บริษัท เอส บี เวเคชั ่น จํากัด
มีความยินดีนาํ ท่านเดินทางท่องเที่ยว ตามฮอยพญานาคา
เสริมศรัทธาจากนาคี จ.อุดรธานี (2 วัน 1 คืน)
เดินทางโดย สายการบินแอร์เอเชีย (FD)

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – วัดป่ าหลวงตามหาบัว - วัดศิรสิ ุทโธ วังนาคินทร์
ป่ าคําชะโนด อุดรธานี

05.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารขาออกในประเทศชั้น 3 ประตู 11-12 เคาร์เตอร์
สายการบินไทยแอร์เอเชีย (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ คอยต้อนรับทุกท่านและอํานวยความ
สะดวกในเรื่องเอกสารการเดินทางและสัมภาระ

08.15 น.
09.25 น.

เหิรฟ้ าสู่ จังหวัดอุดรธานี โดย สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3352
เดินทางถึง ท่าอากาศยานอุดรธานี,จังหวัดอุดรธานี ให้ทุกท่านรับสัมภาระจากสายพานรับกระเป๋า

10.00 น.

นําท่านเดินทางสู่ วัดป่ าบ้านตาด หรือ วัดเกษรศีลคุณ ตําบลบ้านตาด อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็ นสถานที่ที่
หลวงตามหาบัวใช้ในการแสดงธรรมเทศนาและปฏิสนั ถารกับศรัทธาฆราวาสญาติโยม ที่มาจากทุกสารทิศอย่างไม่ขาด
สายไม่เว้นในแต่ละวันเมื่อครั้งหลวงตามหาบัวยังมีชีวติ ยู่ โดยบริเวณในวัดเต็มไปด้วยความร่มรื่นของธรรมชาติ เงียบ
สงบ มีท้งั ต้นไม้เขียวชอุ่ม
เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

12.00 น.

13.30 น.

18.00 น.
19.00 น.
20.30 น.

นําท่านเดินทางสู่ วัดศิริสุทโธ วังนาคินทร์ หรือ ป่ าคําชะโนด เป็ นป่ าที่มีลกั ษณะเหมือนเกาะขึ้ นอยูก่ ลางทุ่งนา เต็ม
ไปด้วยต้นชะโนด ซึ่งเป็ นพืชจําพวกปาล์ม เดินข้ามสะพานยาวประมาณ 200 เมตร สูป่ ่ าคําชะโนด ปรากฏในตํานาน
พื้ นบ้านเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาค และสิ่งลี้ ลับต่างๆที่เกิดขึ้ น ให้ท่านได้ สักการะพ่อปู่ ศรีสุทโธ ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และ
ความเป็ นสิริมงคล
เชิญท่านรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นําท่านเที่ยวชม ถนนคนเดินหรือที่ UD Town แหล่งช้อปปิ้ งชื่อดังของ จ.อุดรธานี และให้ท่านได้เดินเที่ยว
เลือกซื้ อสินค้าตามอิสระ
นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี หรือเทียบเท่า

วันทีส่ องของการเดินทาง

วัดป่ าภูกอ้ น - วัดสว่างธรรม – สนามบินอุดรธานี – กรุงเทพฯ

08.00 น.
10.00 น.

เชิญท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ วัดป่ าภูกอ้ น พุทธอุทยานที่สาํ คัญทางภาคอีสาน ชมพระวิหารที่สวยสดงดงาม ติดตาตรึงใจเป็ น
อย่างยิ่ง ภายในประดิษฐาน พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุณี ที่มีพุทธลักษณะที่งดงามวิจิตรแกะสลักด้วยหิน
อ่อนสีขาว จากประเทศอิตาลี

12.00 น.
13.30 น.

เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ วัดสว่างธรรม หรืออีกชื่อ “วัดศิริพร” ตั้งอยูต่ าํ บล ดอนกลอย อําเภอ พิบลู ย์รกั ษ์ สร้างโดยพี่นาง
ศิริพร อําไพพงษ์ นักร้องชื่อดังและคนมีจิตศรัทธาในพุทธศาสนาได้รว่ มทําบุญสร้างวัดไว้ ด้วยความเลื่อมใสใน
พญานาค บริเวณวัดจะมีพระประธานตั้งอยูก่ ลางนํ้ารายล้อมด้วยพญานาคราชที่เกี้ ยวพันไปจนถึงท่านํ้า เชื่อว่าเป็ นทาง
ลงวังบาดาล เรียกได้วา่ เป็ นจุดไหว้พระอุดรธานี ที่สายบุญห้ามพลาดที่จะมากราบไหว้ขอเลขเด็ด

15.30 น.

นําท่านเดินทางชิมสินค้าลิ้ มลองของฝากของดีของเด่นของดังจังหวัด พร้อมช้อปและใช้เงินที่รา้ นของฝากที่อุดรธานี
อาทิเช่น แหนมเนื อง ขนมจีนสมุนไพรอบแห้ง นํ้าปลาร้ารสนัวสุดแซ่บ เป็ นต้น

18.00 น.
19.05 น.

