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Tour Code : TMUTH-BS002 
 

รืน่รมย.์.ชมดอกไม ้
ทะเลบวัแดง-อดุรธานี 4 วนั 2 คืน 

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

 

เดนิทางโดย รถตูป้รบัอากาศ 9 ทีน่ั่ง 

พัก โรงแรม จ.อุดรธานี 2คนื 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

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

29 ธนัวาคม 2562– 01 มกราคม 2563 (เทศกาลปีใหม)่,02-05 มกราคม 2563 7,900.- 
09-12,16-19,23-26,30 มกราคม 2563 – 02 กมุภาพันธ ์2563 7,300.- 

07-09(วันมาฆบชูา),13-16,20-23 กมุภาพันธ,์27 กมุภาพันธ ์- 01 มนีาคม 2563 7,300.- 
วันแรกของการเดนิทาง       
กรุงเทพฯ-อุดรธาน ี

20.30 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนั ณ จุดนัดหมาย สถานนบีรกิารน ้ามนั ปตท.(ร.1 รอ.) ถนนวภิาวด ีตดิกบัสนามกฬีา 

กองทพับก ตรงขา้ม ม.หอการคา้ เจา้หนา้ทีม่ัคคเุทศก ์ ใหก้ารตอ้นรับทา่นและคอยอ านวยความสะดวก 

21.00 น. ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหนา้สู่ จังหวัดอุดรธานี โดยรถตูป้รับอากาศ 9 ที่น่ัง บรกิารท่านดว้ย

เครือ่งดืม่บนรถ แลว้เชญิทา่นพักผ่อยบนรถตามอัธยาศยั 

วันทีส่องของการเดนิทาง     

วัดป่าภกูอ้น-พระพุทธไสยาสนห์นิออ่นขาว-อุทยานภพูระบาท-หอนางอุสา-ผา้ไหมบา้นนาขา่ 

เชา้ รุ่งอรุณที ่จังหวัดอุดรธานี บรกิารอาหารเชา้(1) ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่อ าเภอนายูง 

10.00 น. เขา้ชม วัดป่าภกูอ้น พุทธอุทยานทีส่ าคญัทางภาคอสีาน ชมพระวหิารทีส่วยสดงดงาม ตดิตาตรงึใจเป็น 

อย่างยิง่ ภายในประดษิฐาน พระพุทธไสยาสนโ์ลกนาถศาสดามหามุณี  ทีม่พีุทธลกัษณะทีง่ดงามวจิติร 

แกะสลกัดว้ยหนิอ่อนสขีาว จากประเทศอติาล ีมคีวามยาวถงึ 20 เมตร ถอืไดว้่าเป็นเอกลกัษณ์ทางพุทธ 

ศลิป์แห่งสมัยรัชกาลที ่9 โดยเฉพาะ  ใหท้า่นไดส้กัการะเพือ่ความเป็นสริมิงคล จนถงึเวลานัดหมาย 

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน(2) ทีร่า้นอาหาร อ.บา้นผอื 

13.30 น. น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่อุทยานแห่งชาตภิพูระบาท  ทีป่รากฏร่องรอยทางวัฒนธรรมของมนุษย ์มาตัง้แต ่

สมัยกอ่นประวัตศิาสตร ์ราว 2,000-3,000 ปี มคีวามเกีย่วโยงกนักบันทิานพืน้บา้น “นางอุษาและทา้วบา 
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รส”  ชมโบราณสถานตามเหตกุารณ์ตา่ง ๆ อาท ิหอนางอุสา คอกมา้ทา้วบารส วัดพ่อตา วัดลกูเขย 

หบีศพนางอุษา และยังมภีาพเขยีนส ีทีป่รากฏทีถ่ ้าวัว ถ ้าคน สมัยกอ่นประวัตศิาสตร ์ 

15.30 น. น าทา่นเดนิทางกลบัสู ่อุดรธานี แวะ บา้นนาขา่ แหล่งหัตถกรรมทีท่ีช่ ือ่ของอุดรธานี ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้

ผา้ไหมคณุภาพดจีากแหลง่ผลติ ทีม่มีากมายใหท้า่นเลอืก 

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

ปางมารวชิยั (หลวงพ่อพระพุทธรัศม)ี อายุกว่า 600 ปี และกราบสิง่ศกัด ิส์ทิธิอ์ืน่ๆภายในวัด 

