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สำยมู เสริมบุญ ขอพร “ปู่ ศรีสุทโธ” “แม่ ศรีปทุมมำ”
เดินทำงโดยสำยกำรบิน NOK AIR (DD)
กำหนดกำรเดินทำง
วันแรก
ตีสำม

06.00 น.
07.05 น.

เที่ยง

สนำมบินดอนเมือง – จังหวัดอุดรธำนี – วัดป่ ำภูก้อน – วัดผำตำกเสื้ อ – วัดโพธิ์ชัย(หลวงพ่อพระใส) – ตลำดท่ำเสด็จ
คณะพร้อมกัน ณ สนำมบินดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารขาออกในประเทศ ชั้น 3 อาคาร 2 ประตู 14 เคาน์เตอร์ สายการบิน
นกแอร์ (DD) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระก่อนการ
เดินทาง
ออกเดินทางสู่ จังหวัดอุดรธำนี โดยสำยกำรบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD9200 (ใช้เวลาบินประมาณ 1.10 ชม.)
ถึง สนำมบินอุดรธำนี รับสัมภาระเรี ยบร้อยแล้ว ยินดีตอ้ นรับเข้าสู่ จังหวัดอุดรธำนี
นาท่านเดินทางสู่ วัดป่ ำภูก้อน watpaphukon สถานที่ปฏิบตั ิธรรม ตั้งอยูใ่ นเขตป่ าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่ าน้ าโสม
ท้องที่บา้ นนาคาใหญ่ ตาบลบ้านก้อง เป็ น รอยต่อแผ่นดิน 3 จังหวัด คือ อุดรธานี ,เลยและหนองคาย มีวิหารมีลกั ษณะเป็ น
สถาปั ตยกรรมไทยประยุกต์สมัยรัตนโกสิ นทร์ ภายในถูกตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา แฝงไปด้วยเรื่ องราวคาสอนของ
พระพุทธเจ้า ภายในวัดมีพระบรมสารี ริกธาตุบรรจุ ในพระเกศพระร่ วงโรจน์ศรี บูรพา ซึ่ งเป็ นประธานประดิษฐานหน้า
องค์พระปฐมรัตนบูรพาจารย์มหาเจดีย ์ มีพระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี พระพุทธไสยาสน์หินอ่อนสี ขาว
ความยาว 20 เมตร สร้างด้วยหิ นอ่อนจากประเทศอิตาลี ที่นามาเรี ยงซ้อนกันถึ ง 42 ก้อน เป็ นหิ นอ่อนที่มีความสวยงาม
และทนทานมากที่สุด ใช้ระยะเวลาในการสร้างถึง 6 ปี ที่นี่ถูกยกให้เป็ นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวอีสานอีก
หนึ่งแห่ง.



รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
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น าท่ านเดิ น ทางสู่ วั ด ผำตำกเสื้ อ Wat Pha Tak Suea อาเภอสั งคม จัง หวัด หนองคาย เป็ นวัดที่ ต้ ังอยู่บ นยอดเขาสู ง
บรรยากาศภายในวัดร่ มรื่ น เงียบสงบ มีจุดไหว้พระด้านหน้าทางเข้า 1 จุด และด้านในโบสถ์ 1 จุด ทางเดินเข้าโบสถ์มี
บันไดพญานาคทอดยาวไปจนถึงตัวโบสถ์ Hilight ไฮไลท์ ของที่วัดแห่ งนี้ คือ Skywalk พื้นกระจกที่ยื่นออกมาจากหน้า
ผา ให้นกั ท่องเที่ยวได้เดินออกไปสัมผัสบรรยากาศบนกระจกใสแบบตื่นเต้น ชมวิวแม่น้ าโขงที่ก้ นั ระหว่างประเทศไทย
กับ ประเทศ ลาว นอกจาก Skywalk แล้ว วัด ผาตากเสื้ อ ยัง มี อี ก จุ ด ชมวิ ว ที่ อ ยู่ ใ กล้กัน เป็ นชะง่ อ นผายื่ น ออกไป ให้
นักท่องเที่ยวได้เป็ นภาพมุมสู งที่มีภาพเบื้องหลังเป็ นแม่น้ าโขงและธรรมชาติโดยรอบทั้ง 2 ฝั่ งแม่น้ าโขง (ไม่รวมค่าเดิน
บนสกายวอลค์)

