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รื่นรมย.์.ชมดอกไม ้
ทะเลบวัแดง-อดุรธานี 4 วนั 2 คืน 

วดัป่าภกูอ้น-พระพทุธไสยาสนหิ์นอ่อน-อทุยานภพูระบาท-หอนางอษุา-ตลาดผา้นาข่า 
หลวงพ่อพระใส-ตลาดท่าเสด็จ-วดัโพธ์ิสมภรณ-์ศนูยว์ฒันธรรมไทยจีน-ชมทะเลบวัแดง 

 

เดนิทางโดย รถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง 

พัก โรงแรม จ.อุดรธานี 2คนื 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

วันทีเ่ดนิทาง  
05-08(วันคลา้ยวันพระบรมราชสมภพ ร.9),12-15,19-22,26-29 ธันวาคม 2562 7,300.- 

29 ธันวาคม 2562– 01 มกราคม 2563 (เทศกาลปีใหม่),02-05 มกราคม 2563 7,900.- 
09-12,16-19,23-26,30 มกราคม 2563 – 02 กมุภาพันธ ์2563 7,300.- 
07-09(วันมาฆบูชา),13-16,20-23 กมุภาพันธ,์27 กมุภาพันธ ์- 01 มนีาคม 2563 7,300.- 
วันแรกของการเดนิทาง       
กรุงเทพฯ-อุดรธานี 

20.30 น. คณะเดนิทางพรอ้มกัน ณ จุดนัดหมาย สถานนีบรกิารน ้ามัน ปตท.(ร.1 รอ.) ถนนวภิาวด ีตดิกับสนามกฬีา 

กองทัพบก ตรงขา้ม ม.หอการคา้ เจา้หนา้ทีม่ัคคุเทศก ์ ใหก้ารตอ้นรับท่านและคอยอ านวยความสะดวก 

21.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหนา้สู่ จังหวัดอุดรธานี โดยรถตูป้รับอากาศ 9 ที่น่ัง บริการท่านดว้ย

เครือ่งดืม่บนรถ แลว้เชญิท่านพักผ่อยบนรถตามอัธยาศัย 

วันทีส่องของการเดนิทาง     

วัดป่าภูกอ้น-พระพุทธไสยาสนห์นิอ่อนขาว-อุทยานภูพระบาท-หอนางอุสา-ผา้ไหมบา้นนาขา่ 

เชา้ รุ่งอรุณที ่จงัหวัดอุดรธานี บรกิารอาหารเชา้(1) ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น. น าท่านเดนิทางสู ่อ าเภอนายูง 

10.00 น. เขา้ชม วัดป่าภูกอ้น พุทธอุทยานทีส่ าคัญทางภาคอสีาน ชมพระวหิารทีส่วยสดงดงาม ตดิตาตรงึใจเป็น 

อย่างยิง่ ภายในประดษิฐาน พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุณี  ทีม่พีุทธลักษณะทีง่ดงามวจิติร 
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แกะสลักดว้ยหนิอ่อนสขีาว จากประเทศอติาล ีมคีวามยาวถงึ 20 เมตร ถอืไดว่้าเป็นเอกลักษณ์ทางพุทธ 

ศลิป์แห่งสมัยรัชกาลที ่9 โดยเฉพาะ  ใหท้่านไดส้ักการะเพือ่ความเป็นสริมิงคล จนถงึเวลานัดหมาย 

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน(2) ทีร่า้นอาหาร อ.บา้นผอื 

13.30 น. น าท่านเดนิทางเขา้สู ่อุทยานแห่งชาตภิูพระบาท  ทีป่รากฏร่องรอยทางวัฒนธรรมของมนุษย ์มาตัง้แต่ 

สมัยกอ่นประวัตศิาสตร ์ราว 2,000-3,000 ปี มคีวามเกีย่วโยงกันกับนทิานพืน้บา้น “นางอุษาและทา้วบา 

รส”  ชมโบราณสถานตามเหตุการณ์ต่าง ๆ อาท ิหอนางอุสา คอกมา้ทา้วบารส วัดพ่อตา วัดลูกเขย 

หบีศพนางอุษา และยังมภีาพเขยีนส ีทีป่รากฏทีถ่ ้าวัว ถ ้าคน สมัยกอ่นประวัตศิาสตร ์ 

15.30 น. น าท่านเดนิทางกลับสู ่อุดรธานี แวะ บา้นนาข่า แหล่งหัตถกรรมทีท่ี่ชือ่ของอุดรธานี ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้

ผา้ไหมคุณภาพดจีากแหล่งผลติ ทีม่มีากมายใหท้่านเลอืก 

16.30 น. น าท่านสู ่วัดโพธสิมภรณ์ พระอารามหลวงทีส่ าคัญ น าท่านชม พระพุทธรูปทองส ารดิ เป็นพระพุทธรูปปาง

