
มห่ัศจรรย์์แดนอีสีาน...
ห้นอีงค์าย - อีุดรธีานี
กลุ่่�มัที่่� 1	 	วัันศุุกร์์ที่่�	31	ม่นาคม	-	วัันอาที่ิตย์ที่่�	2	เมษายน	พ.ศุ.	2566

	 (3	วััน	2	คืน)

กลุ่่�มัท่ี่� 2	 	วัันเสาร์์ที่่�	1	-	วัันจัันที่ร์์ที่่�	3	เมษายน	พ.ศุ.	2566

	 (3	วััน	2	คืน)

จ้ัด้โด้ย
บร์ิษััที่ร์่เกุล อินเต์อร์์เนชั�นแนล 

แที่ร์เวัล จำกุัด

05.45 น.  คณีะพัร้์อมกุันท่ี่� ท่าอัากาศุยานสุิวัรัรัณภ้มิ  
ณี เคานเ์ต์อร์ส์ายกุาร์บนิไที่ยสมายล ์มเ่จ้าหน้าท่ี่�
ให้กุาร์ต์้อนร์ับและอำนวัยควัามสะดวักุ

06.55 น.  เดินที่างสู่จังหวััดอุดร์ธ์าน่โดย สิายการับิน 
ไทยสิมายล์ เท่�ยวับิน WE02

วิันแรกิ
กรุงุเทพฯ - อดุรุธาน ี- หนองคาย

08.00 น.  เดินที่างถึง ท่าอัากาศุยานนานาชาติอัุด้รัธิ์าน่  
จากุนั�นออกุเดินที่างไปูร์ับปูร์ะที่านอาหาร์เช้า

 (อาหาร์ที่้องถิ�น) 
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11.00 น.  เดนิที่างสู ่พรัะธิ์าตหุ่ลา้ห่นอัง จงัหวัดัหนองคาย 
(เดนิที่างปูร์ะมาณี 1 ชั�วัโมง) ลอ่งเร์อ่ไปูกุร์าบไหวั้
ข้อพัร์จากุองค์พัร์ะธ์าต์ุเกุ่าแกุ่อย่างใกุล้ชิด 
กุลางแม่น�ำโข้ง เปู็นเจด่ย์ท่ี่�บร์ร์จุพัร์ะบร์ม 
สาร์่ร์ิกุธ์าต์ุโบร์าณี ม่อายุมานานหลายร์้อยปูี  
เม่�อกุ่อนต์ัวัเจด่ย์จะอยู่บนฝั่้�งร์ิมน�ำในเข้ต์ 
วััดพัร์ะธ์าตุ์หนองคาย แต่์เม่�อปูี พั.ศ. 2390  
ถูกุกุร์ะแสน�ำกุัดเซิาะ จึงไปูต์ั�งอยู่กุลางลำน�ำโข้ง 
ห่างจากุฝั่้�งไปูปูร์ะมาณี 200 เมต์ร์

กุลางวััน  ร์ับปูร์ะที่านอาหาร์กุลางวััน ณี ภัต์ต์าคาร์
บ่าย  นำที่า่นไปูยงั วัดั้โพธิิ์�ชยั เปูน็วััดดงัที่่�ปูร์ะดิษัฐาน

หลวังพัอ่พัร์ะใส พัร์ะพัทุี่ธ์ร์ปููสำคญั่คู่เมอ่งหนองคาย 
เปู็นพัร์ะพัุที่ธ์ร์ูปูข้ัดสมาธ์ิร์าบ ปูางมาร์วัิชัย 
สมัยล้านช้าง หล่อด้วัยที่องส่สุกุ หน้าต์ักุกุวั้าง  
2 ค่บ 8 นิ�วั เม่�อเข้้ามาภายในวัิหาร์จะพับกุับ 
ควัามสวัยงามข้องภาพัจิต์ร์กุร์ร์มฝั่าผู้นัง  
โดยกุลางวัิหาร์จะเปู็นท่ี่�ปูร์ะดิษัฐานข้อง 
หลวังพั่อพัร์ะใส

