
วันที่พิมพ์ : 21-08-2020 17:32:00

DE051 : ทัวร์บั้งไฟพญานาค หนองคาย วัดผาตากเสื้อ - วัดป่าภูก้อน อุดรธานี 4 วัน 2 คืน (Van)

เดือน กำหนดการ

ตุลาคม 2563 01-04 ต.ค. 63
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ - จ. อุดรธานี

21.00 น. จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที่) ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่

จ.หนองคาย

21.30 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น

วันที่ 2 จ.หนองคาย - วัดโพธิ์ชัย - ตลาดท่าเสด็จ - ศาลาแก้วกู่ - วัดไทย - จุดชมบั้งไฟพญานาค

05.00 น. เดินทางถึง จ. หนองคาย ให้ท่านได้ล้างหน้าล้างตาในตอนเช้า

เช้า รับประทานอาหารเช้า (1) ณ ร้านทานตะวัน (ไข่กะทะ โจ๊ก ต้มเลือดหมู ฯลฯ)

นำท่านนมัสการ หลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย เพื่อเป็นสิริมงคลสำหรับการเดินทาง

หลวงพ่อพระใส เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ชาวเมืองหนองคายนับถือกันมาก มีลักษณะงดงาม ตำนาน เล่าว่า

พระธิดา 3 องค์ของกษัตริย์ล้านช้างได้หล่อพระพุทธรูปขึ้น 3 องค์ และขนานนามพระพุทธรูปตามพระนามของ ตนเอง

ทุกปีในวันเพ็ญกลางเดือน 7 ชาวเมืองหนองคายจะมีงานประเพณีบุญบั้งไฟบูชาพระใสที่วัดโพธิ์ชัยเป็นประจำ

เดินทางไป ศาลาแก้วกู่ หรือ วัดแขก

ศาลาแก้วกู่  สถานที่ซึ่งคล้ายพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแสดงรูปปั้นทางศาสนานใหญ่โตอลังการนี้มีทั้งพระพุทธรูปปางต่างๆ

รูปเทพฮินดูต่างๆ รูปปั้นเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ รูปปั้นเล่าเรื่องรามเกียรติ์และตำนานพื้นบ้าน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหาร

บ่าย นำท่านเดินทางไป ช้อปปิ้งที่ ตลาดท่าเสด็จ ชมสินค้ากับบรรยากาศริมโขง

นำท่านเดินทางไป อ.โพนพิสัย เพื่อเตรียมชมบั้งไฟพญานาค

16.00 น. นำท่านเดินทางถึง จุดชมบั้งไฟ พักผ่อนตามอัธยาศัย

นำชม วัดไทย ตั้งอยู่ในอำเภอโพนพิสัย

บริเวณริมฝั่งโขงหน้าวัดไทยเป็นจุดชมบั้งไฟพญานาคที่ได้รับความนิยมที่สุดของจังหวัดหนองคาย

นอกจากจะเป็นสถานที่ชมบั้งไฟพญานาคแล้ว ยังมีสิ่งที่น่าสนใจ คือ รูปปั้นพญานาคนาคปรก 9 เศียร “นาคชัยยัญ”

ที่ตั้งโดดเด่นอยู่ริมน้ำโขง ถ้ำเมืองบาดาลจำลอง รวมทั้งลานนาคารเบิกฟ้า เป็นลานไว้จัดกิจการต่างๆ

เย็น รับประทานอาหารเย็น (3) (ข้าวกล่อง) พร้อมร่วมกิจกรรม บั้งไฟพญานาค

23.00 น. ได้เวลา เดินทางกลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย.........ราตรีสวัสดิ์

วันที่ 3 วัดถ้ำศรีมงคล (ถ้ำดินเพียง) - วัดผาตากเสื้อ - อำเภอสังคม 
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เช้า รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของที่พัก

นำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ วัดถ้ำศรีมงคล (ถ้ำดินเพียง) อ.สังคม จ.หนองคาย

