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Tel : 096-7878-294  / 096-782-2662/ 023477445-6/0234477745-7   
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเท่ียว เลขท่ี11/07146          www.worldtravelleragency.com / @Line ID : pop2217 สอบถามได้24ช.ม. 

จุดท่องเที่ยวไฮไลท์ที่ไม่ซ้ำแบบใครเดินทางช่วงมกราคม-พฤษภาคม2564 
   นำคณะเยือนดินแดนอีสานของไทยกราบไหว้ขอพรแก้ปีชงพระธาตุศักด์ิสิทธิ ์  
   โปรแกรมนี้จัดแบบไฮไลท์ของจังหวัดนครพนม/บึงกาฬ/อุดร/หนองคาย     

   นำคณะสัมผัสบรรยากาศ เมืองนครพนม เมืองสุดชิค สุดชิวส์ ริมแม่นำ้โขง   
   นำคณะสักการะพระธาตุพนม อันศักด์ิสิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งในภาคอีสานของใทย    
   นำคณะเที่ยวชมความอันซีนUNSEEN ของหิน3วาฬที่มีชื่อเสียงของ บึงกาฬ       
 นำคณะสักการะขอพรพ่อปูศรีสุทโธ และแม่ย่ศรีปทุมมา วังนาคืนทร์คำชะโนด       
 นำคณะเที่ยวชม ความสวยงามUNSEENของ วัดป่าภูพร้าว แห่ง จ.อุดรธานี        

   นำคณะเที่ยวชมบรรยากาศสวยงามของ เมืองหนองคาย เมืองริมแม่น้ำโขง 
   กับสถานที่UNSEENอีกมากมายที่ถูกบรรจุไว้ในโปรแกรมนีร้อให้ท่านมาสัมผัส   

*** หัวหน้าทัวร์มืออาชีพชำนาญเส้นทาง100%***พักโรงแรมรีสอร์ทระดับมาตรฐาน 3คืน 
โดยสายการบินไทยสไมล์THAI smile ขึ้น-ลง สนามบินสุวรรณภูมิ รวมน้ำหนักกระเป๋า20KG 
 เดือนกุมภาพันธ ์ 06-09ก.พ./ตรุษจีน12-15ก.พ./20-23ก.พ./26ก.พ-01มีค 
เดือนมีนาคม  06-09มี.ค./13-16มี.ค./20-23มี.ค./27-30มี.ค. 
เดือนเมษายน  03-06เม.ย./สงกรานต์10-13/11-14/12-15/13-16เม.ย. 
เดือนเมษษยน 17-20เม.ย./24-27เม.ย. 
เดือนพฤษภาคม 01-04พ.ค./08-11/15-18/22-25/29พ.ค.-01มิ.ย. 
***หากวันเดินทางไม่ตรงกับที่ท่านต้องการ กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่  
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วนัแรกของการเดนิทาง(1)    กรงุเทพฯ-นครพนม-วดัพระธาตพุนมวรวหิาร-พระธาตเุรณนูคร 
                         อดตีบา้นลงุโฮ-ชมเมอืง-พระยาศรสีตัตะนาคราช-หาดทรายทองศรโีคตรบรู  
05.30 น. พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศช้ัน 4 เคาท์เตอร์ไทยสไมล์  
07.05 น. เดินทางสู่นครพนม โดยสายการบินไทยสไมล์ Thai Smile  เท่ียวบินท่ี WE030  *เสิร์ฟของวา่งเคร่ืองด่ืมบริการ 

08.25 น.เดินทางถึงท่าอากาศยานนครพนม นครพนม เป็นอีกหน่ึงจงัหวดัน่าเท่ียวในภาคอีสาน  ดว้ย
ท่ีตั้งของเมืองน้ีท่ีอยู่ติดริมฝ่ังโขง ท าให้มีทศันียภาพอนัสวยงาม บรรยากาศแสนสงบ ผูค้นเป็นมิตร 
เหมาะส าหรับมาปล่อยกาย ปล่อยใจ ใชชี้วิตแบบชา้ ชา้ เป็นดินแดนแห่งพระธาตุศักด์ิสิทธ์ิ นอกจาก
พระธาตุพนมปูชนียสถานคู่บา้นคู่เมืองอนัมีช่ือเสียงแลว้  ยงัเป็นท่ีประดิษฐานของพระประจ าวนัเกิด
ท่ีแสนงดงามทั้ ง 7 วนั   อีกทั้ งยงัมากด้วยเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ท่ีทรงคุณค่า  เต็มไปด้วย

สถาปัตยกรรมเก่าแก่น่าเยี่ยมชม  จนท าให้ผูค้นต่างให้จ ากัดความของนครพนมว่า เป็นเมืองแห่ง  ความสุข ท่ีควรปัก
หมุดไวใ้นแผนท่ีการเดินทางท่ีน่ามาเยือน เดินทางสู่วดัพระธาตุพนม 1 ช.ม. น าท่านสักการะพระธาตุพนม เป็น
พระธาตุประจ าปีเกิดของปีวอกและผูท่ี้เกิดวนัอาทิตย ์ประดิษฐาน ณ วดัพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ผลจากการ 

ขดุคน้ทางโบราณคดี ลงความเห็นวา่พระธาตุพนมสร้างข้ึนระหว่าง พ.ศ. 1200–1400 ตามต านานกล่าววา่ผูส้ร้าง
คือ พระมหากสัสปะพระอรหันต ์500 องค ์และทา้วพระยาเมืองต่าง ๆ ภายในองคพ์ระธาตุบรรจุพระอุรังคธาตุ
ของพระสัมมาสัมพุทธเจา้ไว ้ลกัษณะ ของสถาปัตยกรรมมีแหล่งท่ีมาท่ีเดียวกนักบัปราสาทของขอมและไดท้ า
การบูรณะเร่ือยมาในปี พ.ศ. 2485 ไดรั้บการยกฐานะ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกข้ึนเป็น“วรมหาวิหาร” พระ
ธาตุพนมไม่เพียงแต่เป็นศูนยร์วมจิตใจของชาวนครพนม เท่านั้นยงัเป็นท่ี เคารพของ ชาวไทยภาคอ่ืน ๆ และชาว
ลาวอีกดว้ย ว่ากนัว่าถา้ใครไดม้านมสัการพระธาตุครบ 7 คร้ัง จะถือว่าเป็น “ลูกพระธาตุ” เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
และจะมีความเจริญรุ่งเรือง ***หรือแมแ้ต่การไดม้ากราบพระธาตุพนม 1 คร้ัง ก็ถือ เป็นมงคลแก่ชีวิตแลว้  
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เท่ียง   บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ร้านอาหาร 

