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AD05-12 : ทวัรค์ ำชะโนด วดัผำตำกเสื้อ สงัคม วดัป่ำภกู้อน 3 วนั 1 คืน 

 

 แผนกำรเดินทำง 
 

 

 

 

19.30 น. จุดนัดพบ: Big C Extra ลำดพร้ำว ซอย 7 ออกเดนิทางดว้ย รถตู้ปรบัอำกำศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหนา้
สู่ จ.อดุรธำนี 

20.00 น. ล้อหมุน !! หำกมำช้ำเกินกว่ำน้ี ท่ำนจะตกทริป และไม่สำมำรถเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ ได้
ทัง้ส้ิน 

 
 
05.00 น. เดนิทางถงึ จ. อดุรธำนี ใหท้า่นไดล้า้งหน้าลา้งตาในตอนเชา้ 

รบัประทำนอำหำรเช้ำ (1) ณ ร้ำนอำหำร (ไขก่ะทะ โจก๊ ตม้เลอืดหมู ฯลฯ) 
น าท่านเดนิทางไปยงั วดัศิริสุทโธ หรอื วดัป่ำค ำชะโนด อ.บา้นดงุ จ.อุดรธานี อกีหนึ่งต านานความเชือ่
เกีย่วกบัพญานาคทีค่นไทยหลายคนยงัสงสยัซึง่คนในพืน้ทีเ่ชื่อวา่เป็นดนิแดนของพญานาคป่าศกัดิส์ทิธิล์ี้
ลบัอาถรรพเ์กาะลอยน ้ากบัเรื่องราวความเชือ่ทีว่่าเกาะค าชะโนดไม่เคยจมน ้าเพราะมพีญานาคคอยปก
ปักรกัษาสมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ตวัเมอืงหนองคำย 

เทีย่ง  บริกำรอำหำรกลำงวนั (2) ณ ร้ำนอำหำร 
  น าท่านเดนิทางไปสกัการะหลวงพ่อพระใสพระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมอืงหนองคายที่วดัโพธ์ิชยั 
  น าท่านชมศำลำแก้วกู่หรอืทีรู่จ้กักนัในนามวดัแขก น าชมรูปป้ันทางศาสนาซึง่เกดิจากแรงบนัดาลใจ
  ของหลวงปู่ บุญเหลอืสุรรีตัน์ 

วนัแรก กรงุเทพฯ - อดุรธำนี 
 

วนัท่ีสอง อดุรธำนี - ค ำชะโนด - วดัโพธ์ิชยั - ศำลำแก้วกู่ - วดัผำตำกเส้ือ - อ ำเภอสงัคม(หนองคำย) 
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  จากนัน้ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิงณ ตลำดท่ำเสดจ็ 
  น าท่านเดนิทางสู่ อ.สงัคม น าท่านเดนิทางไปยงั วดัผำตำกเส้ือ เพื่อมาชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
  เกลด็พญานาครมิโขงก่อนถงึวดัเพยีงเลก็น้อยจะมจีุดชมววิสามารถเหน็ริว้ลายของดนิทีค่ลา้ยกบัเกลด็
  พญานาคในยามน ้าลดไดอ้ย่างชดัเจนแบบไม่มตีน้ไมห้รอือะไรมาบงันอกจากนี้ยงัม ีสะพำนแก้วชมวิว 
  หนึ่งเดยีวในไทยไม่ตอ้งไปดูไกลถงึประเทศจนีอกีดว้ย 
16.30 น.  น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั ณ สงัคมริเวอรวิ์วรสีอรท์ หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 
  (หอ้งละ 2-3 ท่าน แอร ์น ้าอุ่น) เกบ็สมัภาระอสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
18.30 น.  รบัประทำนอำหำรเยน็ (3) ณ ห้องอำหำรของท่ีพกั หลงัอาหารอสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 

 

