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จุดท่องเที่ยวไฮไลท์ที่ไม่ซ  าแบบใครเดินทางช่วงธันวาคม-พฤษภาคม2565 

   น าคณะเยือนดินแดนอีสานของไทยกราบไหว้ขอพรแก้ปีชงพระธาตุศักด์ิสิทธิ์   
   โปรแกรมนี จัดแบบไฮไลท์ของจังหวัดนครพนม/บึงกาฬ/อุดร/ถ  านาคา     
   น าคณะสัมผัสบรรยากาศ เมืองนครพนม เมืองสุดชิค สุดชิวส์ ริมแม่น  าโขง   
   น าคณะสักการะพระธาตุพนม อันศักด์ิสิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งในภาคอีสานของใทย    
   น าคณะเที่ยวชมความอันซีนUNSEEN ของถ  านาคา ที่มีชื่อเสียงของ บึงกาฬ       
 น าคณะเที่ยวชม เกาะดอนโพธิ์ สักการะศาลพ่อปู่อือลือ เพ่ือกราบไหว้ขอพร       
 น าคณะพักค้างคืนที่จังหวัดยครพนมและบึงกาฬจังหวัดใหม่ของประเทสไทย     
  น าคณะเที่ยวชมเมืองอุดรธานีเมืองใหญ่ทันสมัยในภาคอีสานของประเทศไทย 
   กับสถานที่UNSEENอีกมากมายที่ถูกบรรจุไว้ในโปรแกรมนี รอให้ท่านมาสัมผัส   

*** หัวหน้าทัวร์มืออาชีพช านาญเส้นทาง100%***พักโรงแรมรีสอร์ทระดับมาตรฐาน 2คืน 
โดยสายการบินไทยสไมล์THAI smile ขึ น-ลง สนามบินสุวรรณภูมิ รวมน  าหนักกระเป๋า20KG 
เดือนกุมภาพันธ์ 02-04ก.พ./05-07ก.พ./12-14ก.พ. /19-21ก.พ./26-28ก.พ. 
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วนัแรกของการเดนิทาง(1)     กรงุเทพฯ-นครพนม-วดัพระธาตพุนมวรวหิาร-นครพนม  
09.00 น. พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกภายในประเทศชั้น 4 เคาทเ์ตอร์ไทยสไมล ์ 
11.20 น. เดินทางสู่นครพนม โดยสายการบินไทยสไมล ์Thai Smile  เท่ียวบินท่ี WE032  *เสิร์ฟของวา่งเคร่ืองด่ืมบริการ 
12.40 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนครพนม นครพนม เป็นอีกหน่ึงจงัหวดัน่าเท่ียวในภาคอีสาน  ดว้ยท่ีตั้งของเมืองน้ีท่ีอยูติ่ดริม

ฝ่ังโขง ท าให้มีทศันียภาพอนัสวยงาม บรรยากาศแสนสงบ ผูค้นเป็นมิตร เหมาะส าหรับมาปล่อย
กาย ปล่อยใจ ใชชี้วิตแบบชา้ ชา้ เป็นดินแดนแห่งพระธาตุศกัด์ิสิทธ์ิ นอกจากพระธาตุพนมปูชนีย
สถานคู่บา้นคู่เมืองอนัมีช่ือเสียงแลว้  ยงัเป็นท่ีประดิษฐานของพระประจ าวนัเกิดท่ีแสนงดงามทั้ง 7 
วนั   อีกทั้งยงัมากดว้ยเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ท่ีทรงคุณค่า  เต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมเก่าแก่น่า
เยีย่มชม  จนท าให้ผูค้นต่างให้จ  ากดัความของนครพนมวา่ เป็นเมืองแห่ง ความสุข ท่ีควรปักหมุดไว้

ในแผนท่ีการเดินทางท่ีน่ามาเยอืน เดินทางสู่วดัพระธาตุพนม 1 ช.ม.  
เท่ียง   บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ร้านอาหารในเมืองนครพนม 
บ่าย น าท่านสักการะพระธาตุพนม เป็นพระธาตุประจ าปีเกิดของปีวอกและผูท่ี้เกิดวนัอาทิตย ์ประดิษฐาน ณ วดัพระ