15.00 น.  ชม ศุาลาแก้วัก่้ ปูร์ะติ์มากุร์ร์มซ่ิอนควัามข้ลัง หร์อ่
อุที่ยานเที่วัาลัยแห่งควัามศรั์ที่ธ์า ซิึ�งเต็์มไปูด้วัย
ร์ูปูปู้�นคอนกุร์่ต์เสร์ิมเหล็กุข้นาดใหญ่่จำนวันร์วัม
กุว่ัา 200 องค์ ที่ร์งสูงต์ั�งต์ร์ะหง่าน ถูกุสร์้างข้ึ�น
ด้วัยควัามศรั์ที่ธ์าและควัามเช่�อข้องปูู�บุญ่เหล่อ  
สุร์่ร์ัต์น์ วั่าทุี่กุศาสนาสามาร์ถอยู่ร่์วัมกัุนได้  
โดยต์้องกุาร์ให้อุที่ยานเที่วัาลัย หร์่อศาลาแกุ้วักูุ่ 
หร่์อที่่�ชาวับ้านเร่์ยกุกัุนวั่า วััดแข้กุ เป็ูนดินแดน 
แห่งกุาร์หลุดพั้นจากุกุิเลสที่ั�งปูวัง

17.00 น.  เดินที่างกุลับสู่จังหวััดอุดร์ธ์าน่ 
 (เดินที่างปูร์ะมาณี 1 ชั�วัโมง)
ค�ำ ร์ับปูร์ะที่านอาหาร์ค�ำ ณี ภัต์ต์าคาร์ 
  นำที่่านเข้้าสู่ที่่�พัักุ โรังแรัมโมโค อัุด้รัธิ์าน่ หร์่อ 

เที่่ยบเที่่า (พัักุ 2 ค่น)
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วิันที่ี�สิอีง
อดุรุธานี

07.30 น.  ร์บัปูร์ะที่านอาหาร์เชา้ ณี หอ้งอาหาร์ข้องโร์งแร์ม
08.30 น.   ออกุเดินที่างสู่ ห่ม้่บ้านค่รั่วังกต อำเภอนายูง 
 (เดินที่างปูร์ะมาณี 2.30 ชั�วัโมง)

11.00 น.  สัมผัู้สบร์ร์ยากุาศและวัิถ่ช่วิัต์ท่ี่�หมู่บ้านค่ร์่วังกุต์ 
ม่กิุจกุร์ร์มให้ได้ใกุล้ชิดกัุบธ์ร์ร์มชาติ์และวิัถ่ช่วิัต์ 
ที่่�น่าร์ักุข้องคนที่้องถิ�น โดยจะนั�งร์ถอ่แต์�กุ 
ล่องไปูต์ามเส้นที่าง ลุยน�ำ ชมธ์ร์ร์มชาต์ิผู้่าน 
ลำธ์าร์ ทีุ่่งนา และปู�าเข้าที่ั�งสองข้้างที่าง 
ที่่�มองยังไงกุ็ไม่เบ่�อ เพ่ั�อไปูที่านข้้าวัปู�าที่่�หุงจากุ
กุร์ะบอกุไม้ไผู้่ นั�งที่านข้้าวัที่่ามกุลางเส่ยงน�ำต์กุ 
เปู็นกุาร์เที่่�ยวัอ่สานในมุมใหม่ที่่�เช่�อวั่าถ้าใคร์ 
ได้มาจะต์้องปูร์ะที่ับใจ

กุลางวััน   ร์บัปูร์ะที่านอาหาร์กุลางวันัแบบปูกิุนกิุที่า่มกุลาง
ธ์ร์ร์มชาต์ิ อ่กุหนึ�งไฮไลต์์ข้องท่ี่�น่� ที่านอาหาร์ 
พั่�นบ้านแที่้ ม่ภาชนะแบบธ์ร์ร์มชาต์ิอย่างใบต์อง 
กุร์ะบอกุไม้ไผู่้ ร์สชาต์ถิงึใจในบร์ร์ยากุาศท่ี่�โอบล้อม
ไปูด้วัยภูเข้า ต์้นไม้ ลำธ์าร์ ด่ต์่อใจไม่ร์ู้ล่ม

