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วนัแรกของการเดินทาง สนามบนิสุวรรณภมูิ – สนามบนิอดุรฯ – วดัสมประสงคว์นาราม – เกาะดอนโพธิ์ – ต าหนกัเจา้

ปู่ฮอืลอืนาคราชราชา – โรงแรมที่พกั    อาหาร -/กลางวนั/เยน็ 

05.00 น.  พรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เจา้หน้าที่บริษัทฯคอยใหก้ารตอ้นรบั ออกเดินทางสู่บึงกาฬ ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 1.30 ชัว่โมง 

07.05 น. เหนิฟ้าสู ่จงัหวดัอดุรธานี  สายการบนิไทยเวยีตเจท็ เที่ยวบนิที่ VZ200 

08.15 น. เดินทางถึง จงัหวดัอุดรธานี หลงัจากนั้นน าท่านท่องเที่ยวโดยรถตูป้รบัอากาศ VIP อิสระใหทุ้กท่านพกัผ่อนบนรถ

เดินทางสูจ่งัหวดับงึกาฬ 
 

หมายเหต ุที่นัง่บนเครื่องบนิเป็นระบบ Random ไม่สามารถล็อคที่นัง่ได ้ที่นัง่อาจไม่ไดน้ัง่ตดิกนั และไม่สามารถเลอืกช่วงที่นัง่บน

เครื่องบนิได ้เพราะเป็นตัว๋กรุป๊ ตามเงือ่นไขของสายการบนิ 
 

เชา้ อสิระอาหารเชา้ตามอธัยาศยั ไม่รวมอยู่ในรายการน าเที่ยว 

 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ [ม้ือที่ 1] 

 

บ่าย น าท่านเขา้สู่ วดัสมประสงคว์นาราม สถานที่กราบไหวพ้ระธาตุ

และองคพ์ญาศรีสตัตนาคราช รูปปัน้ขนาดใหญ่ที่มีความโดด

เด่น สงา่ สวยงาม ตัง้อยู่ไม่ไกลจากถ ้านาคาและถ ้านาค ีอทุยาน

แห่ งชาติภูล ังกา  โดยนัก ท่อง เที่ ยวสามารถเ ดินทางมา

สกัการะบูชาและขอพรเพือ่เป็นสริมิงคลแก่ชีวิตได ้



 
 
 
 
 

น าท่านนัง่เรือหางยาวเขา้สู่  เกาะดอนโพธ์ิ เกาะศกัด์ิสิทธ์ิที่ ปู่อือลือนาคราชสถิตอาศยัอยู่ อดีตเคยเป็นเมืองที่

เจรญิรุ่งเรอืงนามว่า "รตัพานคร" ความรูส้กึที่ท่านจะสมัผสัได ้คอื ความศกัด์ิสทิธ์ิ ความชุ่มช่ืน อากาศเยน็ และเงยีบ

สงบ  จากนั้นน าท่านเขา้กราบขอพร ต าหนักเจา้ปู่ ฮอืลอืนาคราชราชา 

เยน็ บรกิารอาหารเยน็ ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ [ม้ือที่ 2] 

 

พกัที่  เสาวลกัษณ์ วลิล่า , ธารา แกรนด ์, พณิชารสีอรท์ อ าเภอบงึโขงหลง หรอือ าเภอเซกา 

หรอืระดบัเทียบเท่า พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

 

วนัที่สองของการเดินทาง ถ ้านาคา – วดัป่ากนิร ี– อดุรธานี – ยูดีทาวน์ – โรงแรมที่พกั    

        อาหาร เชา้/กลางวนั/เยน็ 

05.00 น. อรุณสวสัด์ิยามเชา้ 

06.00 น. เช็คเอาทจ์ากโรงแรมที่พกั ออกเดินทางสูอ่ทุยานแห่งชาตภิลูงักา 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ แบบอาหารกล่อง [ม้ือที่ 3] 

 

จากนั้นน าท่านสู่ ถ ้านาคา อทุยานแห่งชาติภลูงักา (ฝัง่บึงโขงหลง) ลกัษณะของถ ้า มีเพงิหินใหญ่มีลวดลายของเกลด็

