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ก ำหนดกำรเดินทำง  : 14-16 ต.ค. 65  

วนัศุกรท์ี่ 14 ต.ค. 65 (1) สนำมบินดอนเมือง – นครพนม – พระธำตพุนม – ลำนพญำศรีสตัตนำครำช –  

         ศำลปู่อือลือนำครำช – เกำะดอนโพธ์ิ – หินสำมวำฬ 

05.30 น. พรอ้มกนัท่ี สนำมบินดอนเมือง อำคำร 2 อำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ภำยในประเทศ สำยกำรบินนกแอร ์

(DD) เจา้หน้าท่ีบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระก่อนออกเดินทาง  

07.40 น. เหินฟ้าสู่ จังหวัดนครพนม โดยสายการบิน นกแอร์ เท่ียวบินท่ี DD380 (ใช้ระยะเวลาเดินทาง

โดยประมาณ 1.20 ชัว่โมง)  

09.00 น. เดินทางถึง สนำมบินนครพนม หลงัจากรบักระเป๋าเดินทางเรียบรอ้ยแลว้  

 น าท่านไปสักการะ พระธำตุพนม ศาสนสถานอันศักด์ิสิทธ์ิแห่งอีสาน พระบรมธาตุท่ีแสดงถึงความ

เจริญรุ่งเรืองทางพุทธศาสนาของนครพนมมาแต่โบราณกาล พระธาตุพนมเป็นพระธาตุประจ าปีเกิดแห่ง

เดียวบนแผ่นดินท่ีราบสูง และยังเป็นพระธาตุประจ าวนัเกิดของผูท่ี้เกิดวนัอาทิตย์ ต่อไปยงั ลำนพญำศรี

สัตตนำครำช แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ จ.นครพนม ประดิษฐานบน ริมฝั่งแม่น ้ าโขง บนลานศรีสัตต

นาคราช หน้าส านักงานป่าไม ้ 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง           บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ รำ้นอำหำร (ม้ือที่1) 

บ่าย  หลงัจากน้ันเดินทางสู่ บึงโขงหลง ขอพรศำลปู่อือลือนำครำช ต านานปู่ อือลือท่ีขอ้งเกี่ยวกบับึงโขงหลงน้ัน 

เชื่อว่าเกิดจากการล่มเมืองของพญานาค เกิดจากความรักท่ีไม่สมหวงัระหว่างพญานาคกับมนุษย์ ท าให้

เมืองท่ีเจริญรุ่งเรืองล่มสลาย ต่อไปล่องเรือบึงโขงหลงไหวข้อพรปู่ อือลือ วงัปู่ เจา้อือลือนาคราช ณ เกำะดอน

โพธ์ิ น าท่านต่อไปยัง วัดหว้ยหินแหบ มีหินกอ้นน้ีมีลักษณะท่ีคลา้ยคลึงกับพญางูใหญ่เล่นน ้ า ในบึงน ้ า

กลางหุบเขา เป็นสถานท่ีท่ียงัไม่ค่อยเป็นท่ีรูจ้กัมากนัก ชมพระอำทิตยต์ก ณ จุดชมวิวหินสำมวำฬ โดยรถ

ของชาวบา้นทอ้งถ่ิน หินสามวาฬมีลกัษณะเป็นหินขนาดใหญ่ติดหน้าผาสูงแยกตัวเป็น 3 กอ้น หินสามกอ้น

น้ีจะดูคลา้ยกบัฝูงครอบครวัวาฬ ท่ีประกอบดว้ยพ่อวาฬ แม่วาฬ และลูกวาฬ ซึ่งเรียกตามขนาดของหินแต่ละ

กอ้น พรอ้มน าท่านชมพระอาทิตยข์ึ้ น จากน้ัน คณะเดินทางสู่ก าแพงภูสิงห ์ใหท้่านกราบนมสัการ หลวงพ่อ

พระสิงหส์ิ่งศกัด์ิสิทธ์ิของภูสิงห ์ณ ลานสิงหห์มอบ ซึ่งมีกอ้นหินลกัษณะคลา้ยสิงหก์ าลงัหมอบอยู ่
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ค า่             บริกำรอำหำรค ำ่ ณ รำ้นอำหำร (ม้ือที่2) 

  พกัคำ้งคืน ณ โรงแรม THE ONE บึงกำฬหรือระดบัเทียบเท่ำ  

วนัเสำรท์ี่ 15 ต.ค. 65 (2) วดัหว้ยหินแหบ – วัดอำฮงศิลำวำส – วัดโพธ์ิชยั- อุดรธำนี - วดัป่ำภูกอ้น  -  

     ทำ้วเวสสุวรรณ อุดรธำนี – ถนนคนเดินอุดรธำนี 

  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (ม้ือที่ 3)  