บ่าย น าท่านสักการะ พระธาตุเรณูนคร ประดิษฐานอยู่วดัพระธาตุเรณู ณ บา้นเรณูนคร องคพ์ระ
ธาตุจ าลองมาจากองค์พระธาตุพนมองค์เดิม แต่มี ขนาดเล็กกว่า  สร้างเม่ือปี พ. ศ. 2461 โดยพระ
อุปัชฌาย์อินภูมิโย สูง 35 เมตร กว้าง 8.37 เมตร มีซุ้มประตู  4 ด้าน ภายในเป็น โพรงบรรจุ
พระไตรปิฎก พระพุทธรูปทองค า พระพุทธรูปเงิน ของมีค่า และเคร่ืองกกุธภณัฑข์องพระยาและเจา้
เมือง พระธาตุเรณู พระธาตุประจ าวนัจนัทร์เช่ือกนัว่าผูท่ี้ไปนมสัการจะไดรั้บอานิสงส์ ส่งผลให้มี
วรรณะงดงาม ผุดผ่องดังแสงจนัทร์ นอกจากน้ีภาย ในโบสถ์ยงัประดิษฐานพระองค์แสน ซ่ึงเป็น
พระพุทธรูปทองค าศิลปะแบบลาว ปางสมาธิ พระคู่บา้นของอ าเภอเรณูนคร มีพุทธ ลกัษณะสวยงาม
มาก จากนั้นออกเดินทางกลบัสู่นครพนม น าท่านเดินทางกลบัสู่ตวัเมืองนครพนม 45นาที  
น าท่านเท่ียวชม บา้นลุงโฮ หรือท่ีมีอีกช่ือเรียกหน่ึงว่า บา้นท่านโฮจิมินห์  ตั้งอยู่ท่ี  หมู่บา้นนาจอก 

ต าบลหนองญาติ อ าเภอเมือง จงัหวดันครพนม เป็น อีก
หน่ึงสถานท่ีท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวและสถานท่ีท่ีไดมี้การ
จารึกไว้ในประวัติศาสตร์  ซ่ึ งสถานท่ีแห่งน้ีนั้ น เป็น
หมู่บา้นเก่าแก่ ท่ีคร้ังหน่ึง อดีตประธานาธิบดีสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม นายโฮจิมินห์ไดเ้คยเขา้มาอาศยัพึ่ง
พระบรมโพธิสมภาร พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช แห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อกอบกู้เอก
ราชของเวียดนามในช่วงระหว่างการท าสงคราม เพื่อ
เตรียมการ ปฏิวัติสู้กับประเทศฝร่ังเศษ    โดยในช่วง
ระหว่างปี พ.ศ. 2467–2474 ลุงโฮไดย้า้ยมาอยู่ท่ีจงัหวดันครพนม โดยมาอาศยัอยู่กบัเพื่อนท่ี มาจากเวียดนามท่ีถือไดว้่า
เป็นเพื่อนสนิทร่วมอุดมการณ์เดียวกนั  เพื่อนสนิทของลุงโฮนั้นเองไดเ้ดินทางเขา้มาพ านกัอาศยัอยูใ่น ประเทศไทยและ
มีครอบครัวท่ีประเทศไทย น าท่านสักการะ พญาศรีสัตตนาคราช  แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของนครพนม ประดิษฐานบน 
ริมฝ่ังแม่น ้ าโขง บนลานศรีสัตตนาคราช  หน้าส านักงานป่าไม ้ถนนสุนทร
วิจิตร ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม  เป็นองค์พญานาคทองเหลืองท่ีใหญ่
ท่ีสุดของภาคอีสาน  พญาศรีสัตตนาคราช มีความเด่นสง่าเพราะมี 7 เศียร 
ล าตวัเดียว   ซ่ึงต่างร ่ าลือว่า หากใครมาขอพรหรือบนบานองค์พญาศรีสัตต
นาคราช อาจสัมฤทธ์ิผลเพราะเช่ือว่ามีความศักด์ิสิทธ์ิ  ท าให้บรรยากาศ 
บริเวณน้ีคักคักไปด้วย ผูค้นแน่นขนัดจากทั่วสารทิศทุกวนั โดยเฉพาะวนัหยุดเสาร์-อาทิตย์  ส าหรับใครท่ีมาถึง
นครพนมตอ้งไม่พลาดแวะมากราบไหวข้องพรองคพ์ญาศรีสัตตนาคราชเพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมชม หอนาฬิกา
เวียดนามอนุสรณ์   เป็นสัญลกัษณ์ อีกแห่งหน่ึงของเมืองนครพนมโดดเด่นเป็นสง่า ตวัอาคารถูกทาสีดว้ยสีชมพูอ่อน

