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DE112 : ทัวร์อุดรธานี คำชะโนด สังคม วัดผาตากเสื้อ วัดป่าภูก้อน 3 วัน 1 คืน (Van)
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ - อุดรธานี

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

จ.อุดรธานี

21.00 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น

วันที่ 2 อุดรธานี - คำชะโนด - วัดโพธิ์ชัย - ศาลาแก้วกู่ - วัดผาตากเสื้อ - อำเภอสังคม (หนองคาย)

05.00 น. เดินทางถึง จ. อุดรธานี ให้ท่านได้ล้างหน้าล้างตาในตอนเช้า

รับประทานอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหาร (ไข่กะทะ โจ๊ก ต้มเลือดหมู ฯลฯ)

เช้า นำท่านเดินทางไปยัง วัดศิริสุทโธ หรือ วัดป่าคำชะโนด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

อีกหนึ่งตำนานความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคที่คนไทยหลายคนยังสงสัย ซึ่งคนในพื้นที่เชื่อว่าเป็นดินแดนของพญานาค

ป่าศักดิ์สิทธิ์ลี้ลับอาถรรพ์

เกาะลอยน้ำกับเรื่องราวความเชื่อที่ว่าเกาะคำชะโนดไม่เคยจมน้ำเพราะมีพญานาคคอยปกปักรักษา 

จากนั้นสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ตัวเมือง หนองคาย

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหาร

บ่าย นำท่านเดินทางไปสักการะ หลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหนองคายที่ วัดโพธิ์ชัย

นำท่านชม ศาลาแก้วกู่ หรือที่รู้จักกันในนาม วัดแขก

นำชมรูปปั้นทางศาสนาซึ่งเกิดจากแรงบันดาลใจของหลวงปู่บุญเหลือสุรีรัตน์

จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ ตลาดท่าเสด็จ

นำท่านเดินทางสู่ อ.สังคม 

นำท่านเดินทางไปยัง วัดผาตากเสื้อ

เพื่อมาชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเกล็ดพญานาคริมโขงก่อนถึงวัดเพียงเล็กน้อยจะมีจุดชมวิวสามารถเห็นริ้วลายของดิน

ที่คล้ายกับเกล็ดพญานาคในยามน้ำลดได้อย่างชัดเจนแบบไม่มีต้นไม้หรืออะไรมาบัง นอกจากนี้ยังมี สะพานแก้วชมวิว

หนึ่งเดียวในไทย ไม่ต้องไปดูไกลถึงประเทศจีนอีกด้วย

เย็น รับประทานอาหารเย็น (3) ณ ห้องอาหารของที่พัก

หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

ที่พัก Check in เข้าที่พัก เก็บสัมภาระ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย  ที่พักระดับมาตรฐาน ห้องละ 2-3 ท่าน (แอร์ + ทีวี +

น้ำอุ่น)

วันที่ 3 ทะเลหมอกภูห้วยอิสัน - วัดป่าภูก้อน - กรุงเทพฯ

05.30 น. คณะพร้อมกันหน้ารีสอร์ท เตรียมออกเดินทางไปชม ทะเลหมอกภูห้วยอิสัน เช้านี้เราจะต้องเปลี่ยนรถเป็นรถอีแต๊ก

(ได้สัมผัสวิถีชีวิตอีกแบบ) เพื่อขึ้นไปยังจุดชมวิว ถือว่าเป็น จุดชมทะเลหมอกจุด Unseen

ที่สวยงามอีกจุดหนึ่งของจังหวัดหนองคาย

ภูห้วยอิสัน ตั้งอยู่ใน ตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นจุดที่สามารถมองพระอาทิตย์ขึ้น

และทะเลหมอกได้กว้างไกลสุดตา และยังสามารถมองเห็นเกาะแก่ง ของแม่น้ำโขง ซึ่งหากวันใดที่สายหมอกบางเบา

จะสามารถมองเห็นวิวพระอาทิตย์สีทองในยามเช้า สะท้อนไปยังพื้นน้ำและเกาะแก่งได้ชัดเจน
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เช้า บริการอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของที่พัก หลังอาหาร เก็บสัมภาระ Check out

นำท่านเดินทางสู่ วัดป่าภูก้อน ให้ท่านได้สักการะบูชา พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี

และถ่ายรูปกับวัดที่สวยติดอันดับต้นๆ ของเมืองไทยตามอัธยาศัย

วัดป่าภูก้อนตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ำโสม ท้องที่บ้านนาคำ ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง

จังหวัดอุดรธานี เป็นศาสนสถานที่เปี่ยมไปด้วยความศรัทธา และความสวยงามของสถาปัตยกรรม

วัดป่าภูก้อนแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเขา ที่รายล้อมด้วยผืนป่าเขียวขจีกว่า 3,000 ไร่ 

ซึ่งจุดเริ่มต้นในการสร้างวัด คือ ความมุ่งหมายที่จะรักษาธรรมชาติของป่าอันสมบูรณ์

และแหล่งต้นน้ำลำธารอันอุดมสมบูรณ์เอาไว้จากการถูกบุกรุกทำลาย 

นอกจากนี้บริเวณวัดเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงาม

ที่นอกจากจะเย็นใจในการได้เดินทางมาเยือนดินแดนแห่งพระพุทธศาสนา

ยังเย็นตาไปกับงานก่อสร้างอันสวยงามอลังการอีกด้วย

นำท่านเดินทางสู่ ตัวเมืองจังหวัดอุดรธานี

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (5) ณ ร้านอาหาร

นำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

ระหว่างทางแวะให้ท่านรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย

23.00 น. เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
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อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่งพร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง•

ค่าที่พัก 1 คืน พักห้องละ2-3 ท่าน  ( แอร์ + ทีวี + น้ำอุ่น)•

ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 5 มื้อ•

ค่าล่องเรือทะเลบัวแดง•

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

บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

•

สิ่งที่ควรนำไปด้วย

เสื้อกันหนาว หมวกและถุงมือ•

รองเท้าสวมสบาย, รองเท้ารัดส้น•

ครีมกันแดด•

ไฟฉาย•

ของใช้ส่วนตัว•

ยาประจำตัว•

กล้องถ่ายรูป•

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ•

ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง•

ค่าทิปไกด์ คนขับรถ พนักงานยกกกระเป๋า•

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)•

การจองและสำรองที่นั่ง

วางเงินมัดจำภายใน 48 ชม. หลังการจองท่านละ 2,000 บาทหรือ 50% ของราคาเต็ม•

ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน•

หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 20 วันต้องชำระเต็มจำนวน 100%•

หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 20 วันถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้•

เงื่อนไขการเดินทาง
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โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า•

ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญหากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ที่กำหนดไว้ในโปรแกรมหรือไ

ม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งพร้อมคณะทัวร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้

•

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัยเช่นการถูกปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบินภัยที่

อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติการจราจรและอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอ

กเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ

•

ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืน

ค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

•

การยกเลิกการเดินทาง

ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด•

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันคืนเงิน 50% ของจำนวนเงินที่ชำระมาแล้วในทุกกรณี•

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-14 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

* การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้

•

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•
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