Tour Code : TMNKIBS17100400

ทัวรเทศกาล..ประเพณี

ชมบั้งไฟพญานาค-อุดรธานี-หนองคาย 4วัน2คืน

วัดปาภูกอน-พระไสยาสนหินออนขาว-วัดผาตากเสื้อ-ชมวิวSky Walk-ชมบั้งไฟพญานาค
หลวงพอพระใส-ศาลาแกวกู-ตลาดทาเสด็จ-ชมบั้งไฟพญานาค
เดินทางโดย รถตูปรับอากาศ 9 ที่นั่ง
พักโรงแรม จังหวัดหนองคาย 1 คืน , จังหวัดอุดรธานี 1 คืน
วันที่เดินทาง 04 - 07 ตุลาคม 2560

วันแรกของการเดินทาง
กรุงเทพฯ-อุดรธานี
วันพุธที่ 04 ตุลาคม 2560
18.30 น. คณะเดินทางพรอมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานนีบริการน้ํามัน ปตท.(ร.1 รอ.) ถนนวิภาวดี ติดกับสนามกีฬา
กองทัพบก ตรงขาม ม.หอการคา เจาหนาทีม
่ ัคคุเทศก ใหการตอนรับทานและคอยอํานวยความสะดวก
19.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุงหนาสู จังหวัดอุดรธานี โดยรถตูปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง บริการเครื่องดื่ม
บนรถ(1) แลวเชิญทานพักผอยบนรถตามอัธยาศัย
วันที่สองของการเดินทาง
วันพฤหัสบดีที่ 05 ตุลาคม 2560
อุดรธานี-วัดปาภูกอน-หนองคาย-วัดผาตากเสื้อ-ชมบั้งไฟพญานาค-หนองคาย
06.00 น. เดินทางถึง จังหวัดอุดรธานี นําทานเดินทางสู โรงแรมเพลสซิเดนท ใหทานไดทําภาระกิจสวนตัว (Day
Use)
07.00 น. บริการอาหารเชา(2) ที่หองอาหารของโรงแรม
08.30 น. นําทานเดินทาง วัดปาภูกอน พุทธอุทยานที่สําคัญทางภาคอีสาน ชมพระวิหารที่สวยสดงดงาม ติดตาตรึง
ใจเปนอยางยิ่ง ภายในประดิษฐาน พระพุทธไสยาสนโลกนาถศาสดามหามุณี ที่มีพุทธลักษณะที่งดงาม
วิ จิ ต รแกะสลั ก ด ว ยหิ นอ อ นสี ข าว จากประเทศอิ ต าลี มี ค วามยาวถึ ง สมควรแก เ วลานํ า ท า นเดิ น ทางสู
TM : ชมบั้งไฟพญานาค-อุดรธานี-หนองคาย 4วัน2คืน (รถ)

หนา 1 จาก 5

12.30 น.
14.00 น.

17.00 น.
18.00 น.
19.00 น.

จังหวัดหนองคาย
บริการอาหารกลางวัน (3) ที่ รานอาหาร
นําทานเขาสู วัดผาตากเสื้อ เดิมชื่อวัดถ้ําพระ หลวงปูเพชร ปะทีโป ทานไดเดินทางมาปฏิบัติธรรม บริเวณ
ถ้ําพระและไดกอตั้งวัดผาตากเสื้อขึ้น เมื่อป พ.ศ.2477 ตอมาไดอัญเชิญพระสารีริกธาตุมาประดิษฐานเมื่อ
2 เมษายน 2550 เป นที่ สักการะของพุท ธศาสนิ กชนทั่ว ไป เปนวัด ที่มีทิ วทัศ นส วยงามมาก สูงจาก
ระดับน้ําทะเล 550 เมตร ภายในวัดมีธรรมชาติที่สมบูรณ เปนจุดชมวิวแมน้ําโขงที่สวยที่สุดแหงหนึ่ง นํา
ทาน ใหทานไดชมวิวทิวทัศนบน “Sky Waik ทางเดินพื้นกระจกใส” แหงแรกของเมืองไทย จุดชมวิวที่ทํา
ใหเราไดเห็นวิวแมน้ําโขงแบบพาโนรามา ที่สวยงามที่สุด
เดินทางสู อ.โพนพิสัย เพื่อชมถึง ในการชมปรากฏการณธรรมชาติ “บั้งไฟพญานาค”
บริการอาหารค่ํา (4) รานอาหาร
นําทานชมปรากฏการณธรรมชาติ “บั้งไฟพญานาค” ที่เกิดขึ้นเปนประจําทุกปในชวงวันออกพรรษา วันขึ้น
๑๕ ค่ํา เดือน ๑๑ ของทุกป ซึ่งชาวบานเชื่อวาเปนลูกไฟ ที่พญานาคปลอยขึ้นจากแมน้ําโขง เพื่อถวาย
เปนพุทธบูชา และเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาค (ในแตละป ลูกไฟจะเกิดขึ้นไมเทากัน อาจจะไดเห็นมาก
หรือนอย )
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก โรงแรม หนองคายไวทโฮเทล หรือเทียบเทา พักผอนตามอัธยาศัย
โรงแรม หนองคายไวทโฮเทล หรือเทียบเทา

