
 

กาํหนดการเดินทางในระหว่าง 17-20 มกราคม 2562 

 

วนัแรก  ภูเกต็-อดุร-เชียงคาน 

 

13.00 น. พร้อมกนัที�สนามบินภูเก็ต เคาร์เตอร์เช็คอินทส์ายการบินแอร์เอเซีย 

14.30 น. เหิรฟ้าสู่ อุดร โดยเที�ยวบินที� FD3170 

16.20 น. เดินทางถึงสนามบิน อุดร จากนั�นนาํท่านเดินทางสู่ เชียงคาน โดยรถตูป้รับอากาศ (ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 3 ชม.) 

ค ํ�า รับประทานอาหาร คํ�า ณ ร้านอาหาร หลงัอาหารนาํท่านเช็คอินท์เขา้สู่ที�พกั ณ วิท อะ วิว @ เชียง

คาน หรือในระดบัเดียวกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

วนัที�สอง เชียงคาน-ภูทอก-หมู่บ้านวฒันธรรมไทดํา-ถนนคนเดินเชียงคาน 

06.00 น. ตวัตกับาตรขา้วเหนียว (กระตี�ปละ60บาท) สั�งซื�อไดที้�บา้นพกั 

ตกับาตรขา้วเหนียว ร่วมกบัชาวเชียงคาน มีพระมาบินฑบาตร

ทุกเชา้ คลา้ยการตกับาตรที�หลวงพระบาง จากนั�น ชมตลาดเช้า 

ทานอาหารเช้า ง่าย ๆ จากนั�น อิสระทาํกิจกรรมส่วนตวัอีกครั� ง 

ปั�นจกัรยาน รอบเมือง เรียบริมโขง เก็บภาพ ตามร้านต่าง ๆ เช่น 

รักเลย,ไอเดียดีดี,จาํเลยรัก,ร้านกระป๋อง ฯลฯ เขียน post card 

กลับบ้าน  ชิมขนมพื�นบ้าน เช่น ขนมครกไทย ๆ ข้าวเปียก 



ขา้วปุ้น ฯลฯ หรือ ร้านมิตรไทย (ขายผา้ห่มนวมทาํจากฝ้ายแท้ๆ ราคาไม่แพง) 

06.30 น. เดินทางสู่จุดชมววิ ภูทอก จุดชมววิ เชียงคานววิทะเลหมอกที�มีชื�อเสียงและเป็นที�นิยมของ

นกัท่องเที�ยวที�มาเที�ยวเชียงคาน มีลกัษณะเป็นภูเขาสูง ตั�งอยูริ่มแม่นํ�าโขง บนยอดภูเป็นที�ตั�งของ

สถานีโทรคมนาคมเชียงคาน และเป็นจุดชมววิทิวทิวทศัน์ที�สวยงามของอาํเภอเชียงคานและลาํนํ�า

โขงไดโ้ดยรอบ  

 

 

  
 

 

 

เที�ยง  รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

บ่าย นาํท่านสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดํา บ้านนาป่าหนาด เป็นหมู่บา้นชาวไทดาํกลุ่มสุดทา้ยที�อพยพมา

จากเมืองเชียงขวาง สปป.ลาว ช่วงสงครามปราบจีนฮ่อ ชาวบา้นยงัคงสืบทอดวฒันธรรมประเพณี

แบบไทดาํไวไ้ด้เป็นอย่างดี นับถือผี นับถือแถน นอกจากนี� ยงัมีภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นขอ

ตวัเอง ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านกลบัที�พกั จากนั�นอิสระตามอธัยาศยัซึ� งในช่วงวนัหยุด ศุกร์ เสาร์ 

และอาทิตย ์พอดี อีกหนึ�งไฮไลทที์�น่าไปเยือนก็คือที�นี� ถนนคนเดินเชียงคาน เรียกว่าเป็นสีสันยาม

เยน็ของเชียงคานไดดี้เลยทีเดียว ถนนทางเดินทอดยาว ทั�งสองขา้งทางขายของทั�งของกิน  

 

 

 

 

 

 

 

ของที�ระลึกตลอดแนวทางเดิน ของกินมากมายมีใหเ้ลือกซื�อกินตลอดทางเดิน แบบวา่เดินไปกินไป

ดูการแสดงของคนที�นั�น ช่างสุขใจและอิ�มทอ้งมั�กๆ  

(อาหารเยน็อสิระตามอธัยาศัย ไม่รวมในรายการทวัร์) 

คํ�า  กลบัสูที่�พกั ณ วทิ อะ ววิ แอท เชียงคาน หรือในระดบัเดียวกนั 

 

 

 

 

 



 

วนัที�สาม เชียงคาน-ภูป่าเปราะ-อดุร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที�สี�  ทะเลบัวแดง- วดัป่าภูก้อน-ซื�อของฝาก-ภูเกต็ 

 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ จากนั�นนาํท่านเดินทางสู่ ภูป่าเปราะ 

