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บริษัท บีแฮปปี้ทราเวล จากัด
BEE HAPPY TRAVEL CO.,LTD.
ใบอนุญาตนาเที่ยวเลขที่ 11/06091

48/ 5-6 อาคาร Space 48 ชัน 6 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร... 02-277-4429 แฟกซ์...02-277-4492 มือถือ 081-910-0921

เราคือทัวร์มใ
ี บอนุญาตนาเที่ยว ถูกกฎหมาย
.....ท่านได้เดินทางแน่นอน.....

เที่ยวเมืองไทย วิถีถิ่นไทย ไปอีสานด้วยรถไฟสายอีสานมรรคา สะอาด ปลอดภัย
กรุงเทพฯ - หนองคาย นมัสการหลวงพ่อพระใส ชมวิถีถิ่นบ้านหม้อ (ชุมชนไทพวน)
นมัสการพระธาตุกลางนา พระธาตุหล้าหนอง วัดผาตากเสือ สกายวอล์ค วัดป่าภูก้อน
ชมแหล่งท่องเที่ยวใหม่ศูนย์วัฒนธรรมไทย – จีน จังหวัดอุดรธานี คาชะโนด
บ้านนาข่า เดินทางสบายๆ ไปโดยรถไฟขบวนพิเศษ (รถนอน) - กลับโดยเครื่องบิน
บริษัท บีแฮปปี้ทราเวล จากัด

TEL. 02-277-4429

Page 2

โปรแกรม 4 วัน / 3 คืน (รถไฟ 1 คืน + โรงแรม 2 คืน)
เดินทางสบายๆ โดยรถไฟขบวนพิเศษ “อีสานมรรคา”
และสายการบินไทยแอร์เอเชีย
เดินทางวันที่ 27 – 30 มิถุนายน 2561

ท่านละ 9,900 บาท

วันแรก (วันที่ 27 มิ.ย. 61) หัวลาโพง - หนองคาย โดยรถไฟสายอีสานมรรคา กรุงเทพฯ - หนองคาย

19.00น.

20.00น.

คณะพร้อมกันที่ สถานีรถไฟหัวลาโพง พบเจ้าหน้าที่ บริษัท บีแฮปปี้ทราเวล จากัด ให้การต้อนรับ และ
อานวยความสะดวก ในการจัดเก็บสัมภาระ และขึ้นรถไฟขบวนพิเศษอีสานมรรคา เป็นรถนอนขบวนใหม่
สะอาด ปลอดภัย เดินง่าย ห้องน้าสะอาด
ออกเดินทางสู่ จังหวัดหนองคาย บนรถไฟมีตู้เสบียง อิสระท่านซื้อบริการเครื่องดื่ม อาหารว่าง นั่งคุย
กันเพลินๆ ได้ตามอัธยาศัย.....ราตรีสวัสดิ์นะคะ