พญานาคบนพื้ น ผิ วของหิน 

ล ักษณะเหมือนหินหัวงูอยู่ไม่

ไกลกนั ชาวบา้นและผูส้ ารวจ

มองเห็นเป็นรูปร่างคล ้ายก ับ

พญานาค ข้ึนอยู่กบัวจิารณญาณ

ของแต่ละบุคคล ดา้นในสุดของ

ถ ้าจะมีพระพุทธรูปใหก้ราบไหว ้

ขอพร ระยะทางเดินเทา้รวมข้ึน

ลงทั้ง หมด 6 กม .  และ เ ป็น

เสน้ทางเดินป่า ใชร้ะยะเวลาเดินไป-กลบัประมาณ 6-8 ชม. ยงัคงความเป็นธรรมชาตริายลอ้มไปดว้ยป่าไมส้เีขียว  



 
 
 
 
 

กรณีฝนตกจะทางอทุยานฯจะปิดการข้ึนเขาทกุกรณี 

หากจองควิข้ึนถ ้านาคาไม่ได ้ขออนุญาตสงวนสทิธ์ิ เปลี่ยนข้ึนถ ้านาค ีแทนถ ้านาคา ทกุกรณี 

 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั แบบอาหารกล่อง [ม้ือที่ 4] 

 

บ่าย จากนั้นน าท่านสู่ วดัป่ากินรี เป็นอีกหน่ึงสถานที่มีความ

สวยงาม แลพเกี่ยวขอ้งกบัสายบูชาพญานาค โดยที่น้ีมี

ความเช่ือถึง เจา้ปู่องคด์ าแสนสิริจนัทรานาคราช ว่าเป็น

วงันาคินทรข์องท่านปู่ โดยทางทีมงานคุณมดด าไดจ้ดั

งานบวงสรวงเจา้ปู่องคด์ าแสนสิริจนัทรานาคราช ในวนั

เสาร ์ ที่ 13 พฤศจกิายน 2564  

 

จากนั้นน าท่านเขา้สู่ ยูดีทาวน์ เป็นไลฟ์สไตลม์อลล ์ที่

ใหญ่ที่สุดในจงัหวดัอดุรธานี ถอืเป็นโครงการที่มีช่ือเสียง

และเป็นหน่ึงในแลนดม์ารก์ประจ าจงัหวดัอดุรธานี โดดเด่นดว้ยท าเลที่ต ัง้บรเิวณใจกลางจงัหวดัอดุรธานี ท าใหส้ะดวก

ต่อการเดินทางและการเขา้ถึงโครงการ 

ความพิเศษของโครงการยูดี ทาวน์ นัน่คือ

ตวัอาคารมีเอกลกัษณ์ที่โดดเด่น ซึ่งถูก

ออกแบบให ้ตรงก ับความต ้องการและ

สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมของผูบ้ริโภค ทัง้

คน ในพื้ นที่  ช า ว ต่ า ง ชาติ  ตลอดจน

นักท่องเที่ยว นอกจากน้ีโครงการยูดี ทาวน์ 

ยงัใหค้วามส าคญักบัการจดัสรรพื้นที่สเีขียวรอบโครงการ โดยเน้นความร่มรื่นของธรรมชาติ ท าใหโ้ครงการยูดี ทาวน์

เป็นโครงการที่มีพื้นที่สเีขียวมากที่สุด เหมาะส าหรบัเป็นสถานที่พกัผ่อนส าหรบัคนทกุเพศทุกวยั  

 

เยน็ บรกิารอาหารเยน็ ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ [ม้ือที่ 5] 

พกัที่  โรงแรม เบลลแ์กรนด ์จงัหวดัอดุรธานี หรอืระดบัเทยีบเท่า พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

  



 
 
 
 
 

วนัที่สามของการเดินทาง วดัพระธาตุบงัพวน – หลวงพ่อพระใส – พระธาตุหลา้หนอง (พระธาตุกลางน ้ า) – ตลาดท่า

