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วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินอุดรธานี - บึงกาฬ - ศาลปู่อือลือนาคราช - บึงโขงหลง - ถ้ำนาค ี- ภูทอก 

 

05.10 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน 

07.10 น. บินลัดฟ้าสู่ สนามบินอุดรธานี โดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่ WE2 (ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ชั่วโมง 10 

นาที)  

สำคัญโปรดอ่าน :  
1. เนื่องจากผู้เดินทางต่ำกว่า 10 ท่าน ทำให้ไม่สามารถออกตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปได้ ดังนั้นสายการบิน ไฟล์ทบิน และราคาตั๋ว

เครื่องบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนออกตั๋วเครื่องบิน 

2. ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง และสามารถถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กก./ท่าน หากท่านต้องการซื้อน้ำหนัก
เพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

 

08.15 น. เดินทางถึง สนามบินอุดรธาน ีหลงัจากรับกระเป๋าเดินทางเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถตู้วีไอพี  

                        นำชมและถ่ายภาพ บึงโขงหลง ทะเลสาบขนาดใหญ่ที่เป็นพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์นก โดยเฉพาะนกน้ำที่ย้ายถิ่นเข้ามาในช่วงฤดูหนาว 

ทั้งห่านป่า นกเป็ดน้ำ นกยาง นกกระเต็น มีจุดดูนกอยู่ดอนสวรรค์ เป็นแหล่งพักผ่อนและชมวิวทิวทัศน์ มองเห็นภูลังกาเป็นฉาก

หลัง จากนัน้นำคณะไหว้พระขอพร ศาลปู่อือลือนาคราช พญานาคผู้ถูกสาบแห่งบึงโขงหลง 
 

 
กลางวัน             บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 



 
 
 
 
 
 
 
 

บ่าย นำท่านไปยัง ถ้ำนาคี อยู่ในความดูแลของ อุทยานแห่งชาติภูลังกา โดยตั้งอยู่ที่ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 

ห่างจากที่ทำการอุทยานประมาณ 2 กิโลเมตร และห่างจากน้ำตกตาดโพธิ์ ชั้นที่ 4 ราว ๆ 300 เมตร ความสวยงามของถ้ำนาคี  มี

ลักษณะเป็นกลุ่มหินที่มีลวดลายพื้นผิวเป็นริ้วคล้ายกับเกล็ดลำตัวพญานาคขนาดใหญ่ ชาวบ้านและผู้สำรวจได้มองเห็นเป็นรูปร่าง

คล้ายกับพญานาคขดตัวกกไข่ มีทั้งส่วนเศียรและลำตัว สวยงามสมบูรณ์แบบ รายล้อมไปด้วยป่าไม้สีเขียว ยังคงความเป็นธรรมชาติ

อยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์ ภายในถ้ำนาคีมีหินรูปร่างคล้ายกับนกยูงหันหลังอยู่ด้วย แต่บางคนก็บอกว่าคล้ายกับส่วนหัวงูมากกว่า ขึ้นอยู่กับ

วิจารณญาณของแต่ละบุคคล ส่วนด้านในสุดของถ้ำจะมีพระพุทธรูปให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวได้กราบไหว้ขอพร การเข้าไปเที่ยว

ชมถ้ำนาคี จากที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูลังกา จะมีทางเดินปูนเชื่อมไปยังน้ำตกตาดโพธิ์ และเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติขึ้นไปยัง

น้ำตกตาดโพธิ์ ชั้นที่ 4 เดินไปเรื่อย ๆ ผ่านน้ำตกผาสวรรค์ และน้ำตกหินงาม ระยะทางทั้งหมดประมาณ 1.5 กิโลเมตร จากจุดนี้จะ

เดินยากสักนิด เพราะต้องค่อย ๆ เดินบนหน้าผาของน้ำตกไทรงาม แต่ไม่อันตราย เพราะเป็นช่วงน้ำน้อย เดินผ่านหน้าผาหินไปได้