บ่าย  ข้อพัร์ไหว้ัพัร์ะพุัที่ธ์รู์ปูปูางไสยาสน์ ณี วัดั้ป่าภก้้อัน 
พัร์ะวัิหาร์ที่ร์งไที่ยส่ฟ้าอมเข้่ยวัตั์ดกุับส่สัน 
เข้่ยวัข้จ่และควัามสมบูร์ณ์ีข้องผู้่นปู�าโดยร์อบ 
ภายในพัร์ะวิัหาร์ปูร์ะดิษัฐานพัร์ะพุัที่ธ์ไสยาสน์
โลกุนาถศาสดามหามนุ่ พัร์ะพัทุี่ธ์ร์ปููปูางไสยาสน์
ยาวั 20 เมต์ร์ท่ี่�แกุะสลักุจากุหินอ่อนอิต์าล่ได ้
อย่างงดงาม ดังควัามมุ่งหมายที่่�ต์้องกุาร์ให้เปู็น
พัุที่ธ์ศิลปู์แห่งสมัยร์ัชกุาลที่่� 9
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16.00 น.  เที่่�ยวัชม ศุ้นย์วััฒนธิ์รัรัมไทย-จ่้น สันนิษัฐานวั่ากุ่อต์ั�งข้ึ�นเม่�อ พั.ศ. 2488  
โดยกุลุ่มพั่อค้าชาวัจ่นได้อัญ่เชิญ่ผู้งธ์ูปูมาปูร์ะที่ับท่ี่�ศาลไม้เล็กุ ๆ ร์ิมฝั่้�งหนองบัวั 
(หร์อ่ท่ี่�ต์ั�งศาลเจ้าปูู�ยา่ในปูจ้จุบนั) และข้ยับข้ยายกุลายเป็ูนศนูย์วััฒนธ์ร์ร์มไที่ย-จน่ 
ภายนอกุจัดสร์ร์พั่�นที่่�เปู็นสวันคุณีธ์ร์ร์มพัันปูี 24 กุต์ัญ่ญูู ที่่ามกุลางแมกุไม้มงคล 
ร์วัมทัี่�งบ่อปูลาคาร์์ปูจกัุร์พัร์ร์ดิ� ร์อบสร์ะบวััต์กุแต่์งด้วัยปูร์ะต์มิากุร์ร์มท่ี่�บอกุเล่าเร่์�องร์าวั

ค�ำ  ร์ับปูร์ะที่านอาหาร์ค�ำ ณี ภัต์ต์าคาร์ 
  นำที่่านเข้้าสู่ที่่�พัักุ โรังแรัมโมโค อัุด้รัธิ์าน่ หร์่อเที่่ยบเที่่า (ค่นที่่� 2)
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07.00 น.  ร์บัปูร์ะที่านอาหาร์เชา้ ณี หอ้งอาหาร์ข้องโร์งแร์ม
08.00 น.  เดินที่างสู่ คำชะโนด้ (ห่รืัอัวัังนาคินทรั์ 

คำชะโนด้) (เดินที่างปูร์ะมาณี 2 ชั�วัโมง) 
  สักุกุาร์ะข้อพัร์พ่ัอปูู�ศร์่สุที่โธ์และย่าศร์่ปูทุี่มมา  

ณี คำชะโนด เช่�อวัา่เปูน็สถานท่ี่�ศกัุดิ�สทิี่ธิ์�ดนิแดน
ล่�ลับข้องพัญ่านาค ลักุษัณีะเป็ูนเกุาะลอยน�ำ 
ที่่�เต์็มไปูด้วัยต์้นชะโนด ปู�าคำชะโนดเปู็นสถานที่่�
ปูร์ากุฏิในต์ำนานพ่ั�นบ้าน เช่�อวั่าเปู็นท่ี่�สิงสถิต์ 
ข้องพัญ่านาคปูู�ศร์่สุที่โธ์และย่าศร์่ปูทีุ่มมา  
ร์วัมถงึสิ�งล่�ลบัต์า่ง ๆ  เกุาะคำชะโนดไมเ่คยจมน�ำ 
โดยม่ควัามเช่�อวั่าม่พัญ่านาคคอยปูกุปู้กุร์ักุษัา

กุลางวััน  ร์ับปูร์ะที่านอาหาร์กุลางวััน ณี ภัต์ต์าคาร์ 
บ่าย  ช็อปูปูิง ตลาด้ผ้านาข่า ศูนย์ร์วัมข้องฝั่ากุ 

