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เชียงคาน (4วนั ไปรถบัส-กลบัเคร่ืองบิน) 

๏ ไหว้พระธาตุศรีสองรัก และ ชมพพิธิภณัฑ์ผตีาโขนที ่อ. ด่านซ้าย  
๏ เดนิบนSkywalk ๏ ชมววิและร่องเรือในแม่น้ําโขง ๏ ชมทะเลหมอกทีภู่ทอก 
๏ ตักบาตรข้าวเหนียว ๏ Shoppingทีถ่นนคนเดนิ ๏ ชมสวนหินผางาม คนุหมิงแห่งเมอืงไทย  
วิทยากร : ผศ.อดศิร หมวกพมิาย 
กาํหนดการเดนิทาง:  วันศุกร์ที ่16 – วันจันทร์ที ่19 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 

Day-1  วันศุกร์ที ่16 ตุลาคม พ.ศ. 2563           กรุงเทพฯ – อ.วเิชียรบุรี – อ.ด่านซ้าย  

                                                              พระธาตุศรีสองรัก – วดัโพนชัย  
06:00  พร้อมกนัท่ีจุดนดัพบ  ข้ึนรถบสัปรับอากาศ 40 ท่ีนัง่  
06:30  ออกเดินทางตามถนนพหลโยธิน(ทางหลวงหมายเลข#1) มุ่งหนา้สู่ อาํเภอวเิชียรบุรีหวดัเพชรบูรณ์ [265 กม.]    

บริการอาหารเชา้บนรถ 
08:00  แวะเขา้หอ้งนํ้าแถว จังหวดัสระบุรี(Saraburi)   

 แลว้เดินทางต่อจนถึงแยกพแุค เพื่อเขา้สู่เส้นทางสายสระบุรี-หล่มสัก-เลย(ทางหลวงหมายเลข#21)  เส้นทาง ผ่าน ต.ลาํ
นารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี(Lopburi) ชมวิวท่ีสวยงามของทอ้งทุ่งท่ีปลูกพืชไร่ชนิดต่างๆ   (แวะเขา้หอ้งนํ้าและ
เปล่ียนอิริยาบถตามเวลาท่ีเหมาะสม) 

11:00  ถึง อาํเภอวเิชียรบุรี จังหวดัเพชรบูรณ์(Wichainburee-Petch  abun)        
นาํท่านรับประทานอาหารกลางวนั ณ “ร้านไก่ย่างบวัตอง”  บริการไก่
ยา่งวิเชียรบุรีและอาหารอีสานอ่ืนๆ  อนัเป็นอาหารพ้ืนถ่ินอนัเล่ืองช่ือ 

12:00  ออกเดินทางตามเส้นทางเดิมต่อสู่ อ.ด่านซ้าย จังหวดัเลย [220 กม.] เส้นทางผา่นผ่านตวั
จังหวดัเพชรบูรณ์   ต่อเขา้สู่ อ.หล่มสัก(Lom Sak) อ.หล่มเก่า(Lom Kao) อนัเป็นอาํเภอ
ท่ีตั้งอยูท่างทิศเหนือสุดของจงัหวดัเพชรบูรณ์ก่อนเขา้สู่เขตจงัหวดัเลย  

15:00  ถึง อาํเภอด่านซ้าย จังหวดัเลย(Dan Sai-Loei)  
 นาํท่านนมสัการพระธาตุศรีสองรัก(Phra That Si Song Hak)  สกัขีพยานของ