หรือที�นิยมเรียกอีกชื�อหนึ�งวา่ “ฟูจิเมืองเลย” ซึ� งสวยงามไม่

แพที้�เที�ยวอื�นๆ จะมีทั�งหมด 4 จุด ซึ� งแต่ละจุดจะห่างกนั

ประมาณ 200 เมตร ส่วนจุดยอดบนสุดสามารถมองเห็นวิว

ได ้360 องศา คือสามารถมองภูเขาไดร้อบทิศทาง ซึ� งเป็น

ความน่าตื�นตาตื�นใจเป็นอย่างมาก ได้เวลาอนัสมควรนํา

ท่านเดินทางสู่ อุดร 

เที�ยง  รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

15.00 น. เดินทางถึง อุดร อิสระตามอธัยาศยั 

เยน็  รับประทานอาหาร ณ ร้านวทีแีหนมเนือง 

ค ํ�า  เช็คอินเขา้สู่พกั ณ บราวน์ เฮาส์ หรือในระดบัเดียวกนั 
 

06.00 น. ทะเลบัวแดง ตั�งอยู่ในอาํเภอกุมภวาปี จงัหวดัอุดรธานี อยูใ่น

บึงนํ� าจืด บึงหนองหาน แหล่งนํ� าธรรมชาติที�อุดมสมบูรณ์ไป 

ดว้ย พนัธ์ุปลา พนัธ์ุนก และพืชนํ� า จาํนวนมาก โดยดอกบวั

จะออกดอกมีปริมาณมากที� สุดในช่วงเดือนธันวาคม – 

กุมภาพันธ์  และค่อย ๆ ลดปริมาณ ลงในเดือนมีนาคม 

ดอกบวัจะบานในช่วงเช้าตรู่จนถึงเวลาประมาณ 11.00 น. 

นกัท่องเที�ยวจะมองเห็น ดอกบัวแดง บานเต็มทอ้งนํ� า หนอง

หานสุดลูกหูลูกตางดงาม หลังจากนั� นนําท่านชม วัดป่าภู

ก้อน พบกบัความสวยงามของสถาปัตยกรรมแห่งพุทธศิลป์

และความเงียบสงบของ "วดัป่าภูกอ้น" วดัป่าแห่งภาคอีสาน 

ที�คงรักษาไวซึ้� งพื�นป่า สัตวป่์า และพรรณไมน้านาชนิด บน

เนื�อที�กวา่ 3,000 ไร่   

เที�ยง รับประทานอาหารเที�ยง ณ ร้านอาหาร หลงัจากนาํท่านแวะ

ซื�อของฝากก่อนจากลาเมืองอุดรฯ 

16.50 น. เหิรฟ้ากลบัสู่ภูเก็ต โดยเที�ยวบินที� FD3171 

18.40 น. เดินทางถึงสนามบินภูเก็ตโดยสวสัดิภาพ 
 



 

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั�งนี�บริษัทจะคํานึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ 

 

อตัราค่าบริการคณะผู้เดินทาง 15 ท่านขึ�นไป 

ผู้ใหญ่  ราคาท่าน 11,500 บาท (พกัห้องละ 2 ท่าน) 

พกัห้องเดี�ยว   จ่ายเพิ�มท่านละ    3,000    บาท 

 

 

อตัรานี�รวม 

1. ค่าตั�วเครื�องบินไป-กลบั ชั�นประหยดั 

2. ค่าโรงแรมที�พกัตามรายการที�ระบุ (พกัหอ้งละ 2ท่าน) 

3. ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการที�ระบุ 

4. ค่าอาหารและเครื�องดื�มตามรายการที�ระบุ 

5. ค่ารถรับส่งและระหวา่งนาํเที�ยวตามรายการที�ระบุ 

6. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที�มี 

7. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง กรณีเสียชีวิต ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 

500,000 บาท)   ทั�งนี� ยอ่มอยู ่ในขอ้จาํกดัที�มีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต  

 

 อตัรานี�ไม่รวม 

 1.    กระเป๋าเดินทางในกรณีที�นํ�าหนกัเกินกวา่ที�สายการบินกาํหนด 15 กิโลกรัมต่อท่าน  

2.    ค่าทิปคนขบัรถ และค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น และ หวัหนา้ทวัร์  

3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื�องดื�ม, ค่าอาหารที�สั�งเพิ�มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด 

4. ค่าอาหารที�ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

5. ค่าทาํใบอนุญาตที�กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 

6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7%(กรณีตอ้งการใบกาํกบัภาษี) และค่าภาษีบริการหกั ณ ที�จ่าย 3% 

 

 

หมายเหตุ : ราคานี�อาจเปลี�ยนแปลงได้ เนื�องจากยงัไม่ได้มีการสํารองใดๆทั�งสิ�น เช็คราคาอกีท ีณ วนั ที�คอน

เฟิร์มเดินทางนะคะ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 