ข้องที่่�ร์ะลกึุจากุผู้า้หลากุชนิด เชน่ ผู้า้ไหม ผู้า้ฝั่า้ย  
ผู้้าข้ิด ผู้ลิต์และย้อมส่จากุธ์ร์ร์มชาต์ิ ออกุแบบ 
ต์ดัเยบ็โดยฝั่มีอ่ชาวับา้น มล่วัดลายท่ี่�เปูน็เอกุลกัุษัณี์ 
ม่ร้์านค้ากุว่ัา 100 ร์้านค้า ถ่อเปู็นต์ลาดสินค้า 
จากุผู้้าคร์บวังจร์ที่่�ใหญ่่สุดในภาคอ่สาน

วิันที่ี�สิาม
อดุรุธานี - กรุงุเทพฯ

เย็น  ร์ับปูร์ะที่านอาหาร์เย็น ณี ภัต์ต์าคาร์ 
18.00 น.  นำท่ี่านเดนิที่างสู ่ท่าอัากาศุยานนานาชาตอิัดุ้รัธิ์าน่ 
19.35 น.  ออกุเดินที่างสู่กุรุ์งเที่พัฯ โดย สิายการับิน 

ไทยสิมายล์ เที่่�ยวับิน WE09
20.45 น.  เดินที่างถึง ท่าอัากาศุยานด้อันเมือัง
 โดยสวััสดิภาพั  

20

21



กิิจักิรรม : มห่ัศุจ้รัรัย์แด้นอั่สิาน...ห่นอังคาย - อัุด้รัธิ์าน ่ 
บริษััที่ที่ัวัร์ : บร์ิษััที่ร์่เกุล อินเต์อร์์เนชั�นแนล แที่ร์เวัล จำกุัด
วัันเดินที่าง :  กุลุ่มที่่� 1: วัันศุกุร์์ที่่� 31 ม่นาคม - วัันอาที่ิต์ย์ที่่� 2 เมษัายน พั.ศ. 2566 (3 วััน 2 ค่น)
  กุลุ่มที่่� 2: วัันเสาร์์ที่่� 1 - วัันจันที่ร์์ที่่� 3 เมษัายน พั.ศ. 2566 (3 วััน 2 ค่น)
จัำานวันที่่�รับ : 20 - 24 ที่่าน / กุลุ่ม

รายละเอีียดกิิจกิรรม

หมายเหตุุ:
*กร์ณีีมีผู้้�สมัคร์ไม่ถึ้ง 15 ท่าน ทางบร์ิษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ิ�ในการ์ยกเลัิกการ์จีัดีโปร์แกร์มท่องเที�ยวดีังกลั่าว
** กร์ณีีมีผู้้�เดีินทางน�อยกว่า 20 ท่านข้�นไป อัตุร์าค่าบร์ิการ์เพิ่ิ�มข้�น 3,000 บาท / ท่าน

อัตุราค่่าบริกิาร
ราค่า / ที่่าน 

(เดินที่าง 20 - 24 ที่่าน)

ผูู้้ใหญ่่และผูู้้ต์ิดต์าม 1 ที่่าน (พัักุห้องละ 2 ที่่าน) 29,800 บาที่

บุคคลที่ั�วัไปู 30,800 บาที่

ร์าคาเด็กุอายุ 3 - 11 ปูี พัักุกุับผูู้้ใหญ่่ 1 ที่่าน 29,800 บาที่

ร์าคาเด็กุอายุ 3 - 11 ปูี พัักุกุับผูู้้ใหญ่่ 2 ที่่าน 
(ม่เต์่ยงเสร์ิม) 28,800 บาที่

พัักุเด่�ยวั ชำร์ะเพัิ�ม 4,900  บาที่

ไม่ร์ับต์ั�วัเคร์่�องบิน ลดไปูที่่านละ  4,000 บาที่

กิารแจ้งสิิที่ธีิ�
เข้้าร่วิมกิิจกิรรม
แจ้้งผลเฉพาะผ้้ได้้รัับสิิทธิ์ิ�

วัันศุุกรั์ท่� 20 มกรัาคม  
พ.ศุ. 2566 ที่างโที่ร์ศัพัท์ี่ 
และเอสซิจ่ ่ดเ่บนเจอร์์ คลับ  
โมบาย แอปูพัลิเคชัน หร์่อ  
เว็ับแอปูพัลิเคชัน