เสด็จ – สนามบนิอดุรธานี - สนามบนิสุวรรณภมูิ  อาหาร เชา้/กลางวนั/– 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม [ม้ือที่ 6] 

จากนั้นน าท่านสู่ วดัพระธาตุบงัพวน พระธาตุ

คู่บา้นคู่เมืองหนองคาย เป็นอีกหน่ึงสถานที่หา้ม

พลาดเม่ือมาเที่ยวหนองคาย ตอ้งมากราบสกัการะ

องคพ์ระธาตุบงัพวนอนัศกัด์ิสิทธ์ิ และที่ขาดไม่ได ้

คือ ตอ้งกราบไหวอ้งคพ์ญานาคมุจลินท ์ในบ่อน ้ า

ศักด์ิสิทธ์ิ ซึ่งเช่ือว่าหากขอพรใดๆ ก็จะประสบ

ผลส าเรจ็ตามที่ขอ 

พระธาตุบงัพวน เจดียเ์ก่าแก่บรรจุพระบรมสารีรธิา

ตะ เป็นที่เคารพสกัการะของชาวหนองคายมาชา้นาน ตวัองคพ์ระธาตเุดิมสรา้งดว้ยอฐิเผา ลกัษณะสถาปตัยกรรมแบบ

ทอ้งถิน่ เป็นสถปูแบบอนิเดียรุ่นเดียวกบัองคพ์ระปฐมเจดีย ์ต่อมา

ไดพ้งัทลายลงเน่ืองจากฐานทรุดเจดียอ์งค ์ปจัจุบนัไดร้บัการ

บูรณะข้ึนใหม่โดยกรมศิลปากร ที่ยงัคงอนุรกัษโ์ครงสรา้งของเสา 

ผนัง และพระประธาน รวมถึงโบราณวตัถุต่างๆ ไวเ้ป็นอย่างดี 

โดยเฉพาะพระประธานที่ป ัน้ดว้ยปูน 

 

จากนั้นน าท่านเขา้นมสัการ หลวงพอ่พระใส ประดิษฐานอยู่ที่พระ

อุโบสถวดัโพธ์ิชยั(พระอารามหลวง) เป็นพระพุทธรูปที่มีความ

ศกัด์ิสิทธ์ิเป็นอย่างมาก ถือเป็นศูนยร์วมจิตใจของชาวจงัหวดั

หนองคาย  

 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ [ม้ือที่ 7] 

 

บ่าย น าท่านเขา้สู ่พระธาตุหลา้หนอง หรือ พระธาตุ

หนองคาย หรือ พระธาตุกลางน ้ า ต ัง้อยู่กลาง

เมือง หนองคาย เป็นเจดียท์ี่บรรจุพระบรม

สารีริกธาตุโบราณ มีอายุมานานหลายรอ้ยปี 

เม่ือก่อนนั้นตวัเจดียจ์ะอยู่บนฝัง่ริมน ้ า ในเขต

วดัพระธาตหุนองคาย แต่เม่ือปี พ.ศ. 2390 ถกู

กระแสน ้ ากดัเซาะ จึงไปตัง้อยู่กลางล าน ้ าโขง 

ห่างจากฝัง่ไปประมาณ 200 เมตรนัน่เอง  



 
 
 
 
 

น าท่านเขา้ชอ้ปป้ิง ตลาดท่าเสด็จ เป็นแหล่งรวมสินคา้เป็นแหล่งซื้ อขายผลิตภณัฑจ์งัหวดัหนองคาย เช่น อาหาร

พื้นเมือง สนิคา้โอทอ๊ป ของที่ระลึก และของเครื่องใชต่้างๆ โดยเฉพาะสนิคา้ที่เกี่ยวกบัเด็กมีเยอะมาก นอกจากน้ีริม

ถนนมีชยัใกลก้บัตลาดท่าเสด็จ มีตึกแถวโบราณเรียงรายอยู่ บางอาคารยงัอยู่ในสภาพดี ใหเ้ดินชมและถ่ายภาพเล่น

