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เดนิทาง ตลุาคม-ธนัวาคม 2564 
 

วัดภูตะเภาทอง l วัดป่าสันติวนาราม (วัดป่าดงไร่) l วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร 

บ้านคุณสุข คลินิกแพทยแ์ผนไทย l อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลทา่แร่ l วัดถาํผาแด่น 

สกลนคร l คาํชะโนด l ศูนยวั์ฒนธรรมไทยจนี มูลนิธิศาลเจ้าปู่ -ย่า 

 

  

11,990.- 
ราคาเพยีง 

อดุร-สกล คานาบสิ ทรปิสายเขยีว 
เทยีวเชงิการแพทย ์3วนั 2คนื 
โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี (FD) 
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เสน้ทางการเดนิทาง เชา้ เทยีง เย็น 
วนัท ี1 กรงุเทพฯ-อดุรธาน-ีวัดภตูะเภาทอง-วัดป่าสนัตวินาราม (วัดป่าดงไร่)-วัดพระ

ธาตเุชงิชมุวรวหิาร 
X   

วนัท ี2 บา้นคณุสขุ คลนิกิแพทยแ์ผนไทย-อาสนวหิารอัครเทวดามคีาแอลทา่แร่-วัด
ถําผาแดน่ 

   

วนัท ี3 สกลนคร-คําชะโนด-ศนูยว์ฒันธรรมไทยจนี มลูนธิศิาลเจา้ปู่ -ยา่-กรงุเทพฯ   X 
  

 

Day 
      1 

 
กรงุเทพฯ 

- 
อดุรธาน/ีสกลนคร 

วนัท ี1 
กรุงเทพฯ-อุดรธาน-ีวดัภูตะเภาทอง-วดัป่าสนัตวินาราม (วดัป่าดงไร)่-วดั
พระธาตเุชงิชุมวรวหิาร 

04.00 น. เช็คอนิ สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอรส์ายการบนิแอรเ์อเชยี (FD)  
06.40 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิดอนเมอืง สู ่จงัหวดัอดุรธาน ีดว้ยเทยีวบนิ FD3362 (DMK-UTH  

06.40-07.50) **ไมม่นํีาหนักกระเป๋าสําหรับโหลดใตเ้ครอืง และไมม่อีาหารบนเครอืง** 
07.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิอดุรธาน ี  
08.30 น. เดนิทางสู ่วดัภูตะเภาทอง แหลง่ทอ่งเทยีวเชงิธรรมะแหง่ใหม ่นําท่านชมไฮไลท ์บรเิวณบ่อ

นําทีกันกลางระหว่างหนิ 2 ลูก ขอบบ่อเนรมติพญานาคสีทองขนาดใหญ่ 2 ตัว เมือเงาของ
พญานาคสะทอ้นในนํา รวมกับแสงของดวงอาทติยใ์นแต่ละชว่ง จะเกดิปรากฏการณ์นําสตี่างๆ 
อยา่งงดงาม  

10.00 น. เดนิทางวสู ่วดัป่าสนัตวินาราม (วดัป่าดงไร)่ นําทา่นชม พระอโุบสถกลางนําทรงดอกบัว หนงึ
เดยีวในไทย ทรงดอกบัว 24 กลบี กลางนํานันทําใหเ้รารูส้กึไดถ้งึความสวยงามและความสงบร่ม
รนืในจติใจ 
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กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั (มอืท1ี) 
บา่ย  นําทา่นเดนิทาง สูจ่งัหวดัสกลนคร (ใชเ้วลาเดนิทาง 2 ชวัโมง)  
 นําท่านเขา้ชม อทุยานบวัเฉลมิพระเกยีรต ิชมความงามของดอกบัวหลากหลายสกีลางบงึและ

เต็มไปดว้ยบัวพันธุต์า่งๆ เป็นแหลง่ศกึษาบัว 

 
 นําท่านสักการะ วดัพระธาตุเชงิชุมวรวหิาร ขอพรปูชนียสถานศักดสิทิธคิู่เมอืงสกลนคร องค์

