Tour Code : TMUTHSL171230A1

อุดรธานี-หนองบัวลําภู-เชียงคาน 3วัน 2คืน
เชียงคานในสายลมหนาว ขึ้นภูทอกดูทะเลหมอก
ชิมของอรอย ปลอยใจไวที่ริมโขง
ชมทะเลบัวแดง บึงหนองหานกุมภวาป อันซีนแหงสีสันธรรมชาติสราง
เดินทางโดยสายการบินไทยไลออนแอร และ รถตูป
 รับอากาศที่จังหวัดอุดรธานี
พัก โขงอิงคานเกสตเฮาส 1 คืน และ โรงแรมเพรสซิเดนท จ.อุดรธานี 1 คืน

วันที่เดินทาง
30 ธันวาคม 2560 - 01 มกราคม 2561 (เทศกาลปใหม)
ราคาทานละ 10,900.วันแรกของการเดินทาง
วันเสาร ที่ 30 ธันวาคม 2560
สนามบินดอนเมือง-อุดรธานี-หนองบัวลําภู-วัดถ้ํากลองเพล-จ.เลย-พระใหญภูคกงิ้ว-เชียงคาน-ถนนคนเดิน
04.30 น. คณะเดินทางพรอมกันที่ ทาอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออก อาคาร 2 ชั้น 3 ทางเขาประตูที่
11-12 เคานเตอร สายการบินไทยไลออนแอร สังเกตปายตอนรับ “แตงโมทัวร” เจาหนาที่สงกรุป คอย
ตอ นรั บท านที่ห น าทางเข าเคาน เตอร เช็ คอิ น และอํา นวยความสะดวกเรื่ องบัต รโดยสารที่นั่งและโหลด
สัมภาระ
06.20 น. นําทานเดินทางสู จังหวัดอุดรธานี โดยสายการบินไทยไลออนแอร เที่ยวบินที่ SL600
07.25 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติอุดรธานี รับสัมภาระ ณ สายพานรับกระเปา มัคคุเทศกรอตอนรับทาน
ที่ประตูทางออก เปลี่ยนการเดินทางเปนรถตูปรับอากาศ 9 ที่นั่ง นําทานเดินทางสู จ.หนองบัวลําภู
บริการอาหารกเชา(1) แบบปกนิคบนรถ
08.45 น. เดิ นทางถึง วั ดถ้ํ ากลองเพล จ.หนองบัว ลํา ภู วั ดถ้ํ ากลองเพลมีลั ก ษณะเดนเป นวั ดป าที่ มีชื่ อเสียงของ
จังหวัด ตั้งอยูเชิงเขาภูพาน สันนิษฐานวาเปนวัดเกาแกสรางขึ้นในสมัยขอมเขามาครอบครองแผนดิน แต
ไมมีหลักฐานวาสรางมาตั้งแต พ.ศ.ใด ตอมาเปนวัดราง ไมมีพระภิกษุสามเณรจําพรรษา จนกระทั่งเมื่อ
พ.ศ.2501 พระอาจารยหลวงปูขาว อนาลโย พระวิปสสนากรรมฐานสายพระอาจารยมั่น ภูริทัตตะเถระ และ
TM : อุดรธานี-หนองบัวลําภู-เลย 3วัน2คืน (SL)