22.00 น.
ที่พัก
วันที่สามของการเดินทาง
วันศุกรที่ 06 ตุลาคม 2560
หนองคาย-วัดโพธิ์ชัย-ศาลาแกวกู- ตลาดทาเสด็จ-ศาลเจาปูยา-ศูนยวัฒนธรรมไทยจีน-ศาลหลักเมืองอุดรธานี
หนองประจักษศิลปาคม-เปดสันติภาพ-อุดรธานี
06.30 น. บริการอาหารเชา (5) ที่หองอาหารของโรงแรม
08.00 น. นําทาน Check Out ออกเดินทางสู วัดโพธิ์ชัย นมัสการ หลวงพอพระใส พระพุทธรูปคูบานคูเมืองของ
จังหวัดหนองคาย ที่มีประวัติความเปนมาที่นาสนใจ และเปนที่เคารพนับถือของชาวหนองคาย เพื่อความ
เปนสิริมงคล
09.00 น. จากนั้นนําทานชม ศาลาแกวกู หรือที่รูจักกันในอีกชื่อหนึ่งวา “วัดแขก” คือ สวนประติมากรรมปูนปน
ขนาดใหญ มีพื้นที่หลายสิบไร ปจจุบันอยูในความดูแลของพุทธมามกะสมาคมจังหวัดหนองคาย สถานที่
แหงนี้สรางขึ้นจากแรงบันดาลใจของ “พอปูบุญเหลือ สุรีรัตน” เมื่อราวป พ.ศ. 2521 ตามความเชื่อวา
หลักคําสอนของทุกๆ ศาสนาสามารถนํามาผสมผสานกันได
10.00 น. นํ า ท า นเดิ น ทางสู ตลาดท า เสด็ จ ให ท า นได เ ลื อ กซื้ อ ของฝากซึ่ ง มี สิ น ค า มากมายจากประเทศจี น
เครื่องใชไฟฟา และสินคาพื้นเมืองตางๆ และเชิญทานเดินชมวิวแมน้ําโขงที่อาคารศุลกากรเกา ที่อดีตเคย
เปนทาเรือเพื่อขามฝงสู สปป.ลาว ถายรูปกับปายพญานาค บริเวณตลาดทาเสด็จ
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (6)
13.00 น. จากนั้นนําทานเดินทางสู จังหวัดอุดธานี
14.00 น. นําทานเดินทางสูเดินทางสู ศาลเจาปู-ยา ศาลเจาจีนที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวอุดรนับถือ ตั้งอยูริมหนองบัว ให
ทานไดกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตางๆภายในศาลเจาปูยา เพื่อความเปนสิริมงคล และในศาลเจาปู-ยา
แหงนี้ยังเปนที่เก็บรักษามังกรทองยาวถึง 99 เมตร ซึ่งจะใชแสดงในงานทุงศรีเมืองในชวงเดือนธันวาคม
ของทุกป
16.00 น. จากนั้นนําทานสู ศูนยวัฒนธรรมไทย-จีน จังหวัดอุดรธานี ชมพิพิธภัณฑที่บอกเลาเรื่องราวของคนไทย
เชื้อสายจีนในจังหวัดอุดรธานี และเรื่องราวของนักปราชญผูยิ่งใหญ “ขงจื้อ” ภายในมีสวนที่รมรื่นดวยการ
ตกแตงแบบจีน
17.00 น. จากนั้นนําทานกราบไหว ศาลหลักเมืองอุดรธานี เสริมหลักชัยใหกับชีวิต ศาลหลักเมืองอุดรธานี หรือ
เรียกวาศาลเจาพอหลักเมื องอุดรธานี เปนศูนยรวมความเคารพและความศรั ทธา ซึ่งชาวเมืองอุดรธานี
มักจะมาสักการะบูชา ในบริเวณศาลหลักเมืองอุดรธานียังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สําคัญอื่นๆ อันเปนที่เลื่อมใส
บูชาเปนอยางสูงไดแก หลวงพอพระพุทธโพธิ์ทอง และ ทาวเวสสุวัณ ซึ่งมีความเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์
และความเปนสิริมงคลในแตละดานที่แตกตางกันไป
จากนั้นนําทานถายรูปเช็คอินกับสัญลักษณของจังหวัด ณ หนองประจักษศิลปาคม เรียกไดวาอินเทรนด
TM : ชมบั้งไฟพญานาค-อุดรธานี-หนองคาย 4วัน2คืน (รถ)

