24 ธ.ค. 64 (1)
04.30 น.

07.05 น.
08.15 น.

สนำมบินสุวรรณภูมิ - อุดรธำนี - บึงกำฬ - ศำลปู่ อือลือนำครำช -บึงโขงหลง –
วัดอำฮงศิลำวำส

พร้อมกันที่ สนำมบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคำน์เตอร์สำยกำรบินไทยสมำยล์ (WE) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอย
อานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระก่อนออกเดิ นทาง *เชิญท่านลงทะเบียนเช็คชื่อ สแกน QR
Code ตามนโยบายโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย” วัดอุณหภูมิ บริการเจลล้างมือ ก่อนเช็คอิน
เหินฟ้ าสู่ จังหวัดอุดรธำนี โดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่ WE002 (ใช้ระยะเวลาเดินทาง
โดยประมาณ 1 ชัว่ โมง 10 นาที)
เดินทางถึง สนำมบินอุดรธำนี หลังจากรับกระเป๋าเดินทางเรียบร้อยแล้ว นาท่านเดินทางสู่ จังหวัดบึงกำฬ
(ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 3 ชัว่ โมง) ให้ท่านชมและถ่ายภาพ บึงโขงหลง ทะเลสาบขนาดใหญ่ที่
เป็ นพื้ นที่ อนุ รักษ์ พันธุ ์นกเป็ นแหล่งพักผ่ อนและชมวิวทิ วทัศน์ มองเห็นภูลังกาเป็ นฉากหลัง จากนั้ นไป
สักการะ ศำลปู่ อือลือนำครำช พญานาคผูถ้ ูกสาบแห่งบึงโขงหลง

เที่ยง
บ่าย

 บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนครัวคุณเพชร ริมบึงโขลงโหลง(มื้ อที่1)
นาท่านเดินทางไปยัง สะดือแม่น้ ำโขง แก่งอำฮง ณ วัดอำฮงศิลำวำส จุดชม สะดือแม่น้ำโขง”ถือว่าเป็ น
จุ ดที่ แ ม่น้ า โขงมี ความลึ ก ที่ สุด ไม่สามารถวัดความลึ ก ได้ กระแสน้ า ไหลเชี่ ย วมากในฤดูน้ าหลากและมี
กระแสน้ าไหลวนเป็ นรูปกรวยขนาดใหญ่ ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็ น “สะดือแม่น้ าโขง” มีความกว้างประมาณ
300 เมตร ในวันขึ้ น 15 คา่ เดือน 11 จะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมปรากฏการณ์บ้งั ไฟพญานาคเป็ นจานวน
มาก.... ให้ท่านแวะเช็คอินร้ำนธำรำแลนด์ ไคสี คำเฟ่ ริมนำ้ โขง หลังจากนั้นนาท่านเช็คอินโรงแรมที่พกั

คา่

บริกำรอำหำรคำ่ ณ ร้ำนอิ่มหนำสำรำญ (มื้ อที่2)
 พักค้ำงคืน ณ THE ONE HOTEL ( )หรือเทียบเท่ำระดับเดียวกัน
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วันเสำร์ที่ 25 ธ.ค. 64 (2)

หินสำมวำฬ - ภูทอก - หนองคำย - วัดผำตำกเสื้ อ - SKYWALK - วัดโพธิ์ชยั - ศำลำ
แก้วกู่ (หำกมีเวลำพอ) - อุดรธำนี – วัดป่ ำภูกอ้ น - ถนนคนเดินอุดรธำนี

04.30 น.

ตื่นเช้า ชมพระอำทิตย์ขึ้น ณ จุดชมวิวหินสำมวำฬ โดยรถของชาวบ้านท้องถิ่น หินสามวาฬมีลกั ษณะเป็ น
หินขนาดใหญ่ติดหน้าผาสูงแยกตัวเป็ น 3 ก้อน หินสามก้อนนี้ จะดูคล้ายกับฝูงครอบครัววาฬ ที่ประกอบด้วย
พ่อวาฬ แม่วาฬ และลูกวาฬ ซึ่งเรียกตามขนาดของหินแต่ละก้อน พร้อมนาท่านชมพระอาทิตย์ขึ้น จากนั้น
คณะเดินทางสู่กำแพงภูสิงห์ ให้ท่านกราบนมัสการ หลวงพ่อพระสิงห์สิ่งศักดิ์ สิทธิ์ ของภูสิงห์ ณ ลานสิงห์
หมอบ ซึ่งมีกอ้ นหินลักษณะคล้ายสิงห์กาลังหมอบอยู่ จนได้เวลาอันสมควรคณะเดินทางกลับสู่ที่พกั