(เฉพาะผู้้�ท่ี่�สมัคัรผู้า่นช่อ่งที่างน่�เที่า่นั�น) 
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•  ค่าตั�ว็เคร่�องบินโด้ยสารไป - กิลัับ (ช่ั�นประหยัด้)
•  ค่าพาหนะเด้ินท่าง รถโค้ช่ปรับอากิาศั
•  ค่าเข้าช่มสถานท่ี�ต่าง ๆ ตามท่ี�ระบุในรายกิาร
•  ค่าอาหารตามท่ี�ระบุในรายกิาร 
•  ค่าท่ี�พักิ 2 ค่น (พักิห้องลัะ 2 ท่่าน)

อััตราค่่าบริกิารนี้้�รวม
•  หวั็หน้าท่วั็ร ์2 ท่า่น อำนว็ยคว็ามสะด้ว็กิตลัอด้กิารเดิ้นท่าง 
•  ช่า่งภาพมอ่อาชี่พ 1 ท่่าน บริกิารถ่ายภาพตลัอด้กิารเดิ้นท่าง 
•  ค่าธีรรมเนยีมประกินัสขุภาพแลัะอบุตัเิหตตุลัอด้กิารเด้นิท่าง

ท่่านลัะ 1,000,000 บาท่ (กิรณีเสียช่ีว็ิต)
•  ภาษัีม่ลัค่าเพิ�ม 7% แลัะภาษัีหักิ ณ ท่ี�จ่าย 3%

ค่าใช่้จ่ายส่ว็นต่าง ๆ เช่่น อาหารแลัะเคร่�องด้่�มท่ี�สั�งพิเศัษั มินิบาร์ กิิจกิรรมส่ว็นตัว็ท่ี�มีค่าใช่่จ่าย ฯลัฯ

อััตราค่่าบริกิารไม่รวม 

กิารชำำาระเงินี้
ช่ำรุะค่าบรุิการุเต็มจำนึ่วนึ่ ภายในึ่วันึ่พุธที� 25 มกรุาคม พ.ศ. 2566

ธนึ่าคารุไทยพาณิช่ย์
ช่ื�อบัญช่ี   บรุิษัท รุีเกลื อินึ่เตอรุ์เนึ่ช่ั�นึ่แนึ่ลื แทรุเวลื จำกัด
บัญช่ีกรุะแสรุายวันึ่ เลืขที�บัญช่ี 064-3-00123-7

เง่�อันี้ไขกิารยกิเลิิกิกิารเดิินี้ทิาง
•  ยกิเลัิกิหลัังว็ันศัุกิร์ท่ี� 10 กิุมภาพันธี์ พ.ศั. 2566 ค่นเงินค่าท่ัว็ร์ 50%
•  ยกิเลัิกิหลัังว็ันจันท่ร์ท่ี� 20 กิุมภาพันธี์ พ.ศั. 2566 ขอสงว็นสิท่ธีิ�ค่นค่าท่ัว็ร์ท่ั�งหมด้

หมายเหตุ:
•  บรษิัทั่ฯ ขอสงว็นสทิ่ธิี�ในกิารเปลัี�ยนแปลังราคาแลัะรายกิารท่อ่งเท่ี�ยว็ตามคว็ามเหมาะสม ท่ั�งนี�ขึ�นอย่่กัิบกิารเปลัี�ยนแปลัง

ของสภาพกิารเม่อง โรคระบาด้ ภัยธีรรมช่าติ แลัะเหตุสุด้วิ็สัย โด้ยคำนึงถึงผ่ลัประโยช่น์ของผ่่้เด้ินท่างเป็นสำคัญ 
หากิมีเหตุจำเป็น ท่างบริษััท่ฯ จะไม่รับผ่ิด้ช่อบค่าใช่้จ่ายต่าง ๆ ในกิรณีเกิิด้เหตุสุด้ว็ิสัย

•  ภาพประกิอบเพ่�อกิารประช่าสัมพันธี์

*เม่�อช่ำระค่าบริกิารทุ่กิครั�ง กิรุณาส่งหลัักิฐานช่ำระค่าใช่้จ่ายมาท่างอีเมลั debentureclub@scg.com หร่อโท่รสาร 0-2586-4977
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