หนา 2 จาก 5

กันแบบสุด ๆ สําหรับชาวอุดรธานี หลังจากที่ นายอิทธิพนธ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
เอาเปดยักษสีเหลือง ซึ่งคลาย ๆ กับเจา "เปดสันติภาพ" ผลงานของ ฟลอเรนทจิน ฮอฟแมน ศิลปนชาว
เนเธอรแลนด สัญลักษณแหงสันติภาพ และความสามัคคี มาลอยน้ําในสวนสาธารณะหนองประจักษศิลปา
คม
18.00 น. บริการอาหารกลางวัน(7) ที่รานอาหาร
19.00 น. นําทานเดินทางเขาสูที่พัก โรงแรม เพลสซิเดนท หรือเทียบเทา พักผอนตามอัธยาศัย
ที่พัก โรงแรม เพลสซิเดนท หรือเทียบเทา
วันที่สี่ของการเดินทาง
วันเสาร ที่ 07 ตุลาคม 2560
อุดรธานี- ขอนแกน-พระธาตุแกนนคร-เลือกซื้อของฝาก-ปากชองกรุงเทพฯ
07.00 น. บริการอาหารเชา(8) ที่หองอาหารของโรงแรม
08.00 น. อํ า ลาที่ พั ก Check Out นํ า ท า นเดิ นทางสู วั ด โพธิ ส มภรณ พระอารามหลวงที่ สํ า คั ญ นํ า ท า นชม
พระพุทธรูปทองสําริด เปนพระพุทธรูปปางมารวิชัย (หลวงพอพระพุทธรัศมี) อายุกวา 600 ป และกราบ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆภายในวัด
09.00 น. เดินทางเดินทางสู จังหวัดขอนแกน
11.00 น. ถึงจังหวัดขอนแกน นําทานเขาสู วัดหนองแวง ใหทานไดสักการะ พระธาตุแกนนคร องคพระธาตุเกาชั้น
ยอดทรงเจดีย ที่มีความงดงามเปนอยางยิ่ง
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(9) ที่รานอาหาร
13.00 น. นําทานเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ แวะใหทานไดเลือกซื้อของฝากที่ขึ้นชื่อ ที่นครราชสีมา
18.00 น. บริการอาหารค่ํา(10) ที่รานครัวนานน้ํา อ.ปากชอง
22.00 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมกับภาพความประทับใจ

––––––––¯¯¯————————
อัตราคาบริการทัวร

เดินทาง 04-07 ตุลาคม 2560

ผูใหญ ราคาทานละ (พักหองละ 2-3 ทาน)
เด็กไมเกิน 10 ป พักกับผูใ หญ 1 ทาน
เด็กไมเกิน 10 ป พักกับผูใ หญ 2 ทาน มีเตียงเสริม
เด็กไมเกิน 10 ป พักกับผูใ หญ 2 ทาน ไมมีเตียงเสริม
ผูใหญ พักหองเดี่ยว ทานละ