สบาย จากนั้นจะเป็นการเดินขึ้นเขา มีบางช่วงต้องปีนป่าย เป็นระยะทางราว ๆ 300 เมตร มีป้ายบอกทางตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงถ้ำ

นาคี 

สำคัญโปรดอ่าน : เส้นทางสำหรับการเดิน ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร โดยทางเดินเป็นทางเดินดินสลับกับบันได และมีบาง
ช่วงจะต้องดึงเชือก เส้นทางเดินป่าชัดเจนมีป้ายบอกทางและมีเจ้าหน้าที่ประจำจุดต่างๆเพื่อแนะนำและรักษาความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยว 

 

 
ข้อแนะนำสำหรับ ถ้ำนาคี 

 

1. ควรแต่งการใหพ้ร้อมสำหรับเดินป่า  



 
 
 
 
 
 
 
 

2. ควรเตรียมน้ำดื่มอย่างน้อย 2 ขวด /เกลือแร่ /กระเป๋าสะพายหลัง หรือกระเป๋าที่ไม่ต้องใช้มือหิ้ว /ยาดม /ยาหม่อง  และ

ผลิตภัณฑ์ป้องกันยุง /ถุงมือ /เสื้อกันฝนขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ 

3. ในกรณีสำหรับเด็ก แนะนำอายุแนะนำ 7 ขวบขึ้นไป เนื่องจากเส้นทางในถ้ำนาคานั้น       

4. ในกรณีสำหรับผู้สูงอายุ หากร่างกายไม่แข็งแรง มีโรคประจำตัว โดยเฉพาะความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจ หรือโรคไข

ข้อ ไม่แนะนำ 

สำคัญโปรดอ่าน :  
1. ห้ามนำกระดาษทิชชู่ หลอดดูดน้ำ ถุงพลาสติก กล่องโฟม ดอกไม้ธูปเทียนเครื่องเซ่นไหว้ ขึ้นเขาโดยเด็ดขาด 

2. เตรียมเงิน 100 บาทเพ่ือลงทะเบียนมัดจำขยะที่ด่านทางขึ้น 

3. เตรียมเงิน สำหรับตรวจ ATK ท่านละ 80 บาท  
** มาตรการเป็นไปตามเง่ือนไขของทางอุทยานกำหนด ท้ังน้ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง ** 

 

 

                       นำท่านเดินทางไปยัง วัดเจติยาศรีวิหาร หรือวัดภูทอก ตั้งอยู่ในบ้านคำแคน 

ตำบลนาสะแบง จ.บึงกาฬ โดยมีพระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ เป็นผู้ก่อตั้ง ภูทอก 

ภาษาอีสานแปลว่าภูเขาที่โดดเดี่ยว ภูทอกนั้นมี 2 ลูก คือภูทอกใหญ่และภูทอก

น้อยส่วนที่นักแสวงบุญและนักท่องเที่ยวทั่วไป โดยสามารถชมได้คือภูทอกน้อย 

ส่วนภูทอกใหญ่อยู่ห่างออกไป ยังไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวชม ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นการ

เดินเท้าขึ้นสู่ยอดภูทอก จุดเด่นของภูทอกก็คือสะพานไม้และบันไดขึ้นชม

ทัศนียภาพรอบๆ ภูทอก โดยใช้เพียงแรงงานคนสร้างบันได เวียนไปมารอบภูทอก

แบบ 360 ซึ่งมีทั้งหมด 7 ชั้น ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 5 ปีเต็มจากชั้น 1-7 

จะมีบันไดไม้ให้เดินแบบ ตรงทอดยาวจนถึงจุดสูงสุดของยอดภูทอก และตั้งแต่ชั้น

ที่ 3 เป็นต้นไปนักท่องเที่ยวสามารถเดินชม แบบสะพานเวียนรอบเขาซึ่งจะ ได้

เห็น มุมมองที่แตกต่างไปเรื่อย ๆ บันไดที่ทอดขึ้นสู่ยอดภูทอกนี้เปรียบเสมือน

เส้นทางธรรมที่น้อมนำสัตบุรุษให้พ้นโลกแห่งโลกียะ สู่โลกแห่งโลกุตระหรือโลก

แห่งการหลุดพ้นด้วยความเพยีรพยายามและมุ่งมั่น ภูทอก  

 