มารวชิัย (หลวงพ่อพระพุทธรัศม)ี อายุกว่า 600 ปี และกราบสิง่ศักดิส์ทิธิอ์ืน่ๆภายในวัด 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า(3) ทีร่า้นอาหาร อิม่อร่อยกับอาหารเวยีดนามทีข่ึน้ชือ่  

19.00 น. เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม เพรสซเิดน้ท ์อุดรธานี หรอืเทยีบเท่า เช็คอนิเขา้สูท่ีพ่ัก พักผ่อนยามค ่าคนื  

ทีพ่ัก โรงแรม เพรสซเิดน้ท ์อุดรธานี หรอืเทยีบเท่า 

วันทีส่ามของการเดนิทาง       

หลวงพ่อพระใส-ตลาดท่าเสด็จ-กรมหลวงประจักษ์ฯ-ศาลหลักเมอืง-ศาลเจา้ปู่ ย่า-ศูนยวั์ฒนธรรมไทยจนี 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้(4) ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น. น าท่านเดนิทางสู ่จังหวัดหนองคาย  

09.00 น. เดินทางถึง วัดโพธิ์ชัย น าท่านกราบสักการะ หลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมืองของจังหวัด

หนองคาย ที่มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจและน่าอัศจรรย์ยิ่งนัก และเป็นที่เคารพนับถือของชาว

หนองคาย เพือ่ความเป็นสริมิงคล 

10.00 น. น าท่านสู ่ตลาดท่าเสด็จ รมิแม่น ้าโขง ใหท้่านไดเ้ดนิเล่นชมววิของแม่น ้าโขงและประเทศลาว ถ่ายรูปเป็น

ที่ระลกึ บรเิวณป้ายพญานาค “ตลาดท่าเสด็จ สุดเขตแดนที่หนองคาย”  และเลือกซือ้สนิคา้ที่ตลาดท่า

เสด็จ บรเิวณ ณ ตลาดท่าเรอื ซึง่เป็นอาคารเกา่ทีถู่กอนุรักษ์ไว ้ซึง่มสีนิคา้ต่างๆมากมาย ผา้พืน้เมอืง และ

สนิคา้พืน้เมอืง มุมถ่ายรูปเก๋ๆ  และเชญิท่านเดนิเลอืกซือ้ในตลาดตามอสิระ จนถงึเวลานัดหมาย  

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน(5) ทีร่า้นอาหาร  

13.00 น. น าท่านเดนิทางกลับสู ่จังหวัดอุดรธานี 

14.00 น. สักการะ อนุสาวรีย์พระเจา้บรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศลิปาคม ผูร้เิร ิม่การต่อตัง้ จังหวัดอุดรธานี 

นับเป็นรากฐานความเจรญิรุ่งเรอืงของจังหวัดในปัจจุบัน พระเกยีรตคุิณและพระกรุณาธคุิณที่ไดท้รงมต่ีอ

ชาวเมอืงอุดรธานี ใหท้่านขอพร “เกีย่วกับความเจรญิรุ่งเรอืงทางดา้นการงาน” 

14.30 น. น าท่านสักการะ ศาลหลักเมอืงอุดรธานี อกีสถานทีท่ีไ่ม่ควนพลาดในการเยอืนอุดรธานี ถอืว่าเป็นหนึง่ใน

สถานทีศุ่กดิส์ทิธิข์องเมอืงอุดรธานี 

15.30 น. จากนัน้น าท่าน ไหว ้ศาลเจา้ปู่ -ย่า สถานทีศั่กดิส์ทิธิท์ีช่าวอุดรนับถอื ตัง้อยู่รมิหนองบัว แลว้น าท่านสู ่ศูนย์

วัฒนธรรมไทย-จีน จังหวัดอุดรธานี ชมพพิธิภัณฑท์ี่บอกเล่าเรื่องราวของคนไทยเชือ้สายจีนในจังหวัด

อุดรธานี และเรื่องราวของนักปราชญ์ผูย้ ิง่ใหญ่ “ขงจื้อ” ภายในมีสวนทีร่่มรืน่ดว้ยการตกแต่งแบบจนี บ่อ

ปลาคราฟจักรพรรดขินาดใหญ่  

ค ่า บรกิารอาหารค ่า(6) ทีร่า้นอาหาร แลว้กลับเขา้สูท่ีพ่ัก พักผ่อนยามค ่าคนื  

ทีพ่ัก โรงแรม เพรสซเิดน้ท ์อุดรธานี หรอืเทยีบเท่า 

วันทีส่ีข่องการเดนิทาง       

กมุภวาปี-หนองหาน-ล่องเรอืชมทะเลบัวแดง-ขอนแกน่-สระบุร-ีกรุงเทพฯ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้(7) ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 