ธาตุพนมวรมหาวิหาร ผลจากการ ขุดคน้ทางโบราณคดี ลงความเห็นว่าพระธาตุพนมสร้างข้ึนระหว่าง พ.ศ. 
1200–1400 ตามต านานกล่าวว่าผูส้ร้างคือ พระมหากสัสปะพระอรหันต์ 500 องค์ และทา้วพระยาเมืองต่าง ๆ 
ภายในองคพ์ระธาตุบรรจุพระอุรังคธาตุของพระสัมมาสมัพุทธเจา้ไว ้ลกัษณะ ของสถาปัตยกรรมมีแหล่งท่ีมาท่ี
เดียวกนักบัปราสาทของขอมและไดท้ าการบูรณะเร่ือยมาในปี พ.ศ. 2485 ไดรั้บการยกฐานะ เป็นพระอาราม
หลวงชั้นเอกข้ึนเป็น“วรมหาวิหาร” พระธาตุพนมไม่เพียงแต่เป็นศูนยร์วมจิตใจของชาวนครพนม เท่านั้นยงัเป็น
ท่ี เคารพของ ชาวไทยภาคอ่ืน ๆ และชาวลาวอีกดว้ย ว่ากนัว่าถา้ใครไดม้านมสัการพระธาตุครบ 7 คร้ัง จะถือว่า
เป็น “ลูกพระธาตุ” เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและจะมีความเจริญรุ่งเรือง ***หรือแมแ้ต่การไดม้ากราบพระธาตุพนม 
1 คร้ัง กถื็อ เป็นมงคลแก่ชีวิตแลว้  
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น าท่านสักการะ พญาศรีสัตตนาคราช  แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของนครพนม ประดิษฐานบน ริมฝ่ังแม่น ้ าโขง บนลานศรี
สัตตนาคราช  หน้าส านักงานป่าไม ้ถนนสุนทรวิจิตร ในเขตเทศบาลเมือง
นครพนม  เป็นองค์พญานาคทองเหลืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของภาคอีสาน  พญาศรี
สัตตนาคราช มีความเด่นสง่าเพราะมี 7 เศียร ล าตวัเดียว   ซ่ึงต่างร ่ าลือวา่ หาก
ใครมาขอพรหรือบนบานองคพ์ญาศรีสัตตนาคราช อาจสัมฤทธ์ิผลเพราะเช่ือ
วา่มีความศกัด์ิสิทธ์ิ  ท าให้บรรยากาศ บริเวณน้ีคกัคกัไปดว้ย ผูค้นแน่นขนดั
จากทัว่สารทิศทุกวนั โดยเฉพาะวนัหยุดเสาร์-อาทิตย ์ ส าหรับใครท่ีมาถึงนครพนมตอ้งไม่พลาดแวะมากราบไหวข้อง
พรองคพ์ญาศรีสัตตนาคราชเพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมชม หอนาฬิกาเวยีดนามอนุสรณ์   เป็นสัญลกัษณ์ อีกแห่งหน่ึง
ของเมืองนครพนมโดดเด่นเป็นสง่า ตวัอาคารถูกทาสีด้วยสีชมพูอ่อนสะดุดตา หากใครมาตวัเมืองนครพนมตอ้งไม่
พลาด หอนาฬิกาแห่งน้ีถูกสร้างโดยชาวเวียดนามท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดันครพนม เพื่อเป็นท่ีระลึกก่อนยา้ยกลบัเวยีดนาม
ตามท่านโฮจิมินห์ หลงัชนะสงครามภายในประเทศ เม่ือคร้ังฝร่ังเศสพ่ายแพใ้นสงครามเดียนเบียนฟู  ชาวเวียดนามท่ีล้ี
ภยัมาอาศยัในนครพนมไดร่้วมกนัสร้างหอนาฬิกาข้ึนเพื่อระลึกถึงไมตรีจิตของคนไทย สร้างเม่ือ พ.ศ.2503 เป็นเหมือน
การขอบคุณคนไทยของชาวเวยีดนามท่ีไดส้ร้างข้ึน  
น าท่านถ่ายรูปคู่กบั อาคารหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯนครพนม หรือหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจา้สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ  นครพนม ตั้งอยู่ภายใน
ศาลกลางจงัหวดันครพนม ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดั
นครพนม หอสมุดแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ นครพนมแต่เดิม
เคยเป็น ศาลากลางจงัหวดันครพนม (หลงัเก่า) มาก่อน สร้างข้ึน
คร้ังแรกในปี พ.ศ.2458  มีความโดดเด่นท่ีน่าสนใจ คือ อาคาร
เก่าแก่สีเหลืองสวยงามท่ีสร้างด้วยสถาปัตยกรรมผสมระหว่างสถาปัตยกรรมไทยและยุโรป  ในรูปแบบเรอเน
สซอง  สร้างข้ึนในปี พ.ศ. ๒๔๕๘ ตรงกบั รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี ๕    

ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหาร / น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 
พกัท่ี: FORTUNE river view / the river hotel /โรงแรมริมแม่น  าโขงนครพนม 

วนัทีส่องของการเดนิทาง(2)          นครพนม-ถ า้นาคา UNSEEN IN THAILAND-บงึโขงหลง 
                             เกาะดอนโพธิ-์ศาลไหวปู้อ่อืลอื-ขอพรเพือ่ความเปน็สริมิงคล-จ.บงึกาฬ                                
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั ( เดินทางสู่อุทยานแห่งชาติภูลังกา 1 ช่ัวโมง45นาท)ี 