05.30 น. คณะพรอ้มกนัหนา้รสีอรท์ เตรยีมออกเดนิทางไปชม ทะเลหมอกภหู้วยอิสนั เชา้นี้เราจะตอ้งเปลีย่นรถ
  เป็นรถอแีต๊ก (ไดส้มัผสัวถิชีวีติอกีแบบ) เพื่อขึน้ไปยงัจดุชมววิ ถอืว่าเป็น จดุชมทะเลหมอก  
  จุด Unseen ที ่ สวยงามอกีจดุหนึ่งของจงัหวดัหนองคาย 
  ภหู้วยอิสนั ตัง้อยู่ใน ต ำบลบำ้นม่วง อ ำเภอสงัคม จงัหวดัหนองคำย ซึง่เป็นจุดทีส่ำมำรถมองพระอำทติยข์ึน้ และทะเล
  หมอกได้กวำ้งไกลสุดตำ และยงัสำมำรถมองเหน็เกำะแก่ง ของแม่น ้ำโขง ซึง่หำกวนัใดทีส่ำยหมอกบำงเบำจะสำมำรถ
  มองเหน็ววิพระอำทติยส์ทีองในยำมเชำ้สะทอ้นไปยงัพืน้น ้ำและเกำะแก่งไดช้ดัเจน 
07.30 น. บริกำรอำหำรเช้ำ (4) ณ ห้องอำหำรของท่ีพกั หลงัอาหาร เกบ็สมัภาระCheck out 
  น าท่านเดนิทางสู่ วดัป่ำภกู้อน ใหท้่านไดส้กัการะบูชา พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี และ
  ถ่ายรูปกบัวดัทีส่วยตดิอนัดบัตน้ๆ ของเมอืงไทยตามอธัยาศยั 
  วดัป่าภกู้อน ตัง้อยู่ในเขตป่ำสงวนแห่งชำตป่ิำนำยูงและป่ำน ้ำโสม ทอ้งทีบ่ำ้นนำค ำ ต ำบลบำ้นกอ้ง อ ำเภอนำยูง  
  จงัหวดัอุดรธำนี เป็นศำสนสถำนทีเ่ปีย่มไปดว้ยควำมศรทัธำ และควำมสวยงำมของสถำปัตยกรรม วดัป่ำภกูอ้นแห่งน้ี
  ตัง้อยูบ่นเนินเขำทีร่ำยลอ้มดว้ยผนืป่ำเขยีวขจกีว่ำ 3,000 ไร่ ซึง่จุดเริม่ต้นในกำรสรำ้งวดั คอื ควำมมุ่งหมำยทีจ่ะ 
  รกัษำธรรมชำตขิองป่ำอนัสมบูรณ ์และแหล่งต้นน ้ำล ำธำรอนัอุดมสมบูรณ์เอำไวจ้ำกกำรถูกบุกรุกท ำลำย นอกจำกน้ี
  บรเิวณวดัเป็นจุดชมววิพระอำทติยข์ึ้นทีส่วยงำม ทีน่อกจำกจะเยน็ใจในกำรไดเ้ดนิทำงมำเยอืนดนิแดนแห่ง  
  พระพุทธศำสนำ ยงัเยน็ตำไปกบังำนก่อสรำ้งอนัสวยงำมอลงักำรอกีดว้ย 
  น าท่านเดนิทางสู่ ตวัเมืองจงัหวดัอดุรธำนี 
12.30 น. บริกำรอำหำรกลำงวนั (5) ณ ร้ำนอำหำร น าท่านเดนิทางกลบั กรงุเทพฯ 
  ระหว่างทางแวะใหท้า่น รบัประทำนอำหำรเยน็ ตำมอธัยำศยั 
23.00 น. เดนิทางกลบัถงึ กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

สิน้สุดการใหบ้รกิาร 
*************************************************************************** 

**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าทางบรษิทั
จะถอืผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 

วนัท่ีสำม ทะเลหมอกภหู้วยอิสนั - วดัป่ำภกู้อน - กรุงเทพฯ 
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วนัเดินทำง รำคำผู้ใหญ่ท่ำนละ 
เดก็อำยุ 4-11 ปี  
รำคำท่ำนละ 