หนา 1 จาก 4

เปนพระสงฆตนแบบดานปฏิบัติธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(อีสาน)
เดินทางถึง จ.เลย บริการอาหารกลางวัน(2) ที่รานอาหาร
นําทานชม พระใหญภูคกงิ้ว เรียกอีกชื่อหนึ่งวา พระพุทธนวมินทรมงคลลีลาทวินคราภิรักษ ตั้งอยูที่ภูคกงิ้ว
บ า นท า ดี ห มี ตํ า บลปากตม ประดิ ษ ฐานอยู บ นเนิ น เขาบริ เ วณปากลํ า น้ํ า เหื อ งจรดกั บ แม น้ํ า โขง เป น
พระพุทธรูปปางลีลาประทาน พร หลอดวยไฟเบอรผสมเรซิ่นสีทองทั้งองค สูง 19 เมตร ตัวฐานกวาง 7.2
เมตร สร า งขึ้ นโดยกองทั พ ภาคที่ 2 และประชาชน เพื่ อ ถวายเป นพระราชกุ ศ ลแด พ ระบาทสมเด็ จ พระ
เจาอยู หัว และสมเด็จพระนางเจา พระบรม ราชินีนาถ เนื่อ งในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ครบ 6 รอบ และในมหา มงคลแหงราชพิธีราชาภิเษก ครบ 50 ป
16.00 น. นํ า ท า นเข า สู ที่ พั ก โขงอิ ง คานเกสต เ ฮ า ส หรื อ เที ยบเท า ที่ พั ก สไตล โ ฮมสเตย สุ ด เก ริม ถนนชายโขง
พักผอนตามอัธยาศัยปนจักรยานชมบรรยากาศริมน้ําโขงยามเย็น หรือเดินเลน ถนนคนเดินเชียงคาน
18.00 น. ไดเวลาอันสมควร พรอมกัน ณ จุดนัดหมาย
18.30 น. บริการอาหารค่ํา(3) ที่รานอาหาร
ที่พัก
โขงอิงคานเกสตเฮาส หรือเทียบเทา
วันที่สองของการเดินทาง
วันอาทิตย ที่ 31ธันวาคม 2560
ตักบาตรขาวเหนียว-ชมวิวภูทอก-แกงคุดคู-อุดรธานี-วัดปาภูกอน-หนองประจักษศิลปาคม
05.00 น. ตื่นรับอรุณยามเชาที่สดใส แลวเดินทางสูถนนชายโขง เพื่อรวมทําบุญตักบาตรยามเชา ที่เปนเอกลักษณ
ของชาวเชียงคาน ตักบาตรขาวเหนียว ณ ถนนชายโขง
(คาขาวเหนียวชุดละประมาณ 50-60 บาท ไมรวมอยูใ นคาบริการทัวร)
06.30 น. บริการอาหารเชา(4) ที่รานอาหาร แบบเชียงคาน
(บริการทานดวย ขาวเปยกเสน+โจกหมู+และน้ําดื่ม ทานละ 1 ชุด)
07.30 น. ขึ้นรถสองแถวทองถิ่น ขึ้นสู ภูทอก ภูเขาที่ไมสูงมากนัก เปนที่ตั้งของสถานีทวนสัญญาณทีโอที และเปน
จุดชมวิวที่สวยงามของเมืองเชียงคาน สามารถชมวิวแมน้ําโขงไดโดยรอบ
10.00 น. นําทานชม แกงคุดคู ชมแกงหินกลางลําน้ําโขง จุดชมทิวทัศนของแมน้ําโขงที่งดงามและใหทานไดเลือก
ซื้อของที่ระลึกและสินคาพื้นเมืองเปนของฝาก อาทิ ผานวมเชียงคาน, มะพราวแกว ที่เปนสินคาที่ขึ้นชื่อ
ของเชียงคาน
11.00 น. บริการอาหารกลางวัน(5) ที่รานอาหาร
12.00 น. นําทานเดินทางสู อ.นายูง จ.อุดรธานี ใชระยะเวลาประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง
14.30 น. นําทานเขาชม วัดปาภูกอน พุทธอุทยานที่สําคัญทางภาคอีสาน ชมพระวิหารที่สวยสดงดงาม ติดตาตรึงใจ
เปนอยา งยิ่ ง ภายในประดิ ษฐาน พระพุทธไสยาสนโลกนาถศาสดามหามุ ณี ที่มี พุทธลักษณะที่งดงาม
วิจิตรแกะสลักดวยหินออนสีขาว จากประเทศอิตาลี มีความยาวถึง
15.30 น. นําทานเดินทางกลับเขาสู ตัวเมืองอุดรธานี
17.30 น. นําทานถายรูปเช็คอินกับสัญลักษณของจังหวัด ณ หนองประจักษศิลปาคม เปดยักษสีเหลืองซึ่งคลายกับ
เจ า "เป ด สั น ติ ภ าพ" ผลงานของ ฟลอเรนท จิ น ฮอฟแมน ศิ ล ป น ชาวเนเธอร แ ลนด สั ญ ลั ก ษณ แ ห ง
สันติภาพและความสามัคคีมาลอยน้ําในสวนสาธารณะแหงนี้
19.00 น. บริการอาหารค่ํา(6) ที่รานอาหาร
ที่พัก
โรงแรมเพรสซิเดนท จ.อุดรธานี หรือเทียบเทา
วันที่สามของการเดินทาง
วันจันทร ที่ 01 มกราคม 2561
ทะเลบัวแดง-ศาลหลักเมือง-ศาลเจาปู ยา-ศูนยวัฒนธรรมไทย จีน-อุดรธานี-สนามบินดอนเมือง
07.00 น. บริการอาหารเชา(7) ทีห
่ องอาหารของโรงแรม
08.00 น. เดินทางสู ทาเรือบานเดียม อ.กุมภวาป
08.30 น. เดินทางถึง ทาเรือบานเดียม อ.กุมภวาป นําทานลงเรือทองแบน (ลําละ 8-10 ทาน) ลองบึงหนองหาน ชม
ดอกบัวแดง ในบึงน้ําจืดธรรมชาติที่พรอมใจกันบานสะพรั่งเต็มบึงหนองหาน สุดลูกหูลูกตา เปนที่มาของ
คําวา “ทะเลบัวแดง” เปนภาพที่นาประทับใจยิ่งนัก ใหทานไดเก็บภาพเปนที่ระลึก ระหวางการลองเรือซึ่ง
ทางคนขับเรือจะจอดแวะใหทานไดเก็บภาพอยางเต็มอิ่ม ชวงเวลาในการชม เวลา 07.00-10.00 น. เปน
ชวงเวลาที่ดีที่สุด 11.30 น. นําทานเดินทางสูตัวเมืองอุดรธานี
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(8) ทีร่ านอาหาร
13.30 น. นําทานกราบไหว ศาลหลักเมืองอุดรธานี เสริมหลักชัยใหกับชีวิต ศาลหลักเมืองอุดรธานี หรือเรียกวาศาล
เจ า พ อ หลั ก เมื อ งอุ ด รธานี เป น ศู น ย ร วมความเคารพและความศรั ท ธา ซึ่ ง ชาวเมื อ งอุ ด รธานี มั ก จะมา
สักการบูชา ในบริเวณศาลหลักเมืองอุดรธานียังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สําคัญอื่นๆ อันเปนที่เลื่อมใสบูชาเปนอยาง
สูงไดแก หลวงพอพระพุทธโพธิ์ทอง และ ทาวเวสสุวัณ ซึ่งมีความเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ และความเปนสิริ
มงคลในแตละดานที่แตกตางกันไป
12.00 น.
14.00 น.