สมัพนัธภาพระหวา่งไทยลาว พระธาตุน้ีสร้างข้ึนสมยักรุงศรีอยธุยา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2103 
เพื่อเป็นสกัขีพยานในการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ระหวา่งสมเดจ็พระมหาจกัรพรรดิแห่ง
กรุงศรีอยธุยา กบัพระเจา้ไชยเชษฐาธิราช แห่งกรุงศรีแห่งกรุงศรีสตันาคนหุต 
(เวียงจนัทน)์ ในการต่อสู้กบัพม่า องคพ์ระธาตุก่ออิฐคือปูนสีขาวในรูปแบบศิลปะลา้น
ชา้ง กล่าวคือฐานเป็นส่ีเหล่ียมยอ่มุมไมสิ้บสองยอดเป็นองคร์ะฆงัทรงบลัลงักเ์หล่ียม
คลา้ยพระธาตุพนม มีความเช่ือวา่หาก  ไดไ้ปกราบไหวข้อพรดา้นความรักและมิตรภาพ 
จะไดพ้บกบัความสมหวงัมีมิตรภาพท่ียนืยาว 
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16:00  แวะวดัโพนชัย(Phon Chai Temple) เป็นวดัคู่บา้นคู่เมืองของ อ.ด่านซา้ย สร้างข้ึนพร้อม
กบัพระธุศรีสองรัก ตามขอ้สนันิฐานวา่ผูท่ี้สร้างวดัน้ีน่าจะเป็นคนเดียวกบัท่ีสร้างพระ
ธาตุศรีสองรัก นั้นกคื็อ พระเถระของกรุงศรีอโยธยา 5 ตน และจากกรุงศรีสตันาคณหุต 
5 ตน ท่ีมาทาํสัตยาบนั_เพ่ือสร้างพระธาตุศรีสองรัก  
 

 ภายในวดัโพนชยัน้ีเป็นท่ีตั้งของพพิธิภณัฑ์ท้องถิน่ผตีาโขน(Phitakhon Folk Museum) 
รวบรวมเร่ืองราว ประวติัการทาํหนา้กากผตีาโขน และประวติัขนบธรรมเนียมประเพณี
ท่ีสืบต่อกนัมา 

17:00  เดินทางเขา้สู่ท่ีพกั ณ ต.โคกงาม [15 กม.]  
 ท่านมีโอกาสไดผ้อ่นคลายอิริยาบถ เดินชมฟาร์มกลว้ยไม ้สวนนก ไร่ส้ม ไร่แกว้มงักร หรือใชบ้ริการสระวา่ยนํ้าและ

หอ้งออกกาํลงักายของทางรีสอร์ท ท่ีพกัตั้งอยูบ่นเขาลูกเลก็ๆ สูงกวา่ระดบันํ้าทะเล 620 เมตร อาทิตยอ์สัดง ณ ท่ีแห่งน้ี
ถือวา่งดงามเช่นกนั  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ภายในท่ีพกั  
ทีพ่กั: ภูผานํา้ รีสอร์ทแอนด์สปา (Phu Pha Nam Resort & Spa) หรือเทียบเท่า 4*  www.phuphanamresort.com/index.html   

 
Day-2 วันเสาร์ที ่17 ตุลาคม พ.ศ. 2563                ภูเรือ – วดัห้วยลาด – สวนหินผางาม – เลย – เชียงคาน    
เชา้  ต่ืนเชา้มาอากาศเยน็ๆอนัสดช่ืน ท่ีพกัปกคลุมไปดว้ยหมอกพร้อมมียอดเขาในเขต

อุทยานแห่งชาติภูเรือโพล่ข้ึนมาใหเ้ห็น จินตนการไปเหมือนภาพวาดอนันุ่มนวลท่ี
ธรรมชาติบรรจงมอบใหเ้รา รับประทานอาหารเชา้ไปพร้อมกบัชมพระอาทิตยข้ึ์นซ้ึงทาํ
ใหภ้าพแห่งความเป็นจริงของบริเวณแห่งน้ีชดัข้ึนซ้ึงกส็วยงามไปอีกแบบหน่ึง  

08:00  เร่ิมการเดินทางของเรา ตามทางหลวงเส้นเดิม สู่ ทีท่าํการ อ.ภูเรือ จ.เลย (Phu Ruea-
Loei) [21 กม.] นาํท่านถ่ายรูปกบัดอกไมส้วยๆท่ีทางอาํเภอนาํมาประดบัตกแต่งตอ้นรับ
ฤดูหนาวท่ีจะมาเยอืน 