วัดถ้ำดินเพียง อยู่ที่บ้านดงต้อง ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย ณ ที่แห่งนี้ เชื่อว่าถ้ำแห่งนี้เป็นเส้นทางสู่เมืองพญานาค

ที่สามารถเดินทางไปใต้ลำน้ำโขงไปๆมาๆ ระหว่างหนองคายกับเวียงจันทน์ได้

โดยมีเรื่องเล่าว่าในถ้ำแห่งนี้เป็นเส้นทางที่พระธุดงด์จากลาว ใช้ข้ามฝั่งลอดใต้แม่น้ำโขงเข้ามายังเมืองไทย

เป็นถ้ำที่ต้องเป็นพระผู้ทรงศีลอันแก่กล้าเท่านั้นจึงจะเห็นเส้นทางสัญจรดังกล่าว

ลักษณะถ้ำดินเพียงนี้คล้ายเมืองบาดาลของพญานาค ตามความเชื่อของชาวบ้าน ภายในถ้ำจะมีความชื้น

และมีน้ำไหลตลอดปี มีก้อนหินเป็นแท่งตั้งวางอย่างจงใจ มีส่วนเว้าโค้งของหินภายในถ้ำที่สวยงาม

**แนะนำ ควรแต่งกายในชุดที่ทะมัดทะแมง เนื่องจากบางจุดต้องเดินเข่าหรือลอดในพื้นที่จำกัด **

นำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ วัดผาตากเสื้อ อ.สังคม จ.หนองคาย ให้ท่านสักการบูชา และชมวิวแม่น้ำโขงแบบพาโนราม่า

ท่านสามารถมองเห็นวิวแม่น้ำโขงที่ถือว่าสวยที่สุด อีกแห่งหนึ่ง และภายในวัดยังมีต้นไม้น้อยใหญ่ที่ดูร่มรื่น สบายตา

ทำให้นักท่องเที่ยวไม่ผิดหวังที่ได้ไป เยือน

วัดผาตากเสื้อ เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเขา และมีทิวทัศน์ที่สวยงามมาก สูงจากระดับน้ำทะเล 550 เมตร จากจุดชมวิววัดผา

ตากเสื้อ หากมองไปทางซ้ายมือ จะมองเห็นวิวแม่น้ำโขงวาดยาวโค้งเป็นคุ้งน้ำ กลางแม่น้ำมีเกาะ ขนาดใหญ่ มองเห็น

ประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างชัดเจน และในช่วงที่น้ำลดหากไปยืนอยู่บนวัดผาตากเสื้อแล้วมองลงมายังแม่น้ำโขง จะเห็นสัน

ทรายเป็นริ้วคล้ายเกล็ดพญานาคอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้างขึ้น จนได้รับการตั้งให้เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวเส้นทางในฝัน Dream Destination 2 จาก ททท.

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน (5) ณ ร้านอาหาร

บ่าย นำท่าน Check in เข้าสู่ที่พัก ห้องแอร์ ทีวี น้ำอุ่น (พักห้องละ 2-3 ท่าน)

อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 น. บริการอาหารเย็น (6) ณ ร้านอาหารริมแม่น้ำโขง อ.สังคม จ.หนองคาย

เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ท่ามกลางบรรยากาศริมโขง ... ZZzzz

วันที่ 4 ทะเลหมอกภูห้วยอิสัน - วัดป่าภูก้อน - อุดรธานี - กรุงเทพฯ

05.30 น. คณะพร้อมกันหน้ารีสอร์ท เตรียมออกเดินทางไปชม ทะเลหมอกภูห้วยอิสัน เช้านี้เราจะต้องเปลี่ยนรถ เป็นรถอีแต๊ก

(ได้สัมผัสวิถีชีวิตอีกแบบ) เพื่อขึ้นไปยังจุดชมวิว ถือว่าเป็น จุดชมทะเลหมอก จุด Unseen ที่

สวยงามอีกจุดหนึ่งของจังหวัดหนองคาย

ภูห้วยอิสัน ตั้งอยู่ใน ตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นจุดที่สามารถมองพระอาทิตย์ขึ้น และทะเล

