อ ุดรธานี - หนองคาย - เลย : 4 วัน 3 คืน

•
•
•
•

มาตรการดูแลป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ของเราภายใต้เงื่อนไข
ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง
ฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในยานพาหนะ และภายในห้องพัก
โต๊ะอาหาร มีการจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง ใช้ช้อนกลาง (Social Distancing)
บริการหน้ากากอนามัยชนิดผ้า-เจลแอลกอฮอล์ ท่านละ 1 ชุดมาตรการ

เดินทาง วันที่ 4 – 7 กันยายน และ 25 – 28 กันยายน 2563
วันแรกของการเดินทาง
17.00 น.
18.00 น.
วันที่สอง
06.00 น.
08.00 น.

กรุงเทพ ฯ – อุดรธานี

-/-/D

พร้อมกันที่จุดนัดพบ ณ ปั้ม ปตท.วิภาวดีรังสิต สังเกตป้าย..SodA management
เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
นำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ บริการอาหารค่ำ (1) (SET BOX) บนรถ
มัคคุเทศก์แนะนำเกี่ยวกับสาระความรูใ้ นการท่องเที่ยว อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
อุดรธานี – คำชะโนด – ภูทอก - น้ำตกถ้ำพระ
B/L/D
อรุณสวัสดิ์ ณ จ.อุดรธานี ให้ท่านทำธุระส่วนตัว จากนั้น บริการอาหารเช้า(2) ที่
โรงแรมน่าข่าบุรี
นำคณะเที่ยวชม ป่าคำชะโนด คนในพื้นที่เชื่อว่าเป็นดินแดนของพญานาคที่แห่งนี้คือป่า
ศักดิ์สิทธิ์ คือป่าลี้ลับ คือป่าอาถรรพ์ คือป่าพญานาค และก็คือป่าที่มีตำนาน ถูกต้องแล้ว
(ครับ) ... ที่ นี่คื อ ป่าคำชะโนด บนพื้ นที่ ราว 20 ไร่ ณ ต.วังทอง อ.บ้านดุง จ.อุด รธานี
คือที่ตั้งของผืนป่าแห่งนี้ ทางเดินเล็ก ๆ ซึ่งลาดด้วยคอนกรีต นำสื่อมวลชน ผู้กำกับ

และทีมนักแสดงจาก “ผีจ้างหนัง” เข้าสู่ดินแดนที่เคยตกเป็นข่าวครึกโครมตามสื่อแขนง
ต่าง ๆ จนสร้างความสะพรึงกลัวแก่ผู้ได้ยินได้

12.00 น.
บ่าย

18.00 น.

บริการอาหารกลางวัน (3) ณ ร้านอาหาร
นำคณะไหว้ เจดีย์หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ที่ วัดหินหมากเป้ง ในบรรยากาศสงบร่มรื่น
ริมฝั่งแม่น้ำโขงหรือ ชือ่ อย่างเป็นทางการเรียกว่า เจดีย์พิพิธภัณฑ์ พระราชนิโรธรังสีฯ
และชม SKY WALK สกายวอล์ค แห่งที่สอง ของจังหวัดหนองคายก่อนเดินทางชม วัดผา
ตากเสื้อ ที่ตั้งอยู่บนเขาในเขตอำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย เป็นวัดทีม
่ ีทิวทัศน์สวยงาม
มาก สูงจากระดับน้ำทะเล 550 เมตรพร้อมกับสัมผัสกับ “ สกาย วอร์ค ” กระจกใสที่แรก
ของประเทศไทย เป็นจุดชมวิวที่ยื่นออกไปจากหน้าผา สามารถมองเห็นวิวแม่น้ำโขง และ
เมืองสังข์ทอง ประเทศลาว

Sky Walk วัดหินหมาเป้ง
Sky Walk วัดผาตากเสื้อ
บริการอาหารค่ำ (4) ณ ร้านอาหาร
พัก ณ บ้านไม้ริมโขง หรือเทียบเท่า ห้องละ 2-3 ท่าน

วันที่สาม

วัดป่าภูก้อน – Sky Walk เชียงคาน – แก่งคุดคู้ – ถนนคนเดินเชียงคาน

07.00 น.
08.00 น

บริการอาหารเช้า (5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำทุ กท่ านเดิน ทางสู่ เดิ นทางสู่ วั ดป่ าภู ก้ อน จ.อุ ดรธานี อารามพิ ทั กษ์ ผื นป่ า พลั ง
ศรัทธาแห่งสีเขียว วัดป่าภูก้อน คือ 1 ใน 10 ของสถานที่ท่องเที่ยวในฝัน ที่คุณต้อง
ออกไปสัมผัสสักครั้ง.. วัดป่าภูก้อนที่เที่ยวในฝันตามโครงการ Dream Destination กาลครั้ง
หนึ่ง..ต้องไป อิสระเที่ยวชมและบันทึกภาพ Check In กันตามอัธยาศัย
บริการอาหารกลางวัน (6) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนำคณะเดินทางสู่ อ.เชียงคาน
คณะเดินทางถึงลานจอดรถบ้านท่าดีหมี(เปลี่ยนใช้รถท้องถิ่น) สู่สกายวอล์คพระใหญ่
ภูคกงิ้ว ซึง่ เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดเลย
ที่สร้างบนภูเขาสูงติดแม่น้ำโขง
ก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 24 เม.ย.2563 มีความสูงกว่าระดับ แม่ของโขง 80 เมตร หรือ
เท่ากับ ตึ ก 30 ชั้ น มองเห็ น จุ ด บรรจบของแม่ น้ ำเหื อ งไหลออกจากสปป.ลาว กลั บ เข้ าสู่
ชายแดนไทยอีกครั้ง เป็นต้นสายแม่น้ำโขง ในแดนอีสาน