สะดุดตา หากใครมาตัวเมืองนครพนมต้องไม่พลาด หอนาฬิกาแห่งน้ีถูกสร้างโดยชาว
เวียดนามท่ีอาศยัอยู่ในจังหวดันครพนม เพื่อเป็นท่ีระลึกก่อนยา้ยกลบัเวียดนามตามท่านโฮจิ
มินห์ หลงัชนะสงครามภายในประเทศ เม่ือคร้ังฝร่ังเศสพ่ายแพใ้นสงครามเดียนเบียนฟู  ชาว
เวียดนามท่ีล้ีภยัมาอาศยัในนครพนมไดร่้วมกนัสร้างหอนาฬิกาขึ้นเพื่อระลึกถึงไมตรีจิตของ
คนไทย สร้างเม่ือ พ.ศ.2503 เป็นเหมือนการขอบคุณคนไทยของชาวเวียดนามท่ีไดส้ร้างขึ้น 
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น าท่านถ่ายรูปคู่กบั อาคารหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯนครพนม หรือหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจา้สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ   นครพนม ตั้งอยู่ภายใน
ศาลกลางจงัหวดันครพนม ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดั
นครพนม หอสมุดแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ นครพนมแต่เดิม
เคยเป็น ศาลากลางจงัหวดันครพนม (หลงัเก่า) มาก่อน สร้างขึ้น
คร้ังแรกในปี พ.ศ.2458  มีความโดดเด่นท่ีน่าสนใจ คือ อาคาร
เก่าแก่สีเหลืองสวยงามท่ีสร้างด้วยสถาปัตยกรรมผสมระหว่างสถาปัตยกรรมไทยและยุโรป  ในรูปแบบเรอเน
สซอง  สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๕๘ ตรงกบั รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี ๕    
น าท่านชม หาดทรายทองศรีโคตรบูร หรือ หาดทรายริมน ้ าโขง ท่ี ตั้ งอยู่ในอ าเภอเมือง จังหวดันครพนม เป็น
ปรากฎการณ์ทาง ธรรมชาติท่ีเกิด ขึ้นในช่วงฤดูแลง้ประมาณเดือนกุมภาพนัธ์ – พฤษภาคม ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีแม่น ้าโขง
ลดระดบัเกิดเป็นหาดทรายสวยกลางล าน ้าโขง ยาวหลายกิโลเมตร  เหมาะส าหรับเป็นท่ีพกัผอ่น หยอ่นใจ และชม ความ
งามของธรรมชาติ ส าหรับจุดท่ีสามารถชมวิวของ หาดทรายทองได้อย่าง
งดงามในปัจจุบัน คือ สวนสาธารณะและหาดทรายทองศ รีโคตรบูร และ
บริเวณโรงแรมนครพนมริเวอร์วิว ช่วงเวลาท่ีเหมาะสม คือ ในช่วงเช้า และ
ช่วงเยน็ เพราะจะไดแ้สงสีทองของพระอาทิตยส่์องกระทบผืนทรายและผืนน ้า 

ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหาร / น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 
พกัท่ี: the river hotel/FORTUNE HOTEL /ใกล้เคยีง 

วนัทีส่องของการเดนิทาง(2)นครพนม-สะพานมติรภาพไทยลาว3-หนิสามวาฬ(บงึกาฬ)UNSEEN 
                                คำชะโนด-วงันาคนิทร์-อดุรธานพีกั2คนืสบายๆ 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

ให้ท่านไดอิ้สระ เดินชมบรรยากาศริมโขง ให้ผ่อนคลายสบายอารมณ์ นครพนมมีถนนท่ีทอดยาวเรียบฝ่ังแม่น ้ าโขง ช่ือ
ว่า ถนนสุนทรวิจิตร ถนนเส้นน้ีได้จัดท าเป็นเส้นทางเดินและเส้นทาง
จกัรยาน บรรยากาศสุดชิล ลมพดัเยน็สบายโดยเฉพาะในฤดูหนาว อากาศ
เยน็ราวกับเดินเท่ียวอยู่บนดอยในภาคเหนือ  เหมาะส าหรับมาเดินเล่นสูด
บรรยากาศบริสุทธ์ิในยามเช้าหรือยามเยน็ ฝ่ังตรงขา้มของถนนสุนทรวิตร 
คือ วิวทิวทศัน์ภูเขาหินปูนท่ีเรียงรายทางฝ่ังลาว สวยสดงดงาม นอกจากน้ียงั
มีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจท่ีตั้งอยูบ่ริเวณเลียบโขงอีกหลายแห่ง ท่ีไม่ควรพลาดมาแวะชม 
ผ่านชม สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 3 เป็นสะพานท่ีเช่ือมต่อระหว่างประเทศไทย (นครพนม) กบัประเทศลาว(ค าม่วน) 
พื้ น ท่ี ฝ่ังไทยท่ีบ้านห้อม ต าบลอาจสามารถ อ าเภอเมือง
นครพนม จงัหวดันครพนมฝ่ังลาวอยู่ท่ีบา้นเวินใต ้เมืองท่าแขก 
แขวงค าม่วน เป็นสะพานท่ีมีความสวยงามมากอีกแห่งหน่ึงใน
ประเทศไทย มีวิวข้างหลังเป็นภาพภูเขาหินปูนของประเทศ
ไทยลาวลูกน้อยใหญ่ท่ีเรียงรายสลบัซับซ้อน  บริเวณดา้นล่าง
สะพานมีจุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นสะพานได้จากข้างล่าง 
ตั้งอยูริ่มฝ่ังโขงสามารถมาเดินเล่นพกัผอ่นรับลมเยน็ ท่ีพดัมาจากฝ่ังลาว  เดินทางไปหินสามวสฬ 2ช.ม.20นาที 
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 น าท่านเปล่ียนรถเพื่อขึ้นชม หินสามวาฬ หน่ึงในจุดท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจในพื้นท่ีป่าภูสิงห์  ตั้งอยู่ในอ าเภอศรีวิไล 

จงัหวดับึงกาฬ ในเขตพื้นท่ีอนุรักษเ์ขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์ และป่าดงสีชมพู ซ่ึงเตม็ไปดว้ยกลุ่ม 

ของกอ้นหินรูปทรงต่าง ๆ ท่ีสวยงามแปลกตา และถ ้ากระจายอยูท่ ัว่ทั้งพื้นท่ี สามารถแวะชมไดห้ลายจุด รวมถึงหินสาม
วาฬ ท่ีมีลกัษณะเป็นหินขนาดใหญ่ติดหนา้ผาสูง เหตุผลท่ีเรียกวา่ หินสามวาฬ เพราะลกัษณะของจุดชมวิวน้ี
เป็นกอ้นหินขนาดใหญ่ 3 กอ้น รูปร่างคลา้ยปลาวาฬเรียงกนั
ยื่นออกไปสู่หนา้ผา หากมองในมุมสูงจะเหมือนกลุ่มวาฬท่ี
มีพ่อ แม่ ลูก จึงเรียกกันว่า หินสามวาฬ ซ่ึงเป็นจุดชมวิวท่ี
สวยงามโดดเด่นของภูสิงห์ อีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวสุด 
Unseen แห่งบึงกาฬ ท่ีตอ้งหาโอกาสไปเยอืน ใหไ้ดส้ักคร้ัง 