ค่ำ             บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร 

พักที่ THE ONE HOTEL หรือระดับเทียบเท่าเดียวกัน  

 

 

วันที่สอง หินสามวาฬ - หนองคาย - วัดผาตากเสื้อ - SKYWALK - วัดโพธ์ิชัย - อุดรธาน ี- วัดป่าภูก้อน - ถนนคนเดินอุดรธานี 

 

04.30 น. ตื่นเช้า ชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ จุดชมวิวหินสามวาฬ โดยรถของชาวบ้านท้องถิ่น หินสามวาฬ มีลักษณะเป็นหินขนาดใหญ่ติดหน้า

ผาสูง แยกตัวเป็น 3 ก้อน มีอายุประมาณ  75 ล้านปี เมื่อมองดูจากมุมสูงในระยะไกล หินสามก้อนนี้จะดูคล้ายกับฝูงครอบครัววาฬ 



 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ประกอบด้วยพ่อวาฬ แม่วาฬ และลูกวาฬ ซ่ึงเรียกตามขนาดของหินแต่ละก้อน พร้อมนำท่านชมพระอาทิตย์ขึ้น หากอากาศดีเรา

จะได้สัมผัสทะเลหมอกอย่างสวยงาม จากนั้น อิสระให้ท่านถ่ายภาพแห่งความประทับใจตามอัธยาศัย ณ จุดชมวิวผาถ้ำฤๅษี 

จากนั้น คณะเดินทางสู่ กำแพงภูสิงห์ นำคณะกราบนมัสการ หลวงพ่อพระสิงห์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ของภูสิงห์  ณ ลานสิงห์หมอบ ซึ่งมี

ก้อนหินลักษณะคล้ายสิงห์กำลังหมอบอยู่ จนได้เวลาอันสมควร คณะเดินทางกลับสู่ที่พัก 

 

 
 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

 

 จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง หนองคาย (ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 2 ชั่วโมง 30 

นาที) จากนั้นนำท่านไปยัง วัดผาตากเสื้อ และ SKYWALK เป็นวัดที่มีวิวทิวทัศน์สวยงาม มอง

จากบนผาลงมามองเห็นความเป็นอยู่ของชาวไทย-ลาว ภายในวัดมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ 

สามารถเดินลัดเลาะตามหน้าผาเพื่อชมธรรมชาติและ ทิวทัศน์ที่สวยงาม ที่วัดมีชื่อว่า  “วัดผา

ตากเสื้อ” เป็นวัดแห่งหนึ่งที่นอกจากจะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแล้วยังเป็นจุดชมวิวที่สวยงาม 

เนื่องจากเป็นตั้งอยู่ที่สูงบนยอดเขาสูง หากขึ้นไปบนผาจะเห็นว่ามีวิวที่สวยงามสามารถที่จะ

มองเห็นด้านล่างทั้งฝั่งไทย ซึ่งเป็นอำเภอสังคมและทางฝั่งลาวที่มีแม่น้ำโขงกั้นอยู่ หากไปช่วง

หน้าหนาวที่ผาแห่งนี้เป็นอีกจุดหนึ่งมีทะเลหมอกด้วย ภาพวิวจะพบกับเขาต่างๆที่เกิดขึ้นสลับซับซ้อนและมีแมน่้ำสวยงาม 

 

กลางวัน             บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

นำท่านเดินทางสู่ วัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวง) จากเดิมชื่อ “วัดผีผิว” เนื่องจากวัดนี้เคยใช้เป็นที่เผาผีหรือเผาศพ และว่ากันว่ามี