ออกเดินทางสู่บึงโขงหลง ผา่นชม สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 3 เป็นสะพานท่ีเช่ือมต่อระหวา่งประเทศไทย (นครพนม) 
กบัประเทศลาว(ค าม่วน) พื้นท่ีฝ่ังไทยท่ีบ้านห้อม ต าบลอาจ
สามารถ อ าเภอเมืองนครพนม จงัหวดันครพนมฝ่ังลาวอยู่ท่ี
บ้านเวินใต้ เมืองท่าแขก แขวงค าม่วน เป็นสะพานท่ีมีความ
สวยงามมากอีกแห่งหน่ึงในประเทศไทย มีววิขา้งหลงัเป็นภาพ
ภูเขาหินปูนของประเทศไทยลาวลูกน้อยใหญ่ ท่ี เรียงราย
สลับซับซ้อน   บริเวณด้านล่างสะพานมีจุดชมวิวท่ีสามารถ
มองเห็นสะพานไดจ้ากขา้งล่าง ตั้งอยูริ่มฝ่ังโขงสามารถมาเดินเล่นพกัผอ่นรับลมเยน็ ท่ีพดัมาจากฝ่ังลาว   
*** ถ ้านาคา...มีระยะทางประมาณ2กิโลเมตร...ใชเ้วลาเดินเท่ียวประมาณ4ชัว่โมง...อาหารม้ือเท่ียงจะทานเลทแน่นอนครับ  
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 น าทุกท่านเดินทางสู่ ถ  านาคา UNSEEN IN THAILAND  เป็นถ ้าท่ีตั้งอยูใ่นเขตพื้นท่ี อุทยานแห่งชาติภูลงักา 

(ใช้เวลาเดินทาง )อ าเภอบึงโขงหลง จงัหวดับึงกาฬ โดยตั้งอยู่
ใกลก้บั วดัถ ้ าชยัมงคล ความสวมงามของท่ีน่ีก็คือ รูปทรงของ
หินขนาดใหญ่ ท่ีมีรูปร่างคลา้ยกบั งูยกัษ์ หรือ พญานาค และท า
ให้ถ ้ าแห่งน้ี  เป็นแหล่งท่องเท่ียวอีกแห่งส าหรับคนท่ีชอบ
ธรรมชาติ และเร่ืองลึกลับ   ภายในถ ้ าจะพบกับหินท่ีมีรูปร่าง
คลา้ยกบัล าตวัของพญานาค ซ่ึงดูๆไปจะคลา้ยๆ กบัเกล็ดของงู
ขนาดใหญ่ และปกคลุมไปดว้ยมอสสีเขียว ดูสวยงาม แปลกตา 
และก็น่าพิศวงดว้ยเช่นกนั นอกจากน้ี ยงัมีการพบหินท่ีมีลกัษณะเหมือนเป็นส่วนหัวของงูยกัษ์ในบริเวณท่ีไม่ไกลกนั
มากจากตวัถ ้าอีกดว้ย เป็นการท่องเท่ียวดูธรรมชาติท่ีท่ีสร้างสรรคค์วามแปลกตา สวยงาม และลึกลบั น่าคน้หาเป็นท่ีสุด 
เส้นทางส าหรับการเดิน ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร โดยทางเดินเป็นทางเดินดินสลับกับบนัได และมีบางช่วง
จะตอ้งดึงเชือก เส้นทางเดินป่าชดัเจนมีป้ายบอกทางและมีเจา้หนา้ท่ีประจ าจุดต่างๆเพื่อแนะน าและรักษาความปลอดภยั

ของนกัท่องเท่ียว ***ระยะทางเดินข้ึน 2 กิโลเมตร ใชเ้วลาไปกลบัประมาณ 4 ชัว่โมงหรือมากกวา่นั้น เป็น
ทางเดินดินสลบักบับนัได เหล็ก และมีบางช่วงจะตอ้งดึงเชือกข้ึน
และลง เส้นทางเดินป่าชดัเจนมีป้ายบอกทางและมีเจา้หน้าท่ีประจ า
จุดต่างๆ เพื่อแนะน าและรักษาความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียวโดย
ระหวา่งทางจะพบประตูเต่า หินหวัเรือ หวันาคาหวัท่ี 3 และเม่ือข้ึน
ถึงบนเขาจะมีทางไปพบหวันาคาหวัท่ี 1 ***การเดินทางข้ึนไปท่ีถ ้า
นาคาปัจจุบนัเปิดให้นกัท่องเท่ียวสามารถข้ึนไปชมไดแ้ต่ตอ้งจอง