08.00 น. หลังจากน้ันเดินทางสู่จงัหวดัหนองคำย (ใชร้ะยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 2.30 ชัว่โมง) ไปยัง สะดือ

แม่น ้ำโขง แก่งอำฮง ณ วัดอำฮงศิลำวำส จุดชม สะดือแม่น ้ำโขง”ถือว่าเป็นจุดท่ีแม่น ้าโขงมีความลึกท่ีสุด

ไม่สามารถวดัความลึกได ้กระแสน ้าไหลเชี่ยวมากในฤดูน ้าหลากและมีกระแสน ้าไหลวนเป็นรูปกรวยขนาด

ใหญ่ ชาวบา้นเชื่อกันว่าเป็น “สะดือแม่น ้ าโขง” มีความกวา้งประมาณ 300 เมตร ในวนัขึ้ น 15 ค า่เดือน 

11 จะมีนักท่องเที่ยวมาเท่ียวชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคเป็นจ านวนมาก หลงัจากน้ันไปยงั วดัโพธ์ิชัย 

(พระอารามหลวง) จากเดิมชื่อวัดผีผิว”เน่ืองจากวดัน้ีเคยใชเ้ป็นท่ีเผาผีหรือเผาศพ ปัจจุบันเป็นสถานท่ี

ประดิษฐาน หลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปขดัสมาธิราบปางมารวิชยั ท่ีหล่อดว้ยทองสุกอนัเป็นเน้ือทองค า

ถึง 92% ซึ่งมีพระพุทธลกัษณะอนังดงามอย่างมาก ต่อไปยงัจงัหวดัอุดรธำนี (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 

ชม.) 

 

 

 

 

 

  

  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ รำ้นอำหำร (ม้ือที่ 4) 

บ่าย น าท่านเดินทางไปยงั วดัป่ำภูกอ้น ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน ้าโสม เป็นท่ีท่ีเต็มไปดว้ย

ธรรมชาติ มีตน้ไม ้ล าธาร สัตว์ป่า และตน้ไมน้านาชนิด วิหารของวัดป่าภูกอ้น งดงาม ตระการตาแก่

นักท่องเท่ียวชาวไทยและต่างชาติ โดยพระวิหารมีลกัษณะเป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกตส์มยัรตันโกสินทร ์ 

น าท่านไปศาลหลักเมืองอุดรธานี ไหวข้อพรทำ้วเวสสุวรรณ (ทำ้วเวสสุวัน)  8 สิ่งศักด์ิสิทธ์ิของเมือง

อุดรธานี ในต าราโบราณไดก้ล่าวไวว้่าผูใ้ดตอ้งการ ความเจริญในลาภยศ ทรพัยส์ินเงินทอง อ านาจวาสนา 

สูงสุดทางมหาเศรษฐีมีทรพัย ์ลาภยศ สรรเสริญสุข ไหลมาไม่ขาดสาย และขจดั ภูตผีปีศาจ สิ่งอปัมงคลไม่

กลา้เขา้มารบกวน และช่วยบนัดาลโชคลาภโภคทรพัยใ์หแ้ก่ผูบู้ชา ต่อไปยงัถนนคนเดินอุดรธำนี 

อิสระอาหารค า่ ณ ถนนคนเดิน เพื่อใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
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 พกัคำ้งคืน ณ โรงแรม BELLE GRAND HOTEL ( ) หรือระดบัเทียบเท่ำ 

วนัอำทิตยท์ี่ 16 ต.ค. 65 (3) เกำะค ำชะโนด – บ่อเกลือบำ้นดุง - ตลำดผำ้นำข่ำ – สนำมบินอุดรธำนี – กรุงเทพฯ 

บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (ม้ือที่ 5) 

07.00 น. น าท่านเดินทางไปยงั เกำะค ำชะโนด เชื่อกนัว่าเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิและดินแดนล้ีลบั จุดเชื่อมต่อระหว่าง

เมืองบาดาลและโลกมนุษย ์สถานท่ีแห่งน้ีปรากฏในต านานพื้ นบา้นท่ีเชื่อกันว่าเป็นท่ีสิงสถิตของพญานาค

ราชปู่ ศรีสุทโธ และองคแ์ม่ศรีปทุมมานาคราชเทวี และสิ่งล้ีลับต่างๆ เป็นท่ียึดเหน่ียวจิตใจรวมศรทัธาของ

คนในจงัหวดัอุดรธานีและอีสานตอนบน ค าชะโนดมีลกัษณะเป็นเกาะลอยน ้า เมื่อเขา้มาถึงภายในพื้ นท่ีของ

ค าชะโนด จะรูส้ึกไดถึ้งความร่มรื่น ร่มเย็น เพราะปกคลุมไปดว้ยตน้ชะโนดทัว่บริเวณ ใหท้่านไดก้ราบไหว้