พระธาตสุรา้งขนึรอบรอยพระพทุธบาทของพระพทุธเจา้ 4 พระองค ์ภายในวหิารเป็นทปีระดษิฐาน
ของหลวงพอ่พระองคแ์สน พระพทุธรปูปางมารวชิยัศลิปะเชยีงแสนทงีดงาม 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มอืท2ี) 
ทพัีก  นําทา่นเขา้สูท่พัีก @SAKON HOTEL หรอื เทยีบเทา่  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Day 
2 

 

 
สกลนคร  
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วนัท ี2 บา้นคณุสขุ คลนิกิแพทยแ์ผนไทย-อาสนวหิารอคัรเทวดามคีาแอลทา่แร-่วดั
ถาํผาแดน่ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มอืท3ี) 
08.30 น. เดนิทางออกจากโรงแรมสู ่บา้นคณุสขุ คลนิกิแพทยแ์ผนไทย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชวัโมง) 
09.30 น. นําท่านเขา้ชม บา้นคณุสขุ คลนิกิแพทยแ์ผนไทย สกลนคร โรงพยาบาลการแพทยแ์ผนไทย

สกลนคร มีการคัดกรองผูป่้วยกับทีมผูเ้ชยีวชาญทางการแพทย์แผนไทย และ กัญชา ซงึอยู่
ภายใตโ้ครงการความร่วมมอืทางการปฎบิัตกิาร และวจัิยการแพทยแ์ผนไทยเพอืประชาชนทัวไป 
และผูป่้วยไดเ้ขา้ถงึการรักษาดว้ยสมุนไพร และกัญชาไดอ้ย่าครอบคลุมโดยผูเ้ชยีวชาญพเิศษ
เฉพาะดา้นแพทยแ์ผนไทย และกัญชา 

 
11.30 น. นําท่านชมแปลงสมุนไพร ตําหรับยา และกัญชา ชมสมุนไพรไทย 16 ตํารับ เพอืการรักษาทาง

การแพทย ์  
กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั (มอืท4ี) 
บา่ย  นําท่านเดินทางชม อาสนวหิารอคัรเทวดามคีาแอลท่าแร่ โบสถ์คริสต์สีขาวขนาดใหญ่

ออกแบบและสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมรปูทรงคลา้ยเรอื สรา้งเพอืระลกึถงึการอพยพมาจากประเทศ
เวยีดนามในราวปี 2427 และตังถนิฐานของครสิตชนในหมู่บา้นท่าแร่แห่งนี เป็นการเผยแพร่
ศาสนาครสิตย์คุหลังสงครามอนิโดจนี  

 นําทา่น วัดสวยบนเนนิเขาแหง่สกลนคร ณ วดัถาํผาแดน่ ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมของ
วัดและความงดงามของธรรมชาตทิ่ามกลาง เทอืกเขาภพูาน และภผูาย เชอืกันวา่ในอดตีเคยเป็น
สถานทปัีกกลดและปฎบิัตธิรรมของหลวงปู่ มัน ภรูทัิตโตและคณะครบูาอาจารยส์ายวดัป่ากรรมฐาน  

 
เย็น รับประทานอาหารเย็น (มอืท5ี) 
ทพัีก  นําทา่นเขา้สูท่พัีก @SAKON HOTEL หรอื เทยีบเทา่  
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Day 
3 

 

 
อดุรธาน ี/ สกลนคร 

- 
กรุงเทพฯ 

วนัท ี3 สกลนคร-คําชะโนด-ศนูยว์ฒันธรรมไทยจนี มลูนธิศิาลเจา้ปู่ -ยา่-กรงุเทพฯ 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มอืท6ี) 
08.30 น. ออกเดนิทางสู ่วังนาคนิทร ์เกาะคําชะโนด (ใชเ้วลาเดนิทาง ประมาณ 2 ชวัโมง) 
10.30 น. คณะเดนิทางถงึ วดัป่าคําชะโนด ซงึมลีักษณะคลา้ยๆ เกาะตังโดดเดยีวมนํีาลอ้มรอบภายใน