ค า่ บรกิารอาหารค า่(3) ทีร่า้นอาหาร อิม่อร่อยกบัอาหารเวยีดนามทีข่ ึน้ชือ่  

19.00 น. เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม เพรสซเิดน้ท ์อุดรธานี หรอืเทยีบเทา่ เชค็อนิเขา้สูท่ีพ่ัก พักผ่อนยามค า่คนื  

ทีพ่ัก โรงแรม เพรสซเิดน้ท ์อุดรธานี หรอืเทยีบเทา่ 

วันทีส่ามของการเดนิทาง       

หลวงพ่อพระใส-ตลาดทา่เสด็จ-กรมหลวงประจกัษ์ฯ-ศาลหลกัเมอืง-ศาลเจา้ปู่ ย่า-ศนูยว์ัฒนธรรมไทยจนี 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้(4) ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่จังหวัดหนองคาย  

09.00 น. เดนิทางถงึ วัดโพธิช์ัย น าท่านกราบสักการะ หลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมืองของจังหวัด

หนองคาย ที่มีประวัตคิวามเป็นมาที่น่าสนใจและน่าอัศจรรย์ยิง่นัก และเป็นที่เคารพนับถือของชาว

หนองคาย เพือ่ความเป็นสริมิงคล 

10.00 น. น าทา่นสู ่ตลาดทา่เสด็จ รมิแม่น ้าโขง ใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่ชมววิของแม่น ้าโขงและประเทศลาว ถ่ายรูปเป็น

ทีร่ะลกึ บรเิวณป้ายพญานาค “ตลาดท่าเสด็จ สดุเขตแดนทีห่นองคาย”  และเลอืกซือ้สนิคา้ทีต่ลาดท่า

เสด็จ บรเิวณ ณ ตลาดทา่เรอื ซึง่เป็นอาคารเกา่ทีถ่กูอนุรักษ์ไว ้ซ ึง่มสีนิคา้ตา่งๆมากมาย ผา้พืน้เมือง และ

สนิคา้พืน้เมอืง มุมถา่ยรูปเก๋ๆ  และเชญิทา่นเดนิเลอืกซือ้ในตลาดตามอสิระ จนถงึเวลานัดหมาย  

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน(5) ทีร่า้นอาหาร  

13.00 น. น าทา่นเดนิทางกลบัสู ่จังหวัดอุดรธานี 

14.00 น. สกัการะ อนุสาวรีย์พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมหลวงประจักษ์ศลิปาคม ผูร้เิร ิม่การต่อตัง้ จังหวัดอุดรธานี 

นับเป็นรากฐานความเจรญิรุ่งเรอืงของจังหวัดในปัจจุบัน พระเกยีรตคิุณและพระกรุณาธคิุณทีไ่ดท้รงมีต่อ

ชาวเมอืงอุดรธานี ใหท้า่นขอพร “เกีย่วกบัความเจรญิรุ่งเรอืงทางดา้นการงาน” 

14.30 น. น าทา่นสกัการะ ศาลหลกัเมอืงอดุรธานี อกีสถานทีท่ีไ่ม่ควนพลาดในการเยอืนอุดรธานี ถอืว่าเป็นหนึง่ใน

สถานทีศ่กุด ิส์ทิธิข์องเมอืงอุดรธาน ี

15.30 น. จากนั้นน าท่าน ไหว ้ศาลเจา้ปู่ -ย่า สถานที่ศักด ิส์ทิธิท์ี่ชาวอุดรนับถือ ตัง้อยู่รมิหนองบัว แลว้น าท่านสู ่

ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน จังหวัดอุดรธานี ชมพพิธิภัณฑท์ี่บอกเล่าเรื่องราวของคนไทยเชือ้สายจีนใน

จังหวัดอุดรธานี และเรือ่งราวของนักปราชญผ์ูย้ ิง่ใหญ่ “ขงจื้อ” ภายในมีสวนทีร่่มรื่นดว้ยการตกแต่งแบบ