ผีดุ ซ่ึงต่อมาได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นวัดโพธิ์ชัย ในสมัยรัตนโกสินทร์แล้วจึงยกฐานะขึ้นมาเป็น พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เมื่อ

วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2524 ปัจจุบันเป็นสถานที่ประดิษฐาน “หลวงพ่อพระใส” พระพุทธรูปขัดสมาธิราบปางมารวิชัย ที่หล่อ

ด้วยทองสุกอันเป็นเนื้อทองคำถึง 92 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีพระพุทธลักษณะอันงดงามอย่างมาก โดยมีตำนานที่เล่าสืบกันมาถึงประวัติ

ของหลวงพ่อพระใสว่าสร้างขึ้นโดยพระธิดา 3 องค์ ของพระไชยเชษฐาธิราช กษัตริย์แห่งล้านช้างซึ่งได้หล่อพระพุทธรูปขึ้น 3 องค์ 

และขนานนามพระพุทธรูปตามนามของตนเองไว้ด้วยว่า  “พระสุก” ประจำพระธิดาคนโต “พระเสริม” ประจำพระธิดาคนกลาง 

และ “พระใส” ประจำพระธิดาคนสุดท้อง  

 

นำท่านเดินทางไปยัง วัดป่าภูก้อน ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ำโสม บ้านนาคำ ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง 

จังหวัดอุดรธานี เป็นที่ที่เต็มไปด้วยธรรมชาติ มีต้นไม้ ลำธาร สัตว์ป่า และต้นไม้นานาชนิด วิหารของวัดป่าภูก้อน งดงาม ตระการ

ตาแก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ โดยพระวิหารมีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์สมัยรัตนโกสินทร์ ที่มีประตู

ทางเข้าออกวิหาร 3 ด้าน ภายในวิหารจะถูกตกแต่งอย่างงดงามเป็นอย่างมากทีเดียว โดยจะแฝ งไปด้วยเรื่องราวคำสอนของ

พระพุทธเจ้า รอบๆทั่วผาผนังมีภาพพุทธประวัติและภาพทศชาติ มีการตกแต่งรูปแบบภาพปั้นนูนต่ำ หล่อด้วยทองแดง ซึ่งเป็นภาพ

ของพระพุทธเจ้าในองค์ชาติทั้ง 10 ชาติ ด้านบนของทุกภาพจะถูกแกะสลักด้วยบทสวดอิติปิโสช่องละท่อนด้วยสีเขียวเข้มบนพื้นหิน

อ่อนสีขาว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

นำท่านเพลิดเพลิน ถนนคนเดินอุดรธานี ซึง่จะมีการจำหน่ายสินค้าท่ีไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม งานหัตถกรรม งานศิลปะ สินค้าหายาก 

และสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่วนของลานกิจกรรมมีการส่งเสริมกลุ่มนักเรียน นักศึกษาให้แสดงความสามารถทางดนตรี เปิด

ให้บริการวันศุกร์ และ เสาร์ ตั้งแต่เวลา 16.00-21.00 น. 

 

            ** เพ่ือความเพลิดเพลินในการท่องเที่ยว ให้ท่านอิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ** 

 

พักที่ BROWN HOUSE HOTEL หรือระดับเทียบเท่าเดียวกัน เป็นโรงแรมสไตล์อีสาน ได้รับแรงบันดาลใจจากบ้าน   ไม้เก่าทางทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือ มินมิอลลิสตต์ามวิถีการดำรงชีวิตของคนในท้องถิ่นและดั้งเดิมของชาวอีสาน 

 

 
 

 

วันที่สาม เกาะคำชะโนด - พิพิธภัณฑ์อุดรธานี - วัดโพธิสมภรณ์ - สนามบินอุดรธานี - สนามบินสุวรรณภูมิ 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

 

นำท่านไปยัง เกาะคำชะโนด เชื่อกันว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และดินแดนลี้ลับ จุดเชื่อมต่อระหว่างเมืองบาดาลและโลกมนุษย์ 