12.00 น.
บ่าย

สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางสู่ แก่งคุดคู้ จุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งของเชียงคาน
ถึงแก่งคุดคู้ ให้ท่าน ชมวิว แก่งคุดคู้ และ ช้อปปิ้งซื้อของฝากของที่ระลึกจากท้องถิ่น
อาทิเช่น มะพร้าวแก้ว ข้าวลืมผัว ผ้าถุง เสื้อผ้า และขนมต่าง ๆ

18.00 น.

อิสระ Check In @ ถนนคนเดินเชียงคาน ช้อปปิ้งสินค้าพื้นบ้านในย่านชุมชนเก่าแก่

ของชาว เชียงคานรูปแบบบ้านเรือนเก่าแก่ที่มีคุณค่าแก่การอนุรักษ์ ผสมผสานกับ
การตกแต่ง ร้านรูปแบบใหม่ๆ ไอเดียร์เก๋ๆ น่าถ่ายรูป พร้อมชมของฝากจากชุมชน
ต่าง ๆ มากมายเลือกชิมอาหารท้องถิ่นอิสระ พร้อมเลือกซื้อสินค้า และอาหาร
รับประทานกันตามอัธยาศัย

20.00 น.

นำคณะเดินทางสู่ที่พัก...เชียงคาน ริเวอร์ไซด์ ต้อนรับท่านด้วย Welcome dink สมาชิก
ส่งตัวแทนรับกุญแจห้องพัก...อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่ของการเดินทาง ตักบาตรข้าวเหนียว - สวนหินผางาม - ของฝากขอนแก่น - กรุงเทพฯ / L
05.00 น

07.30 น.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ทีมงานปลุกท่านต้อนเช้า ตื่นแต่เช้าตรู่ นำทุกท่านร่วมกัน ตักบาตร
ข้าวเหนียว พร้อม กับชาวเชียงคานเพื่อเป็นสิริมงคลจากนัน
้ นำท่านเดินเล่นตลาดยามเช้าที่
ตลาดเชียงคาน ชมวิถีชีวติ พื้นบ้านเชียงคาน พร้อมเลือกซื้อของฝากทางบ้าน
เดินทางกลับสู่โรงแรมที่พั ก บริการอาหารเช้า (8) ณ ห้ องอาหารของโรงแรม หลั ง
อาหารให้ท่านทำธุระส่วนตัว ก่อนทำการ Check Out อำลาที่พักเตรียมตัวเดินทาง

09.00 น.

12.00 น.
13.00 น.

23.00 น.

นำคณะเดินทางสู่ อ.หนองหิน นำท่านชมความมหัศจรรย์ของ สวนหินผางาม หรือ
คุนหมิงเมืองเลย โดยการเดินชมหินรูปร่างต่างๆ ที่สวยงามแปลกตาเป็นรูปเต่ากำลังลงจาก
เขา, รูปนกอินทรีย์ , รูปเจดีย์ และอาจมองเห็นเป็นลักษณะอื่นได้ตามที่ท่านจินตนาการ
ตลอดจนพันธ์ไม้ ดอกไม้ ป่าที่หายาก เถาวัลย์ที่ใหญ่โตยาวเหยียด และเข้าถ้ำที่มีแสงสว่าง
ส่องถึง เชิญทุกท่านเก็บภาพตามอัธยาศัย
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (9)
นำคณะเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะซื้อของฝากเมืองขอนแก่น ณ ส.ขอนแก่น
ก่อนนำท่านเดินทางต่อ ผ่านขอนแก่น ถึง นคราชสีมา แวะให้ท่านหาอาหารรับประทาน
อิสระตามอัธยาศัย
คณะเดินทางถึงกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ทั้งนี้โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
กำหนดกำรเดินทำง

พักเดี่ยว

ผูใ้ หญ่

ว ันที่ 4 - 7 ก ันยำยน 2563

4,990.-บำท

1,200.-บำท

ว ันที่ 25 – 28 ก ันยำยน 2563

4,990.-บำท

1,200.-บำท

อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการรวม

- ค่ารถโค๊ชปรับอากาศ 2 ชั้น ตลอดการเดินทาง
- ค่าอาหารทุกมื้อตามโปรแกรม รวม 9 มื้อ
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามโปรแกรม
- ค่าทีพัก 2 คืน (พักห้องละ 2ท่าน)
- มัคคุเทศก์ผู้ชำนาญบริการ
- ประกันอุบัติเหตุวงเงินคุ้มครองไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ,ค่าซักรีด ,ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์

- ค่าอาหาร เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการ
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขการจอง

- มัดจำ 1,500 บาท / ท่าน ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 7 วัน
- กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 20 คน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้
โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วทั้งหมด

หมายเหตุ

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กบ
ั
ประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ
*** ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 400 บาท ตลอดการเดินทาง ***

