อุดร คำชะโนด สังคม เชียงคำน 3 วัน 2 คืน
โดยสำยกำรบิน นก แอร์ (DD)
"Dream Destinations" กำลครั้งหนึ่ง...ต้องไป ดินแดนแห่งฝัน สักครั้งแล้วคุณจะหลงรัก
ป่ำคำชะโนด เที่ยวสังคม เมืองเชียงคำน ชมฟูจิเมืองไทย ล่องเรือชมอำทิตย์ตก ดูนกอำบน้ำ
** ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงสำยกำรบิน จำก NOK AIR เป็น LION AIR
หรือ AIR ASIA ทดแทน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทำงเป็นสำคัญ**
*** ต้องกำรเดินทำงช่วง ศุกร์ , เสำร์ เพิ่มท่ำนละ 2,000 บำท ไม่ตรงกับเทศกำล***
*** ค่ำทิปไกด์และคนขับรถ ท่ำนละ 300 บำท ตลอดกำรเดินทำง ***
เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำร
ทั้งหมดหลังจำกท่ำนทำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว

สรุปกำรเดินทำงโดยย่อ
วันที่1 กรุงเทพฯ(สนำมบินดอนเมือง) - อุดรธำนี - คำชะโนด - วัดพระธำตุบังพวน - วัดผำตำกเสื้อ - อ.สังคม
วันที่2 วัดป่ำภูก้อน - พระบำทภูควำยเงิน - เชียงคำน - แก่งคุดคู้ - ล่องเรือแม่น้ำโขง
วันที่3 ภูป่ำเปรำะ - สวนหินผำงำม - อุดรธำนี - กรุงเทพฯ(สนำมบินดอนเมือง)
วันแรก
04.30 น.

05.55 น.
07.00 น.

กรุงเทพฯ - อุดรธำนี - คำชะโนด - วัดพระธำตุบังพวน - วัดผำตำกเสื้อ - อ.สังคม
สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ สนามบินสนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ชั้น 3
ประตู 14 เคาน์เตอร์ สายการบินนกแอร์ เจ้าหน้าที่บริษัทพับบลิค ฮอลิเดย์คอยให้การต้อนรับและอานวยความ
สะดวกในการเช็คอิน
ออกเดินทางสู่จังหวัดอุดรธานี ด้วยเที่ยวบินที่ DD9200
ถึงสนามบินจังหวัดอุดรธานี นาท่านสมาชิกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP แวะรับประทำนอำหำรเช้ำ(1) ณ.
ห้องอำหำรโรงแรม หลังจำกนั้นออกเดินทำง
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10.00 น.

12.00 น.
13.00 น.
14.30 น.

17.00 น.

วันที่สอง
06.00 น.
07.00 น.
08.00 น.

11.00 น.
12.00 น.
14.00 น.