เท่ียง   บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ร้านอาหารพื้นเมือง 
บ่าย น าท่านเท่ียวชม ค าชะโนด หรือ  หรือ วงันาคินทร์ค าชะโนด ตั้งอยู่ในพื้นท่ี 3 ต าบล คือ ต าบลวงัทอง ต าบลบา้นม่วง 

และต าบลบา้นจนัทร์ ใน อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอุดรธานี เช่ือว่าเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิดินแดนล้ีลบัของพญานาค เป็นท่ี
เคารพย  าเกรงและศรัทธาของคนในจงัหวดัอุดรธานีและอีสานตอนบน ค าชะโนดมีลกัษณะเป็น เกาะลอยน ้ า ท่ีเต็มไป
ดว้ยตน้ชะโนด  ป่าค าชะโนดเป็นสถานท่ีปรากฏในต านานพื้นบา้น เช่ือว่าเป็นท่ีสิงสถิตของพญานาคปู่ ศรีสุทโธ ย่าศรี
ประทุมมา และส่ิงล้ีลบัต่าง ๆ เกาะค าชะโนดไม่เคยจมน ้ า โดยมีความ
เช่ือท่ีว่าเพราะมีพญานาคคอยปกปักรักษา มีความเช่ือท่ีว่า ค  าชะโนด 
เป็นสถานท่ีขึ้น-ลงระหว่างมนุษยพิภพกับนาคพิภพของพญาสุทโธ
นาคราช ผูส้ร้างแม่น ้ าโขงและเป็นเจา้ของปลาบึก เม่ือพญานาคสุทโธ
นาคขึ้นมาบนมนุษยพิภพก็จะเป็นมนุษยแ์ละมีช่ือเรียกว่าเจา้ปู่ ศรีสุทโธ 
จากนั้นเดินเข้าไปยงับันไดพญานาคท่ีทอดยาวไปถึงบริเวณป่าค าชะ
โนด ส าหรับใครท่ีอยากไหวส้ักการะพ่อปู่ ศรีสุทโธ–แม่ยา่ศรีปทุมมา ดว้ยพานบายศรีพญานาค มีร้านขายหลายร้าน 

ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหาร / ท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพกั จ.อุดรธานี พกั2คืนสบายๆ...ไม่ต้องย้ายกระเป๋า 
พกัท่ี: DE PRINCESS UDON THANI / CENTARA HOTEL and convention /ใกล้เคียง 
***ทวัร์เราจดัใหพ้กั 1ในโรงแรมท่ีดีท่ีสุดในเมืองอุดรธานี 
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วนัทีส่ามของการเดนิทาง(3) อดุรธาน-ีวดัปา่ภกูอ้นUNSEEN-วัดผาตากเสือ้-ชมววิบนSkywalk 
                          พระธาตบุงัพวน-หลวงพอ่พระใส-ทา่เสด็จ-พระธาตบุงัพวน-สระมจุรนิทร ์
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

น าท่านออกเดินทางไปชมสุดยอดวดัสวย UNSEEN IN THAILAND วดัป่าภูกอ้น ซ่ึงเป็นสถานท่ีปฏิบติัธรรม ตั้งอยูใ่น 

เขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูง และป่าน ้ าโสม ทอ้งท่ีบา้นนาค าใหญ่ ต าบลบา้นกอ้ง เป็น รอยต่อแผ่นดิน 3 จงัหวดั คือ 
อุดรธานี เลย และหนองคาย วดัป่าภูกอ้น เกิดขึ้นจากพุทธบริษทั ท่ีตระหนกัถึงคุณประโยชน์ของธรรมชาติและป่าตน้
น ้ าล าธาร ซ่ึงก าลงัถูกท าลาย และเพื่อตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ในการรักษาความสมบูรณ์
ของป่าไม้ตน้น ้ าล าธาร สัตว์ป่า และพรรณไมน้านาพนัธุ์ ให้เป็นมรดกของลูกหลานไทยคู่กับแผ่นดินไทย  วดัป่าภู
กอ้น จะเป็นสถานท่ีท่ีสงบเหมาะแก่การบ าเพญ็ภาวนาของพระสายกรรมฐาน ภายในวดัมีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุ ใน
พระเกศพระร่วงโรจน์ศรีบูรพา ซ่ึงเป็นประธานประดิษฐานหน้าองค์พระปฐมรัตนบูรพาจารยม์หาเจดีย ์มีพระพุทธ
ไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี เป็นพระพุทธรูปปางปรินิพพาน ท าดว้ยหินอ่อนขาวจากเมืองคาร์ราร่า ประเทศอิตาลี  
น าท่านเท่ียวชม วดัผาตากเส้ือ ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอสังคม จงัหวดัหนองคาย เป็นวดัท่ีตั้งอยู่บนยอดเขาสูง วดัแห่งน้ีไม่ได้
เป็นแตส่ถานท่ีปฏิบติัธรรมเท่านั้น แต่ยงัเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความงดงามตามธรรมชาติ มีนกัท่องเท่ียวเดินทางมาชม
ความงามอยา่งไม่ขาดสาย ภายในวดัมองเห็นวิวของแม่น ้ าโขงท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึง น าท่านเดินบน Skywalk ริมหนา้ผา
เป็นทางเดินกระจกใสรูปวงกลมส าหรับชมวิว มองเห็นแม่น ้ าโขงกั้นอยูเ่บ้ืองล่างกั้นระหว่างประเทศไทยและลาว เป็น
พื้นกระจกท่ียื่นออกมาจากหน้าผา ให้นักท่องเท่ียวได้เดิน
ออกไปสัมผัสกับบรรยากาศบนกระจกใสแบบต่ืนเต้น 
โดยเฉพาะในเวลาเช้าอาจมีโอกาสไดเ้ห็นสายหมอกลอยคลอ
เคลียอยู่เหนือน ้ าโขง ภายในวดับรรยากาศร่มร่ืน เงียบสงบ มีจุด
ไหวพ้ระอยู่ด้านหน้าทางเขา้ 1 จุด และ เดินขึ้นไปด้านบนจะ
เป็นโบสถอี์ก 1 จุด ซ่ึงดา้นหนา้มีบนัไดพญานาคทอดยาวไป 