สถานที่แห่งนี้ปรากฏในตำนานพื้นบ้านที่เชื่อกันว่าเป็นที่สิงสถิตของพญานาคราชปู่ศรีสุทโธ และองค์แม่ศรีปทุมมานาคราชเทวี 

และสิ่งลี้ลับต่างๆ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจรวมศรัทธาของคนในจังหวัดอุดรธานีและอีสานตอนบน คำชะโนดมีลักษณะเป็นเกาะลอย

น้ำ เมื่อเข้ามาถึงภายในพื้นที่ของคำชะโนด จะรู้สึกได้ถึงความร่มรื่น ร่มเย็น เพราะปกคลุมไปด้วยต้นชะโนดทั่วบริเวณ ให้ท่านได้

กราบไหวศ้าลเจ้าปู่ศรีสุทโธขอโชค ขอพร ขอลาภ ตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

ค าแนะน าการสักการะบูชา 

 

บริเวณด้านหน้าทางเข้าเกาะคำชะโนด มีร้านให้จำหน่ายบายศรี หรือเครื่องถวายต่างๆ จากนั้นเมื่อเดินเข้าไปยังเกาะคำชะโนด

มีจุดไหว้สักการะต่างๆ ดังนี้ 

จุดที่ 1  ศาลาทำพิธีที่มีรูปปั้นของพ่อปู่ศรีสุทโธ และแม่ย่าศรีปทุมมา 

(บริเวณจุดนี้จะมีพ่อพราหมณ์คอยให้คำแนะนำในการทำ

พิธี) 

▪ สำหรับท่านใดที่ต้องการบน หรือขอพรให้พ่อปู่แม่ย่า

ช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ ทางด้านขวาของศาลาทำพิธี จะมี

เจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำ นอกจากนี้สำหรับท่านที่ต้องการ

บน และขอพรสามารถรับชุดบนได้ท่ีจุดให้บริการ โดยทำบุญ

ตามกำลังทรัพย์ของท่าน  

สำคัญโปรดอ่าน : ชุดบน ประกอบไปด้วย จานใส่ดอกดาวเรือง เทียน ใบเขียนคำบนหรือคำอธิษ านของท่าน จากนั้น

เจ้าหน้าที่จะมอบกระดาษหนึ่งใบสำหรับเก็บไว้ และรายละเอียดเกี่ยวกับการเตรียมตัวหากคำอธิษ านของท่านเป็นจริง  

▪ สำหรับท่านใดที่นำบายศรีพญานาคมาถวายให้หันหน้าของบายศรีพญานาคเข้าหาตัวเรา หลังจากกล่าว

บูชาจบ พ่อพราหมณ์จะนำบายศรี ไปวางไว้ที่หน้าของพ่อปู่ และแม่ย่า แต่ท่านใดที่ประสงค์นำกลับ 

สามารถนำกลับได้ 

จุดที่ 2  หลังเสร็ตสิ้นพิธี จากตรงศาลาของพ่อปู่และแม่ย่าทางด้านขวาจะเป็นต้นไทรใหญ่เพ่ือไปกราบไหว้พ่อปู และแม่ย่าอีก

ครั้งที่ต้นไทรใหญ่ 

 

จุดที่ 3  ศาลเจ้าตรงต้นมะเดื่อยักษ์ ต้นมะเดื่อขนาดใหญ่อายุนับ 100 ปี ที่เช่ือกันว่าเป็นขุมทรัพย์ของพ่อปู่ศรีสุทโธและแม่ย่า

ศรีปทุมมา ผู้มักนิยมมากราบไหว้ขอพร (ให้ถูกหวย) 

 

จุดที่ 4  บ่อน้ำศักดิ์สิทธ์ิ ซ่ึงมีความเช่ือว่า เป็นจุดเช่ือมต่อกับโลก

บาดาล มีน้ำผุดตลอดทั้งปี  

 