หมอกได้กว้างไกลสุดตา และยังสามารถมองเห็นเกาะแก่ง ของแม่น้ำโขง ซึ่งหากวันใดที่สายหมอกบางเบา จะสามารถ

มองเห็นวิวพระอาทิตย์สีทองในยามเช้า สะท้อนไปยังพื้นน้ำและเกาะแก่งได้ชัดเจน
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เช้า บริการอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของที่พัก หลังอาหาร เก็บสัมภาระCheck out

นำท่านเดินทางสู่ วัดป่าภูก้อน ให้ท่านได้สักการะบูชา พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี และ

ถ่ายรูปกับวัดที่สวยติดอันดับต้นๆ ของเมืองไทยตามอัธยาศัย

วัดป่าภูก้อน ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ำโสม ท้องที่บ้านนาคำ ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง

จังหวัดอุดรธานี เป็นศาสนสถานที่เปี่ยมไปด้วยความศรัทธา และความสวยงามของสถาปัตยกรรม

วัดป่าภูก้อนแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเขา ที่รายล้อมด้วยผืนป่าเขียวขจีกว่า 3,000 ไร่ ซึ่งจุดเริ่มต้นในการสร้างวัด คือ

ความมุ่งหมายที่จะรักษาธรรมชาติของป่าอันสมบูรณ์ และแหล่งต้นน้ำลำธารอันอุดมสมบูรณ์เอาไว้จากการถูกบุกรุกทำลาย

นอกจากนี้บริเวณวัดเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงาม

ที่นอกจากจะเย็นใจในการได้เดินทางมาเยือนดินแดนแห่งพระพุทธศาสนา

ยังเย็นตาไปกับงานก่อสร้างอันสวยงามอลังการอีกด้วย

นำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (8) ณ ร้านอาหาร

ระหว่างทางแวะให้ท่านซื้อเป็นของฝากก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ

18.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ ลักษณะการเข้าพัก / ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2
ท่าน ราคาท่านละ

เด็กอายุ 04-11 ปี
พักรวมกับผู้ใหญ่ 1
ท่าน หรือ 2 ท่าน

(มีเตียง) ราคาท่านละ

เด็กอายุ 04-11 ปี
พักรวมกับผู้ใหญ่ 2
ท่าน (ไม่มีเตียง)
ราคาท่านละ

พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่มท่านละ

01 - 04 ตุลาคม 2563 6,500 6,500 6,200 1,500
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อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่ารถตู้ปรับอากาศ  VIP 9 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง•

ค่าที่พัก 2 คืน พักห้องละ2-3 ท่าน  ( แอร์ + ทีวี + น้ำอุ่น)•

ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 8 มื้อ•

ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000

บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

•

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ•

ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง•

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)•

การจองและสำรองที่นั่ง

วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม•

ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน•

หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%•

หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้•

เงื่อนไขการเดินทาง

โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า•

ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม

หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้

•

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ

ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ

•

การยกเลิกการเดินทาง

ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด•

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี•

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)•

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี•

การเลื่อนการเดินทาง

ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ •

Double Enjoy ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่

รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน•

รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน•

รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน•

www.DoubleEnjoy.com



ลักษณะทริป

สัมผัสปรากฏการณ์ “บั้งไฟพญานาค” ซึ่งเกิดขึ้นปีละครั้ง เท่านั้น (เทศกาลออกพรรษา) ลูกไฟแดงอมชมพู ที่พุ่งขึ้นจากแม่น้ำโขง

สู่ท้องฟ้าในวันออกพรรษา ที่บริเวณเขต อ.โพนพิสัย ควบด้วยการเยือนประเทศเพื่อนบ้าน ... เวียงจันทน์ เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย

•

สิ่งที่ควรนำไปด้วย

ครีมกันแดด, หมวก, แว่นตากันแดด•

เสื้อกันหนาว และ ถุงมือ•

รองเท้าสวมสบาย, รองเท้ารัดส้น•

ของใช้ส่วนตัว•

ยาประจำตัว•

กล้องถ่ายรูป•

www.DoubleEnjoy.com