เท่ียง   บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ร้านอาหาร 

http://travel.mthai.com/blog/90967.html
http://travel.mthai.com/blog/90967.html
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บ่าย น าท่านเดินเท่ียว ตลาดท่าเสด็จ หรือ ตลาดอินโดจีน เดิมช่ือ ตลาดท่าเรือ ตั้ งอยู่ริมแม่น ้ าโขง ในเขตเทศบาลเมือง

หนองคาย เป็นแหล่งรวมสินคา้เป็นแหล่งซ้ือขายผลิตภณัฑจ์งัหวดัหนองคาย เช่น อาหารพื้นเมือง สินคา้OTOP ของท่ี
ระลึก และของเคร่ืองใชต้่างๆ โดยเฉพาะสินคา้ท่ีเก่ียวกบัเด็กมีเยอะมาก นอกจากน้ีริมถนนมีชยัใกลก้บัตลาดท่าเสด็จ มี
ตึกแถวโบราณเรียงรายอยู่ บางอาคารยงัอยู่ในสภาพดี ให้เดินชมและถ่ายภาพเล่นอีกดว้ย  ภายในตลาดท่าเสด็จบางจุด 
และถนนมีชยัท่ีเลยจากตลาดท่าเสด็จมานิดนึง มีตึกเก่าโบราณเรียงรายตลอดริม เป็นอาคารก่ออิฐถือปู ประดบัลายปูน
ป้ันท่ีขอบประตูหนา้ต่าง และหวัเสา ลูกกรงระเบียงเป็นลายพรรณพฤกษา บางร้านก็น ามาปรับปรุงเป็นร้านอาหาร ร้าน
ขายของท่ีระลึกเท่ียวตลาดท่าเสด็จ ซ้ือของฝากติดมือกลบับา้น ทานอาหารอร่อย สัมผสับรรยากาศเก่าๆ ผา่นตึกโบราณ  
น าท่านเท่ียวชม วดัโพธ์ิชยั ตั้งอยู่ในอ าเภอเมือง จงัหวดัหนองคาย ประดิษฐาน หลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปส าคญัคู่
เมืองหนองคาย  เป็นพระพุทธรูปขัดสมาธิราบ ปางมารวิชัยหล่อด้วยทองสีสุก  เดิมทีนั้ นหลวงพ่อพระใสได้
ประดิษฐาน ณ เมืองเวียงจนัทน์ พ.ศ. ๒๓๒๑ สมัยกรุงธนบุรีได้
อญัเชิญไปไวท่ี้เมืองเวียงค า และถูกเชิญมาประดิษฐานไวท่ี้วดัโพน
ชัย เมืองเวียงจันทน์อีก ต่อมาในรัชกาลท่ี ๓ เจ้าอ นุวงศ์ เมือง
เวียงจนัทน์เป็นกบฎ สมเด็จพระบวรราชเจา้มหาศกัด์ิพลเสพย ์เป็น
จอมทพัยกพลมาปราบ จึงไดอ้ญัเชิญพระสุก พระเสริม และพระใส 
ลงมาดว้ย ต่อมาในสมยัรัชกาลท่ี ๔ สมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัว
จึงโปรดเกลา้ฯ ให้ขุนวรธานีและเจา้เหม็น (ขา้หลวง) อญัเชิญพระเสริม จากวัดโพธ์ิชัย หนองคายไปกรุงเทพฯ และ
อญัเชิญพระใสจากวดัหอก่องขึ้นประดิษฐานบนเกวียนจะอญัเชิญลงไปกรุงเทพฯ ดว้ย แต่พอมาถึงวดัโพธ์ืชยั หลวงพ่อ
พระใสไดแ้สดงปาฏิหาริยจ์นเกวียนหักจึงอญัเชิญลงไปไม่ได ้ไดแ้ต่พระเสริมลงกรุงเทพฯ ประดิษฐาน ณ วดัปทุมวนา
ราม ส่วนหลวงพ่อพระใสไดอ้ญัเชิญประดิษฐาน ณ วดัโพธ์ิชยั อ.เมืองหนองคาย จนถึงปัจจุบนั  
น าท่านเท่ียวชม วดัพระธาตุบงัพวน พระธาตุคู่บา้นคู่เมืองหนองคาย   และท่ีขาดไม่ได ้คือ ตอ้งกราบไหวอ้งค์พญานาค
มุจลินท์ ในบ่อน ้ าศักด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงเช่ือว่าหากขอพรใดๆก็จะประสบ
ผลส าเร็จตามท่ีขอ พระธาตุบงัพวน เจดียเ์ก่าแก่บรรจุพระบรมสารีริธา
ตะ เป็นท่ีเคารพสักการะของชาวหนองคายมาช้านาน น าท่านชม สระ
มุจลินท์ หรือ สระพญานาค เป็นบ่อน ้ าศักด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงเช่ือว่าเป็นท่ีสิง
สถิตยข์องพญานาคมุจลินท ์ ซ่ึงมีผูม้ากราบไหวข้อพรเสมอ โดยการตกั
น ้ ามารดศรีษะเพื่อเป็นสิริมคล แต่บ่อน ้ าดงักล่าวห้ามไม่ให้ผูห้ญิงลงไป 
แต่สามารถไหวข้อพรบริเวณศาลพญานาคดา้นหนา้สระน ้า  ท่ีส าคญั น ้าจากสระมุจลินทแ์ห่งน้ี ถือเป็นน ้าศกัด์ิสิทธ์ิ เคย
ถูกน าเขา้พิธีถือน ้าพิพฒัน์สัตยา และพิธีส าคญัฯ ในรัชกาลปัจจุบนัเป็นประจ า อีกดว้ย 

ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหาร / น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพกั จ.อุดรธานี พกั2คืนสบายๆ...ไม่ต้องย้ายกระเป๋า 
พกัท่ี: DE PRINCESS UDON THANI / CENTARA HOTEL and convention /ใกล้เคียง 
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วนัทีส่ีข่องการเดนิทาง(4)  ทะเลบวัแดงUNSEEN-พพิธิภณัฑบ์า้นเชยีง-ชอ้ปปิง้ของพืน้เมอืง 
                               พระอโุบสถกลางนำ้-สนามบนิอดุรธานี-กรงุเทพฯ  
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั  

น าท่านเท่ียวชม ทะเลบวัแดง ตั้งอยูใ่นอ าเภอกุมภวาปี จงัหวดัอุดรธานี อยูใ่นบึงน ้าจืด บึงหนองหาน แหล่งน ้าธรรมชาติ