วันที่สอง (วันที่ 28 มิ.ย. 61) นมัสการหลวงพ่อพระใส – ชุมชนบ้านหม้อ (ไทพวน) – นมัสการพระธาตุกลางนา –
พระธาตุหล้าหนอง
(บริการอาหาร เช้า, เที่ยง, เย็น)
06.30น. เดินทางถึง จังหวัดหนองคาย นาท่านทาภาระกิจส่วนตัว พร้อม  บริการอาหารเช้า หลังอาหาร
นาท่านนมัสการ หลวงพ่อพระใส พระคู่บ้านคู่เมืองหนองคาย ทาบุญไหว้พระแล้ว ได้เวลาสมควร
นาท่านเดินทางสู่ อาเภอศรีเชียงใหม่ เดินทางไปสัมผัสวิถีถิ่นชาวไทพวน ชุมชนบ้านหม้อ วัฒนธรรม
อาหาร ของฝาก และอื่นๆ ท่ามกลางบรรยากาศท้องทุ่งนา ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติ ความอยู่เย็นแสนสบายของชาวไทพวน ที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย สงบเงียบซ่อนตัวอยู่ระหว่างวัฒนธรรมไทย ลาว
ที่ชื่นมื่น
เที่ยง
 บริการอาหารเที่ยง บริการด้วยเมนู... ของชาวบ้านหม้อ อาหารพื้นเมืองที่ต้องลิ้มลองสักครั้ง
บ่าย
นาท่านเดินทางกลับสู่ อาเภอเมืองหนองคาย นาท่านนมัสการ พระธาตุหล้าหนอง (พระธาตุกลางนา)
หลังพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดับขันธ์ปรินิพพานแล้ว พระมหากัสสปเถระ ได้เดินทางออกจาก กรุงราชคฤห์
มุ่งสู่แคว้นโคตรบูร เพื่อหมายให้เป็นศูนย์กลาง การเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะการสร้างอุโมงค์
บรรจุพระอุรังคธาตุ (กระดูกหน้าอก) เมื่อ พ.ศ. 8 ณ ดอย กปณคีรี (ภูกาพร้า) อันเป็นที่ประดิษฐานองค์
พระธาตุพนมในปัจจุบัน ต่อมาพระมหากัสสปะเถระ ได้มอบให้พระอรหันต์ อันเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
จากกรุงราชคฤห์ มาประดิษฐานไว้ในดินแดนสุวรรณภูมิลุ่มน้าโขง พระมหาสังฆวิชเถระหนึ่ง ใน
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พระอรหันต์ดังกล่าว ได้รับมอบพระบรมธาตุพระบาทเบื้องขวา 9 องค์ ไปประดิษฐานไว้เมืองหล้าหนอง

เย็น

เมื่อ พ.ศ. 19 ในปี พ.ศ. 2109 พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ได้นาข้าราชบริพาร จากเมืองเวียงจันทน์ มาร่วมกับ
ชาวบ้านเมืองหนองคาย ตั้งค่ายอยู่ที่วัดธาตุ ทาการก่อสร้างพระมหาเจดีย์ ครอบอุโมงค์หล้าหนองคาย
ก่ออิฐถือปูน รูปทรงแบบศิลปะล้านช้าง ฐานเจดีย์กว้าง 15.80 เมตร ได้ตั้งชื่อ “พระธาตุหล้าหนองคาย”
นาท่านลงเรือไปนมัสการองค์พระธาตุอย่างใกล้ชิด สัมผัสความยิ่งใหญ่ของลาน้าโขง
 บริการอาหารเย็น
 นาท่านเข้าสู่ที่พัก......................

วันที่สาม (วันที่ 29 มิ.ย. 61) วัดผาตากเสือ - สกายวอล์ค - วัดป่าภูก้อน - ศูนย์วัฒนธรรม(ไทย - จีน) - จ. อุดรธานี
(บริการอาหารเช้า, เที่ยง, เย็น)
เช้า
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร
นาท่านเดินทางไป สุดตื่นเต้นกับ จุดชมวิวสกายวอล์ค ณ วัดผาตากเสือ สกายวอล์คพื้นกระจกใสแห่งแรก
ของประเทศไทย พื้นทาด้วยกระจกใส เทเปอร์ลามิเนต หนา 40 เซนติเมตร รับน้าหนัก ความปลอดภัย
ไม่น้อยกว่า 500 กิโลกรัม ต่อตารางเมตร ราวกันตกเป็นกระจก เทมเปอร์ลามิเนต หนา 30 เซนติเมตร
พื้นที่ทั่วไปรับน้าหนัก ไม่น้อยกว่า 500 กิโลกรัม ต่อตารางเมตร มีความแข็งแรงปลอดภัย ฐานยึดกับชั้นหิน
ด้านล่าง ความสูงจากระดับน้าทะเล ประมาณ 550 เมตร มองเห็นทัศนียภาพของ แม่น้าโขง และฝั่งตรง