 เลยออกไปหน่อย นาํท่านชม วดัป่าห้วยลาด(Wat Pa Huay Lad) อนัเป็นหน่ึงสถานท่ี
ท่องเท่ียวข้ึนช่ือของอาํเภอภูเรือน้ี เดิมเป็นเพียงสาํนกัสงฆห์ว้ยลาด ก่อตั้งข้ึนโดยหลวงปู่
ชอบ ฐานสโม แต่ดว้ยมีครูบาอาจารยส์ายวิปัสสนามาพาํนกัปฏิบติัธรรมเป็นประจาํ เช่น
พระกรรมฐานสายพระอาจารยม์ัน่ สาํนกัสงฆจึ์งไดพ้ฒันาอยา่งมากมาย โดยพระอาจารย์
อุทยั ฌานุตตโม ไดช้ี้ทางแห่งบุญใหลู้กศิษยร่์วมสร้างศาลาเฉลิมพระเกียรติท่ีใหญ่โตโอ่
อ่า สง่างาม ประดิษฐานพระประธานสีขาวบริสุ  ทธ์ิ สร้างดว้ยแร่แคลไซด ์มีนามวา่พระ
สพัพญัญูรู้แจง้สามแดนโลกธาตุ งดงามปานเทวดาศกัด์ิสิทธ์ิประดุ  จหลวงพอ่โสธร มี
ฉากหลงัเป็นภูเขาเทียมฟ้ามองเห็นม่านเมฆลอยระเร่ียมากระทบพื้นดิน ท่ามกลางกล่ิน
หอมของดอกหอมหม่ืนล้ี และดอกไมน้านาพนัธ์ 
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  นอกจากน้ีทางวดัยงัไดส้ร้างส่ิงปลูกสร้างโดยรอบใหดู้สวยงามน่าเคารพยิง่ข้ึน เช่น
ประติมากรรมอนัวิจิตรของรูปป้ันเทพต่างๆ เช่น พระตรีมูรติ พระอินทร์ พระพิฆเณศ ถือ
เป็นจุดชุมนุมเทพท่ีโดดเด่นสะดุดตาก็  คือ  องคพ์ญานาค เปรียบเสมือนสญัญาลกัษณ์ 
ของความยิง่ใหญ่ อุดมสมบูรณ์ ความมีวาสนา อีกทั้งยงัเช่ือกนัวา่หากไดส้กัการะแลว้ราว
กบัวา่เป็นบนัไดสู่สวรรคอี์กดว้ย 

 ท่ีน่าสนใจอีกแห่งหน่ึงกคื็อหอ้งท่ีมีภาพเจา้กรรมพระพทุธเจา้ 5 พระองคท่ี์ศิลปินหลาย
ท่านไดม้าฝากฝีมือวาดภาพเอาไว ้ดูงดงามอลงัการมาก 

 ไดเ้วลาแลว้เดินทางไป บ้านผางาม อ.หนองหิน จ.เลย  [90 กม.]  
10:00  ถึงบา้นผางาม นาํท่านชม สวนหินผางาม (Hin Pha Ngam Park) ซ่ึงไดช่ื้อวา่เป็น “คนุห

มิงเมืองไทย” เน่ืองจากมีผาหินท่ีสวยงามคลา้ยคลึงกบัผาหินท่ีเมืองขนุหมิงของจีน 
ในบริเ  วณน้ีเป็นเขาหินปูนท่ีทอดยาวสลบัซบัซอ้น และกระจายเป็นลูกๆ เม่ือเกิดการกดั
กล่อนตามธรรมชาติทาํใหเ้กิดเป็นรูปร่างต่างๆ และมีช่ือเรียกตามลกัษณะรูปร่างท่ีเห็น 
เช่น หินไก่ฟ้าพญาลอ หินไดโนเสาร์ ประตูโขง ซุม้นรก เป็นตน้  