อกีดว้ย 

19.10 น. เหนิฟ้าสู ่สนามบนิสุวรรณภมิู  สายการบนิไทยเวยีตเจท็ เที่ยวบนิที่ VZ203 

20.20 น. เดินทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพฯ 

******************************************************** 

 

หมายเหต ุ: โปรแกรมการท่องเที่ยว อาจมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

 

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ 
ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไม่เสรมิเตียง 

พกัเดี่ยว 

เดินทางคนเดียวตจา่ยเพิม่ 

02-04 กมุภาพนัธ ์2566 8,998 

ไม่มีราคาเด็ก 

1,500 

05-07 กมุภาพนัธ ์2566 8,998 1,500 

09-11 กมุภาพนัธ ์2566 8,998 1,500 

12-14 กมุภาพนัธ ์2566 8,998 1,500 

16-18 กมุภาพนัธ ์2566 8,998 1,500 

19-21 กมุภาพนัธ ์2566 8,998 1,500 

23-25 กมุภาพนัธ ์2566 8,998 1,500 

26-28 กมุภาพนัธ ์2566 8,998 1,500 

01-03 มีนาคม 2566 8,998 1,500 

07-09 มีนาคม 2566 8,998 1,500 

09-11 มีนาคม 2566 8,998 1,500 

12-14 มีนาคม 2566 8,998 1,500 

16-18 มีนาคม 2566 8,998 1,500 

19-21 มีนาคม 2566 8,998 1,500 

23-25 มีนาคม 2566 8,998 1,500 

26-28 มีนาคม 2566 8,998 1,500 



 
 
 
 
 

30 มี.ค. – 01 เม.ย. 2566 8,998 1,500 

02-04 เมษายน 2566 8,998 1,500 

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ 
ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไม่เสรมิเตียง 

พกัเดี่ยว 

เดินทางคนเดียวตจา่ยเพิม่ 

17-19 เมษายน 2566 8,998 

ไม่มีราคาเด็ก 

1,500 

19-21 เมษายน 2566 8,998 1,500 

20-22 เมษายน 2566 8,998 1,500 

23-25 เมษายน 2566 8,998 1,500 

07-09 พฤษภาคม 2566 8,998 1,500 

11-13 พฤษภาคม 2566 8,998 1,500 

14-16 พฤษภาคม 2566 8,998 1,500 

18-20 พฤษภาคม 2566 8,998 1,500 

21-23 พฤษภาคม 2566 8,998 1,500 

25-27 พฤษภาคม 2566 8,998 1,500 

28-30 พฤษภาคม 2566 8,998 1,500 

 



 
 
 
 
 

 

มาตรการดูแลป้องกนัการตดิเช้ือโควดิ-19 ของเรา 

 ตรวจวดัอณุหภมิูกอ่นเดินทาง 

 ฉีดพน่ฆ่าเช้ือภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพกั 

 โตะ๊อาหาร มีการจดัที่นัง่แบบเวน้ระยะห่าง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 

 ปฏบิตัติามกฎระเบยีบของทางภาครฐัเพือ่ป้องกนัและยบัย ัง้การแพร่ระบาดของโควดิ-19 

 

อตัราบรกิารน้ีรวม 

 ตัว๋เครื่องบินชัน้ทศันาจรไป-กลบัพรอ้มกรุป๊เป็นราคาตัว๋พิเศษไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนวนัเดินทางได ้หากลูกคา้มี

ความประสงคท์ี่จะเลื่อนวนัเดินทางหรอือยู่ต่อไม่กลบัพรอ้มกรุป๊ ลูกคา้จะตอ้งท าการซื้อต ัว๋เครื่องบนิใหม่เท่านั้น 

 น ้ าหนักกระเป๋าถอืข้ึนเครื่องไม่เกนิ 7 กก. 