นาท่านเดินทางสู่ วัดโพธิ์ชัย Wat Pho Chai พระอารามหลวงวัดเก่าแก่ที่มีความสาคัญแห่ งจังหวัดหนองคาย เนื่ องจาก
เป็ นที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระใสอันศักดิ์สิทธิ์ ถือเป็ นพระพุทธรู ปคู่บา้ นคู่เมืองที่มีตานานผูกพันกับทั้งชาวไทยและชาว
ลาวในประวัติศาสตร์ เป็ นที่เคารพสักการะอย่างสู งสุ ดของชาวหนองคาย และผูค้ นลุ่มน้ าโขงแห่ งนี้ พระพุทธรู ปขัดสมาธิ
ราบปางมารวิชยั หล่อด้วยทองสุ กอันเป็ นเนื้ อทองคา 92 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีพระพุทธลักษณะอันงดงาม มีตานานที่เล่าสื บ
ต่อกันมาถึงประวัติของหลวงพ่อพระใสว่าสร้างขึ้นโดยพระ ธิดา 3 องค์ ของพระไชยเชษฐาธิราช กษัตริ ยแ์ ห่งล้านช้าง
ซึ่งได้หล่อพระพุทธรู ปขึ้น 3 องค์ และขนานนามพระพุทธรู ปตามนามของตนเองไว้ดว้ ยว่า “พระสุก” ประจาพระธิดาคน
โต “พระเสริ ม” ประจาพระธิดาคนกลาง และ “พระใส” ประจาพระธิดาคนสุ ดท้อง ซึ่งมีขนาดลดหลัน่ กันตามลาดับ
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จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ตลำดท่ ำเสด็จ หรื อ ตลำดอินโดจีน แหล่งรวมสิ นค้านาเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน มีสินค้า
หลากหลายทั้งของกินของใช้ เสื้ อผ้า ราคาไม่แพง รวมถึงสิ นค้า OTOP เช่น หมูยอ ปลาส้ม ไส้กรอกอีสาน กุนเชียง ผลไม้
อบแห้ง มะพร้าวแก้ว ฯลฯ อิสระให้ท่านได้เดินช้อปปิ้ ง เดินเล่นถ่ายรู ปริ มถนนมีชยั *อิสระอำหำรเย็น ณ ตลำดท่ ำเสด็จ
ตำมอัธยำศัย
 นำท่ ำนเข้ ำสู่ ที่พก
ั HOP INN HOTEL หรื อเทียบเท่ำ
(หมำยเหตุ : โรงแรมไม่ มีบริกำรห้ องพักแบบ 3 ท่ ำน จึงแนะนำให้ ลูกค้ ำท่ำนที่ 3 ซื้อพักเดี่ยวเพิม่ )