 เราจะน่ังรถอแีต๊กเขา้ไปชมส่วนท่ีเป็นไฮไลทคื์อ เขาผามอง ท่ีมีลกัษณะเหมือนรูปเต่า 
และไปชมจุดชมววิมุมสูง 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารพ้ืนเมือง 
บ่าย  ไดเ้วลาแลว้เดินทางยอ้นกลบัเส้นทางเดิม ผ่านตวัจังหวดัเลย ต่อไป อ.เชียงคาน  [115 กม.] 
17:00  ถึง อ.เชียงคาน จ.เลย (Chiang Khan-Loei) อนัเป็นเวลาแดดล่มลมตกพอดี 

 ใหท่้านไดมี้เวลาเดินบน “ถนนคนเดนิเชียงคาน (Chiang Khan Walking Street)”  ท่ียาวท่ีสุดถึง 2 กม. สองขา้งทาง
เป็นไมเ้ก่าแก่ แลว้ดดัแปลงเป็นร้านขายของ หรือโฮมสเตย ์หรือโรงแรมขนาดเลก็ สาํหรับขาช็อป ท่านจะละลานตา
กบัสินคา้ประเภทผา้ฝ้าย กระเป๋า เส้ือผา้ ราคายอ่มเยา สาํหรับพวกไม่ชอบช็อป การไดช้มบา้นเรือนและบรรยากาศก็
คุม้ค่าแลว้ ถา้ไม่ชอบสถานท่ีแออดัจะเล่ียงไปเดินถนนริมโขงคอยดูพระอาทิตยต์ก ท่านกจ็ะประทบัใจมิรู้ลืม 

 
 
 
 
 

คํ่า  รับประทานอาหารเยน็ท่ีร้านอาหารพ้ืนเมืองบริเวณริมถนนคนเดิน 
 แลว้นาํท่านไปยงัแก่งขุดคู่(Kaeng Khut Ku) ออกจากตวัเมืองประมาณ 6 กม. เพื่อเขา้สู่ท่ีพกัซ้ึงตั้งอยูริ่มแม่นํ้าโขง วิว

จากโรงแรมน้ีมองไปยงัแม่นํ้าโขงสวยงามยิง่นกั  แอ่งขดุคู่น้ียงัเป็นจุดเร่ิมตน้
ของทางหลวงหมายเลข 211 (อ.เชียงคาน-อ. 
หนองสองหอ้ง จ.หนองคาย) วิง่เรียบแม่นํ้า
โขง อีกดว้ย  **ภาพถ่ายบงัคบัของโรงแรมน้ี 
ถ้าไม่ไปถ่ายรูปด้วย คงเรียกว่าไปไม่ถงึ** 

 
ทีพ่กั: โรงแรมอุ่นรัก ริมโขง (Aun Rak Rimkhong)  หรือเทียบเท่า 4*  https://www.aunrakrimkhong.com/  
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Day-3 วันอาทติย์ที ่18 ตุลาคม พ.ศ. 2563          ตักบาตรข้าวเหนียว – ทะเลหมอกภูทอก  

                                                              – สกายวอล์กภูคกงิว้ – ภูควายเงนิ – ปากชม    
เชา้ตรู่  ออกไป ตกับาตรข้าวเหนียว ซ่ึงเป็นวฒันธรรมดัง่เดิมของชาวเชียงคาน ซ่ึงยงัถือปฏิบติั 

ต่อเน่ืองมาจนถึงทุกวนัน้ี เราจะเห็นผูเ้ฒ่าผูแ้ก่แต่งตวัสวยงามตั้งแถวเรียงยาวไปตามถนน 
เพื่อมารอพระออกบิณฑบาตดว้ยความศรัทธา วิธีการตกับาตรจะแตกต่างจากภาคกลาง
กล่าวคือ เขาจะหยบิขา้วเหนียวจากกระต๊ิบดว้ยมือแลว้ใส่ลงในบาตร จนครบทุกองค ์ส่วน
กบัขา้วนั้นจะมีคนนาํไปถวายท่ีวดัตางหาก 