07.30 น. น าท่านเดนิทางสู ่บา้นเดยีม อ.กมุภวาปี 
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08.30 น. เดนิทางถงึ ท่าเรอืบา้นเดยีม อ.กมุภวาปี น าท่านลงเรอืทอ้งแบน(ล าละ 8-10 ท่าน) ล่องบงึหนองหาน ชม

ดอกบัวแดง ในบงึน ้าจดืธรรมชาตทิีพ่รอ้มใจกันบานสะพรั่งเต็มบงึหนองหาน สดุลูกหูลูกตา เป็นทีม่าของ

ค าว่า “ทะเลบัวแดง” เป็นภาพทีน่่าประทับใจยิง่นัก ใหท้่านไดเ้ก็บภาพเป็นทีร่ะลกึ ระหว่างการล่องเรอื 

ชว่งเวลาในการชม เวลา 07.00 – 10.00 น. เป็นชว่งเวลาทีด่ทีีส่ดุ  

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน(8) ทีร่า้นอาหาร 

13.30 น. น าท่านเดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ แวะใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของฝากที ่มวกเหล็ก อาท ิกระหรีพ่ับทีข่ึน้ชือ่  

เย็น บรกิารอาหารค ่า(9) ทีร่า้นอาหาร อ าเภอปากชอ่ง 

22.30 น. เดนิทางกลับถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มกับภาพความประทับใจ 

 
 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ ราคา
ท่านละ (พัก

หอ้งละ 2 ท่าน) 

เด็กไม่เกนิ 
12 ปี พักกับ
ผูใ้หญ่ 1 
ท่าน 

เด็กไม่เกนิ 
12 ปี พักกับ
ผูใ้หญ่ 2 

ท่าน (มเีตยีง
เสรมิ) 

เด็กไม่เกนิ 
12 ปี พัก
กับผูใ้หญ่ 2 
ท่าน (ไม่มี
เตยีงเสรมิ) 

ผูใ้หญ่ พัก
หอ้งเดีย่ว 
(เพิม่ท่าน

ละ) 

05-08 ธนัวาคม 2562 7,300.- 7,300.- 6,800.- 6,500.- 1,200.- 

12-15 ธนัวาคม 2562 7,300.- 7,300.- 6,800.- 6,500.- 1,200.- 

19-22 ธนัวาคม 2562 7,300.- 7,300.- 6,800.- 6,500.- 1,200.- 

26-29 ธนัวาคม 2562 7,300.- 7,300.- 6,800.- 6,500.- 1,200.- 

29 ธนัวาคม 2562– 01 มกราคม 2563 7,900.- 7,900.- 7,900.- 7,500.- 1,500.- 

02-05 มกราคม 2563 7,900.- 7,900.- 7,900.- 7,500.- 1,500.- 

09-12 มกราคม 2563 7,300.- 7,300.- 6,800.- 6,500.- 1,200.- 

16-19 มกราคม 2563 7,300.- 7,300.- 6,800.- 6,500.- 1,200.- 

23-26 มกราคม 2563 7,300.- 7,300.- 6,800.- 6,500.- 1,200.- 

30 มกราคม - 02 กมุภาพนัธ ์2563 7,300.- 7,300.- 6,800.- 6,500.- 1,200.- 

07-09 กมุภาพันธ ์2563 7,300.- 7,300.- 6,800.- 6,500.- 1,200.- 

13-16 กมุภาพันธ ์2563 7,300.- 7,300.- 6,800.- 6,500.- 1,200.- 

20-23 กมุภาพันธ ์2563 7,300.- 7,300.- 6,800.- 6,500.- 1,200.- 

27 กมุภาพนัธ ์- 01 มนีาคม 2563 7,300.- 7,300.- 6,800.- 6,500.- 1,200.- 

หมายเหตุ   เดนิทางโดยตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง  

สิง่ทีค่วรน าตดิตวั 

1.ยารักษาโรคประจ าตัว,ชดุทีส่วมใสส่บาย,ชดุสภุาพส าหรับการเขา้ชมวัด,รองเทา้ทีส่วมใสส่บาย 

2.กลอ้งถ่ายรูป, โทรศัพทม์อืถอื, แบตส ารอง, ทีช่ารต์โทรศัพท,์ อุปกรณ์กันแดด, ร่มพับ, เสือ้กันหนาว, ผา้พันคอ 

3.ของใชส้ว่นตัวท่าน อาท ิแปรงสฟัีน, ยาสฟัีน, แชมพูสระผม, ครมีต่างๆ(ส าหรับรายการทัวรท์ีม่กีารคา้งคนื) 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ีร้วม 

1.ค่ารถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง ท่องเทีย่วตามรายการ  

2.ค่าโรงแรมทีพ่ัก 2 คนื ตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเท่า (พักหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