เที่ยง
บ่าย

เย็น

ข้ามเป็นเมืองสังข์ทอง ประเทศสปป.ลาว วัดผาตากเสื้อแห่งนี้ ยังจัดเป็น Dream Destination สาหรับ
นักท่องเที่ยวที่มา ชมสันทราย หรือ “เกล็ดพญานาคริมโขงหนองคาย” วัดผาตากเสื้อ ตั้งอยู่บนเขาใน
เขตอาเภอสังคม เดิมชื่อ วัดถ้าพระ เป็นวัดมีวิวทิวทัศน์ ที่สวยงามมาก มีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และเป็น
จุดชมวิวแม่น้าโขง ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง เก็บภาพที่ระลึกแบบสบายๆ
 บริการอาหารเที่ยง
เดินทางสู่ วัดป่าภูก้อน วัดป่าภูก้อน ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้าโสม ได้รับอนุญาต
ให้สร้างวัด ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2530 และมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการตั้งเป็น “วัดป่าภูก้อน” ขึน้
ในพระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2530 วัดป่าภูก้อนเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในที่สงบ ร่มเย็น และ
สวยงาม ทาให้พุทธศาสนิกชน และนักท่องเที่ยวนิยมพากันมานมัสการ และชื่นชมความสงบกันไม่ขาดสาย
ได้เวลาสมควร นาท่านเดินทางสู่ อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นาท่านชม ศูนย์วัฒนธรรมไทย – จีน
แหล่งท่องเที่ยวใหม่ เมืองอุดรธานี ก่อสร้างด้วยเงิน ทุนกว่า 15 ล้านบาท โดยพี่น้องชาวจีน ที่ดารงชีวิต
อยู่ในจังหวัด เปิดเป็นทางการ เมื่อปี 2556 เป็นการเรียนรู้วิถีชีวิตคนจีนพลัดถิ่น และให้ท่านได้กราบไหว้
ศาลปู่ – ย่า เพื่อความเป็นสิริมงคล
 บริการอาหารเย็น
 นาท่านเข้าสู่ที่พัก.................................
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วันที่สี่

(วันที่ 30 มิ.ย.61) คาชะโนด - บ้านนาข่า - อุดรธานี - กรุงเทพฯ

(บริการอาหารเช้า, เที่ยง, เย็น)

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร
นาท่านเดินทางไป แหล่งท่องเที่ยวสุดฮิต ณ คาชะโนด นาท่านพิสูจน์ร่วมชม วังอนาคินทร์ สถานที่อัน
ศักดิ์สิทธิ์แห่งดินแดนพญานาค ของ ปู่เจ้าท้าวศรีสุทโธนาคราช หรือ “ป่าคาชะโนด” เป็นจุดเชื่อมต่อ
ระหว่างโลกมนุษย์กับเมืองบาดาล ทั้งนี้พื้นที่ “ป่าคาชะโนด” มีลักษณะเป็นเกาะ ภายในมีสะพานที่
สร้างเชื่อมระหว่างวัดศรีสุทโธและเกาะ นาชมบ่อน้าศักสิทธิ์ ซึ่งมีน้าผุดขึ้นมาตลอด และยังใช้ในพิธีสาคัญ
ต่างๆรับฟังตานานผีจ้างหนัง“บริษัทแจ่มจันทร์ภาพยนตร์” อันเป็นเรื่องที่ถูกถ่ายทอดเรื่อยมา ได้เวลาสมควร
นาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองอุดรธานี
เที่ยง
 บริการอาหารเที่ยง
บ่าย
เดินทางสู่ บ้านนาข่า อิสระท่านช๊อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าทอ เป็นผืนและสาเร็จรูป
และสินค้าอื่นๆ อีกมากมายที่นี่ ยังเป็นแหล่งรวมของนักช๊อป ที่เดินทางมาท่องเที่ยว จังหวัดอุดรธานี
ได้เวลาสมควร นาท่านเดินทางเข้าสู่ สนามบินอุดรธานี
18.00น. เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินแอร์เอเชีย  เที่ยวบินที่ FD 3357
 บริการอาหารเย็นบนเครื่องบิน + ระบุที่นั่งบนเครื่องบิน
19.10น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
*****ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ*****

เช้า

โปรแกรมการเดินทาง อาจมีการสลับปรับเปลี่ยน ในระหว่างการ เดินทาง เพื่อความเหมาะสม
และยึดถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก
** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ ฯลฯ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง
ก่อนทาการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบิน อาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
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อัตราค่าบริการ
วันที่เดินทาง

ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

27 – 30 มิถุนายน 2561

9,900

1,500

หมายเหตุ : ราคานีสาหรับคณะเดินทางขันต่า 18 ท่าน บริษัทฯ ขอเปลี่ยนแปลงราคา หากคณะเดินทางไม่ถึง
จานวนขันต่าตามที่กาหนด

*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นที่พอใจแล้ว
จึงวางเงินมัดจาค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ***
เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง
 สำเนำบัตรประชำชนท่ำนที่เดินทำง
(อย่ำลืม! นำบัตรประชำชนตัวจริงของท่ำน ติดตัวนำไปด้วย ณ วันเดินทำงด้วยนะคะ)
อัตรานี้รวม
1. ค่ำตั๋วเครื่องบิน อุดรธานี – กรุงเทพฯ , น้าหนักสัมภาระ 20 กิโลกรัม
2. ค่ำตั๋วรถไฟขบวนพิเศษ อีสำนมรรคำ กรุงเทพฯ – หนองคำย
3. ค่ำโรงแรมที่พัก 2 คืน (2 – 3 ท่ำน / ห้อง)
4. ค่ำอำหำรที่ระบุในรำยกำร
5. ค่ำประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บำท, รักษำพยำบำล 500,000 บำท
(อำยุ 75 ปีขึ้นไป ประกัน 50% ตำมเงื่อนไขกรมธรรม์)
6. ค่ำเข้ำชมสถำนที่ที่ระบุในรำยกำร
7. มัคคุเทศก์ และเจ้ำหน้ำที่บริกำร
อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว เช่น ค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักผ้ำ รีดผ้ำ ค่ำอำหำร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
2. ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และค่ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% (กรณีรับเอกสำร)
3. ค่ำทิปไกด์ และคนขับรถ
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หมายเหตุ
- บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อำจแก้ไขได้
-โปรแกรมกำรเดินทำง อำจมีกำรสลับปรับเปลี่ยน ในระหว่ำงกำรเดินทำง เพื่อควำมเหมำะสม และยึดถือประโยชน์ของ
ลูกค้ำเป็นหลัก
-บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่ำเสียหำย ในเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นจำก ยำนพำหนะ, ภัยธรรมชำติ, กำรเมือง, จรำจลประท้วง,
คำสั่งของเจ้ำหน้ำที่รัฐและอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือกำรควบคุมของทำงบริษัทฯ หรือค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทำงตรง
หรือทำงอ้อม เช่น กำรเจ็บป่วย, กำรถูกทำร้ำย, กำรสูญหำย, ควำมล่ำช้ำ หรือ ฃจำกอุบัติเหตุต่ำงๆ ฯลฯ
-มัคคุเทศก์ พนักงำน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ให้คำสัญญำใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจำกมีเอกสำรลงนำม
โดยผู้มีอำนำจของบริษัทฯ กำกับเท่ำนั้น
-รำคำดังกล่ำวข้ำงต้น สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ ตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภำวะค่ำเงินบำท และค่ำน้ำมันที่ไม่
คงที่ เมื่อท่ำนออกเดินทำงไปกับคณะแล้ว ท่ำนงดใช้บริกำรรำยกำรใดรำยกำรหนึ่ง หรือไม่เดินทำงพร้อมคณะ ถือว่ำ
ท่ำนสละสิทธิ์ ไม่สำมำรถเรียกร้องค่ำ บริกำรคืนได้ ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

คุ้มค่า คุ้มราคา คุ้มเวลา เที่ยวไปกับ บีแฮปปี้ทราเวล
www.beehappytravel.net Tel. 02 – 2774429

Facebook : บีแฮปปี้ทราเวล บีแฮปปี้ทราเวล
ผึงดาว : มือถือ 081 – 9100921 (Line ID : kanlayadao)
ผึ้งติ๊ก : มือถือ 092 – 4269141 (Line ID : nutuktik_tour)
ผึ้งโอ : มือถือ 082– 7052673 (Line ID : mr.09999)
Line@ : @Bee Happy Travel
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