ท่ีอุดมสมบูรณ์ไป ดว้ย พนัธุ์ปลา พนัธุ์นก และพืชน ้ า จ านวนมาก โดยดอกบวัจะออกดอกมีปริมาณมากท่ีสุดใน ช่วง
เดือนธนัวาคม – กุมภาพนัธ์ และค่อย ๆ ลดปริมาณลงในเดือนมีนาคม ดอกบวัจะบานในช่วงเชา้ตรู่จนถึงเวลาประมาณ 
11.00 น. นักท่องเท่ียวจะมองเห็นดอกบวัแดง บานเต็มทอ้งน ้ า หนองหานสุดลูกหูลูกตางดงามอย่างหาท่ีเปรียบไม่ได ้
จึงเป็นท่ีมาของค าว่า ทะเลบวัแดง ซ่ึงในทุกปีนักท่องเท่ียว สามารถความงดงามของทะเลบวัแดง หนองหานกุมภวา
ปี ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 เดือนธันวาคม จนถึงส้ินเดือนกุมภาพนัธ์ ของทุกปี  มีงานเทศกาลทะเลบวัแดงบาน หนองหานกุม
ภวาปี ณ วดับา้นเดียม ต าบลเชียงแหว อ าเภอกุมภวาปี จงัหวดัอุดรธานี (*หมายเหตุ ตั้งแต่เดือน มีนาคม2564 เป็นต้น
ไปจะหมดช่วงเท่ียวชมทะเลดอกบัวแดง ธรรมชาติในช่วงนี้ จะไม่มีดอกบัวบานท่ัวท้ังหนองน ้า  ทางบริษัทขอตัด
โปรแกรมนี ้และเปลี่ยนเป็นไปเท่ียว สวนดอกไม้บ้านห้วยส าราญ หรือสถานท่ีอื่นแทน...จึงเรียนมาเพือ่ทราบ  )  

เท่ียง   บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ร้านอาหารพื้นเมือง 
บ่าย น าท่านเท่ียวชม พิพิธภณัฑเ์มืองอุดรธานี  กบัรูปแบบการเล่าเร่ืองและน าเสนอดว้ยเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัน่าสนใจ ภายใต้ 

รูปแบบอาคารเก่าแก่ท่ีจะท าให้เราลืมภาพของการเท่ียว
พิพิธภัณฑ์ประจ าจังหวดัในแบบเดิม พิพิธภัณฑ์เมือง
อุดรธานี จดัตั้งขึ้นในอาคารราชินูทิศ ซ่ึงเป็นอาคารเก่าแก่
ท่ีสร้างขึ้นในสมยัรัชการท่ี 6  ตั้งอยู่ในเมืองอุดรธานี ใกล้
กับหนองประจกัษ์  โดยจดัแสดงเร่ืองราวต่างๆเก่ียวกับ
จังหวัดอุดรธานีนับตั้ งแต่ประวัติศาสตร์ โบราณคดี 
ธรรมชาติวิทยา ธรณีวิทยา ประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน และศิลปวฒันธรรม รวมถึงพระประวติัและพระเกียรติคุณของกรม
หลวงประจกัษศิ์ลปาคมผูก่้อตั้งเมืองอุดรธานี 
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น าท่านเท่ียวชม ศูนยว์ฒันธรรมไทย-จีน ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอุดรธานี บริเวณเดียวกนักบัศาลเจา้ปู่ ยา่ สถานท่ีตกแต่งโดย
จ าลองบรรยากาศแบบจีน เหมือนยกเมืองจีนมาไวใ้จกลางอุดร โดยสร้างขึ้นเพื่อเชิดชูองคเ์จา้ปู่ เจา้ยา่ ท่ีเป็นท่ีเคารพและ

ศรัทธาของชาวอุดรธานีและจงัหวดัใกลเ้คียง อีกทั้งเป็นแหล่งในการสืบสานวฒันธรรม ประเพณีอนัดีงามของชาวจีนท่ี
อพยพจากประเทศจีนมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในจงัหวดัอุดรธานี  เป็นสถานท่ีสงบ เยน็สบาย เเละสวยงามมาก 
น าท่านเท่ียวชม สวนสาธารณะหนองประจกัษ์ ตั้งอยูใ่นเขตเทศบาลเมืองอุดรธานี เป็นสวนสาธารณะท่ีอยูใ่จกลางเมือง
ฯ มีพื้นท่ีและบริเวณกวา้งขวางหลายไร่ มีลกัษณะเป็นหนองน ้ าขนาดใหญ่ท่ีตั้งอยู่ใจกลางเมือง รายลอ้มดว้ยตน้ไมแ้ละ
มองเห็นสถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัของเมืองอุดรตั้งอยู่ขนาบขา้ง ไฮไลท์ท่ี
น่าสนใจท่ีท าให้หนองประจักษ์ได้รับความสนใจจากนักท่องเท่ียว คือ 
ตุ๊กตาเป็ดยางสีเหลือง ท่ีลอยโดดเด่นอยู่กลางน ้ ากลายเป็นสัญลกัษณ์ของ
หนองประจักษ์  ท่ีมาถึงอุดรแล้วต้องแวะมาถ่ายรูปกับเจ้า เป็ดน้อย 
นอกจากน้ีบริเวณหนองประจกัษ์ยงัมีหลายจุดให้เก็บภาพสวย ทั้ง สะพาน
แขวน และสัญลกัษณ์เคร่ืองป้ันดินเผาบา้นเชียง ศาลเทพารักษ ์ศาลศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมือง ซ่ึงเม่ือเดินทางมาถึงแลว้ก็ไม่
พลาดท่ีจะเขา้ไปสักการะและกราบไหว ้ขอโชคลาภ  
*ใหท้่านไดแ้วะซ้ือของท่ีระลึกของฝาก หมูยอ,แหนม,กุนเชียง,แหนมเนือง ฯลฯ ก่อนเดินทางกลบักรุงเทพฯ 

19.50 น. เดินทางกลบัสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสายการบินไทยสไมล์ Thai Smile  เท่ียวบินท่ี *เสิร์ฟอาหารเคร่ืองด่ืม 
21.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ  
***กรณีท่านจองล่าชา้ ไฟลท์เตม็ เราจะเปล่ียนเวลากลบัเป็นไฟลท์ใกลเ้คียง จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา*** 
 UNSEEN ESAN  4 DAYS  