07:00  นาํท่านข้ึนภูทอก(Phu Thok) ข้ึนรถเลก็(จดัการโดยชุมชน) เพือข้ึนไปบนภูเขา เป็นภูเขา
สูงตั้งอยูริ่มแม่นํ้าโขง บนยอดภูเป็นท่ีตั้งของสถานีโทรคมนาคม ท่ีน่ีเป็นจุดชมวิวท่ี
สวยงามมองเห็นตวัอาํเภอเชียงคาน ลาํนํ้าโขงและเมืองสานะคาม(ฝ่ังลาว) และทุ่มแงคุดคู้
ไดช้ดัเจนไฮไลนข์องภูทอกคือทะเลหมอกภูทอก เชียงคาน อนัเป็นปรากฎการณ์ทาง
ธรรมชาติท่ีงดงาม หากจะกล่าวเป็นภาษาพื้นเมืองจะเป็น “เบ้ิงตะวนัม้ือเชา้” ไดบ้รรยากาศจริงๆ 

08:00  แลว้กลบัไปรับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
09:00  นาํท่านออกไปยงั บ้านคกงิว้ ต.ปากตม [20 กม.]  เพื่อนาํท่านไปสมัผสัและเดินบน สกายวอล์กภูคกงิว้ (Sky Walk) 

พื้นกระจกแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ของ อ.เชียงคาน จุดน้ีเป็นจุดท่ีแม่นํ้าโขงไหลเขา้สู่ชายแดนภาคอีสานของไทย เป็น
จุดแรกและเป็นจุดท่ีสามเหล่ียมปากแม่นํ้าเหืองไหลลงมาบรรจบลงสู่แม่นํ้าโขง ไดมี้การสร้างพระใหญ่ท่ีบนภูคกง้ิว
ไวเ้ป้นสญัญาลกัษณ์นานประมาณ20ปีแลว้ ต่อมาไดส้ร้างสะพานท่ียืน่ออกไปจากหนา้ผาประมาน21เมตร มีทางเดิน
ทาํดว้ยกระจกยาว 100 เมตร กวา้ง 2 เมตร สูงจากแม่นํ้าโขง 80 เมตร(หรือเท่ากบัตึก 30 ชั้น) มองเห็นววิทิวทศันท่ี์
สวยงามของแม่นํ้าโขงและ สปป.ลาว โดยเฉพาะตรงจุดท่ีแม่นํ้าเหืองไหลมาไหลมาบรรจบแม่นํ้าโขง เกิดเป็นแม่นํ้า 2
สีเห็นไดช้ดัเจน นอกจากน้ีเรายงัจะไดน้มสัการพระใหญ่ภูคกง้ิว ซ่ึงเป็นท่ีเล้ือมใสศรัทราของคนแถบนั้นอีกดว้ย 

 
 

  เดินทางกลบัไปรับประทานอาหารท่ี อ.เชียงคาน 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารพ้ืนเมือง 
บ่าย  ออกไปทางทิศตะวนัออกของ อ.เชียงคาน สู่ภูควายเงนิ [10 กม.]   