วันที่สอง
เช้ ำ

คำชะโนด (วังนำคินทร์ คำชะโนด) – พิพิธภัณฑ์ เมื องอุดรธำนี – ร้ ำนของฝำก – สนำมบินอุดร – สนำมบินดอนเมื อง
(กรุงเทพฯ)
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ (ไข่ กระทะ)
นาท่านเดินทางสู่ อาเภอบ้านดุงเข้าสู่ คำชะโนด หรื อ วังนำคินทร์ คำชะโนด เชื่อกันว่าเป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ดินแดนลี้ลบั
จุดเชื่อมต่อเมืองบาดาลและโลกมนุษย์ สถานที่แห่ งนี้ปรากฏในตานานพื้นบ้านเชื่อกันว่าเป็ นที่สิงสถิตของพญานาคราช
ปู่ ศรี สุ ทโธและองค์แม่ ศรี ป ทุมมานาคราชเทวี และสิ่ งลี้ ลบั ต่าง ๆ เป็ นที่ ยึดเหนี่ ยวจิ ตใจรวมศรัทธาของคนในจังหวัด
อุดรธานี และอีสานตอนบน คาชะโนดมีลกั ษณะเป็ นเกาะลอยน้ า เมื่อเข้ามาถึงภายในพื้นที่ของคาชะโนด จะรู ้สึกได้ถึง
ความร่ ม รื่ น เพราะปกคลุ ม ไปด้วยต้นชะโนดทั่วบริ เวณ ให้ ท่านได้กราบไหว้ศาลเจ้าปู่ ศรี สุ ท โธขอโชคขอลาภ ตาม
อัธยาศัย *TIP การเข้าไปสักการะต้องเดินเท้าเปล่าเข้าไปเท่านั้น เมื่อไปถึงจะมีเจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวก แนะนา
วิธีการ เดินเข้าสักการะ และจัดหาที่วางรองเท้าไว้ให้ค่ะกฎระเบียบ 6 ข้อห้าม ในการมาคาชะโนด ได้แก่ 1. ไม่จุดธู ป
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เทียนบูชาในป่ าคาชะโนด 2. ให้นาพานบายศรี หรื อเครื่ องเซ่ นไหว้กลับ เพื่อเป็ นการลดขยะ 3. ไม่โยนเหรี ยญลงบ่อน้ า
ศักดิ์สิทธิ์ 4. งดปล่อยปลาและสัตว์น้ าลงไปในแหล่งน้ า 5. ไม่ผกู ผ้าแพร 7 สี 6. ไม่ทาแป้งหรื อขัดถูตน้ ไม้

เที่ยง

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ เมืองอุดรธำนี อาคารเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 สถาปัตยกรรมแบบโคโลเนี ยล ภายใน
จัดแสดงเรื่ องราวเกี่ ยวกับ จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ธรรมชาติ วิทยา ธรณี วิทยา ประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น ศิลปะวัฒนธรรม รวมถึงพระประวัติและพระเกียรติคุณของกรมหลวงประจักษ์ศิลาปาคมผูก้ ่อตั้งเมืองอุดรธานี
ด้วยการนาเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาช่วยนาเสนอปรับแต่งบรรยากาศให้มีมุมถ่ายภาพชิค ๆ ทาให้การเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์
น่าสนใจมากขึ้น ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป
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จากนั้นนาท่านแวะซื้อของฝำกของที่ระลึกติดไม้ติดมือกลับไปฝากคนที่ท่านรัก เช่น แหนมเนือง หมูยอ แหนมซี่โครงหมู
มะพร้าวแก้ว ผ้าไหมลายขิด เป็ นต้น อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก *อิสระอำหำรเย็นตำมอัธยำศัย จากนั้นสมควรแก่
เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองอุดรธานี
หมายเหตุ

22.00 น.
23.10 น.

คณะควรเดินทางไปถึงสนามบินเพือ
่ ทาการเช็คอินก่อนขึน
้ เครือ
่ งประมาณ 1-2 ชม.เพือ
่ หลีกเลีย
่ งสถานการณ์ฉุกเฉินทีอ
่ าจเกิดขึน
้ เช่น
สภาพการจราจรทีค
่ ับคั่ง,สภาพอากาศและอืน
่ ๆ โดยมีตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก์,หัวหน ้าทัวร์,คนขับรถ)เป็ นผู ้พิจารณาและบริหารเวลา
อย่างเหมาะสม บริษัทขอสงวนสิทธิค
์ น
ื เงินทุกกรณีหากลูกค ้าไม่สามารถขึน
้ เครือ
่ งกลับตามวันและเวลาเทีย
่ วบินทีร่ ะบุในรายการทัวร์.