วนัล่วงหนา้ เพราะจะจ ากดัคนข้ึนอยูว่นัละประมาณ 350 ท่านเทา่นั้น 
บ่าย  ม้ือน้ีบริการอาหารแบบง่ายๆนะครับ เน่ืองจากบริเวณอุทยานมีแค่ร้านเล็กๆไม่มีร้านใหญ่ๆ *ทานเลทช่วงบ่าย * 
บ่าย น าท่านนั่งเรือเพื่อไปที่ ศาลปู่อือลือ เกาะดอนโพธิ์ บึงโขงหลง  ล่องเรือบึงโขงหลง ณ เกาะดอนโพธ์ิ 

(ใช้เวลาล่องเรือ ประมาณ 20 นาที // รวมเวลาไป-กลบั ประมาณ 1 ชัว่โมง) **ตามต านานปู่อือ
ลือท่ีขอ้งเก่ียวกบับึงโขงหลงนั้น เช่ือวา่ เกิดจากการล่มเมืองของพญานาค ซ่ึงเกิดจากความรักท่ี
ไม่สมหวงัระหว่างพญานาคกบัมนุษย ์ท าให้เมืองท่ีเจริญรุ่งเรืองล่มสลาย บริเวณแห่งน้ีเดิมเป็น
ท่ีตั้งเมือง ช่ือ รัตพานคร มี พระอือลือราชา เป็นผูค้รองนคร มเหสีช่ือ นางแกว้กลัยา มีพระธิดา
ช่ือ พระนางเขียวค า ต่อมาไดอ้ภิเ ษกสมรสกบัพระเจา้สามพนัตา มีพระโอรสช่ือ เจา้ชายฟ้ารุ่ง ซ่ึง
เป็นผูท่ี้มีความเฉลียวฉลาด มีความรอบรู้ และมีรูปงาม
ด้วย ขณะประสูติมีท้องฟ้าสว่างไสว ต่อมาได้อภิเษก
สมรสกบั นาครินทรานี ซ่ึงเป็นพระธิดาของพญานาค
ราชแห่งเมืองบาดาล ท่ีแปลงกายเป็นมนุษย ์การอภิเษก

สมรสจดักนัอยา่งมโหฬาร ทั้งเมืองบาดาล และเมืองมนุษย ์(รัตพานคร) ท าอยู ่7 
วนั 7 คืน เพื่อเป็นการสร้างสัมพนัธไมตรีระหวา่ง พญานาคราช กบั พระเจา้อือ
ลือราชา ในโอกาสน้ีดว้ย ทั้งสองอยูกิ่นกนัมาเป็นเวลา 3 ปี ก็ไม่สามารถจะมีผู ้
สืบสายสกุลได ้(เพราะธาตุมนุษยก์บันาค) จึงท าใหเ้กิดความเศร้าโศกเสียใจกบั 
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ทั้งสอง ต่อมาเจา้หญิงนาครินทรานี ลม้ป่วยลง ท าให้ร่างกายของนางท่ีเป็นมนุษยก์ลายเป็นนาคตามเดิม โดยข่าวน้ีได้
แพร่สะพดัออกไปทัว่กรุงรัตพานคร เน่ืองจากน าไปแปรสภาพเป็นอยา่งอ่ืน ท าให้พญานาคราชกร้ิวมาก และประกาศวา่
จะท าลายเมืองรัตพานคร และจะเหลือเอาไวเ้พียง 3 วดัเท่านั้น หลงัจากพญานาคกลบัไป ในตอนกลางคืน พญานาคราช
ไดย้กไพร่พลมาถล่มเมืองรัตพานคร และประชาชนก็ไม่มีใครรอดพน้จากฤทธ์ินาคได ้พอนางนาครินทรานีทราบข่าว ก็
ข้ึนมาตามหาเจา้ชายฟ้ารุ่ง จนถึงแม่น ้ าสงครามก็ไม่พบ จึงกลบัเมืองบาดาล เมืองรัตพานครไดถ้ล่มเป็น "บึงหลงของ" 
ต่อมานานเขา้ค าพูดก็กลายเป็นโขงหลง  ส่วนพระอือลือราชา ไม่ไดส้ิ้นพระชนม์ไปกบัเหตุการณ์น้ีดว้ย แต่ถูกพระยา
นาคราชจบัตวัไว ้พร้อมกับสาปให้พระอือลือราชากลายร่างเป็นนาค เฝ้าอยู่ในบึงโขงหลงช่ัวนิรันดร์ จนกวา่จะมีเมือง
เกิดใหม่ในดินแดนแห่งน้ี จึงจะลา้งค าสาปของพระยานาคราชได ้ซ่ึงชาวบา้นมกัจะบนบานศาลกล่าวหรือขอพรจากท่าน
ให้แคล้วคลาดปลอดภยัทุกคร้ังท่ีออกไปหาปลาในบึง หรือแมแ้ต่เร่ืองหน้าท่ีการงาน เร่ืองต่างๆ เพื่อให้สมปรารถนา 
เวลามีเร่ืองทุกขท์างใจ เป็นท่ีพึ่งทางใจ น าท่านสักการะปู่อือลือที่ ศาลปู่อือลือ(บนฝ่ัง) สายมูอยา่เราพลาด