 นาํท่านนมสัการพระพทุธบาทภูควายเงนิ [ข้ึนดว้ยรถเลก็] พระพทุธบาทภู
ควายเงนิ (Wat Pra Putthabat Phu Wkai Ngoen) มีลกัษณะเป็นรอยพระ
พทุธบาทยาวประมาณ 120 เซนติเมตร กวา้ง 65 เซนติเมตร ประดิษฐานบน
หินลบัมีด ได้รับการขึน้ทะเบยีนเป็นโบราณสถานเม่ือ พ.ศ. 2478 โดยเป็นท่ี
เคารพสกัการะของชาวบา้น เม่ือคร้ังท่ีการเดินทางมาลาํบากจะเช่ือกนัวา่คนท่ี
มีบุญวาสนาเท่านั้นจึงจะมากราบไหวไ้ด ้คนวาสนาไม่ถึงจะมีเหตุใหม้าไม่ได้
ทั้งท่ีตั้งใจ และทุกปีในวนัข้ึน 15 คํ่า เดือน 3 ทางวดัจะมีการจดังานสมโภชประจาํปี 
ซ่ึงถือเป็นงานสาํคญัมาก นอกจากน้ี ภายในวดัมีการเล้ียงกระต่ายแบบปล่อยไวจ้าํนวน
มาก สามารถใหอ้าหารกระต่ายได ้
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  แลว้เดินทางต่อไปท่ี อ.ปากชม (Pak Chom) [60 กม.] อนัเป็นอาํเภอสุดทา้ยของ จ.เลย 
ต่อกบั จ.อุดรธานี จึงเป็นจุดท่ีจงัหวดัเลยเลือกสร้างสญัญลกัษณ์แห่งความเช่ือของคน
ลุ่มนํ้าโขงเก่ียวกบั “พญานาค” โดยจดัสร้างประติมากรรม “พญาอนันตรนาคาธิบด”ี 
ข้ึนท่ีริมแม่นํ้าโขง ตรงบริเวณท่ีลาํนํ้ าชมไหลลงมาสู่นํ้ าโขง เป็นพญานาค 9 เศียรตั้งอยู่
บนฐานสูง ดูสง่างาม เป็นสถานท่ีผูค้นจะมาเท่ียวชมและขอพร เพื่อความเป็นศิริมงคล
ดว้ย 

 เดินทางยอ้นกลบัมาเลก็นอ้ยมาท่ี ภูลาํดวน(Phu Lamduan) เราจะข้ึนไปบนภูดว้ยรถอี
แต๋นท่ีชาวบา้นร่วมมือกนัจดัหา มาอาํนวยความสะดวกใหก้บันกัท่องเท่ียว ท่ีบนยอดภู
ชาวบา้นไดส้ร้างสะพานไมใ้หเ้ดินชมวิวไดโ้ดยรอบ ดา้นหน่ึงเห็นโคง้นํ้าของลาํโขง
สวยงามมาก อีกดา้นหน่ึงเห็นทิวเขาโอบลอ้มโดยรอบ เราจะกะเวลาข้ึนไปบนภูตอน
บ่ายจดั แดดอ่อนตะวนัคลอ้ยลง เป็นช่วงเวลาท่ีสวยงามน่าประทบัใจท่ีสุด 
ท่ีภูลาํดวนมีช่ือเรียกกนัเล่นๆวา่ “สกายวอล์คคนจน” ดว้ยอารมณ์ขนัของชาวบา้น เป็น
การเปรียบเทียบกบัสกายวอลค์กระจกซ่ึงเราไดไ้ปชมกนัในตอนเชา้แลว้ 

 ไดเ้วลาแลว้เดินทางกลบั อ.เชียงคาน [50 กม.] 
คํ่า  รับประทานอาหารเยน็ท่ีร้านอาหารพ้ืนเมือง 
ทีพ่กั: โรงแรมอุ่นรัก ริมโขง (Aun Rak Rimkhong)  หรือเทียบเท่า 4*  https://www.aunrakrimkhong.com/  

 
Day-4 วันจันทร์ที ่19 ตุลาคม พ.ศ. 2563        เชียงคาน – ล่องเรือ – บ้านภูคกงิว้ – จ. หนองบัวภู – จ. อุดรธานี  

                                                              อุดรธานี    กรุงเทพฯ 
เชา้  รับประทานอาหารในโรงแรม 

 ไป ชมบริเวณแก่งขุดคู่(Kaeng Khut Ku) ซ่ึงทาง อ.เชียงคาน จดัเป็นสถานท่ีพกัผอ่นเดินเล่น ชม รูปป้ันของ
นายพรานท่ีเป็นตาํนานเล่าเร่ืองการพบแก่งคุดคูเ้ป็นคนแรก 