3.ค่าอาหาร 10 มือ้ ตามทีร่ะบุในรายการทัวร ์

4.ค่าธรรมเนียมสถานทีท่่องเทีย่ว ตามทีร่ะบุในรายการทวัร์ 

5.ค่าพาหนะทอ้งถิน่(ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุในรายการทัวร ์

6.ค่าเครือ่งดืม่และของขบเคีย้ว บรกิารบนรถในระหว่างการเดนิทาง 

7.ค่ามัคคุเทศก ์ทีค่อยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

8.ค่าประกันอุบัตเิหตุในระหว่างการเดนิทาง 

   (ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีทีเ่กดิ 
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   จากอุบัตเิหตุ วงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม ์

9.ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ีไ้มร่วม 

1.ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มต่างหาก,ค่ารักษา 

พยาบาล(ในกรณีทีเ่กดิจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตัว) 

2.ค่าอาหารมือ้ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการทัวร(์มือ้ทีท่านอสิระ),ค่าโทรศัพทแ์ละค่าเครือ่งดืม่มนิบิารใ์นหอ้งพักโรงแรม 

3.ค่าใชจ้่ายทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่ว ทีเ่กดิจากผูเ้ดนิทางเอง 

4.ค่าธรรมเนียมสถานทีท่่องเทีย่ว ส าหรับชาวต่างชาตทิีต่อ้งช าระเพิม่ อาท ิค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาต ิ

5.ค่าทปิมัคคุเทศก ์และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรดว้ยน ้าใจของท่าน 

การจองทวัรแ์ละส ารองทีน่ ัง่ 

1.กรุณาแจง้ชือ่-นามสกลุ, ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศัพทข์องผูจ้อง ส าหรับออกใบแจง้หน้ีและใบรับเงนิของท่าน  

2.ช าระมัดจ าทัวร ์ท่านละ 2,000 บาท เพื่อเป็นการยืนยันการจองจงึจะถือว่าไดท้ าการส ารองที่น่ังเสร็จสมบูรณ์ โดย

การโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบรษัิทฯ 

3.ช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 15 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยกเลิกทัวร์โดย

อัตโนมัต ิและไม่สามารถเรยีกรอ้งเงนิค่ามัดจ าคนืได ้ 

4.กรุณาสง่ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง ใหท้างบรษัิทฯ กอ่นการเดนิทาง 15 วัน เพือ่ใช ้

ส าหรับการใสช่ือ่ต๋ัวเครือ่งบนิ(ส าหรับทัวรเ์ครือ่งบนิ) และการท าเอกสารประกันอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทาง 

การยกเลกิการเดนิทาง 

1.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน  ทางบรษัิทฯจะคนืค่าใชจ้่ายทัง้หมด 

2.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน  ทางบรษัิทฯ จะเก็บค่ามัดจ าทัวร ์

3.แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 14 วันก่อนการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะเก็บค่าใชจ้่าย เต็มจ านวนของราคาทัวร ์

4.การไมม่าช าระเงนิค่าทัวรต์ามทีก่ าหนด  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมัดจ าทัวรท์ัง้หมด  

หมายเหตุ : กรุณาอา่นรายละเอยีดทุกขอ้หมายเหตุ 

1.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลกิการเดินทาง ในกรณีที่มีผู ร้่วมเดนิทางไม่ถึง

ตามทีก่ าหนดไว ้ 

2.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าทัวร ์หากมีการปรับราคาค่าน ้ามันขึน้ ก่อนการเดนิทาง หรือมกีารปรับ   

ราคาค่าน ้ามันและภาษีน ้ามัน(กรณีเดนิทางโดยเครือ่งบนิ) 

3.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วหรอืบางประการ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ เพือ่   

ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทัง้น้ีโดยค านึงถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็น   

ส าคัญ หรือเกดิเหตุสุดวสิัยจนไม่สามารถแกไ้ขได ้ และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสยี หรือไดร้ับ   

บาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของมัคคุเทศกห์รอืหัวหนา้ทัวร์ 

4.ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบรษัิทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การ

สญูหาย, ความล่าชา้ หรอืจากอุบัตเิหตุต่างๆ 

5.ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิการสูญหายสิง่ของที่มีค่า อันเน่ืองมาจากความประมาทของตัวผู ้

เดนิทาง,เกดิการโจรกรรม,อุบัตเิหตุจากความประมาทของตัวนักท่องเทีย่วเอง 

6.เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่าน   

ละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจ าคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

7.เมือ่ท่านตกลงช าระค่ามัดจ าหรอืช าระค่าทัวรท์ัง้หมด กับทางบรษัิทฯแลว้ ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านรับทราบและยอมรับ   

เงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมายเหตุทัง้หมดทุกขอ้แลว้ 

 
 

http://www.goholidaytour.com/

