ทะเลบัวแดง - อุดรธานี - สังคม - เชียงคาน 3 วัน 2 คืน

"Dream Destinations" กาลครั้งหนึ่ง...ต้องไป
ดินแดนแห่งฝัน สักครั้งแล้วคุณจะหลงรัก ทะเลบัวแดง เที่ยวสังคม เมืองเชียงคาน
ชมฟูจิเมืองไทย ล่องเรือชมอาทิตย์ตก ดูนกอาบน้้า
ก้าหนดการเดินทาง วันที่ 18-20 / 25-27 ธ.ค. 59
8-10 / 15-17 / 22-24 / 29-31 ม.ค. 60
5-7 / 12-14 / 19-21 / 26-28 ก.พ. 60
5-7 / 12-14 / 19-21 / 26-28 มี.ค. 60

ราคา 8,600 บาท
ราคา 8,600 บาท
ราคา 8,600 บาท
ราคา 8,600 บาท

สรุปการเดินทางโดยย่อ
วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - อุดรธานี - ลงเรือชมทะเลบัวแดง - วัดพระธาตุบังพวน - วัดผาตากเสื้อ - อ.สังคม
วันที่2 วัดป่าภูก้อน - พระบาทภูควายเงิน - เชียงคาน - แก่งคุดคู้ - ล่องเรือแม่น้าโขง
วันที่3 เชียงคาน - ภูป่าเปราะ - สวนหินผางาม - อุดรธานี - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
วันแรก
04.30 น.
05.55 น.
07.00 น.
10.00 น.
12.00 น.
13.00 น.
14.30 น.

กรุงเทพฯ – อุดรธานี - ทะเลบัวแดง - วัดพระธาตุบังพวน - วัดผาตากเสื้อ - อ.สังคม
สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 2 เคาท์เตอร์ 6 สายการบินนกแอร์ เจ้าหน้าที่
บริษัทพับบลิค ฮอลิเดย์คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คอิน
ออกเดินทางสู่จังหวัดอุดรธานี ด้วยเที่ยวบินที่ DD9200
ถึงสนามบินจังหวัดอุดรธานี นาท่านสมาชิกเดินทางสู่อาเภอกุมภวาปี โดยรถตู้ปรับอากาศ VIP แวะรับประทาน
อาหารเช้า(1) ณ ร้านอาหาร
นาท่านลงเรือชมทะเลบัวแดงอัน กว้างใหญ่ไพศาลดอกบัวแดงจะบานสะพรั่งในช่ว ง
เช้าตรู่จนถึงเที่ยงวันบานเต็มท้องน้าสุดลูกหูลูกตา พร้อมกับถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก
รับประทานอาหารกลางวัน(2) ณ.ร้านอาหาร
นาทานเดินทางสู่วัดพระธาตุบังพวน ไหว้พระธาตุบังพวนพระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง
หนองคาย ชมสัตตมหาสถานโบราณครบ 7 สิ่ง หนึ่งในเดียวในโลก
นาท่านเดินทางสู่วัดผาตากเสื้อ ซึ่งเป็นวัดที่มีทิวทัศน์สวยงาม มองจากผาลงมามองเห็นความ
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17.00 น.

วันที่สอง
06.00 น.
07.00 น.
08.00 น.

11.00 น.
12.00 น.
14.00 น.
16.30 น.
17.00 น.
18.00 น.

วันที่สาม
05.30 น.
08.30 น.