สำคัญโปรดอ่าน :  ทั้งนี้จุดและพิธีการกราบไหว้สักการะต่างๆ ข้ึนอยู่

กับระเบียบการจัดการของทางค าชะโนดซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ภายหลัง   
 

 

 

 

กลางวัน            บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนูแหนมเนือง 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

นำท่านเดินทางไปยัง พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี อาคารเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 สถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล แบบยุโรป 

ภายในจัดแสดงเกี่ยวกับ ความเป็นมาจังหวัดอุดรธานีตั้งแต่ประวัติศาสตร์โบราณคดีธรรมชาติวิทยา ธรณีวิทยา ประวัติศาสตร์

ท้องถิ่น ศิลปะวัฒนธรรม รวมถึงพระประวัติและพระเกียรติคุณของกรมหลวงประจักษ์ศิลาปาคมผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานีโดยการทำ

เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วย เสนอปรับบรรยากาศให้มีมุมถ่ายภาพชิคๆ ชิลๆ ทำให้การท่องเที่ยวชมพิพิธภณัฑ์น่าสนใจมากยิ่งขึ้น  

 

จากนั้นเดินทางไปสักการะ วัดโพธิสมภรณ์ เป็นพระอารามหลวง ที่ตำบลหมากแข้ง มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์  ซึ่งสร้างใน

สมัยปลายรัชกาลที่ 5 โดยมหาอำมาตย์ตรีพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร(โพธิ เนติโพธิ) ตำแหน่งสมุหเทศาภิบาลมณฑลอุดร ได้

ชักชวนราษฎรในหมู่บ้านหมากแข้งสร้างวัด ซึ่งเหล่าชาวบ้านต่างนิยมเรียกว่า วัดใหม่ ต่อมาพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงชินวร

สิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพฯ ได้ทรงประทานนามว่า “วัดโพธิสมภรณ์” ให้เป็นอนุสรณ์

แก่ท่าน พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร ผู้สร้างวัดนี 

 

 

17.35 น. บินลัดฟ้าสู่ สนามบินอุดรธานี โดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่ WE9 (ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ชั่วโมง 10 

นาที)  

18.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

** ขอขอบพระคุณที่เลือกใช้บริการ ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราค่าบริการ 

 

กำหนดการเดินทาง 

 

ราคาทัวร์ต่อท่าน  

พัก 2-3 ท่าน 

 

พักเดี่ยว 

 

24 – 26 มีนาคม 2565 9,999 2,000 

31 มี.ค. – 02 เม.ย. 2565 9,999 2,000 

07 – 09 เมษายน 2565 9,999 2,000 

21 – 23 เมษายน 2565 9,999 2,000 

28 – 30 เมษายน 2565 9,999 2,000 

09 – 11 มิถุนายน 2565 9,999 2,000 

16 – 18 มิถุนายน 2565 9,999 2,000 

23 – 25 มิถุนายน 2565 9,999 2,000 

30 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2565 9,999 2,000 

01 – 03 กรกฎาคม 2565 9,999 2,000 

08 – 10 กรกฎาคม 2565 9,999 2,000 

15 – 17 กรกฎาคม 2565 9,999 2,000 

22 – 24 กรกฎาคม 2565 9,999 2,000 

29 – 31 กรกฎาคม 2565 9,999 2,000 

05 – 07 สิงหาคม 2565 9,999 2,000 

19 – 21 สิงหาคม 2565 9,999 2,000 

26 – 28 สิงหาคม 2565 9,999 2,000 

02 – 04 กันยายน 2565 9,999 2,000 

09 – 11 กันยายน 2565 9,999 2,000 

16 – 18 กันยายน 2565 9,999 2,000 

23 – 25 กันยายน 2565 9,999 2,000 

30 ก.ย. – 02 ต.ค. 2565 9,999 2,000 

07 – 09 ตุลาคม 2565 9,999 2,000 

14 – 16 ตุลาคม 2565 9,999 2,000 

28 – 30 ตุลาคม 2565 9,999 2,000 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