หมายเหตุ

6,900.6,900.6,500.6,000.1,700.-

เดินทางโดยรถตูปรับอากาศ 9 ที่นั่ง

––––––––¯¯¯————————
สิ่งที่ควรนําติดตัว
1.ยารักษาโรคประจําตัว,ชุดที่สวมใสสบาย,ชุดสุภาพสําหรับการเขาชมวัด,รองเทาทีส
่ วมใสสบาย
2.กลองถายรูป,โทรศัพทมือถือ,แบตสํารอง,ทีช
่ ารตโทรศัพท,อุปกรณํกันแดด,รมพับ,เสือ
้ กันหนาว
3.ของใชสวนตัวทาน อาทิ แปรงสีฟน,ยาสีฟน,แชมพูสระผม,ครีมตางๆ(สําหรับรายการทัวรที่มีการคางคืน)

อัตราคาบริการทัวรนี้รวม
1.คารถตูปรับอากาศ 9 ที่นั่ง ทองเที่ยวตามรายการ พรอมคนขับทีช
่ ํานาญทาง
2.คาโรงแรมที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (พักหองละ 2 ทาน)
3.คาอาหาร 10 มื้อ ตามที่ระบุในรายการทัวร
4.คาธรรมเนียมสถานทีท
่ องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร
5.คาพาหนะทองถิ่น(ถามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร
6.คาเครื่องดื่มและของขบเคี้ยว บริการบนรถในระหวางการเดินทาง
TM : ชมบั้งไฟพญานาค-อุดรธานี-หนองคาย 4วัน2คืน (รถ)

หนา 3 จาก 5

7.คามัคคุเทศก ทีค
่ อยดูแลและอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
8.คาประกันอุบต
ั ิเหตุในระหวางการเดินทาง
(คาประกันอุบต
ั ิเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท , คารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิด
จากอุบัตเิ หตุ วงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม
9.ราคาคาบริการทัวร รวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม 7%

อัตราคาบริการทัวรนี้ไมรวม
1.คาใชจา ยสวนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวรที่ระบุ อาทิ คาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มตางหาก,คารักษา
พยาบาล(ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บปวยดวยโรคประจําตัว)
2.คาอาหารมือ
้ ที่ไมไดระบุไวในรายการทัวร(มื้อที่ทานอิสระ),คาโทรศัพทและคาเครื่องดื่มมินิบารในหองพักโรงแรม
3.คาใชจา ยที่มก
ี ารเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยว ทีเ่ กิดจากผูเดินทางเอง
4.คาธรรมเนียมสถานทีท
่ องเที่ยว สําหรับชาวตางชาติทต
ี่ องชําระเพิ่ม อาทิ คาธรรมเนียมอุทยานแหงชาติ
5.คาทิปมัคคุเทศก และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรดวยน้ําใจของทาน

การจองทัวรและสํารองที่นั่ง
1.เมื่อทําการจองทัวรแลว กรุณาแจงชื่อ-นามสกุล,ที่อยูแ
 ละหมายเลขโทรศัพทของผูเดินทางในการติดตอ สําหรับการ
่ เปนการยืนยันการจอง
ออกใบแจงหนี้และใบรับเงินของทาน และทําการชําระคามัดจําทัวร ทานละ 2,000 บาท เพือ
ทัวร โดยการโอนเงินเขาทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
ประเภท
ธนาคาร
สาขา
ชื่อบัญชี
หมายเลขบัญชี
บัญชี
กระแส
ธ.กสิกรไทย
ลาดพราว 25
บจก.แตงโมทัวร
045-1-12989-9
รายวัน
2.การจองทัวรและการสํารองที่นั่งบนรถจะสมบูรณ ก็ตอเมื่อมีการ วางเงินมัดจํา เขามาที่บริษัทฯ เพื่อเปนการยืนยันการ
จองทัวร จึงจะถือวาไดทาํ การจองทัวรและสํารองที่นั่งเสร็จสมบูรณ ที่นั่งจะไมถูกตัด
3.กรุณาสงสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง ใหทางบริษัทฯ กอนการเดินทาง 15 วัน เพือ
่ ใช
สําหรับการใสชอ
ื่ ตัว๋ เครื่องบิน(สําหรับทัวรเครื่องบิน) และการทําเอกสารประกันอุบต
ั ิเหตุระหวางการเดินทาง
4.การชําระคาทัวรสวนทีเ่ หลือ กรุณาชําระกอนการเดินทาง 15 วันเปนอยางนอย เนือ
่ งจากบริษัทฯตองสํารอง
คาใชจา ยตางๆ อาทิ คาโรงแรมที่พัก คารถ คาอาหารและคาใชจา ยอื่นๆ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะถือวา ทานยกเลิก
ทัวรโดยอัตโนมัติ และไมสามารถเรียกรองเงินคามัดจําคืนได