นาท่านเดินทางสู่อาเภอบ้านดุง ชมป่ำคำชะโนด หรือ วังนำคินทร์คำชะโนด ซึ่งเป็นป่าที่มีลักษณะเหมือนเกาะ
ขึ้นอยู่กลางทุ่งนา เต็มไปด้วยต้นชะโนด พืชจาพวกปาล์ม เรื่องราวของวังนาคินทร์คาชะโนด หรือ ป่าคาชะโนด
กลายเป็นข่าวคราวโด่งดังขึ้นมาในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2543 เมื่อปรากฏว่ามีกลุ่มบุคคลที่อ้างว่าสามารถ
บันทึกวิดีโอภาพของเปรตและรุกขเทวดาได้ที่ป่าแห่งนี้ ก่อนที่ความจะแตกว่าเป็นเรื่องหลอกลวง
แต่จากนั้น เรื่องราวความลี้ลับในป่าคาชะโนดก็กลายเป็นที่รับรู้และสนใจของคนในสังคมทั่วไป จนหนึ่งในเรื่อง
เล่าเกี่ยวกับอาถรรพ์ของสถานที่แห่งนี้ได้กลายเป็นภาพยนตร์ในปี พ.ศ. 2550 เรื่อง ผีจ้างหนัง นาแสดงโดย อชิ
ตะ ปราโมช ณ อยุธยา และภัครมัย โปรตระนันท์
รับประทำนอำหำรกลำงวัน(2) ณ.ร้ำนอำหำร
นาทานเดินทางสู่ วัดพระธำตุบังพวน ไหว้พระธาตุบังพวนพระธาตุศักดิ์สิทธิ์
คู่บ้านคู่เมืองหนองคาย ชมสัตตมหาสถานโบราณครบ 7 สิ่ง หนึ่งในเดียวในโลก
นาท่านเดินทางสู่ วัดผำตำกเสื้อ ซึ่งเป็นวัดที่มีทิวทัศน์สวยงาม มองจากผาลงมา
มองเห็นความเป็นอยู่ของชาวไทยลาว ช่วงฤดูหนาวท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับเกร็ด
พญานาคริมโขง ที่สะท้อนแสงอาทิตย์ได้อย่างสวยงามมาก เดิมชื่อวัดถ้าพระ
หลวงปู่เพชร ปะทีโป ท่านได้เดินทางมาปฏิบัติธรรมบริเวณถ้าพระและได้ก่อตั้ง
วัดผาตากเสื้อขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2477 วัดผาตากเสื้อเป็นวัดปฏิบัติธรรม ต่อมาได้
อัญเชิญพระสารีริกธาตุมาประดิษฐานเมื่อ 2 เมษายน 2550 เป็นที่สักการะของ
พุทธศาสนิกชนทั่วไป
นาท่านเข้าสู่ที่พัก บ้ำนไม้ริมโขง รีสอร์ท หรือเทียบเท่า สัมผัสความสวยงามของบรรยากาศริมน้าโขง ของ “
อ.สังคม” ที่มีมนต์เสน่ห์และเงียบสงบ จึงได้ชื่อว่ำ “เชียงคำน 2” รับประทำนอำหำรเย็น(3) ร้ำนอำหำร
หลังอาหาร พักผ่อนตามอัธยาศัย
วัดป่ำภูก้อน - พระบำทภูควำยเงิน - เชียงคำน - แก่งคุดคู้ - ล่องเรือแม่น้ำโขง
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า สูดอากาศบริสุทธิ์ และบรรยากาศอันเงียบสงบของ อ.สังคม
รับประทำนอำหำรเช้ำ(4) หลังอาหาร เก็บสัมภาระออกเดินทางออกเดินทางสู่ อ.เชียงคาน
พาท่านเดินทางสู่ วัดป่ำภูก้อน ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้าโสม ท้องที่บ้านนาคา ตาบล
บ้านก้อง อาเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี อันเป็นรอยต่อแผ่นดิน 3 จังหวัด
คือ อุดรธานี เลย และหนองคาย กาเนิดขึ้นจากการดาริชอบของพุทธ
บริษัทสี่ ผู้ตระหนักถึงคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของธรรมชาติและป่าต้น
น้าลาธาร ซึ่งกาลังถูกทาลาย
นาท่านสักการะ พระพุทธบำทภูควำยเงิน ที่ตั้งอยู่บนหินลับมีด ชม
ความสวยงามของวิวทิวทัศน์ของแม่น้าโขง และ ฝั่งสปป.ลาว
รับประทำนอำหำรกลำงวัน(5) ณ ร้านอาหาร หลังอาหาร ชมทัศนียภาพอันสวยงามของแก่งคุดคู้ เลือกซื้อของ
ฝากจากเชียงคาน เช่น มะพร้าวแก้ว
นาท่าน เข้าสู่ที่พัก ริเวอร์ไซด์เชียงคำน หรือเทียบเท่ำ พักผ่อนตามอัธยาศัย
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16.30 น.
17.00 น.
18.00 น.

วันที่สำม
05.30 น.
08.30 น.

12.00 น.

14.30 น.
18.00 น.
19.30 น.
21.40 น.
22.40 น.

เชิญทุกท่านกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดศรีคุณเมือง วัดเก่าแก่ที่ผสมผสานงานศิลปะล้านนาและล้านช้างได้
อย่างสวยงาม
พาทุกท่าน ล่องเรือยำมเย็นชมพระอำทิตย์อัสดง ณ ริมน้าโขง ชมวิถีชีวิตสองฝากฝั่งโขง ชมนกกระยางฝูงใหญ่
เล่นน้าก่อนบินกลับรัง
อิสระอำหำรเย็น เพื่อให้ทุกท่านได้อิสระในการท่องราตรี บนถนนริมโขง ที่เต็มไปด้วยร้านค้าเก๋ไก๋ น่ารักในแบบ
ของเชียงคาน เลือกซื้อของที่ระลึกมากมาย กับ ร้านค้าสุด Hip เช่น ร้ำนสะบำยดีเชียงคำน ไอเดียดีดี สองผัว
เมีย เพลินเพลิน กำแฟ๙เจริญ ร้ำนกระป๋อง Under+Over รักเลย ลมรำเพย คิดถึง ณ เชียงคำน ใช่เลย
เชียงคำน - ภูป่ำเปรำะ - สวนหินผำงำม - อุดรธำนี - กรุงเทพฯ
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า อิ่มบุญกับการใส่บาตรที่ตลาดเช้าเชียงคาน รับประทำน
อำหำรเช้ำ (6) แบบพื้นเมือง
ออกเดินทางสู่ภูป่าเปราะ พำทุกท่ำนนั่งรถอีแต๊ก ขึ้นภูป่ำเปำะ ชมวิว
ธรรมชาติอันสวยงามงามแบบ 360 องศา ท่านสามารถมองเห็นภูหอ ที่ว่ำกัน
ว่ำมีลักษณะคล้ำยภูเขำไฟฟูจิ ประเทศญี่ปุ่น จนทำให้ใครต่อใครขนำน
นำมว่ำเป็นฟูจิเมืองเลย
บริกำรอำหำรกลำงวัน (7) ณ ร้ำนอำหำร หลังอาหารนาท่านชม วนอุทยำน
สวนหินผำงำม หรือ คุนหมิงเมืองเลย กลุ่มภูเขาหินปูนมากมาย มีลักษณะ
คล้ายเขาวงกต และมีก้อนหินรูปร่างแปลกประหลาดมากมาย เช่น เต่า หงส์
เป็นต้น ชมเขาหินปูนที่มีลักษณะคล้ายคุนหมิงที่เมืองจีนซึงเป็นสัญลักษณ์ของ
วนอุทยานสวนหินผางาม
ออกเดินทางกลับสู่ สนามบินจังหวัดอุดรธานี
รับประทำนอำหำรเย็น(8) ณ ร้ำนอำหำร
เดินทางถึงสนามบินจังหวัดอุดรธานี นาท่านเช็คอินที่เค้าท์เตอร์สายการบินนกแอร์
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ด้วยเที่ยวบินที่ DD9219
เดินทางถึงกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
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อัตรำค่ำบริกำร ต่อท่ำน (งดแถมกระเป๋ำ)