ได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานอุดรธานี
เหิรฟ้ าสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3357
คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง,กรุงเทพฯ พร้อมกับความประทับใจ

****** ขอขอบคุณท่านที่ไว้วางใจใช้บริการเอสบีเวเคชั่น *****
หมายเหตุ :รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็ นต้น

อัตราค่าบริการ
สําหรับผูเ้ ดินทางจํานวน 30 ท่านขึ้ นไป
วันเดินทาง

30-31 มีนาคม 2563
06-07 เมษายน 2563
29-30 เมษายน 2563
23-24 พฤษภาคม 2563

ราคาผูใ้ หญ่
(พักห้องละ 2-3 ท่าน)

ราคาเด็กเสริมเตียง
(พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

4,889 บาท
4,889 บาท
4,889 บาท
4,889 บาท

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง
(พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

พักเดียวเพิ่ม

1,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

**หมายเหตุ** ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงในกรณีค่าภาษีน้ าํ มันและค่าตั ๋วเครือ่ งบินมีการปรับเพิม่ ราคา
โปรแกรมนี้ ไม่รบั จอยแลนด์ในทุกกรณี
อัตรานี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด เส้นทาง กรุงเทพ(ดอนเมือง) – อุดรธานี – กรุงเทพ(ดอนเมือง)
 ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการระบุ (สองท่านต่อหนึ่ งห้อง)
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการระบุ
 ค่ารถโค้ช บริการนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง (ขึ้ นอยู่กบั การผันแปรของภาษีน้าํ มัน ณ วันนั้นๆ)
 ค่าประกันการเดินทาง กรณีอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 500,000 บาท กรณีเสียชีวิตคุม้ ครองในวงเงินท่านละ
1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรานี้ ไม่รวม
 ค่าทําหนังสือเดินทาง PASSPORT (พาสปอร์ต ต้องมีอายุ 6 เดือนขึ้ นไปนับตั้งแต่วนั เดินทาง)
 ค่าน้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกําหนด
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สงั ่ เพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 ค่าทําใบอนุ ญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%
 ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น คนขับรถ
หมายเหตุ
 รายการ และราคาสําหรับผูร้ ว่ มเดินทางผูใ้ หญ่ 30 ท่าน ในการเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
 รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รบ
ั การยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ ง หลังจากได้สาํ รองที่นัง่ กับ
 สายการบิน และโรงแรมที่พก
ั ในประเทศเป็ นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 ราคานี้ คิ ด ตามราคาตัว๋ เครื่อ งบิ นในปั จ จุ บัน หากราคาตัว๋ เครื่องบิ น ปรับสูงขึ้ น บริษัทฯ สงวนสิท ธิ์ ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่องบิ น
ตามสถานการณ์ดงั กล่าว














บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สําหรับ กระเป๋าเดิ นทาง หรือของมีค่าส่ว นตัว ของท่าน
ระหว่างการเดินทาง
บริษัท ฯ จะไม่รับ ผิดชอบ และขอสงวนสิ ท ธิ์ใ นการไม่ คืนเงิ นไม่ ว่า ทั้ง หมด หรือบางส่ วน ในกรณี ที่ ผูเ้ ดินทางมิ ไ ด้รับ
อนุญาตให้เดินทางเข้า หรือออกนอกประเทศ อันเนื่องมาจากการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ มีสิ่งผิด
กฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ด้วยเหตุอนั เนื่องมาจากความผิดพลาด
ความล่าช้า การเปลี่ยนแปลงบริการของสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เหตุการณ์ทางการเมือง การ
จลาจล ภัยธรรมชาติ อันนอกเหนือจากความควบคุม
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีที่ผเู ้ ดินทางไม่ใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมด โดย
ความสมัครใจของผูเ้ ดินทางเอง และ/หรือไม่เดินทางไปพร้อมคณะ และ/หรือไม่ปรากฏตัวในวันเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั เวลา การจราจร
สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสยั อื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้ นได้ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย และประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสําคัญ
บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้าย
การสูญหาย หรือจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูม้ ีอาํ นาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น
เด็ก หมายถึง ผูท้ ี่มีอายุ 2-12 ปี

วิธีการจองทัวร์ กรุณาชําระมัดจํา 3,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังทําการจอง
เงื่อนไขการยกเลิกและการปรับเงินค่าบริการ






ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน คืนเงินทั้งหมด ( หลังจากหักค่าใช้จา่ ยตามจริง )
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่ามัดจํา/ ท่าน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์
ยกเลิกการเดินทาง 1-15 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
หากมีการออกตัว๋ เครื่องบินหรือจองโรงแรมไปแล้ว ทางบริษัทฯ จะคิดค่าบริการตามจริง