ไม่ไดอ้ยูแ่ลว้ตอ้งไป ตามต านานเก่ียวขอ้งกบับึงโขงหลง เกิดจากการล่มเมืองของพญานาค และมีการสาปให้พระอือลือ 

ราชากลายเป็นนาค เฝ้าบึงโขงหลง จนกวา่จะมีการเกิดเมืองใหม่ข้ึนมา จึงจะลา้งค าสาปของพระยานาคราชได ้เมืองใหม่
นัน่ก็คือ จงัหวดับึงกาฬ ส่วนเร่ืองความปังนั้น ชายบา้นจะมกัมาบน มาขอพร ให้แคลว้คลาดปลอดภยั เร่ืองหน้าท่ีการ
งาน การเงิน โชคลาภ การเงินจะสมค า ปรารถนาทุกคน .. ส่วนความขลงัไม่ตอ้งพูดถึงตอ้งแต่เปิดเขา้ไปขนหัวลุกเลย 
สถานท่ีแห่งน้ีสักสิทธ์ิจริงๆ สายมูหา้มพลาด น าท่านเดินทางสู่ จ.บึงกาฬ ใชเ้วลาเดินทาง  1ช.ม.10นาที  

ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหาร / ท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั จ.อุดรธานี พกั2คืนสบายๆ...ไม่ต้องย้ายกระเป๋า 
พกัท่ี:  the one HOTEL bueng-kan  1ในโรงแรมที่ดีที่สุดในบึงกาฬ 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง(3)  บงึกาฬ-คา้ชะโนด-วงันาคนืทร์-ไหวพ้อ่ปูศ่รสีทุโธ แมย่า่ศรปีทมุมา  
                                   ชอ้ปปิง้ของพื นเมอืง-หนองประจกัษ-์สนามบนิอุดรธาน-ีกรงุเทพฯ  
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั ( เดินทางสู่ค าชะโนด 2 ช่ัวโมง) 
 น าท่านเท่ียวชม ค าชะโนด หรือ  หรือ วงันาคินทร์ค าชะโนด ตั้งอยู่ในพื้นท่ี 3 ต าบล คือ ต าบลวงัทอง ต าบลบา้นม่วง 

และต าบลบ้านจนัทร์ ใน  อ าเภอบ้านดุง จังหวดัอุดรธานี เช่ือว่าเป็น
สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิดินแดนล้ีลบัของพญานาค เป็นท่ีเคารพย  าเกรงและ
ศรัทธาของคนในจังหวดัอุดรธานีและอีสานตอนบน  ค าชะโนดมี
ลกัษณะเป็น เกาะลอยน ้ า ท่ีเต็มไปด้วยต้นชะโนด  ป่าค าชะโนดเป็น
สถานท่ีปรากฏในต านานพื้นบา้น เช่ือวา่เป็นท่ีสิงสถิตของพญานาคปู่ศรี
สุทโธ ย่าศรีประทุมมา และส่ิงล้ีลบัต่าง ๆ เกาะค าชะโนดไม่เคยจมน ้ า 
โดยมีความเช่ือท่ีวา่เพราะมีพญานาคคอยปกปักรักษา มีความเช่ือท่ีวา่ ค  าชะโนด เป็นสถานท่ีข้ึน-ลงระหวา่งมนุษยพิภพ
กบันาคพิภพของพญาสุทโธนาคราช ผูส้ร้างแม่น ้าโขงและเป็นเจา้ของปลาบึก เม่ือพญานาคสุทโธนาคข้ึนมาบนมนุษย ์
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พิภพก็จะเป็นมนุษยแ์ละมีช่ือเรียกวา่เจา้ปู่ศรีสุทโธ จากนั้นเดินเขา้ไปยงับนัไดพญานาคท่ีทอดยาวไปถึงบริเวณป่าค าชะ
โนด ส าหรับใครท่ีอยากไหวส้ักการะพอ่ปู่ศรีสุทโธ–แม่ยา่ศรีปทุมมา ดว้ยพานบายศรีพญานาค มีร้านขายหลายร้าน 

เท่ียง   บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ร้านอาหาร / หลงัอาหารเดินทางสู่ จ.อุดรธานี ใชเ้วลาเดินทาง1ชัว่โมง30นาที 
บ่าย น าท่านเดินทางเข้าสู่ จังหวัดอุดรธานี เป็นจงัหวดัท่ีตั้งอยู่ตอนบนของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศ

ไทย  จังหวัด อุดรธานี เป็น ศูนย์ป ฏิบัติการก ลุ่มจังหวัดภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 1 และศูนยก์ลางพื้นท่ีลุ่มแม่น ้ าโขง 
เดิมพื้นท่ีเมืองอุดรธานีในปัจจุบนัคือบา้นเด่ือหมากแขง้ ซ่ึงมีมา
นานร่วมสมยักบัเมืองเวียงจนัทน์ อาณาจกัรลา้นชา้ง เมืองอุดรธานี
ได้รับการสถาปนาให้เป็นเมืองศูนยบ์ญัชาการการปกครองของ
มณฑลอุดรอย่างเป็นทางการในสมยัรัชกาลท่ี 5 ปี พ.ศ. 2436 โดย
พลตรีพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมหลวงประจกัษศิ์ลปาคม ซ่ึงทรงเป็นขา้หลวงใหญ่ส าเร็จราชการแทนพระองคป์กครอง  
มณฑลอุดร ในสมยัท่ีมีการปกครองในรูปแบบมณฑลเทศาภิบาล กรุงรัตนโกสินทร์ เมืองอุดรธานีเกิดจากรวมกนัของ
หัวเมืองฝ่ายเหนือในพื้นท่ีมณฑลอุดร คือ เมืองกุมภวาปี เมืองหนองหาน เมืองนครเข่ือนขนัธ์กาบแกว้บวับาน(เมือง
หนองบวัล าภู) และบา้นเด่ือหมากแขง้ มีอาณาเขตปกครองกวา้งใหญ่ท่ีสุดในประเทศ 
ถา้มีเวลาเหลือจะน าท่านเท่ียวชม ศูนยว์ฒันธรรมไทย-จีน ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอุดรธานี บริเวณเดียวกนักบัศาลเจา้ปู่ย่า 
สถานท่ีตกแต่งโดยจ าลองบรรยากาศแบบจีน เหมือนยกเมืองจีนมาไวใ้จกลางอุดร โดยสร้างข้ึนเพื่อเชิดชูองคเ์จา้ปู่เจา้ยา่ 

ท่ีเป็นท่ีเคารพและศรัทธาของชาวอุดรธานีและจงัหวดัใกลเ้คียง อีกทั้งเป็นแหล่งในการสืบสานวฒันธรรม ประเพณีอนั
ดีงามของชาวจีนท่ีอพยพจากประเทศจีนมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในจงัหวดัอุดรธานี  เป็นสถานท่ีสงบ เยน็สบาย เเละ
สวยงามมาก  *ใหท้่านไดแ้วะซ้ือของท่ีระลึกของฝาก หมูยอ,แหนม,กุนเชียง,แหนมเนือง ฯลฯ ก่อนเดินทางกลบั 

15.00 น. น าคณะออกเดินทางสนามบินอุดรธานี 
17.35 น. เดินทางกลบัสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยไทยสไมล ์Thai Smil  เท่ียวบินท่ี WE009 *เสิร์ฟของวา่งเคร่ืองด่ืม 
18.40 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ  
***กรณีท่านจองล่าชา้ ไฟลท์เตม็ เราจะเปล่ียนเวลากลบัเป็นไฟลท์ใกลเ้คียง จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา*** 
 UNSEEN ESAN  3 DAYS  

หมายเหต ุ การเดินทางอาจเปล่ียนแปลง หรือสลบัสถานท่ีท่องเท่ียว ก่อนหลงัได ้ตามความเหมะสม  ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ในการเดินทาง 
การจราจร สภาพภูมิอากาศ และสถานการณ์ซ่ึงเกิดข้ึนในขณะนั้น เพ่ือความสะดวกและความปลอดภยัในการเดินทาง โดยทาง World traveler agency 
co.,ltd. จะค านึงถึงผลประโยชนข์องหมู่คณะเป็นส าคญั   

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
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โปรแกรม UNSEEN2+ถ ้านาคา นครพนม-บงึกาฬ-อดุร(3วัน2คืน)   
*กรุณาส ารองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 04-12 สัปดาห์ เพ่ือควาสมสะดวกในการจองต๋ัว
เครื่องบิน และโรงแรม*เนื่องจากช่วงฤดูท่องเที่ยวต๋ัวและที่พักจะเต็มเกือบทุกสัปดาห์* 

วันออกเดินทาง 
ธันวาคม2564-พฤษภคม2565 

โรงแรม3ดาว 
 

โรงแรม4ดาว 
 

พักท่านเดียวต่อ1
ห้อง 

จ่ายเพ่ิม 
เดือนกมุภาพนัธ์ 02-04ก.พ. 
05-07ก.พ./12-14ก.พ. 
19-21ก.พ./26-28ก.พ. 

11,900 12,900 4,000 

เดือนมนีาคม 
05-07มี.ค./12-14ม.ีค. 
19-21มี.ค./26-28ม.ีค. 