หมายเหต ุ การเดินทางอาจเปล่ียนแปลง หรือสลบัสถานท่ีท่องเท่ียว ก่อนหลงัได ้ตามความเหมะสม  ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัสถานการณ์ในการเดินทาง 
การจราจร สภาพภูมิอากาศ และสถานการณ์ซ่ึงเกิดขึ้นในขณะนั้น เพื่อความสะดวกและความปลอดภยัใน
การเดินทาง โดยทาง World traveler agency co.,ltd. จะค านึงถึงผลประโยชนข์องหมูค่ณะเป็นส าคญั   
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โปรแกรมUNSEEN นครพนม-บงึกาฬ-อุดร-หนองคาย 4วัน3คืน  
(พกัโรงแรม3คนื นครพนม1คืน/อุดรธานี2คนื )  

*กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 04-12 สปัดาห์ เพื่อควาสมสะดวกในการจองต๋ัว
เครื่องบิน และโรงแรม*เน่ืองจากช่วงฤดูท่องเที่ยวต๋ัวและที่พักจะเต็มเกือบทุกสัปดาห์* 

วันออกเดินทาง 
มกราคม-พฤษภคม2564 

ราคาทัวร์แบบ 
3ดาว*** 
(ในเมือง) 
 

ราคาทัวร์แบบ 
4ดาว**** 
(ในเมือง) 
 

พักท่านเดียว 
ตอ่1ห้อง 
จ่ายเพ่ิม 

เดือนมกราคม  
09-12ม.ค./16-19ม.ค. 
23-26ม.ค./30ม.ค.-02ก.พ. 

13,900 15,900 5,000 

เดือนกุมภาพันธ์ 
06-09ก.พ. 

13,900 15,900 5,000 

ตรุษจนี-วาเลนไทน ์
12-15 ก.พ. 14,900 16,900 5,000 

20-23ก.พ. 13,900 15,900 5,000 
หยุดมาฆบชูา 26ก.พ.-01มี.ค. 14,900 16,900 5,000 
เดือนมีนาคม  
06-09มี.ค./13-16ม.ีค. 
20-23มี.ค./27-30ม.ีค. 

13,900 15,900 5,000 

เดือนเมษายน  
หยุดวันจักรี 03-06 เม.ย. 

14,900 16,900 6,000 

สงกรานต์ 10-13/11-14 เม.ย. 
 12-15/13-16/14-17 เม.ย. 17,900 19,900 6,000 

17-20 เม.ย./24-27เม.ย. 14,900 16,900 6,000 
เดือนพฤษภาคม 
หยุดแรงงาน 01-04พ.ค. 

13,900 15,900 5,000 

08-11พ.ค. 
15-18พ.ค./22-25พ.ค. 13,900 15,900 5,000 

 
***หากท่านสำรองล่าช้า ต๋วเครื่องบิน โปรโมช่ันเต็ม ราคาตั๋ว อาจจะเพิ่ม  
อีกท่านละ 1,000-4,000 บาท ทางเราจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนสำรองที่น่ัง จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 
**จัดกรุ๊ปเหมาส่วนตัว สามารถเลือกวันเดินทางเอง ได้เลยครับ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่** 
**ราคาที่เสนอด้านบน คิดราคาท่ี 8ท่าน *** 
**เมนูอาหาร และร้านอาหาร ทัวร์เราคัดร้าน และเมนูมาตรฐานดี บริการ  
 
โดยชำระมัดจำเป็นเงินสด12,000(ช่วงปกติ)หรือชำระทั้งหมด 
โดยชำระมัดจำเป็นเงินสด 12,000-17,000 (ช่วงวันหยุด-สงกรานต์)หรือชำระทั้งหมด  
***หากสนใจสายด่วน คุณป๊อป Tel.096-7878-294 *ตอบคำถามได้เลยไม่ตอ้งรอ**  
***หรือ@ID LINE มาที ่ POP2217 สอบถามได้ตลอด     
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อตัราค่าบริการนีร้วม  

คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยการบนิไทยสไมล ์(เดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ)  

• คา่รถตูป้รับอากาศน าเทีย่วตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ  

• คา่ทีพ่ักตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ และราคาโรงแรมจะปรบัขึน้ 3-4 เทา่ตวั หากวันเขา้พักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟรห์รอืงาน
ประชมุตา่งๆ อันเป็นผลทีท่ าใหต้อ้งมกีารปรับเปลีย่นทีพ่ัก โดยค านงึถงึความเหมาะสมเป็นหลัก  

• คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทกุมือ้ดังระบใุนรายการทัวร ์

• คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ และคา่ยานพาหนะทกุชนดิส าหรับน าเทีย่ว ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ  

• คา่รถน าเทีย่วดังระบุในโปรแกรมการเดนิทาง 

• คา่ธรรมเนียมน ้ามันและคา่ประกันภัยการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเก็บจากสายการบนิ ซึง่เป็นอัตราเรยีกเก็บ ณ วันทีท่ าการจอง คา่ประกันชวีติกรณอีบัุตเิหตใุน
ระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท และคา่รกัษาพยาบาลกรณีอบัุตเิหตใุนวงเงนิไมเ่กนิ ทา่นละ 100,000 บาท (ตาม
เงือ่นไขกรมธรรม)์  

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

• ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

• คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ ค่าเครือ่งดืม่และค่าอาหารทีส่ั่งเพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี คา่อาหารและเครือ่งดืม่สั่งพเิศษนอก 

• คา่ท าหนังสอืเดนิทาง, คา่ท าใบอนุญาตกลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว (เป็นหนา้ทีข่องผูเ้ดนิทางในการจัดท าเอง) 

• คา่ทปิไกด ์และคนขับรถ ทา่นละ 400 บาท   

• คา่ธรรมเนียมน ้ามันทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิอกีในภายหลัง  

•  คา่ปรับส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากทีท่างสายการบนิก าหนดไว ้