ศาลเจา้ปู่ ศรีสุทโธขอโชค ขอพร ขอลาภ ตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง          บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ รำ้นอำหำร (ม้ือที่ 6) 

บ่าย ต่อไปยงับ่อเกลือบำ้นดุง สปาธรรมชาติบ าบัด ดว้ยน ้ารอ้นจากธรรมชาติ พลังงานแสงอาทิตยใ์นนาเกลือ 

เกลือสินเธาวน้ั์นมีแร่ธาตุอยู่หลากหลายชนิดมีคุณสมบติัไม่ท าใหผิ้วแหง้ ผิวชุ่มชื้ นและโคลนสามารถน ามา

พอกตวัหมกัตวั ใหท้่านแช่เทา้บรรเทาอาการปวดเม่ือยตามร่างกาย 
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ชอ้ปป้ิงของฝากผา้ ณ ตลำดผำ้นำข่ำ จ าหน่ายผา้หมี่ขิดหรือผา้ไหมลายขิด ซึ่งแต่ละผืนผ่านการทอเก็บขิด 

ลวดลายของขิดแต่ละลายจะมีรูปแบบท่ีสวยงามและผลิตภัณฑ์จากผ้าขิด เช่น เสื้ อ กางเกง กระโปรง 

ผา้พนัคอ หมอนอิงและสินคา้ท่ีระลึก จนไดเ้วลาอนัควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินอุดรธานี 

17.30 น. เหินฟ้าสู่ สนำมบินดอนเมือง โดยสายการบิน นกแอร ์เท่ียวบินท่ี DD307 (ใชร้ะยะเวลาเดินทาง

โดยประมาณ 1 ชัว่โมง )  

18.30 น. เดินทางถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ....พรอ้มความประทบัใจ ☺☺☺ 

หมายเหตุ   1. โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้ึน-ลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจง้ให้ทราบล่วงหน้า ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับ

ผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ีท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิเช่น ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่

ทานอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอยา่ง ทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายก่อนเดินทางเรียบรอ้ยแลว้ 

 

เม่ือท่ำนช ำระค่ำทวัรถ์ือว่ำท่ำนไดท้ ำควำมเขำ้ใจในเงื่อนไขของทวัรเ์รียบรอ้ยแลว้ 

อตัรำคำ่บริกำร 
 

ผูใ้หญ่ (โครงกำรทวัรเ์ที่ยวไทย) พกัเดี่ยว เพิ่มท่ำนละ 

ท่ำนจำ่ยเพียง 

รฐัฯออกให ้

ค่าทวัรร์วม 

7,500.- 

5,000.- 

12.500.- 

 

   2,000.- 

 

อตัรำค่ำบริกำรน้ี รวม 

1. ตัว๋เครื่องบินไป-กลบั ชั้นประหยดั สายการบินนกแอร ์(DD) รวมน ้าหนักสมัภาระโหลด 20 กก. ถือข้ึนเครื่อง  7 กก.  

2. ค่าพาหนะ รถตูป้รบัอากาศ  

3. ค่าโรงแรมท่ีพกั ตามระบุในรายการ หอ้งละ 2 ท่าน  

ในกรณีหอ้ง TWIN BED (เตียงเด่ียว 2 เตียง) เต็ม ทางบริษัทจะปรบัเป็นหอ้ง DOUBLE BED (เตียงใหญ่ 1 เตียง) แทน 

โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า หรือหากตอ้งการพกัแบบ DOUBLE BED แต่หอ้งของโรงแรมเต็ม ทางบริษัทขอปรบัเป็น

หอ้ง TWIN BED แทน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าเช่นกนั กรณีพกัแบบ TRIPLEROOM 3 ท่าน 1 หอ้งท่านท่ี 3 อาจ

เป็นการเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกท่ีนอน แลว้แต่ทางโรงแรมน้ันๆ 

4. ค่ามคัคุเทศกอ์ านวยความสะดวก 

5. ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามท่ีระบุในโปรแกรมท่องเท่ียวค่าบริการน ้ าด่ืม Hand Cleanser Spray และหน้ากากอนามัย ฯลฯ 

ระหวา่งการเดินทาง 

6. ค่าประกนัการเดินทาง ครอบคลุมถึงอาหารเป็นพิษ  

 • จ านวนเงินเอาประกนัภยั  1,000,000 บาท 

 • ค่ารกัษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ  500,000  บาท 

 • ค่ารกัษาพยาบาลเน่ืองจากอาหารเป็นพิษ 100,000 บาท 

7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
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อตัรำค่ำบริกำรน้ี ไม่รวม 

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่นอกเหนือจากรายการ ค่ามินิบารใ์นหอ้ง ค่าโทรศพัท ์