 แลว้ พาท่านลงเรือ เพ่ือใหม้องเห็นภาพเมืองเชียงคานในคร้ังโบราณ ซ่ึงการสญัจรติดต่อกนัทางนํ้า บา้นเรือนจึงปลุก
อยูริ่มนํ้าโขง (ปัจจุบนัยา้ยข้ึนไปอยูติ่ดถนน) เราจะล่องเรือชมเมือง ชมโคง้นํ้าโขง และเลาะเลียบไปยงัฝ่ังลาวใน
บรรยากาศสบายๆ เรือจะแล่นไปจนถึงบริเวณบา้นคกง้ิว  จากมุมล่างน้ีเห็นสกายวอล์กภูคกงิว้ โดดเด่นอยูบ่นหนา้ผา
สูงเป็นภาพท่ีน่าประทบัใจอีกแห่งหน่ึง 

 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารพ้ืนเมือง 
บ่าย  เดินทางไป  จ.อุดรธานี [200กม./ 3.5 ชม.] เส้นทางผา่น ตวัเมืองหนองบวัลาํภู (Nong Bua Lamphu) 

 ถึงท่ี ตวัเมืองอุดรธานี(Udon Thani) แวะซ้ือของฝากกลบับา้น แหนมเนือง หมูยอ แหนม และอ่ืนๆ 
17:00  Check In ท่ี สนามบนิอุดรธานี (Udon Thani Airport) 
18:55  Air Asia  เท่ียวบินท่ี FD3351 สู่ กรงเทพฯ [1:10 ช่ัวโมง]    

19:55  ถึงสนามบนิดอนเมือง(Don Muang Airport-Bangkok)โดยสวสัดิภาพ 
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อตัราค่าบริการ (รับเพยีง 25 ท่าน)   
 พกัหอ้งคู่ ท่านละ 17,500 บาท 
 หอ้งเด่ียว เพิ่มท่านละ  2,500 บาท 
 รวมนีร้วม ต๋ัวเคร่ืองบิน Air Asia อุดรฯ-กรุงเทพฯ Value Pack (เลือกท่ีน่ังได้ตามเง่ือนไขต๋ัว+นํา้หนักกระเป๋า 20 กก.)  /               

ราคาต๋ัว ณ ปัจจุบันท่านละ 2,090 บาท หากในวันท่ีทาํการจองจริงต๋ัวประเภทนีเ้ตม็ บริษทัฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะเกบ็ส่วนต่างเพ่ิม  
 ห้องพักแบบมาตรฐาน ห้องต้องการพักห้องติดริมแม่นํา้โขง โปรดสอบถาม  
 พาหนะ  ใช้รถบัส ขนาด 40 ท่ีน่ัง จาํนวน 1 คัน 

    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
การชําระเงนิ    
 ตอ้งชาํระเงินเตม็จาํนวน เพ่ือซ้ือตัว๋เคร่ืองบินทนัที   

 
 
 

 
 

การเปลีย่นแปลงรายการ  
 การเดินทางอาจมีปัญหาเฉพาะหนา้ข้ึน ผูบ้ริการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะแกไ้ขสับเปล่ียนรายการตามความจาํเป็นและเหมาะสม 
แต่จะรักษาผลประโยชนข์องท่านตามสิทธ์ิท่ีมีและจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบก่อนทุกคร้ัง 

ราคานีร้วม  
1. ค่าพาหนะเดินทางดว้ยรถบสัปรับอากาศ  
2. ค่าตัว๋เคร่ืองบิน Air Asia อุดรฯ-กรุงเทพฯ 
3. ค่าโรงแรมท่ีพกัหอ้งแบบมาตรฐาน 
4. ค่าอาหารจาํนวนม้ือตามท่ีระบุในรายการ 
5. ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามท่ีระบุในรายการ  
6. ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน  
7. ค่าอาหารวา่งและนํ้าด่ืม  

ราคานีไ้ม่รวม  
1. อ่ืนๆท่ีมิไดร้ะบุไวใ้นส่วน “ราคาน้ีรวม” 
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 