จนี บ่อปลาคราฟจักรพรรดขินาดใหญ่  

ค า่ บรกิารอาหารค า่(6) ทีร่า้นอาหาร แลว้กลบัเขา้สูท่ีพ่ัก พักผ่อนยามค า่คนื  

ทีพ่ัก โรงแรม เพรสซเิดน้ท ์อุดรธานี หรอืเทยีบเทา่ 

วันทีส่ ีข่องการเดนิทาง       

กมุภวาปี-หนองหาน-ลอ่งเรอืชมทะเลบัวแดง-ขอนแกน่-สระบุร-ีกรุงเทพฯ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้(7) ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 

07.30 น. น าทา่นเดนิทางสู ่บา้นเดยีม อ.กมุภวาปี 

08.30 น. เดนิทางถงึ ทา่เรอืบา้นเดยีม อ.กมุภวาปี น าทา่นลงเรอืทอ้งแบน(ล าละ 8-10 ทา่น) ลอ่งบงึหนองหาน ชม

ดอกบัวแดง ในบงึน ้าจดืธรรมชาตทิีพ่รอ้มใจกนับานสะพรั่งเต็มบงึหนองหาน สดุลูกหูลูกตา เป็นทีม่าของ

ค าว่า “ทะเลบัวแดง” เป็นภาพทีน่่าประทบัใจยิง่นัก ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพเป็นทีร่ะลกึ ระหว่างการลอ่งเรอื 

ชว่งเวลาในการชม เวลา 07.00 – 10.00 น. เป็นชว่งเวลาทีด่ทีีส่ดุ  

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน(8) ทีร่า้นอาหาร 

13.30 น. น าทา่นเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ แวะใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝากที ่มวกเหล็ก อาท ิกระหรีพ่ับทีข่ ึน้ชือ่  

เย็น บรกิารอาหารค า่(9) ทีร่า้นอาหาร อ าเภอปากชอ่ง 

22.30 น. เดนิทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มกบัภาพความประทบัใจ 
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อตัราคา่บรกิารทวัร ์

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่ราคา
ทา่นละ (พัก

หอ้งละ 2 ทา่น) 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พักกับ
ผูใ้หญ ่1 

ทา่น 

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พักกับ
ผูใ้หญ ่2 

ทา่น (มเีตยีง
เสรมิ) 

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พัก
กับผูใ้หญ่ 2 

ทา่น (ไมม่ี
เตยีงเสรมิ) 

ผูใ้หญ ่พัก
หอ้งเดีย่ว 
(เพิม่ทา่น

ละ) 

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

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

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

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

29 ธันวาคม 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 กมุภาพันธ ์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 กมุภาพันธ ์- 01 มนีาคม 2563 7,300.- 7,300.- 6,800.- 6,500.- 1,200.- 

หมายเหต ุ  เดนิทางโดยตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง  

สิง่ทีค่วรน าตดิตวั 

1.ยารักษาโรคประจ าตวั,ชดุทีส่วมใสส่บาย,ชดุสภุาพส าหรับการเขา้ชมวัด,รองเทา้ทีส่วมใสส่บาย 

2.กลอ้งถา่ยรูป, โทรศพัทม์อืถอื, แบตส ารอง, ทีช่ารต์โทรศพัท,์ อุปกรณก์นัแดด, ร่มพบั, เสือ้กนัหนาว, ผา้พันคอ 

3.ของใชส้ว่นตวัทา่น อาท ิแปรงสฟัีน, ยาสฟัีน, แชมพูสระผม, ครมีตา่งๆ(ส าหรับรายการทวัรท์ีม่กีารคา้งคนื) 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีร้วม 

1.คา่รถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง ทอ่งเทีย่วตามรายการ  

2.คา่โรงแรมทีพ่ัก 2 คนื ตามทีร่ะบุในรายการหรือเทยีบเทา่ (พักหอ้งละ 2-3 ทา่น) 

3.คา่อาหาร 10 มือ้ ตามทีร่ะบุในรายการทวัร ์

4.คา่ธรรมเนียมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ตามทีร่ะบุในรายการทวัร ์

5.คา่พาหนะทอ้งถิน่(ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุในรายการทวัร ์