ค่าซกัรีด ฯลฯ 

2. ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากท่ีระบุในโปรแกรม 

3. ค่าทิป ตามความพึงพอใจของผูเ้ดินทาง 

4. ค่ำทิปไกด ์และ คนขบัรถ ท่ำนละ 300 บำท/ทริป     

5. ค่าอาหารส าหรบัท่านท่ีท่านเจ มงัสวิรติั และอาหารส าหรบัมุสลิม 

 

เงื่อนไขกำรใชส้ิทธ์ิ 

1. กรุณาส่งส าเนาบตัรประชาชน และหมายเลขโทรศพัทข์องผูเ้ดินทางท่ีผูกกบัแอป “เป๋าตงั”        ของผูเ้ดินทางมายงัไลน์ 

แผนกจอง (1ท่าน/1สิทธ์ิ)  

2.  แผนกรบัจองแจง้ยืนยนัโปรแกรม พรอ้มจ านวนเงินท่ีท่านตอ้งช าระผ่าน “เป๋าตัง”  

3.  บริษัทจะด าเนินการรบัเงินค่าทวัรผ่์าน “เป๋าตงัค”์ ของท่าน เฉพาะในส่วนท่ีเหลือจากรฐัจ่ายใหท้่าน 40% (ไม่เกิน

5,000 บาท) พรอ้มออกใบเสร็จรบัเงิน รวม VAT 7% แต่ทั้งน้ีตอ้งด าเนินการก่อน 23.59 น. ของวนัท่ีใชส้ิทธ์ิ 

4.  เม่ือใชส้ิทธ์ิแลว้ ท่านไม่สามารถยกเลิกการเดินทางในทุกกรณี ยกเวน้ รฐัประกาศใหส้ามารถเล่ือนการเดินทางได ้

5.  ผูเ้ดินทางตอ้งมุ่งปฏิบติัตามเงื่อนไข พรอ้มแสดงหลกัฐานการรบัวคัซีน และผลตรวจโควิดจากสถานพยาบาลตามท่ีแต่ละ

ท่ีจงัหวดัก าหนด 

6.  ผูเ้ดินทางตอ้งเดินทางตามโปรแกรมท่ีก าหนดเท่าน้ัน ไม่สามารถยกเลิก หรืองดบริการใดบริการหน่ึง ซึ่งเป็นไปตาม

เง่ือนไขของรฐั 

7.  บริษัทขอความร่วมมือ ถ่ายภาพหมู่ในบางจุดท่องเท่ียว เพื่อประกอบการพิจารณาเบิกจ่ายในส่วนท่ีรฐัฯจ่ายให  ้

8.  บริษัทไม่รบัผิดชอบค่าเสียหาย หรือ ยกเลิกการเดินทางท่ีเกิดจากเหตุสุดวิสยั อาทิ ภยัธรรมชาติ การประทว้ง  

การนัดหยุดงาน ฯลฯ 

9.  บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางขั้นต า่ ไม่ครบตามจ านวนท่ีก าหนด 

       

 

 

มำตรกำรท่องเที่ยววิถีใหม่แบบ New Normal ป้องกนัโควิด-19 เพ่ือควำมปลอดภยั ท่องเที่ยวอุ่นใจ 

1.  ภายในรถตูโ้ดยสาร พนักงานขบัรถจะมีการท าความสะอาดภายในรถดว้ยยาฆ่าเชื้ อ-แอลกอฮอลอ์ย่างสม า่เสมอ 

2.  ลูกคา้ตอ้งสวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลาเม่ือตอ้งอยูใ่นท่ีชุมชน และภายในรถตู ้

3.  รถตูโ้ดยสารจะไม่มีการจอดแวะใหลู้กคา้ลงระหว่างทางในจงัหวดัท่ีเป็นพื้ นท่ีเสี่ยงทุกกรณี จะจอดเฉพาะจุดท่ีปลอดภัย

เท่าน้ัน 

4.  เจา้หน้าท่ีจะมีเจลลา้งมือ และหน้ากากอนามยัประจ าอยูบ่นรถ  

5.  รบัประทานอาหารโดยเน้นการใชช้อ้นกลาง  

6.  หากสถานท่ีใดมีการปิดท าการ เจา้หน้าท่ีจะพาลูกคา้ท่องเท่ียวสถานท่ีอื่นทดแทนตามความเหมาะสม 

7. ระหวา่งการท่องเท่ียวลูกคา้ตอ้งปฎิบติัตามค าแนะน าของเจา้หน้าท่ีอยา่งเคร่งคดั เจา้หน้าท่ีสามารถปฎิเสธการ 
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หากสนจองกรุณาตดิตอ่ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 

➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ไดเ้ช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 

➢ หรือโทร 02-234-5936 
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