11,900 12,900 4,000 

เดือนเมษายน 
02-04เม.ย./06-08เม.ย. 11,900 12,900 4,000 

สงกรานต์ 09-11เม.ย. 14,900 16,900 4,000 
สงกรานต์ 10-12เม.ย. 14,900 16,900 4,000 
สงกรานต์ 12-14เม.ย. 14,900 16,900 4,000 
สงกรานต์ 13-15 เม.ย. 14,900 16,900 4,000 
สงกรานต์ 14-16 เม.ย. 14,900 16,900 4,000 
สงกรานต์ 15-17 เม.ย. 14,900 16,900 4,000 
สงกรานต์ 16-18 เม.ย. 14,900 16,900 4,000 
23-25เม.ย. 11,900 12,900 5,000 
แรงงาน 30เม.ย.-02พ.ค. 14,900 16,900 4,000 
พฤษภาคม 07-09/14-16พ.ค. 
21-23พ.ค./28-30พ.ค. 11,900 12,900 5,000 

***หากวันเดินทางไม่ตรงกับที่ท่านต้องการ กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่  
 
***หากทา่นส ารองล่าช้า โรงแรม+ต๋วเครื่องบิน โปรโมชั่นเต็ม ราคาอาจจะเพิม่ อีกท่านละ 
1,000-4,000 บาท ทางเราจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนส ารองที่นั่ง จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
**จัดกรุ๊ปเหมาส่วนตัว สามารถเลือกวันเดินทางเอง ได้เลยครับ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่** 
**ราคาที่เสนอด้านบน คิดราคาที่ 8ท่าน ออกเดินทาง*** 
**เมนูอาหาร และร้านอาหาร ทัวร์เราคัดร้าน และเมนูมาตรฐานดี บริการ 
โดยช าระมัดจ าเป็นเงินสด10,000(ช่วงปกติ)หรือช าระทั งหมดถ้าไกล้เดินทาง 
โดยช าระมัดจ าเป็นเงินสด 12,000-15,000 (ช่วงวันหยุด/ปีใหม่/สงกรานต์)หรือช าระทั งหมด  
***หากสนใจสายด่วน คุณป๊อป Tel.096-7878-294 *ตอบค าถามได้เลยไม่ต้องรอ**  
***หรือ@ID LINE มาที ่ POP2217 สอบถามได้ตลอด     
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อตัราค่าบริการนีร้วม 

คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยการบนิไทยสไมล ์(เดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ)  

• คา่รถตูป้รับอากาศน าเทีย่วตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ  

• คา่ทีพ่ักตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ และราคาโรงแรมจะปรับขึน้ 3-4 เทา่ตัว หากวันเขา้พักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟรห์รอืงาน
ประชมุตา่งๆ อันเป็นผลทีท่ าใหต้อ้งมกีารปรับเปลีย่นทีพ่ัก โดยค านงึถงึความเหมาะสมเป็นหลัก  

• คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทกุมือ้ดังระบใุนรายการทัวร ์

• คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ และคา่ยานพาหนะทกุชนดิส าหรับน าเทีย่ว ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ  

• คา่รถน าเทีย่วดังระบุในโปรแกรมการเดนิทาง 

• คา่ธรรมเนยีมน ้ามันและคา่ประกันภัยการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเก็บจากสายการบนิ ซึง่เป็นอัตราเรยีกเก็บ ณ วันทีท่ าการจอง คา่ประกันชวีติกรณีอบัุตเิหตใุน
ระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาลกรณีอบัุตเิหตใุนวงเงนิไมเ่กนิ ทา่นละ 100,000 บาท (ตาม
เงือ่นไขกรมธรรม)์  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

• คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ ค่าเครือ่งดืม่และค่าอาหารทีส่ั่งเพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี คา่อาหารและเครือ่งดืม่สั่งพเิศษนอก 

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

• คา่ทปิไกด ์และคนขับรถ ทา่นละ 400 บาท   

• คา่ธรรมเนยีมน ้ามันทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิอกีในภายหลัง // คา่ปรับส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากทีท่างสายการบนิก าหนดไว ้

• เง่ือนไขการช าระเงนิ 

• กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 10,000 บาท หรือช าระทั งหมดถ้าใกล้วันเดินทาง ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนา
หน้าหนังสือเดินทาง Passport   และค่าใช้จ่ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระน้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหนา้ 10 วัน ซึง่จะเกดิขึน้ไดก็้ต่อเมือ่ไม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 8 ท่าน ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิให ้
ทัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ให ้ถา้ทา่นตอ้งการ 

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

• เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

• เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของบรษัิทฯ ทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