เช้า

บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (มื้ อที่ 3)
นาท่านเดินทางไปยัง วัดเจติยำศรีวิหำร หรือวัดภูทอก มีพระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ เป็ นผูก้ ่อตั้ง ภูทอก
ภาษาอีสานแปลว่าภูเขาที่โดดเดี่ยว ภูทอกนั้นมี 2 ลูก คือภูทอกใหญ่และภูทอกน้อยส่วนที่นั กแสวงบุญและ
นักท่องเที่ยวทัว่ ไปโดยสามารถชมได้คือภูทอกน้อย มีท้งั หมด 7 ชั้น เดินชมแบบสะพานเวียนรอบเขา

กลางวัน
13.00 น.

จากนั้นนาท่านเดินทางต่อไปยัง หนองคำย (ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 2.30 ชัว่ โมง) ต่อไปยัง วัด
ผำตำกเสื้ อ และ SKYWALK เป็ นวัดที่มีวิวทิวทัศน์สวยงามมองจากบนผาลงมามองเห็นความเป็ นอยู่ของชาว
ไทย-ลาว ภายในวัดมีธรรมชาติ ที่ อุดมสมบูรณ์ สามารถเดิ นลัดเลาะตามหน้าผาเพื่ อชมธรรมชาติ และ
ทิวทัศน์ที่สวยงาม
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนเจ๊นำต้นเดื่อ (มื้ อที่4)
หลังจากนั้นไปยัง วัดโพธิ์ชยั (พระอารามหลวง) จากเดิมชื่อวัดผีผิว”เนื่ องจากวัดนี้ เคยใช้เป็ นที่เผาผีหรือ
เผาศพ ปั จจุบนั เป็ นสถานที่ประดิษฐาน หลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปขัดสมาธิราบปางมารวิชยั ที่หล่อด้วย
ทองสุ ก อัน เป็ นเนื้ อทองคาถึ ง 92% ซึ่ งมี พ ระพุ ท ธลัก ษณะอันงดงามอย่า งมาก...ต่ อไปยัง ศำลำแก้ว กู่
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15.00 น.

เย็น

อุทยำนเทวำลัย (หำกมี เวลำพอ)เต็ มไปด้วยรูปปั้ นคอนกรี ตเสริ มเหล็ ก ขนาดใหญ่ ที่ มีความแปลกตา
จานวนรวมกว่า 200 องค์ โดยประกอบด้วยพระพุทธรูป พระรูปของพระโพธิสตั ว์ เทพเจ้าฮินดู บุคคลใน
คริ สต์ศาสนา ความเชื่ อพื้ นบ้านและตัว ละครจากรามเกี ย รติ์ เป็ นสถาปั ตยกรรมที่ เก่ าแก่ แ ละงดงามดู
สวยงามตระการตา
นาท่านเดินทางไปยัง วัดป่ ำภูกอ้ น ตั้งอยูใ่ นเขตป่ าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่ าน้ าโสม เป็ นที่ที่เต็มไปด้วย
ธรรมชาติ มีตน้ ไม้ ลาธาร สัตว์ป่า และต้นไม้นานาชนิ ด วิหารของวัดป่ าภูกอ้ น งดงาม ตระการตาแก่
นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ โดยพระวิหารมีลกั ษณะเป็ นสถาปั ตยกรรมไทยประยุกต์สมัยรัตนโกสินทร์

อิสระตามอัธยาศัย ถนนคนเดินอุดรธำนี (ณ วันที่ 27 ต.ค. ยังปิ ดอยู่) ซึ่งจะมีการจาหน่ ายสินค้าที่ไม่
ทาลายสิ่งแวดล้อม งานหัตถกรรม งานศิลปะ สินค้าหายาก และสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น
อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพิ่อให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งได้อย่างต่อเนื่อง
 พักค้ำงคืน ณ โรงแรม Centara Hotel & Convention Centre Udon Thani ( )
หรือระดับเทียบเท่ำ

วันอำทิตย์ที่ 26 ธ.ค. 64 (3) ทะเลบัวแดง กุมภวำปี – คำชะโนด - สนำมบินอุดรธำนี - สนำมบินสุวรรณภูมิ
07.00 น.

บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (มื้ อที่ 5)
นาท่านไปชมทะเลบัวแดง ตั้งอยู่ในอาเภอกุมภวาปี แหล่งน้ าธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ไป ด้วย พันธุ ์ปลา
พัน ธุ ์น ก และพื ช น้ า จ านวนมาก โดยดอกบัว จะออกดอกมี ป ริ ม าณมากที่ สุ ด ในช่ ว งเดื อ นธัน วาคม –
กุมภาพันธ์

11.00 น.

 บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนครัวคุณยำย (มื้ อที่ 6)
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12.00 น.

นาท่านเดินทางไปยัง เกำะคำชะโนด เชื่อกันว่าเป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์และดินแดนลี้ ลับ จุดเชื่อมต่อระหว่าง
เมืองบาดาลและโลกมนุ ษย์ สถานที่แห่งนี้ ปรากฏในตานานพื้ นบ้านที่เชื่อกันว่าเป็ นที่สิงสถิตของพญานาค
ราชปู่ ศรีสุทโธ และองค์แม่ศรีปทุมมานาคราชเทวี และสิ่งลี้ ลับต่างๆ เป็ นที่ยึดเหนี่ ยวจิตใจรวมศรัทธาของ
คนในจังหวัดอุดรธานี และอีสานตอนบน คาชะโนดมีลกั ษณะเป็ นเกาะลอยน้ า เมื่อเข้ามาถึงภายในพื้ นที่ของ
คาชะโนด จะรูส้ ึกได้ถึงความร่มรื่น ร่มเย็น เพราะปกคลุมไปด้วยต้นชะโนดทัว่ บริเวณ ให้ท่านได้กราบไหว้
ศาลเจ้าปู่ ศรีสุทโธขอโชค ขอพร ขอลาภ ตามอัธยาศัย

15.00 น.
16.50 น.
20.10 น.

เดินทางไปยังสนามบินอุดรธานี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.40 ชัว่ โมง)
 รับประทำนอำหำรเย็น ณ ร้ำนซำวสี่ คำเฟ่ & เรสเตอรองท์ (มื้ อที่ 7)
บินลัดฟ้ าสู่ สนำมบินอุดรธำนี โดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่ WE009 (ใช้ระยะเวลาเดินทาง
โดยประมาณ 1 ชัว่ โมง 10 นาที)
เดินทางถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ....พร้อมความประทับใจ 

21.15 น.
หมายเหตุ

1. โปรแกรมอาจมี ก ารเปลี่ ยนแปลงขึ้ น-ลงได้ต ามความเหมาะสม โดยไม่ ต ้อ งแจ้งให้ท ราบล่ ว งหน้ า ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กับ
ผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิเช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ชาระค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว

อัตรำค่ำบริกำร
ผูใ้ หญ่

พักเดี่ยว เพิ่มท่ำนละ

ท่ำนจ่ำยเพียง

7,500.-

รัฐฯออกให้
ค่าทัวร์รวม

5,000.12,500.-

2,000.-

พีเรียดการเดินทาง คลิก
๊ https://bit.ly/3h6C0cH
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อัตรำค่ำบริกำรนี้ รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

ตัว๋ เครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด สายการบินไทยสมายล์ (WE)
ค่าพาหนะ รถตู ้ VIP ปรับอากาศ
ค่าโรงแรมที่พกั ตามระบุในรายการ ห้องละ 2 ท่าน
ค่ามัคคุเทศก์อานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าบริการน้ าดื่ม ผ้าเย็น ขนมขบเคี้ ยว เจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย ฯลฯ ระหว่างการเดินทาง
ค่าประกันการเดินทาง ครอบคลุมถึงอาหารเป็ นพิษ
• จานวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท
• ค่ารักษาพยาบาลเนื่ องจากอุบตั ิเหตุ 500,000 บาท
• ค่ารักษาพยาบาลเนื่ องจากอาหารเป็ นพิษ 100,000 บาท
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%
ค่าทิปไกด์และคนขับรถ
อัตรำค่ำบริกำรนี้ ไม่รวม

1.
2.