• เง่ือนไขการช าระเงิน 

• กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก 13,000-17,000 บาทก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง 
Passport   และค่าใช้จ่ายสว่นท่ีเหลือกรุณาชำระน้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหนา้ 10 วัน ซึง่จะเกดิขึน้ไดก้็ต่อเมือ่ไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 8 ท่าน ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิให ้
ทัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ให ้ถา้ทา่นตอ้งการ 

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมร่ับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากการยกเลกิหรอืความลา่ชา้ของสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิการนัดหยดุงาน การ
จลาจล การปฏวัิต ิทรพัยส์นิสญูหายตามสถานทีต่า่งๆ และอืน่ๆ ทีอ่ยู่นอกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอื
ทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความล่าชา้ หรอื จากอบัุตเิหตตุา่งๆ 

• เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

• เมื่อท่านไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของบรษัิทฯ ทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

• ทางบรษัิทเริม่ตน้ และจบการบรกิาร ทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิกรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจังหวัด หรอืตา่งประเทศ และจะส ารองตัว๋เครือ่งบนิ หรอืพาหนะ
อยา่งหนึง่อยา่งใดทีใ่ชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในสว่นนี้ เพราะเป็นคา่ใชจ้่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทาง
ของบรษัิท ฉะนัน้ทา่นควรจะใหก้รุป๊ FINAL 100% โดยมเีอกสารแจง้การนัดหมายการเดนิทางสง่ไปถงึทา่นเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ ทา่นจงึสามารส ารอง
ยานพาหนะได ้

• ตั๋วเครือ่งบนิที่ใชใ้นการเดนิทางไม่สามารถ Refund หรอืเลื่อนวันกลับ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางได ้กรณีท่านจะกลับก่อนหรอืเลือ่นวันเดนิทางกลับ 

กรุณาตดิต่อสอบถามเจา้หนา้ที่ก่อนการเดนิทาง มฉิะนัน้ท่านจะตอ้งซือ้ต๋ัวใหม่เองในกรณีไม่เดนิทางไป และกลับตามโปรแกรมทีท่่านซือ้จากทางบรษัิท 

เนื่องจากเป็นคณุสมบัตรของตั๋วทีอ่อกมาจากทางสายการบนิ 

• โปรแกรมการทอ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลง หรอืตัดออกไดต้ามความเหมะสม โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสถานการณ์ระหวา่ง

การเดนิทาง สภาพภมูอิากาศไมเ่อือ้อ านวย /การจราจรตดิขัดจนเป็นเหตทุ าใหเ้สยีเวลาในการทอ่งเทีย่วโปรแกรมอืน่/ ปิดถนน / ฝนตกหนัก /น ้าทว่ม /  

หมิะตกหนักปิดผวิทางการจราจร/ รถโคช้หมดเวลาวิง่ ซึง่คนขับตอ้งพักผ่อน ตามกฎหมายของยโุรปไม่ใหว้ิง่เกนิวันละ12ช.ม. เพือ่ความปลอดภัยของหมู่

คณะ/ มกีารนัดชมุนุมประทว้ง / ถนนปิดซอ่มแซมจนท าใหร้ถตดิเป็นเวลานาน / ตามโบสถห์รอืวหิาร มกีารจัดพธิทีางศาสนา ซึง่ไมเ่ปิดใหเ้ขา้ชม / เกดิ

อบัุตเิหตบุนทอ้งถนนจนท าใหร้ถตดิเป็นเวลานาน / การตอ่ควิเขา้สถานทีท่อ่งเทีย่วทีใ่ชเ้วลานานเกนิไป/ ลกูทัวรใ์นคณะบางทา่นหลง หรอืไมม่าตรงเวลา

นัดหมายของหัวหนา้ทัวร ์จนท าใหเ้สยีโปรแกรมทอ่งเทีย่วจุดอืน่ และสถานการณเ์ฉพาะหนา้อืน่ๆ ทีท่ าใหท้า่นไมส่ามารเดนิทางไปถงึสถานทีท่อ่งเทีย่วได ้

อยา่งปลอดภัยและสะดวก  โดย จะค านงึถงึผลประโยชน์ของหมูค่ณะโดยรวม และความปลอดภัย เป็นสิง่ส าคัญ   

• ภาพประกอบใชเ้พือ่การโฆษณาเทา่นัน้ 

• เรือ่งทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ และอาหารที ่Request บนเครือ่งบนิ ไมใ่ชค่วามรับผดิชอบของบรษัิททัวร ์เนื่องจากเป็นระบบของทางสายการบนิ แตท่างเราจะ

พยายามท าตามทีท่า่น Request มา แตจ่ะไดห้รอืไมไ่ดต้ามทีท่า่นตอ้งการขึน้อยูก่ับทางสายการบนิเป็นผูก้ าหนด จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณา 

• กรณีรา้นอาหารไมเ่ปิดบรกิารในวันทีท่า่นเดนิทางไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นรา้นอาหาร เพือ่ความสะดวกในการเดนิทาง และไมเ่สยี

โปรแกรมทอ่งเทีย่ว 

เง่ือนไขการยกเลิก 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  30 วัน – คนืค่าใชจ้่ายทัง้หมด ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุด หรอืคล่อมวันหยุดยาว และวันหยุดส าคัญประเทศไทย ทีต่อ้ง

การนัต ีและมัดจ ากับสายการบนิ หรอื กรุ๊ปทีม่กีารการันตคีา่มัดจ าทีพ่ักโดยตรง หรอืโดยการผ่านตัวแทน.นประเทศ ทา่นไมอ่าจขอคนืเงนิได ้     

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วันขึน้ไป –  เก็บคา่ใชจ้่าย 50%    
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  1-14 วัน – เก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100 % ตอ่ทา่น 
 
 UNSEEN ESAN  4 DAYS  

หมายเหต ุ การเดินทางอาจเปล่ียนแปลง หรือสลบัสถานท่ีท่องเท่ียว ก่อนหลงัได ้ตามความเหมะสม  ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัสถานการณ์ในการเดินทาง 
การจราจร สภาพภูมิอากาศ และสถานการณ์ซ่ึงเกิดขึ้นในขณะนั้น เพื่อความสะดวกและความปลอดภยัในการเดินทาง โดยทาง World traveler agency 
co.,ltd. จะค านึงถึงผลประโยชนข์องหมู่คณะเป็นส าคญั   
 