 ค่ารถ ค่าน ้ ามนั และค่าบรกิารคนขบัรถ 

 ค่าที่พกั 2 คนื หอ้งละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเท่า 

 กรณีหอ้งพกัแบบ TWN/DBL เตม็ หรอืไม่มีทางบรษิทัขอปรบัพกัแบบDBL/TWNแทน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 กรณีหอ้งพกั 3 ท่าน อาจเป็นเตยีงเสรมิหรอืฟกูนอนข้ึนอยู่กบัโรงแรมนั้นๆ 

 ช่ือโรงแรมที่พกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วนักอ่นเดินทาง 

 ค่าอาหารตามที่ระบใุนโปรแกรม ค่าเขา้ชม ตามที่ระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการที่ระบสุ าหรบันักท่องเที่ยวไทย 



 
 
 
 
 

 เจา้หนา้ที่บรษิทัฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกนัอุบตัิเหตุตามกรมธรรมว์งเงิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกนัภยัที่บริษัทท าไว ้

ท ัง้น้ีย่อมอยู่ในขอ้จ ากดัที่มีการตกลงไวก้บับริษัทประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จและเอกสารรบัรองทางการแพทย ์จาก

หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง ไม่รวมประกนัสุขภาพ ท่านสามารถส ัง่ซื้อประกนัสุขภาพเพิม่ไดจ้ากบรษิทัประกนัทัว่ไป 

 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ค่าน ้ าหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครื่องบนิ 

 ค่ามินิบารใ์นหอ้งพกั และค่าใชจ้า่ยสว่นตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี เป็นตน้ 

 ค่าใชจ้า่ยและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ 

 ค่าประกนัภยัธรรมชาต ิและประกนัชีวติสว่นตวั และประกนัสุขภาพ 

 ค่าอาหารส าหรบัท่านที่ทานเจ มงัสวริตั ิและหรอือาหารส าหรบัมสุลมิ  

 ค่าทปิไกด ์และคนขบัรถ แลว้แต่ความพงึพอใจในการบรกิาร 

 ภาษีมลูค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ที่จา่ย 3 % 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

เงือ่นไขการยกเลกิและคนืค่าทวัร ์

 ยกเลกิกอ่นการเดินทางตัง้แต่ 30 วนัข้ึนไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้า่ยที่เกดิข้ึนจรงิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดินทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดที่ลูกคา้ช าระมา และเกบ็ค่าใชจ้า่ยที่เกดิข้ึนจรงิ(ถา้มี) 

 ยกเลกิกอ่นการเดินทางนอ้ยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธ์ิยดึเงนิเตม็จ านวน 

 กรณีมีเหตยุกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผิดของบรษิทัทวัร ์คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้า่ยที่เกดิข้ึนจรงิ(ถา้มี) 

 ค่าใชจ้า่ยที่เกดิข้ึนจรงิ เช่น ค่ามดัจ าต ัว๋เครื่องบนิ โรงแรม และค่าใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 

 

กรณีเจบ็ป่วย 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯ จะท าการเลื่อน  การ

เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ท ัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดต้ามความเป็น

จรงิ 

 ในกรณีเจบ็ป่วยกะทนัหนักอ่นล่วงหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคนืเงนิทกุกรณี 

 

หมายเหต ุ

 กรุป๊คอนเฟิรม์เดินทางจะตอ้งมีผูเ้ดินทางขัน้ต า่ 8 ท่าน  

 บรษิทัฯ มีสทิธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกดิเหตสุุดวสิยัไม่อาจแกไ้ขได ้

 บรษิทัฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ที่เกดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเที่ยวบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาติ 

การเมือง จราจล ประทว้ง ค าส ัง่ของเจา้หนา้ที่รฐั และอืน่ๆ ที่อยู่นอกเหนือ 

 การควบคุมของทางบริษทั หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกดิข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย 

ความล่าชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุ่างๆ 

 มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนบริษทัฯ ไม่มีสทิธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิ้นแทน บรษิทัฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู ้

มีอ านาจของบรษิทัฯก ากบัเท่านั้น 

 ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีข้ึนอยู่ตามสภาวะค่าเงนิบาทและค่าน ้ ามนัที่ไม่คงที่ การ

ปรบัราคาค่าโดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาที่ก าหนดไว ้

 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหน่ึง หรอืไม่เดินทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธ์ิ ไม่สามารถ

เรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิ้น 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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