TM : อุดรธานี-หนองบัวลําภู-เลย 3วัน2คืน (SL)

หนา 2 จาก 4

14.30 น.

17.00 น.
18.00 น.
19.00 น.
22.00 น.
23.25 น.

สักการะ ศาลเจาปู-ยา สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวอุดรธานีนับถือ ตั้งอยูริมหนองบัว นําทานสู ศูนยวัฒนธรรม
ไทย-จีน ชมพิพิธภัณฑที่บอกเลาเรื่องราวของคนไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดอุดรธานี และเรื่องราวของ
นักปราชญผูยิ่งใหญ “ขงจื้อ” ภายในมีสวนที่รมรื่นดวยการตกแตงแบบจีน บอปลาคราฟจักรพรรดิขนาด
ใหญ โดยมีเจาหนาที่นําชมภายในศูนยวัฒนธรรม
นําท านเดินทางสู รานของฝาก ให ทานไดเ ลือ กซื้อ สินค าของที่ ระลึ กฝากญาติที่ บาน ของฝากขึ้ นชื่ อ
ไดแก หมูยอง แหนมเนือง หมูแดดเดียว หมูฝอย ขนมแปรรูปตางๆ ฯลฯ
บริการอาหารค่ํา(9) ที่รานอาหาร
นําทา นเดินทางสู ทาอากาศยานนานนาชาติอุ ดรธานี เจ าหนา ที่คอยอํานวยความสะดวกในการเช็คอิ น
โหลดกระเปาสัมภาระ
เดินทางกลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยไลออนแอร เที่ยวบินที่ SL617
เดินทางถึง ทาอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พรอมกับภาพความประทับใจ

––––––––¯¯¯————————

อัตราคาบริการทัวร

30 ธันวาคม 2561-01 มกราคม 2561 (เทศกาลปใหม)

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 เพิ่มทานละ

10,900 บาท
10,900 บาท
10,900 บาท
9,900 บาท
1,000 บาท

หมายเหตุ

เดินทางโดยสายการบินไทยไลออนแอร และ รถตูป
 รับอากาศ 9 ที่นั่งที่จังหวัดอุดรธานี
สิ่งที่ควรนําติดตัว

1.ยารักษาโรคประจําตัว,ชุดที่สวมใสสบาย,ชุดสุภาพสําหรับการเขาชมวัด,รองเทาทีส
่ วมใสสบาย
2.กลองถายรูป, โทรศัพทมอ
ื ถือ, แบตสํารอง, ทีช
่ ารตโทรศัพท, อุปกรณกันแดด, รมพับ
3.ของใชสวนตัวทาน อาทิ แปรงสีฟน, ยาสีฟน, แชมพูสระผม, ครีมตางๆ(สําหรับรายการทัวรที่มก
ี ารคางคืน)