พกัเด่ียว 

03 - 05 กรกฎาคม 2563 5,900 5,500 1,000 
10 - 12 กรกฎาคม 2563 5,500 5,200 1,000 
17 - 19 กรกฎาคม 2563 5,500 5,200 1,000 
24 – 26 กรกฎาคม 2563 5,500 5,200 1,000 

 31 กรกฎาคม – 02 สงิหาคม 2563 5,500 5,200 1,000 
07 - 09 สงิหาคม 2563 5,500 5,200 1,000 
14 - 16 สงิหาคม 2563 5,500 5,200 1,000 
21 - 23 สงิหาคม 2563 5,500 5,200 1,000 
28 - 30 สงิหาคม 2563 5,500 5,200 1,000 
04 - 6 กนัยายน 2563 5,500 5,200 1,000 
11 - 13 กนัยายน 2563 5,500 5,200 1,000 
18 - 20 กนัยายน 2563 5,500 5,200 1,000 
25 - 27 กนัยายน 2563 5,500 5,200 1,000 
02 - 04 ตุลาคม 2563 5,500 5,200 1,000 
09 - 11 ตุลาคม 2563 5,500 5,200 1,000 
16 - 18 ตุลาคม 2563 5,500 5,200 1,000 
23 - 25 ตุลาคม 2563 5,900 5,500 1,000 

30 ตุลาคม - 01 พฤศจกิายน 2563 5,500 5,200 1,000 
06 - 08 พฤศจกิายน 2563 5,500 5,200 1,000 
13 - 15 พฤศจกิายน 2563 5,500 5,200 1,000 
20 - 22 พฤศจกิายน 2563 5,500 5,200 1,000 
27 - 29 พฤศจกิายน 2563 5,500 5,200 1,000 
04 - 06 ธนัวาคม 2563 5,900 5,500 1,000 
11 - 13 ธนัวาคม 2563 5,500 5,200 1,000 
18 - 20 ธนัวาคม 2563 5,500 5,200 1,000 
25 - 27 ธนัวาคม 2563 5,500 5,200 1,000 
01 - 03  มกราคม 2564 5,900 5,500 1,000 
08 - 10 มกราคม 2564 5,500 5,200 1,000 
15 – 17 มกราคม 2564 5,500 5,200 1,000 
22 - 24 มกราคม 2564 5,500 5,200 1,000 
29 - 31 มกราคม 2564 5,500 5,200 1,000 
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รำยละเอียดอตัรำค่ำบริกำร 

 

ลกัษณะกำรเข้ำพกั 
รำคำขึ้นอยู่กบัช่วงเทศกำล และวนัหยุดนักขตัฤกษ์ 

รำคำ 

ผูใ้หญ่ พกั 2 ท่าน ราคาท่านละ 5,500 (ราคาเริม่ตน้) 

เดก็ พกักบัผูใ้หญ ่1 ท่าน ราคาท่านละ *อายุต ่ากว่า 3-11 ปี 5,200 

เดก็ พกักบัผูใ้หญ ่2 ท่าน (มเีตยีง) ราคาทา่นละ 5,200 

เดก็ พกักบัผูใ้หญ ่2 ท่าน (ไมม่เีตยีง) ราคาท่านละ 4,500 

ผูใ้หญ่ พกัเดีย่ว ราคาทา่นละ 1,000 

 
เงื่อนไขกำรจอง มดัจ ำท่ำนละ 2,000 บำท 

*** เมือ่ช าระค่ามดัจ าแลว้ถอืว่ารบัทราบเงือ่นไขการจองทวัรท์ุกประการ *** 
ส่วนทีเ่หลอืจ่ายก่อนเดนิทาง 7 วนั 

 
 

