
 

  

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

ทรปิเดียวเที�ยว � จงัหวดั 
อดุรธานี-หนองคาย-บึงกาฬ 

กาํหนดการเดินทาง                            โปรแกรม   วนั !คืน 
วนัที�แรก:   กรุงเทพฯ–อุดรธานี 

��.�� น. คณะพรอ้มกนั ณ ศูนยก์ารคา้แฟชั �นไอสแ์ลนด ์โดยมีเจา้หนา้ที� WeTrips ใหก้ารตอ้นรบัและดูแลเรื�อง
สมัภาระก่อนเดินทาง 

�,.�� น. ออกเดินทางสู่ จงัหวดัอุดรธานี โดยรถตูป้รบัอากาศ VIP 9 ที�นั �ง บริการอาหารว่าง(�มื/ อที�,) และ
เครื�องดื�มบนรถ ทุกท่านพกัผ่อนบนรถตามอธัยาศยั 

วนัที�สอง:   อุดรธานี-ทะเลบวัแดง-ป่าคาํชะโนด-วดัป่าภูกอ้น-ศาลาแกว้กู่-วดัผาตากเสื7 อ 

�5.�� น. ถึง อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี  รบัประทานอาหารเชา้ ณ รา้นอาหาร (�มื/ อที��) หลงัอาหารนําท่าเดินทางสู่ 
ท่าเรือบา้นเดียม นําทุกท่านลงเรือร่องเรือชม ทะเลบวัแดง บึงหนองหาน ชมความสวยงามของดอกบวัสี



 

  

 

ชมพทีู�บานสะพรั �งเต็มบึง บนทะเลสาบทะเลนํ/าจืดขนาดใหญ่ที�ของเมืองไทย สมัผสักบัธรรมชาติอนัแสน
บริสุทธิ<ยามเชา้ อยา่งเพลิดเพลินใจ (ช่วงดอกบวัมีมากที�สุดคือช่วงเดือน ธนัวาคม-กุมภาพนัธ)์ หลงัจาก
นั/นนําท่านเดินทางสู่ อ.บา้นดุง เดินทางถึง วดัศิริสุทโธ หรือ ป่าคาํชะโนด วงันาคินทรค์าํชะโนด อ.บา้นดุง 
จ.อุดรธานี ป่าศกัดิ<สิทธิ<ลี/ ลบั เกาะลอยนํ/ากบัความเชื�อเรื�องพญานาสกัการะและขอพร ปู่ ศรีสุทโธ ยา่ศรี
ปทุมมา เพื�อความเป็นสิริมงคลแก่ ตนเองและครอบครวั 

 หลงัจากนั/น 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (�มื/ อที��) หลงัอาหารนําทุกท่านถึง  วดัป่าภูกอ้น พุทธสถาน

ท่ามกลางธรรมชาติ สกัการะ พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี พรอ้มชมความสวยงามของ
สถาปัตยกรรมแห่งพุทธศิลป์ของภาคอีสาน หลงัจากนั/นนําทุกท่านเดินทางสู่ ศาลาแกว้กู่ อุทยานเทวาลยั
แห่งความศรทัธา ชมความแปลกตาแปลกใจรูปปั/นก่ออิฐปนูรูปปั/นพญานาคี และรูปปั/นต่างๆ ชาว
หนองคายเรียกกนัวา่วดัแขก หลงัจากนั/นนําทุกท่านเดินทางสู่ อ.สงัคม จ.หนองคาย ถึง วดัผาตากเสื/ อ เป็น
วดัที�มีทิวทศัน์ธรรมชาติที�สวยงาม  พรอ้มชมวิวแมนํ่/าโขงแบบ �5� องศา บน“Sky  Walk สะพานแกว้” 
หนึ�งเดียวในประเทศไทย  หากช่วงไหนนํ/าลดจะเห็นพื/ นดินคลา้ยกบัเกล็ดพญานาค ไดเ้วลาอนัสมควรนํา
ท่านเขา้สู่ที�พกั บา้นไมริ่มโขง รีสอร ์(รีสอรท์ ติดแม่นํ/าโขง) ***หรือเทียบเท่า*** 

เย็น รบัประทานอาหารคํ �า ณ รา้นแดงแหนมเนือง ริมโขง (�มื/ อที�I) หลงัอาหารนําท่าน ชอ้ปปิ/ งสินคา้ ตลาด
ท่าเสด็จ พรอ้มเช็คอิน กบัรูปปั/นพญานาค ไดเ้วลาอนัสมควรนําคณะเขา้สู่ที�พกั อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