เป็นอยู่ของชาวไทยลาว ช่วงฤดูหนาวท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับเกร็ดพญานาคริมโขง ที่สะท้อนแสงอาทิตย์ได้
อย่างสวยงามมาก เดิมชื่อวัดถ้าพระ หลวงปู่เพชร ปะทีโป ท่านได้เดินทางมา
ปฏิบัติธรรมบริเวณถ้าพระและได้ก่อตั้งวัดผาตากเสื้อขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2477 วัดผา
ตากเสื้อเป็นวัดปฏิบัติธรรม ต่อมาได้อัญเชิญพระสารีริกธาตุมาประดิษฐานเมื่อ 2
เมษายน 2550 เป็นที่สักการะของพุทธศาสนิกชนทั่วไป
นาท่านเข้าสู่ที่พัก บ้านไม้ริมโขง รีสอร์ท หรือเทียบเท่า สัมผัสความสวยงามของ
บรรยากาศริมน้าโขง ของ “ อ.สังคม” ที่มีมนต์เสน่ห์และเงียบสงบ จึงได้ชื่อว่า “เชียงคาน 2”
รับประทานอาหารเย็น(3) ร้านอาหาร หลังอาหาร พักผ่อนตามอัธยาศัย
วัดป่าภูก้อน - พระบาทภูควายเงิน - เชียงคาน - แก่งคุดคู้ - ล่องเรือแม่น้าโขง
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า สูดอากาศบริสุทธิ์ และบรรยากาศอันเงียบสงบของ อ.สังคม
รับประทานอาหารเช้า(4) หลังอาหาร เก็บสัมภาระออกเดินทางออกเดินทางสู่ อ.เชียงคาน
พาท่านเดินทางสู่ วัดป่าภูก้อน ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูง
และป่าน้าโสม ท้องที่บ้านนาคา ตาบลบ้านก้อง อาเภอนายูง จังหวัด
อุดรธานี อันเป็นรอยต่อแผ่นดิน 3 จังหวัด คือ อุดรธานี เลย และ
หนองคาย กาเนิดขึ้นจากการดาริชอบของพุทธบริษัทสี่ ผู้ตระหนักถึง
คุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของธรรมชาติและป่าต้นน้าลาธาร
นาท่านสักการะพระพุทธบาทภูควายเงิน ที่ตั้งอยู่บนหินลับมีด ชมความสวยงามของวิวทิวทัศน์ของแม่น้าโขง
และ ฝั่งสปป.ลาว
รับประทานอาหารกลางวัน(5) ณ ร้านอาหาร หลังอาหาร ชมทัศนียภาพอันสวยงามของแก่งคุดคู้ เลือกซื้อของ
ฝากจากเชียงคาน เช่น มะพร้าวแก้ว ผ้าห่มนวม ฯลฯ
นาท่าน เข้าสู่ที่พัก ริเวอร์ไซด์เชียงคาน หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย
เชิญทุกท่านกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดศรีคุณเมือง วัดเก่าแก่ที่ผสมผสานงานศิลปะล้านนาและล้านช้างได้
อย่างสวยงาม เป็นวัดที่อยู่คู่กับ อ.เชียงคานนานนับหลายร้อยปี
พาทุกท่านล่องเรือยามเย็นชมพระอาทิตย์อัสดง ณ ริมน้าโขง ชมวิถีชีวิตสองฝากฝั่งโขง
อิสระอาหารเย็น เพื่อให้ทุกท่านได้อิสระในการท่องราตรี บนถนนริมโขง ที่เต็มไปด้วยร้านค้าเก๋ไก๋ น่ารักในแบบ
ของเชียงคาน เลือกซื้อของที่ระลึกมากมาย กับ ร้านค้าสุด Hip เช่น ร้านสะบายดีเชียงคาน ไอเดียดีดี สองผัว
เมีย ภูฝ้าย เพลินเพลิน กาแฟ๙เจริญ ร้านกระป๋อง Under+Over รักเลย ลมร้าเพย คิดถึง ณ เชียงคาน ใช่
เลย
เชียงคาน - ภูป่าเปราะ - สวนหินผางาม - อุดรธานี - กรุงเทพฯ
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า อิ่มบุญกับการใส่บาตรที่ตลาดเช้าเชียงคาน รับประทาน
อาหารเช้า (6) แบบพื้นเมือง
ออกเดินทางสู่ภูป่าเปราะ พาทุกท่านนั่งรถอีแต๊ก ขึ้นภูป่าเปาะ ชมวิวธรรมชาติ
อันสวยงามงามแบบ 360 องศา ท่านสามารถมองเห็นภูหอ ที่ว่ากันว่ามีลักษณะ
คล้ายภูเขาไฟฟูจิ ประเทศญี่ปุ่น จนท้าให้ใครต่อใครขนานนามว่าเป็นฟูจิเมืองเลย

BKK Tel:02748 6245 (auto) Fax: 027486246-7
www.twitter.com/eTravelWay
www.facebook.com/eTravelWay

tour.bkk@etravelway.com

www.etravelway.com
VS061216

www.etravelway.com/+

Page 2 of 3

Emergency call only : 0853642449

12.00 น.