6.คา่เครือ่งดืม่และของขบเคีย้ว บรกิารบนรถในระหวา่งการเดนิทาง 

7.คา่มัคคเุทศก ์ทีค่อยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

8.คา่ประกนัอุบัตเิหตใุนระหว่างการเดนิทาง 

   (คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 2,000,000 บาท , คา่รกัษาพยาบาลในกรณีทีเ่กดิ 

   จากอุบัตเิหต ุวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม ์

9.คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีไ้มร่วม 

1.ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาท ิค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิม่ต่างหาก,ค่ารักษา 

พยาบาล(ในกรณีทีเ่กดิจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 

2.คา่อาหารมือ้ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการทวัร(์มือ้ทีท่านอสิระ),คา่โทรศพัทแ์ละคา่เครือ่งดืม่มนิบิารใ์นหอ้งพักโรงแรม 

3.คา่ใชจ้่ายทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว ทีเ่กดิจากผูเ้ดนิทางเอง 

4.คา่ธรรมเนียมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ส าหรับชาวตา่งชาตทิีต่อ้งช าระเพิม่ อาท ิคา่ธรรมเนียมอุทยานแห่งชาต ิ

5.คา่ทปิมัคคเุทศก ์และพนักงานขบัรถ อันเห็นสมควรดว้ยน ้าใจของทา่น 

การจองทวัรแ์ละส ารองทีน่ ัง่ 

1.กรุณาแจง้ชือ่-นามสกลุ, ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง ส าหรบัออกใบแจง้หนี้และใบรับเงนิของทา่น  

2.ช าระมัดจ าทวัร ์ทา่นละ 2,000 บาท เพื่อเป็นการยืนยันการจองจงึจะถอืว่าไดท้ าการส ารองทีน่ั่งเสร็จสมบูรณ์ โดย

การโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบรษัิทฯ 
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3.ช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนการเดนิทางอย่างนอ้ย 15 วัน มิฉะนั้นทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านยกเลกิทัวร์โดย

อัตโนมัต ิและไม่สามารถเรยีกรอ้งเงนิคา่มัดจ าคนืได ้ 

4.กรุณาสง่ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง ใหท้างบรษัิทฯ ก่อนการเดนิทาง 15 วัน เพื่อใช ้

ส าหรับการใสช่ือ่ตัว๋เครือ่งบนิ(ส าหรับทวัรเ์ครือ่งบนิ) และการท าเอกสารประกนัอุบัตเิหตรุะหว่างการเดนิทาง 

การยกเลกิการเดนิทาง 

1.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน  ทางบรษัิทฯจะคนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

2.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน  ทางบรษัิทฯ จะเก็บคา่มัดจ าทวัร ์

3.แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 14 วนักอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะเก็บคา่ใชจ้่าย เต็มจ านวนของราคาทวัร ์

4.การไม่มาช าระเงนิคา่ทวัรต์ามทีก่ าหนด  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมัดจ าทวัรท์ัง้หมด  

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นรายละเอยีดทุกขอ้หมายเหต ุ

1.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรือยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ีผูร้่วมเดนิทางไม่ถงึ

ตามทีก่ าหนดไว ้ 

2.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่ทวัร ์หากมกีารปรับราคาค่าน ้ามันขึน้ ก่อนการเดนิทาง หรือมีการปรับ   

ราคาคา่น ้ามันและภาษีน ้ามัน(กรณีเดนิทางโดยเครือ่งบนิ) 

3.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่วหรอืบางประการ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ เพื่อ   

ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทัง้นี้โดยค านึงถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็น   

ส าคัญ หรือเกดิเหตุสุดวสิัยจนไม่สามารถแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สญูเสยี หรือไดร้ับ   

บาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของมัคคเุทศกห์รอืหัวหนา้ทวัร์ 

4.ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การ

สญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอุบัตเิหตตุา่งๆ 

5.ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิการสญูหายสิง่ของทีม่ีค่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู ้

เดนิทาง,เกดิการโจรกรรม,อุบัตเิหตจุากความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 

6.เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่าน   

ละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

7.เมือ่ทา่นตกลงช าระคา่มัดจ าหรอืช าระคา่ทวัรท์ัง้หมด กบัทางบรษัิทฯแลว้ ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นรับทราบและยอมรับ   

เงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมายเหตทุัง้หมดทกุขอ้แลว้ 

 
 