**ไม่มีวันเดินทางที่ท่านต้องการโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทำกรุ๊ปส่วนตัว* 

 

** สำหรับตั๋วเครื่องบินทางบริษัทยังมิได้ทำการจองใดๆทั้งสิ้น ราคาค่าบริการข้างต้นเป็นราคาตั๋วท่ีทำการเช็ค ณ วันที่ 02 มีนาคม 2565 ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าส่วนต่างเพ่ิม หากในกรณีที่ค่าตั๋วเครื่องบิน ณ วันที่ทำจองมีราคาปรับขึ้นจากเดิม ** 

 

** ในกรณีที่สายการบินประกาศยกเลิกเที่ยวบิน หรือเที่ยวบินเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ** 

 

 
* กรณีพัก 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะทำการเสริมเตียงได้เท่านั้น * 

** ราคาทัวร์นี้สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 500 บาท/ท่าน ** 
 

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยวท่านละ 300 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 
 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผูโ้ดยสารจำนวนขั้นต่ำ 6 ท่าน ต่อ 1 คันรถตู ้กรณีผู้โดยสารไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 

 
***เนือ่งด้วยสถานที่ท่องเที่ยว หรือร้านค้าบางแห่งอาจจะยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้*** 

**ทางบริษัทขอสงวนสทิธิเ์ปลี่ยนแปลง หรืองด สถานที่ดังกล่าว อันมาจากเหตุสุดวิสัย* 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
 
 ค่ารถโดยสารตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ (ยงัไม่รวมทิปคนขับรถ) 
 ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ  
 น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20Kg/ท่าน (กรณีที่เดินทางด้วยสายการบิน ไทยสมายดเ์ท่านั้น) 
 น้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง Carry on 7Kg/ท่าน 
 ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ 
 ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัทเท่านั้น 
 ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2-3 ท่าน ต่อห้อง กรณีทีพ่ัก 3 ท่าน เป็นการนอนเตียงเสริม 1 ท่าน) ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของ
ลูกค้าเป็นสำคัญ 
 ค่าจ้างไกด์นำเที่ยวคอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพ
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร 
เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
  ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ 
ความเจ็บปว่ย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอืน่ เป็นต้น 
 ค่าสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 400 บาท / 15 KG (กรณีที่เดินทางด้วยสายการบินอื่นที่ไม่ได้รวมค่าสัมภาระ) 
  ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 300 บาท  
 
 
เงื่อนไขการชำระค่าบริการ 
 
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ เป็นจำนวน 4,000 บาทต่อท่าน พร้อมสำเนาบัตรประชาชน เพือ่สำรองที่นั่ง 

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่

ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการ

เดนิทางในทัวร์นั้นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. 
– 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็น
วันหยุดทำการของทางบริษัท 
 

เงือ่นไขการยกเลิกการเดินทาง 
 
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) 

จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์
อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ
เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อม
หลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมี
เงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางมากกว่า 30 วัน ขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน หรือหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง ** ในกรณีที่วันเดิน

ทางตรงกับวันหยุดนกัขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 40 วัน ** 
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางมากกว่า 15 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% และหรือหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง อาทิ ค่าจองยานพาหนะ ร้านอาหาร 

โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ ที่ไมส่ามารถคืนเงินได้ 
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทีช่ำระแล้วทั้งหมด 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

เงื่อนไขและข้อกำหนดอืน่ๆ 
 

1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-

ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ 

วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดนิทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญเ่ป็นสำคัญ 
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท 

เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า 
เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เปน็ต้น 

5. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของ
บริษัทกำกับเท่านั้น  

6. เงื่อนไขการเดินทาง ระเบียบ ข้อจำกัดการเดินทาง ในแต่ละจังหวัดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของภาครัฐ ทั้งนี้นักท่องเที่ยวที่
ประสงค์จะเดินทางต้องมีความพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขของจังหวัดนั้นๆ 

 

 

 

 