วนัที�สาม:   หว้ยภูอีสนั-พระธาตบุงัพวน-วดัโพธิ8ชยั-วดัภูทอก 

�J.�� น. นําทุกท่านเดินทางสู่ หว้ยภอีูสนั เปลี�ยนเป็นนั�งรถอิแต๋น สู่จุดชมวิวทะเลหมอก หว้ยภูอีสนั Unseen ที�
สวยงามอีกจุดหนึ�งของหนองคาย ชมพระอาทิตยขึ์/ น สมัผสับรรยากาศยามเชา้อนัแสนบริสุทธิ< อิสระตาม
อธัยาศยั ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านนําทุกท่านเขา้สู่ที�พกั รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (�มื/ อที�J) 
หลงัอาหารนําท่านเดินทางสู่ พระธาตุบงัพวน  มนัสการ พระธาตุเจดียเ์ก่าแก่ที�สาํคญัของจงัหวดัหนองคาย
และเป็นพระธาตุที�สาํคญัองคห์นึ�งของภาคอีสาน  คน้หาตาํนานความลี/ ลบัของพญามุจลินทนาคราชที�สระ
นํ/าภายในบริเวณพระธาตุ หลงัจากนั/นนําทุกท่านเดินทางสู่ วดัโพธิ<ชยั กราบสกัการะ หลวงพ่อพระใส 
พระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมืองของชาวหนองคาย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (�มื/ อที�5) หลงัอาหารนําท่านออกเดินทางสู่ จ.บึงกาฬ
เดินทางถึง วดัภูทอก หรือ วดัเจติยาคิรีวิหาร ท่ามกลางธรรมชาติอนัสวยงาม ชมสะพานไม ้ทศันียภาพรอบ
ภูทอก �5� องศา นําทุกท่านเดินชมสะพาน สู่ยอดภูทอกโดยการเดินไปตามสะพานไมเ้วียนรอบเขา 
สะพานไมส้รา้งขึ/ นดว้ยวามศรทัธาจากพระ เณร และชาวบา้นไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเขา้สู่ที�พกั โรงแรม
บีเค.เพลส บึงกาฬ ***หรือเทียบเท่า*** 

เย็น รบัประทานอาหารคํ �า ณ รา้นอาหาร(�มื/ อที�Q) หลงัอาหารนําท่านเขา้สู่ที�พกั อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

วนัที�สี�:   บึงกาฬ-วดัอาฮง-หินสามวาฬ-อนุสาวรียท์า้วสุรนารี-กรุงเทพฯ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม(�มื/ อที�R) หลงัอาหารนําท่านออกเดินทางสู่ วดัอาฮง ซึ�งภายในวดัแห่ง
นี/  มีแก่งอาฮง เป็นสิ�งมหศัจรรยข์องบึงกาฬ จดัเป็นแก่นกลางสะดือแม่นํ/า ซึ�งเชื�อกนัวา่เป็นที�ตั/งของวงั
พญานาค หรือเมืองหลวงบาดาล  หลงัจากนั/นนําทุกท่านเดินทางสู่ หินสามวาฬ จ.บึงกาฬ UNSEEN แห่ง
ใหมด่ว้ยปรากฏการณท์างธรรมชาติ ของรูปทรงหินที�ดูแปลกตาคลา้ย ฝงูปลาวาฬ  พ่อ แม ่ลกู คลา้ยกาํลงั



 

  

 

วา่ยนํ/าไปพรอ้มกนั เชื�อกนัว่ามีอายุกว่า QJ ลา้นปี แห่งเดียวในประเทศไทย พรอ้มเช็คอินเก็บภาพวาม
ประทบัใจ  ไดเ้วลาอนัสมควรนําทุกท่านเดินทางต่อ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (�มื/ อที�Y) หลงัอาหารนําท่านออกเดินทางต่อระหวา่งทางนํา
ทุกท่านแวะ เมืองโคราช สกัการะ อนุสาวรียท์า้วสุรนารี หรือ ยา่โม วีรสตรีไทยในประวติัศาสตรข์อง
ประเทศที�สรา้งคุณประโยชน์ใหแ้ก่ชาติบา้นเมือง ยา่โมจึงเป็นบุคคลที�ชาวโคราชเคารพบชูาและกลายเป็น
สญัลกัษณข์องชาวโคราชที�เรียกวา่ เมืองย่าโม หลงัจากนั/นนําท่านนั/นเดินทางสู่ กรุงเทพฯ 

��.�� น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิ<ภาพ...พรอ้มความประทบัใจ……………. 
หมายเหตุ: โปรแกรมนี/ อาจมีการเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราคา่บริการต่อท่าน 
ระหวา่งเดือน พฤศจิกายน �J5,-เดือนกุมภาพนัธ�์J5� 