• ทางบรษัิทเริม่ตน้ และจบการบรกิาร ทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิกรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจังหวัด หรอืตา่งประเทศ และจะส ารองต๋ัวเครือ่งบนิ หรอืพาหนะ
อยา่งหนึง่อยา่งใดทีใ่ชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายในสว่นนี ้เพราะเป็นคา่ใชจ้่ายทีน่อกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทาง
ของบรษัิท ฉะนัน้ทา่นควรจะใหก้รุป๊ FINAL 100% โดยมเีอกสารแจง้การนัดหมายการเดนิทางสง่ไปถงึทา่นเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ ทา่นจงึสามารส ารอง
ยานพาหนะได ้

• ต๋ัวเครือ่งบนิทีใ่ชใ้นการเดนิทางไม่สามารถ Refund หรอืเลือ่นวันกลับ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางได ้กรณีท่านจะกลับก่อนหรอืเลือ่นวันเดนิทางกลับ 

กรุณาตดิต่อสอบถามเจา้หนา้ทีก่่อนการเดนิทาง มฉิะนัน้ท่านจะตอ้งซือ้ต๋ัวใหม่เองในกรณีไม่เดนิทางไป และกลับตามโปรแกรมทีท่่านซือ้จากทางบรษัิท 

เนือ่งจากเป็นคณุสมบัตรของตั๋วทีอ่อกมาจากทางสายการบนิ 

• โปรแกรมการทอ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลง หรอืตัดออกไดต้ามความเหมะสม โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสถานการณ์ระหวา่ง

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

หมิะตกหนักปิดผวิทางการจราจร/ รถโคช้หมดเวลาวิง่ ซึง่คนขับตอ้งพักผอ่น ตามกฎหมายของยโุรปไม่ใหว้ิง่เกนิวันละ12ช.ม. เพือ่ความปลอดภัยของหมู่

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

อบัุตเิหตบุนทอ้งถนนจนท าใหร้ถตดิเป็นเวลานาน / การตอ่ควิเขา้สถานทีท่อ่งเทีย่วทีใ่ชเ้วลานานเกนิไป/ ลกูทัวรใ์นคณะบางทา่นหลง หรอืไมม่าตรงเวลา

นัดหมายของหัวหนา้ทัวร ์จนท าใหเ้สยีโปรแกรมทอ่งเทีย่วจุดอืน่ และสถานการณ์เฉพาะหนา้อืน่ๆ ทีท่ าใหท้า่นไมส่ามารเดนิทางไปถงึสถานทีท่อ่งเทีย่วได ้

อยา่งปลอดภัยและสะดวก  โดย จะค านงึถงึผลประโยชนข์องหมูค่ณะโดยรวม และความปลอดภัย เป็นสิง่ส าคัญ   

• ภาพประกอบใชเ้พือ่การโฆษณาเทา่นัน้ 

• เรือ่งทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ และอาหารที ่Request บนเครือ่งบนิ ไมใ่ชค่วามรับผดิชอบของบรษัิททัวร ์เนือ่งจากเป็นระบบของทางสายการบนิ แตท่างเราจะ

พยายามท าตามทีท่า่น Request มา แตจ่ะไดห้รอืไมไ่ดต้ามทีท่า่นตอ้งการขึน้อยูก่ับทางสายการบนิเป็นผูก้ าหนด จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณา 

• กรณีรา้นอาหารไมเ่ปิดบรกิารในวันทีท่า่นเดนิทางไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นรา้นอาหาร เพือ่ความสะดวกในการเดนิทาง และไมเ่สยี

โปรแกรมทอ่งเทีย่ว 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  30 วัน – คนืค่าใชจ้่ายทัง้หมด ยกเวน้กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุด หรอืคล่อมวันหยุดยาว และวันหยุดส าคัญประเทศไทย ทีต่อ้ง

การันต ีและมัดจ ากับสายการบนิ หรอื กรุป๊ทีม่กีารการันตคีา่มัดจ าทีพ่ักโดยตรง หรอืโดยการผา่นตัวแทน.นประเทศ ทา่นไมอ่าจขอคนืเงนิได ้     

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วันขึน้ไป –  เก็บคา่ใชจ้่าย 50%   //ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  1-14 วัน – เก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100 % ตอ่ทา่น 
 UNSEEN ESAN  3 DAYS  

หมายเหต ุ การเดินทางอาจเปล่ียนแปลง หรือสลบัสถานท่ีท่องเท่ียว ก่อนหลงัได ้ตามความเหมะสม  ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ในการเดินทาง 
การจราจร สภาพภูมิอากาศ และสถานการณ์ซ่ึงเกิดข้ึนในขณะนั้น เพ่ือความสะดวกและความปลอดภยัในการเดินทาง โดยทาง World traveler agency 
co.,ltd. จะค านึงถึงผลประโยชนข์องหมู่คณะเป็นส าคญั   