เกาะชะโนด ม ีศาลพอ่ปู่ ศรสีทุโธนาคาและแมย่า่ศรปีทมุมานาค ีใหก้ราบไหวข้อพรและมบีอ่
นําศักด์สทิธทิีเชอืกันว่าเป็นทางเชอืมต่อระหว่างเมืองมนุษย์และเมืองบาดาล หรือ “วงั
นาคนิทร”์ 

 
กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั (มอืท7ี) 
 นําท่านชม ศูนยว์ฒันธรรมไทยจนี มูลนธิศิาลเจา้ปู่ -ย่า เรมิก่อตังขนึโดยมีวัตถุประสงค์

เพอืใหเ้ป็นจุดศูนยร์วมในการอนุรักษ์ศลิปะ วัฒนธรรม วถิบีรรพชนและหลักปรัญชาของพ-ีนอ้ง
ชาวไทยเชอืสายจนีในจังหวัดอุดรธานี โดยเรมิมแีนวคดิการจัดสรา้งในสมัยคณะกรรมการศาล
เจา้ปู่ -ยา่ สมัยท ี58 และไดเ้รมิรวบรวมกําลังทรัพยจ์ากผูม้จีติศรัทธาเพอืซอืทดีนิบรเิวณดา้นหนา้
ทางเขา้ศาลเจา้ดา้นทศิตะวนัออก 
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17.30 น. นําคณะเดนิทางสูส่นามบนิอดุรธาน ี
19.30 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิอุดรธานี สู่ สนามบนิดอนเมอืง ดว้ยเทยีวบนิ FD3357 (UTH-

DMK 19.30-20.30)  
**ไมม่นีําหนกักระเป๋าสาํหรบัโหลดใตเ้ครอืง และไมม่อีาหารบนเครอืง** 

20.30 น. เดนิทางถงึดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

อตัราคา่บรกิาร 
กาํหนดการเดนิทาง ราคาทา่นละ 
23-25 ตลุาคม 2564 11,990 บาท  
20-22 พฤศจกิายน 2564 11,990 บาท 
04-06 ธนัวาคม 2564 11,990 บาท 

พกัเดยีวชําระเพมิ 2,000 บาท / ไมม่รีาคาเด็ก 
 

หมายเหต ุ(กรณุาอา่นายละเอยีดทกุขอ้หมายเหต)ุ 
1. รบกวนพจิารณาโปรแกรมการเดนิทางใหล้ะเอยีดกอ่นทําการจอง 
2. กรณุาปฏบิัตรตามทเีจา้หนา้ทแีนะนํา เพอืเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานทอ่งเทยีวปลอดภัยดา้น

สขุอนามัย) และเพอืความปลอดภัยในการทอ่งเทยีว 
3. กรณุาจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 7 วนั 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทาง หรอืปรับราคาคา่บรกิารขนึ หรอืยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทมีี

ผูร้ว่มคณะไมถ่งึ 8 ทา่น โดยบรษัิทจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้ 
5. กําหนดการนอีาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมูค่ณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพ

ภมูอิากาศในขณะนัน โดยคํานงึถงึความปลอดภัยและประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป้นสําคัญ 
6. บรษัิทขอสงวนสทิธยิกเลกิ หรอืเลอืนการเดนิทาง ในกรณทีผีูเ้ดนิทางไมค่รบตามจํานวนทกํีาหนด 

 
อตัราคา่บรกิารทวัรน์รีวม 

1. บัตรโดยสารเครอืงบนิสายการบนิแอรเ์อเชยี กรงุเทพฯ-อดุรธาน-ีกรงุเทพฯ 
นําหนักสมัภาระถอืขนึเครอืง Carry On 7 กโิลกรมั โดยสมัภาระทจีะถอืขนึเครอืงบนิ ตอ้งไมม่ขีองมคีม 
กรรไกรตัดเล็บ วตัถ ุไวไฟ ของเหลวสามารถโหลดไดไ้มเ่กนิขนาดบรรจ ุ100 มล. 