วนัที�เดินทาง ราคาเริ�มตน้  
�,-�I พ.ย. 5, 6,300.- 

�R-,, พ.ย. 5, 6,300.- 

,J-,R พ.ย. 5, 6,300.- 

��-�J พ.ย. 5, 6,300.- 

�Y พ.ย. 5,-�� ธ.ค. 5, 6,300.- 

�5-�Y ธ.ค. 5, 6,300.- 

,�-,5 ธ.ค. 5, 6,300.- 

��-�� ธ.ค. 5, 6,300.- 

�Q-�� ธ.ค. 5, 6,300.- 

�-5 ม.ค. 5� 6,300.- 

,�-,� ม.ค. 5� 6,300.- 

,Q-�� ม.ค. 5� 6,300.- 

�I-�Q ม.ค. 5� 6,300.- 

�, ม.ค.5�-� ก.พ. 5� 6,300.- 



 

  

 

Q-,� ก.พ.5� 6,300.- 

,I-,Q ก.พ.5� 6,300.- 

�,-�I ก.พ.5� 6,300.- 

 
 
 
 
 
อตัราค่าบริการนี7 รวม 
-ค่ารถตู ้VIP ที�นั �ง Y ที�นั �ง รวมนํ/ามนัเชื/ อเพลิง พรอ้มสิ�งอาํนวยความสะดวก   
-ค่าที�พกั � คืน (พกั �-� ท่าน/หอ้ง) บา้นไม่ริมโขง รีสอร ์ , คืน/ โรงแรม บี เค.เพลส บึงกาฬ  ,คืน***หรือ
เทียบเท่า*** 
-อาหารตลอดการเดินทางตามรายการ ทั/งหมด Y มื/ อ ระหวา่งการเดินทางมีบริการเครื�องดื�ม  
-ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานที�ท่องเที�ยวต่าง ๆ  
-มคัคุเทศกดู์แลท่านตลอดการเดินทาง (ไกด ์1 ท่าน) 
-ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทางทุกที�นั�ง ๆ ที�นั�งละ 1,000,000.-บาท ค่ารกัษาพยาบาลท่านละ 500,000.-บาท 
อตัราค่าบริการนี7 ไม่รวม 
 -ค่ามินิบารใ์นหอ้งพกั    -ค่าอาหารและเครื�องดื�มนอกเหนือจากรายการ 
 -ค่าชาํรุด/เสียหายของรถตู/้ที�พกั  -ค่าใชจ้่ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด /สปา -
ภาษีมลูค่าเพิ�ม Q% และหัก ณ ที�จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกํากับภาษี) 
เงื�อนขาการชาํระเงิน 
-ชาํระมดัจาํงวดแรก จาํนวน 2,000 บาท/ท่าน ภายใน � วนั หลงัจากยืนยนัการจอง   
-ชาํระส่วนที�เหลือ ก่อนเดินทาง �� วนั   
สิ�งที�ควรนาํไปดว้ย 
-หมวก/ถุงมือกนัหนาว/เสื/ อกนัหนาว 
-ของใชส้่วนตวั 
-และอื�นๆตามความเหมาะสม 
เงื�อนไขการเดินทาง 
-โปรแกรมและราคาสามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
-ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั 



 

  

 

-บริษัทฯขอสงวนสิทธิ<ไมร่บัผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆที�อาจเกิดขึ/ นดว้ยเหตุสุดวิสยั เช่น ภยัที�อาจเกิดขึ/ นตาม    ธรรมชาติ 
การจราจร และอุบติัเหตุต่างๆ ที�อาจจะเกิดขึ/ นไดร้วมถึงเหตุการณท์างการเมืองทั/งในและต่างประเทศ และเหตุอื�นๆที�อยู่
นอกเหนือการรบัผิดชอบของบริษัท 
เงื�อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน 
-ยกเลิกการเดินทางตั/งแต่ �� วนัขึ/ นไป คืนเงินทั/งหมด 
-ยกเลิกการเดินทาง ,J-�Y วนั ขอสงวนสิทธิ< ยึดเงินมดัจาํ ในทุกรณี 
-ยกเลิกการเดินทาง �Q-,I วนั คืนเงิน ��% -ของราคาทวัรใ์นทุกกรณี (โอนเงินค่าทวัรม์าเต็มจาํนวนเต็ม) 
-ยกเลิกการเดินทาง �,-�5 วนั ขอสงวนสิทธิ< ยึดเงินทวัรท์ั/งหมด ในทุกรณี 
-การเลื�อนการเดินทาง ตอ้งแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย ,J วนั ก่อนการเดินทาง มิฉะนั/นจะไม่สามารถเลื�อนการเดินทางได ้
 
 

 