ออกเดินทางสู่กรุ งเทพฯ โดยสำยกำรบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD9219
เดินทางถึงสนำมบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ) โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ...........
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

กำหนดวันเดินทำง

ผู้ใหญ่

พักเดี่ยวเพิ่ม

ไซส์กรุ๊ป

สำยกำรบิน

14 - 15 ก ันยายน 2563

4,555

+600

20

DD

26 – 27 ก ันยายน 2563

4,555

+600

20

DD

10 – 11 ตุลาคม 2563

4,999

+600

20

DD

24 – 25 ตุลาคม 2563

4,999

+600

20

DD

14 – 15 พฤศจิกายน 2563

4,999

+600

20

DD

28 – 29 พฤศจิกายน 2563

4,999

+600

20

DD

12 – 13 ธ ันวาคม 2563

4,999

+600

20

DD

19 – 20 ธ ันวาคม 2563

4,999

+600

20

DD

*ค่ำบริกำรข้ำงต้นเฉพำะนักท่องเที่ยวชำวไทยเท่ำนั้น ค่ ำทัวร์ ไม่ รวมค่ ำทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ ท่ำนละ 500 บำท / ตลอดกำร
เดินทำง / ต่อท่ำน ชำระที่สนำมบินก่อนออกเดินทำง
อัตรำค่ำบริกำรนีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ตามรายการที่ระบุ (ท่านสามารถนาสัมภาระ ขึ้นเครื่ องได้ 7 กก.)
 ค่าภาษีสนามบิน
 ค่ารถรับ-ส่ง นาเที่ยวตามรายการ
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 ค่าโรงแรมที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นคอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรำค่ำบริกำรนี้ ไม่ รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรี ด
ค่ามินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุ ณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริ การ)
 ค่ำน้ำหนักกระเป๋ำโหลดใต้ ท้องเครื่ อง
 ค่ำทัวร์ ไม่ รวมค่ำทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่ ำนละ 500 บำท/ตลอดกำรเดินทำง/ต่ อท่ ำน
 กรณีที่ลูกค้ำเป็ นชำวต่ ำงชำติ ต้ องชำระเพิม่ ท่ ำนละ 500 บำท
 กรณีเด็กที่มีอำยุ 0 - 2 ปี (Infant) ชำระค่ำทัวร์ 50 % จำกรำคำทัวร์ ของผู้ใหญ่ แต่ ไม่ เก็บค่ำทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ
 ค่ำทิปหัวหน้ ำทัวร์ ขนึ้ อยู่กับควำมพึงพอใจของท่ ำน
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขกำรให้ บริกำร
ในการจองทัวร์กรุ ณา ชำระค่ำทัวร์ เต็มจำนวน พร้อมส่งสาเนาบัตรประชาชน หลังจากทาการจองทัวร์ 3 วัน หากไม่ชาระตามที่บริ ษทั กาหนด ขออนุญาต
ตัดที่นงั่ เพื่อให้ลูกค้าท่านอืน่ ที่รอที่นงั่ อยูโ่ ดยอัตโนมัติ เมื่อท่านชาระเงินค่าทัวร์เรี ยบร้อยแล้ว ทางบริ ษทั ฯถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่
ได้ระบุไว้ท้งั หมดนี้แล้ว
กำรยกเลิก
** เนื่ องจำกรำคำทัวร์ นี้เป็ นรำคำโปรโมชั่ น ตั๋วเครื่ องบินกำรั นตีกำรจ่ ำยเงินล่ วงหน้ ำเต็ม 100% เมื่อจองและชาระเงินแล้ว ไม่สามารถยกเลิก,เลื่อน,
เปลี่ยนผูเ้ ดินทาง,ขอคืนเงินทุกกรณี และเมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่งหรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิ ทธิ์ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การและเงินมัดจาคืนไม่ว่ากรณี ใดทั้งสิ้น.
หมำยเหตุ
1.บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีนกั ท่องเที่ยวร่ วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน เที่ยวบิน,ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม
2.บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
3.รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พกั สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
4.บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝนุ่ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการคว บคุมของทางบริ ษทั ฯหรื อ
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
5.ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรื อกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้า
หรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
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6.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิ ดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น
แต่ท้งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิ ทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7.ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสูงขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
8.ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทาง
บริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
9.ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
10.เนื่องจากตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ ไปแล้วในกรณี ที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตัว๋ เครื่ องบินไม่สามารถนามา
เลื่อนวันหรื อคืนเงินได้
11.มัคคุเทศก์ พนักงาน หรื อตัวแทนของทางบริ ษทั ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริ ษทั เว้น แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริ ษทั กากับเท่านั้น
12.เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
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