การยกเลิกการเดินทาง
1.แจงยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน
2.แจงยกเลิกกอนการเดินทาง 15-29 วัน
3.แจงยกเลิกนอยกวา 14 วันกอนการเดินทาง
4.การไมมาชําระเงินคาทัวรตามที่กาํ หนด

ทางบริษัทฯจะคืนคาใชจา ยทั้งหมด
ทางบริษัทฯ จะเก็บคามัดจําทัวร
ทางบริษัทฯ จะเก็บคาใชจา ย เต็มจํานวนของราคาทัวร
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจําทัวรทั้งหมด

หมายเหตุ กรุณาอานรายละเอียดทุกขอหมายเหตุ
1.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผรู วมเดินทางไมถึง
ตามที่กาํ หนดไว
2.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาทัวร หากมีการปรับราคาคาน้ํามันขึ้น กอนการเดินทาง หรือมีการปรับ
ราคาคาน้ํามันและภาษีน้ํามัน(กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)
3.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวหรือบางประการ โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา เพื่อ
ใหเปนไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทัง้ นี้โดยคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของทานเปน
สําคัญ หรือเกิดเหตุสุดวิสย
ั จนไมสามารถแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดรับ
บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศกหรือหัวหนาทัวร
4.ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน,เหตุการณภัยธรรมชาติ,การปฏิวต
ั ,ิ การ
ประทวง,การนัดหยุดงาน,การจลาจล,เหตุการณทางการเมือง และเหตุการณอื่นๆที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทาง
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บริษัทฯ
5.ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดการสูญหายสิ่งของทีม
่ ีคา อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู
เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อุบต
ั ิเหตุจากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง
6.เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทางพรอมคณะ ถือวาทาน
ละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืนได ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
7.เมื่อทานตกลงชําระคามัดจําหรือชําระคาทัวรทั้งหมด กับทางบริษัทฯแลว ทางบริษัทฯถือวาทานรับทราบและยอมรับ
เงื่อนไขและขอตกลงของหมายเหตุทั้งหมดทุกขอแลว

ขอมูลเพิ่มเติม
*** สําหรับรายการทัวรที่มีการพักคางคืน เนื่องจากการวางแปลนของหองพัก ในแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทํา
ใหหองพักในแตละที่ตางกัน อาทิ เชน หองพักเดี่ยว(Single) หองพักคู(Twin/Double) หรือหองพัก 3 ทาน(เสริม
เตียง) หองพักอาจจะไมติดกัน
*** การเดินทางเปนครอบครัว หากทานมาเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัวที่ตองไดรับการ
ดูแลเปนพิเศษ อาทิ นั่งรถเข็น เด็ก และผูสูงอายุ มีโรคประจํา ตัว ทานและครอบครัวตอ งใหการดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของทานเองดวย เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะจากหลายครอบครัว มัคุเทศกหรือหัวหนาทัวรตองดูแล
คณะทัวรทั้งหมด
*** ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณทานที่ไววางใจและเลือกใชการบริการทองเที่ยวของทางบริษัทฯ ในการพาทานและ
ครอบครัวเดินทางทองเที่ยวในครั้งนี้ และหวังเปนอยางยิ่งวา ทานจะไดรับความสะดวกสบายและประทับใจกับการ
บริการในครั้งนี้
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