ผู้ใหญ่/เด็ก

พักเดี่ยว

26-28 พ.ค.62
2-4 / 9-11 / 23-25 มิ.ย.62
7-9 / 21-23 ก.ค.62
9,999
1,800
4-6 / 18-20 / 25-27 ส.ค.62
1-3 / 15-17 / 22-24 ก.ย.62
คำแนะนำ สาหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จาเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการ
เดินทางรูปแบบอื่นๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ
หรือซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และตารางเวลาการ
เดินทางของทัวร์ที่ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นการป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับท่านใน
ภายหลัง
ทั้งนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าวมายัง
สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ
** ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงสำยกำรบิน จำก NOK AIR เป็น LION AIR
หรือ AIR ASIA ทดแทน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทำงเป็นสำคัญ**
อัตรำค่ำบริกำร
*** ต้องกำรเดินทำงช่วง ศุกร์ , เสำร์ เพิ่มท่ำนละ 2,000 บำท***
อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม - ค่ำตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ - อุดรธำนี - กรุงเทพฯ
- ค่าที่พักตามรายการ 2 คืน (ห้องละ 2 ท่าน)
- ค่ารถตู้ปรับอากาศ
- ค่าอาหาร (8 มื้อ) ตามรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างตามรายการ
- ค่าเรือล่องแม่น้าโขง
- ค่ามัคคุเทศก์
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท
อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม - ค่าตักบาตรข้าวเหนียวตอนเช้า (ชุดละ 50 บาท)
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ,ค่าซักรีด ,ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์
ค่าอาหารที่ท่านสั่งเอง
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำร
ทั้งหมดหลังจำกท่ำนทำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว

BKK Tel : 0 2116 6395(auto)Fax : 0 2116 6423
LINE ID : @etravelway | @etravelway.fire
www.facebook.com/eTravelWay

tour.bkk@etravelway.com

www.etravelway.com
VS030519

www.etravelway.com/+

Page 4 of 5

Emergency call only : 0853642449

เงื่อนไขกำรชำระค่ำบริกำร
1. กรุณาชาระค่ามัดจาทัวร์ 5,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันทาการนับจากวันจอง พร้อมส่งสาเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่
หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้
ที่ Fax 0 2116 6423
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วันทาการ (ในช่วงปกติ) หรือชาระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 26
วันทาการ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ชาระเงินค่ามัด
จา หรือชาระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการ
เดินทาง)

* กรณีจองทัวร์ล่วงหน้ำน้อยกว่ำ 20 วันทำกำร โปรดชำระค่ำทัวร์ยอดเต็มจำนวน
กรณียกเลิกกำรเดินทำง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจาแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 3,000 บาท หากแจ้ง
ระหว่าง 15-8 วันทาการ ก่อนวันเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจานวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชาระไว้แล้ว
หากแจ้งน้อยกว่า 8 วันทาการ ก่อนวันเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า
กรณีที่มีกำรจองต่ำกว่ำ 8 ท่ำน บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชาระไว้แล้วทั้งหมด
หมำยเหตุ
โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของ
ท่านเป็นสาคัญ
*** ค่ำทิปไกด์และคนขับรถ ท่ำนละ 300 บำท ตลอดกำรเดินทำง ***
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