14.30 น.
18.00 น.
21.40 น.
22.40 น.

บริการอาหารกลางวัน (7) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนาท่านชม วนอุทยานสวนหินผางาม หรือ คุนหมิงเมือง
เลย กลุ่มภูเขาหินปูนมากมาย มีลักษณะคล้ายเขาวงกต และมีก้อนหินรูปร่างแปลกประหลาดมากมาย เช่น เต่า
หงส์ เป็นต้น ชมเขาหินปูนที่มีลักษณะคล้ายคุนหมิงที่เมืองจีนซึงเป็นสัญลักษณ์ของวนอุทยานสวนหินผางาม
ออกเดินทางกลับสู่ สนามบินจังหวัดอุดรธานี
รับประทานอาหารเย็น(8) ณ ร้านอาหาร หลังอาหาเดินทางสู่สนามบินจังหวัดอุดรธานี
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ด้วยเที่ยวบินที่ DD9219
เดินทางถึงกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน งดแถมกระเป๋า
ผู้ใหญ่
เด็ก 3-10 ปี
พักเดี่ยว
18-20 / 25-27 ธ.ค. 59
8-10 / 15-17 / 22-24 / 29-31 ม.ค. 60
5-7 / 12-14 / 19-21 / 26-28 ก.พ. 60
5-7 / 12-14 / 19-21 / 26-28 มี.ค. 60

8,600

1,800

*** ต้องการเดินทางช่วง ศุกร์ , เสาร์ เพิ่มท่านละ 2,000 บาท ไม่ตรงช่วงเทศกาล***
อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – อุดรธานี – กรุงเทพฯ
- ค่าที่พักตามรายการ 2 คืน (ห้องละ 2 ท่าน) - ค่ารถตู้ปรับอากาศ
- ค่าอาหาร (8 มื้อ) ตามรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ตา่ งตามรายการ
- ค่าเรือล่องแม่น้าโขง
- ค่ามัคคุเทศก์และทีมงานดูแลตลอดรายการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าตักบาตรข้าวเหนียวตอนเช้า (ชุดละ 50 บาท)
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์, ค่าอาหารที่ท่านสั่งเอง
เงื่อนไขการจอง
1.กรุณาชาระค่ามัดจาทัวร์ 3,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันทาการนับจากวันจองทัวร์ พร้อมส่งสาเนาหน้าหนังสือเดินทาง(ที่ไม่หมดอายุ
ภายใน6เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย)และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2748 6246-7
2.ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วันทาการ(ในช่วงปกติ) หรือชาระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วันทาการ
(ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ชาระเงินค่ามัดจา หรือชาระไม่ครบ หรือ
เช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)
- กรณียกเลิกการเดินทาง
*หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจาแล้ว
ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 3,000 บาท
*หากแจ้งระหว่าง 15-8 วันทาการก่อนวันเดินทาง
ของสงวนสิทธิ์ คืนเงินให้กับลูกค้าจานวน 50 % ของเงินที่ท่านได้ชาระไว้แล้ว
*หากแจ้งน้อยกว่า 8 วันทาการก่อนวันเดินทาง
ขอสงวนสิทธิไ์ ม่คืนเงินใดๆทั้งสิน้ ให้กับลูกค้า
- กรณีที่มีการจองต่้ากว่า 8 คน ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้ โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชาระไว้แล้วทั้งหมด
หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขนึ้ อยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสาคัญ
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