2. รถตูป้รับอากาศ ทอ่งเทยีวตามรายการ  
3. คา่ธรรมเนยีมสถานททีอ่งเทยีว ตามทรีะบใุนรายการทัวร ์
4. พาหนะทอ้งถนิ(ถา้ม)ี ตามทรีะบใุนรายการทัวร ์
5. มัคคเุทศก ์ทคีอยดแูลและอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
6. คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง (คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 

1,000,000 บาท , คา่รักษาพยาบาลในกรณีทเีกดิจากอบุัตเิหต ุวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท ตาม
เงอืนไขกรมธรรม)์ ไมร่วมประกันสขุภาพ 

 
อตัราคา่บรกิารทวัรน์ไีมร่วม 

1. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอนืๆ ทนีอกเหนอืรายการทัวรท์รีะบ ุอาท ิคา่อาหารและเครอืงดมื คา่รักษาพยาบาล (ใน
กรณทีเีกดิจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจําตัว) 

2. คา่ใชจ้า่ยทมีกีารเปลยีนแปลงรายการทอ่งเทยีว ทเีกดิจากผูเ้ดนิทางเอง 
3. คา่อาหารรอ้นบนครอืงและคา่โหลดนําหนักใตท้อ้งเครอืง ไป-กลับ  
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4. คา่ธรรมเนยีมสถานททีอ่งเทยีว สําหรับชาวตา่งชาตทิตีอ้งชําระเพมิ อาท ิคา่ธรรมเนยีมอทุยานแหง่ชาต ิ
5. คา่ทปิมัคคเุทศก ์และพนักงานขบัรถ จํานวน 300 บาท/ลกูคา้ 1 ทา่น 
6. คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3% (เฉพาะในกรณีทตีอ้งการใบกํากับภาษีเทา่นัน) (กรณี

ตอ้งการ รบกวนแจง้กอ่นทําการชําระเงนิ) 
7. นําหนักกระเป๋าโหลดใตเ้ครอืง 

 
การจองทวัรแ์ละสํารองทนีงั 

1. กรณุาแจง้ชอื-นามสกลุ, ทอียูแ่ละหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง สําหรับออกใบแจง้หนีและใบรับเงนิของ
ทา่น  

2. กรณุาชําระคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน เพอืเป็นการยนืยันการจองจงึจะถอืวา่ไดทํ้าการสํารองทนัีงเสร็จสมบรูณ ์โดย
การโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบรษัิทฯ ดังรายละเอยีด 

3. กรณุาสง่สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรอืสําเนาหนังสอืเดนิทาง ใหท้างบรษัิทฯ  
กอ่นการเดนิทาง 10 วัน เพอืใชส้ําหรับการทําเอกสารประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 

 
การยกเลกิการเดนิทาง 

1. เมอืทา่นตกลงชําระคา่ทัวรก์ับทางบรษัิทฯแลว้ ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับ   เงอืนไขและ
ขอ้ตกลงทังหมดทกุขอ้แลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ใชจ้า่ยทังหมด ในทกุกรณ ี

 
ขอ้แนะนําสําหรบัการเดนิทาง  ในชว่งภาวะ โควทิ 19 
มาตรการการบรกิารบนรถบรกิาร 

1. สมาชกิตอ้งใสห่นา้กากอนามัยตลอดการเดนิทาง  
2. กอ่นขนึ-ลงรถทกุครัง  ทางบรษัิทจะมมีาตรการ วัดไข ้ และ ลา้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอลบ์นรถงดใชห้อ้งนํา

บนรถตลอดการเดนิทาง  
3. ประตรูถ  เปิด-ปิด ประตเูดยีว 
4. กรณุากรอกรายละเอยีดแบบฟอรม์  ต.๘-คค  (ทางบรษัิท ปรนิแบบฟอรม์นใีหท้กุทา่น  เมอืทา่นกรอกแลว้

กรณุาสง่คนืให ้ จนท.บรกิารบนรถบรกิาร) 
5. นําดมื/นําเปลา่  แจกใหว้ันละ 1 ขวด    
6. ทางบรษัิทขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารวา่ง ระหวา่งทอียูบ่นรถ   
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