อตัรำน้ีรวม 

• ค่ารถตูป้รบัอากาศ VIP 9ทีน่ัง่ พรอ้มน ้ามนัและคนขบัน าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
• ค่าทีพ่กั 1 คนื พกัหอ้งละ2-3 ท่าน  ( แอร ์+ ทวี ี+ น ้าอุ่น) 
• ค่าอาหารทีร่ะบุในรายการ 5 มือ้ 
• ค่ามคัคุเทศกด์ูแล และน าเทีย่วตลอดเสน้ทาง 
• ค่าประกนัอุบตัเิหตุวงเงนิประกนัท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาททัง้นี้ขึน้อยู่กบั

เงื่อนไขและขอ้ตกลงของบรษิทัประกนัชวีติ 
 

อตัรำน้ีไมร่วม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนอืจากทีร่ะบุในรายการ 
× ค่าธรรมเนียมเขา้สถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจา่ยจรงิ 
× ภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% และหกัณท่ีจ่ำย 3% (ในกรณีขอใบก ำกบัภำษี) 
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ส่ิงท่ีควรน ำไป 

▪ เสือ้กนัหนาว หมวกและถุงมอื 
▪ รองเทา้สวมสบาย, รองเทา้รดัสน้ 
▪ ไฟฉาย 
▪ ครมีกนัแดด 
▪ ของใชส้่วนตวั 
▪ ยาประจ าตวั 
▪ กลอ้งถ่ายรูป 

เง่ือนไขกำรจองและส ำรองท่ีนัง่ 

1. วางเงนิมดัจ าภายใน 48 ชม. หลงัการจองทา่นละ 2,000 บาทหรอื 50% ของราคาเตม็ 
2. ช าระส่วนทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอย่างน้อย 10 วนั 
3. หากจองก่อนวนัเดนิทางนอ้ยกว่า 10 วนัตอ้งช าระเตม็จ านวน 100% 
4. หากไม่ช าระส่วนทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทาง 7 วนัถอืว่าสละสทิธิแ์ละไม่สามารถเรยีกเงนิมดัจ าคนืได้ 
 

เง่ือนไขกำรเดินทำง 

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
2. ทางบรษิทัจะถอืผลประโยชน์และความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญัหากท่านไม่สามารถทอ่งเทีย่วไดต้ามเวลาหรอื
สถานทีท่ีก่ าหนดไวใ้นโปรแกรมหรอืไม่ใชบ้รกิารส่วนใดส่วนหนึ่งพรอ้มคณะทวัรท์่านไมส่ามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารในส่วน
นัน้คนืได ้
3. บรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบตอ่ค่าใชจ้า่ยใดๆทีอ่าจเกดิขึน้ดว้ยเหตุสุดวสิยัเช่นการถูกปฎเิสธการเขา้เมอืงการ
ยกเลกิหรอืล่าชา้ของเทีย่วบนิภยัทีอ่าจเกดิขึน้ตามธรรมชาตกิารจราจรและอุบตัเิหตุต่างๆทีอ่าจเกดิขึน้ไดร้วมถงึ
เหตุการณ์ทางการเมอืงทัง้ในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 
4. ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุใน
รายการบรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 
 
เง่ือนไขกำรยกเลิกกำรเดินทำงของท่ำน 

1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไปคนืเงนิทัง้หมด 
2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนัขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิมดัจ าในทุกกรณี 
3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 07-14 วนัคนืเงนิ 20% ของราคาทวัรใ์นทกุกรณี (โอนเงนิค่าทวัรม์าเตม็จ านวนแลว้) 
4. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 01-06 วนัขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมดในทกุกรณี 
* การเลื่อนการเดนิทางตอ้งแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนัก่อนการเดนิทางมฉิะนัน้จะไม่สามารถเลื่อนการเดนิทางได้ 
ขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกโปรแกรมทวัรใ์นกรณีท่ี 

1. รถโคช้ - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ่)ต ่ากวา่ 30 ท่าน 
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2. รถตู ้10 ทีน่ัง่ - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ่)ต ่ากว่า 8 ท่าน 
3. รถตู ้13 ทีน่ัง่ - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ่)ต ่ากว่า 10 ท่าน 
 