อัตราคาบริการทัวรนี้รวม
1.คาตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ สายการบินไทยไลออนแอร พรอมน้ําหนักกระเปา 15 กก. และคารถตูปรับอากาศ
จํานวน 9 ที่นั่ง/คัน ทองเที่ยวตามรายการ
2.คาโรงแรมที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (พักหองละ 2 ทาน)
3.คาอาหาร 9 มื้อ ตามที่ระบุในรายการทัวร
4.คาธรรมเนียมสถานทีท
่ องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร
5.คาพาหนะทองถิ่น(ถามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร
6.คาเครื่องดื่มและของขบเคี้ยว บริการบนรถในระหวางการเดินทาง
7.คามัคคุเทศก ทีค
่ อยดูแลและอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
8.คาประกันอุบต
ั ิเหตุในระหวางการเดินทาง
(คาประกันอุบต
ั ิเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท , คารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิด
จากอุบัตเิ หตุ วงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม
9.คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7%

อัตราคาบริการทัวรนี้ไมรวม
1.คาใชจา ยสวนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวรที่ระบุ อาทิ คาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มตางหาก,คารักษา
พยาบาล(ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บปวยดวยโรคประจําตัว)
2.คาอาหารมือ
้ ที่ไมไดระบุไวในรายการทัวร(มื้อที่ทานอิสระ),คาโทรศัพทและคาเครื่องดื่มมินิบารในหองพักโรงแรม
3.คาใชจา ยที่มก
ี ารเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยว ทีเ่ กิดจากผูเดินทางเอง
TM : อุดรธานี-หนองบัวลําภู-เลย 3วัน2คืน (SL)

หนา 3 จาก 4

4.คาธรรมเนียมสถานทีท
่ องเที่ยว สําหรับชาวตางชาติทต
ี่ องชําระเพิ่ม อาทิ คาธรรมเนียมอุทยานแหงชาติ
5.คาทิปมัคคุเทศก และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรดวยน้ําใจของทาน

การจองทัวรและสํารองที่นั่ง
1.เมื่อทําการจองทัวรแลว กรุณาแจงชือ
่ -นามสกุล,ที่อยูแ
 ละหมายเลขโทรศัพทของผูเดินทางในการติดตอ สําหรับการ
่ เปนการยืนยันการจอง
ออกใบแจงหนี้และใบรับเงินของทาน และทําการชําระคามัดจําทัวร ทานละ 5,000 บาท เพือ
ทัวร โดยการโอนเงินเขาทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
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
กรณีชําระเงิน โดยการโอนเงินผานทางธนาคาร กรุณาโอนเงินตามรายละเอียดดังนี้
ธนาคาร
ชื่อบัญชี
สาขา
ประเภทบัญชี
เลขทีบ
่ ัญชี
กสิกรไทย
บจก.แตงโมทัวร
ลาดพราว 25
กระแสรายวัน
045-1-12989-9
*** กรุณาแฟกซ Slip Pay In และรายชื่อที่ชด
ั เจน พรอมสําเนาบัตรประชาชน มาทีห
่ มายเลข 02-274-9111

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 ในกรณีที่มีผูรวมเดินทางไมถึง
ตามที่กาํ หนดไว (รถตูปรับอากาศ ขั้นต่ํา 8 ทาน)
2.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวหรือบางประการ โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา เพื่อ
ใหเปนไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทัง้ นี้โดยคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของทานเปน
สําคัญ หรือเกิดเหตุสุดวิสย
ั จนไมสามารถแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดรับ
บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศกหรือหัวหนาทัวร
3.ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน,เหตุการณภัยธรรมชาติ,การปฏิวต
ั ,ิ การ
ประทวง,การนัดหยุดงาน,การจลาจล,เหตุการณทางการเมือง และเหตุการณอื่นๆที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทาง
บริษัทฯ
4.ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดการสูญหายสิ่งของทีม
่ ีคา อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู
เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อุบต
ั ิเหตุจากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง
5.เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทางพรอมคณะ ถือวาทาน
ละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืนได ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
6.เมื่อทานตกลงชําระคามัดจําหรือชําระคาทัวรทั้งหมด กับทางบริษัทฯแลว ทางบริษัทฯถือวาทานรับทราบและยอมรับ
เงื่อนไขและขอตกลงของหมายเหตุทั้งหมดทุกขอแลว
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