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ นอกเหนื อจากรายการ ค่ามินิบาร์ในห้อง
ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนื อจากที่ระบุในโปรแกรม

เงื่อนไขกำรใช้สิทธิ์
1. กรุณาส่งสาเนาบัตรประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์ของผูเ้ ดินทางที่ผูกกับแอป “เป๋าตัง”
ไปยังแผนกจอง (1ท่าน/1สิทธิ์)

ของผูเ้ ดินทาง

2. แผนกรับจองแจ้งยืนยันโปรแกรม พร้อมจานวนเงินที่ท่านต้องชาระผ่าน “เป๋าตัง”
3. บริษัทจะดาเนิ นการรับเงินค่าทัวร์ผ่าน “เป๋าตังค์” ของท่าน เฉพาะในส่วนที่เหลือจากรัฐจ่ายให้ท่าน 40%
(ไม่เกิน5,000บาท) พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน รวม VAT7% แต่ท้งั นี้ ต้องดาเนิ นการก่อน 23.59 น. ของวันที่ใช้สิทธิ์
4. เมื่อใช้สิทธิ์แล้ว ท่านไม่สามารถยกเลิกการเดินทางในทุกกรณี ยกเว้น รัฐประกาศให้สามารถเลื่อนการเดินทางได้
5. ผูเ้ ดินทางต้องมุง่ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไข พร้อมแสดงหลักฐานการรับวัคซีน และผลตรวจโควิดจากสถานพยาบาล
ตามที่แต่ละที่จงั หวัดกาหนด
6. ผูเ้ ดินทางต้องเดินทางตามโปรแกรมที่กาหนดเท่านั้น ไม่สามารถยกเลิก หรืองดบริการใดบริการหนึ่ ง ซึ่ง
เป็ นไปตามเงื่อนไขของรัฐ
7. บริษัทขอความร่วมมือ ถ่ายภาพหมูใ่ นบางจุดท่องเที่ยว เพื่อประกอบการพิจารณาเบิกจ่ายในส่วนที่รฐั จ่ายให้
8. บริษัทไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหาย หรือ ยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสยั อาทิ ภัยธรรมชาติ การประท้วง
การนัดหยุดงาน ฯลฯ
9. บริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการเลื่ อ นการเดิ น ทาง ในกรณี ที่ ผู ้ เ ดิ น ทางขั้ น ต ่า ไม่ ค รบตามจ านวนที่ ก าหนด
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มำตรกำรท่องเที่ยววิถีใหม่แบบ New Normal ป้ องกันโควิด-19 เพื่อควำมปลอดภัย ท่องเที่ยวอุ่นใจ
1. ภายในรถตูโ้ ดยสาร พนักงานขับรถจะมีการทาความสะอาดภายในรถด้วยยาฆ่าเชื้ อ-แอลกอฮอล์อย่างสมา่ เสมอ
2. ลูกค้าต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อต้องอยูใ่ นที่ชุมชน และภายในรถตู ้
3. รถตูโ้ ดยสารจะไม่มีการจอดแวะให้ลูกค้าลงระหว่างทางในจังหวัดที่เป็ นพื้ นที่เสี่ยงทุกกรณี จะจอดเฉพาะจุดที่ปลอดภัย
เท่านั้น
4. เจ้าหน้าที่จะมีเจลล้างมือ และหน้ากากอนามัยประจาอยูบ่ นรถ
5. รับประทานอาหารโดยเน้นการใช้ชอ้ นกลาง
6. หากสถานที่ใดมีการปิ ดทาการ เจ้าหน้าที่จะพาลูกค้าท่องเที่ยวสถานที่อื่นทดแทนตามความเหมาะสม
7. ระหว่างการท่องเที่ยวลูกค้าต้องปฎิบตั ิตามคาแนะนาของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งคัด เจ้าหน้าที่สามารถปฎิเสธการ
ให้บริการกับลูกค้าหากไม่ปฎิบตั ิตามมาตรการป้ องกันโควิดได้ทนั ที
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