


ต้อนรับทุกท่าน 
พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลอ านวยความสะดวก

• บริการหัวหน้าทัวร์จ านวน 1 ท่าน / โค้ช
และพนักงานดูแลจ านวน 1 ท่าน / โค้ช



- การตรวจวัดอุณหภูมิ เจ้าหน้าที่จากทางบริษัททุกท่าน รวมทั้งมัคคุเทศก์ คนขับรถ และ STAFF
เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยดา้นสุขภาพ แก่ผู้เดินทาง

- เพิ่มการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเริ่มการเดนิทางทุกวัน
- ระหว่างการปฎิบัติงาน เจ้าหน้าที่ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดการท างาน
- จัดเวลาท าความสะอาดยานพาหนะทุก ๆ วันตลอดการเดินทาง

(การเช็ดเบาะด้วยแอลกอฮอล์, เก็บขยะ และฉีดพ่นสเปรย์ท าความสะอาด)
- บริการหน้ากากอนามัยแบบใช้แล้วทิ้งตลอดการเดินทาง
- บริการเจลแอลกอฮอล์ส าหรับล้างมือบนยานพาหนะ

มาตรการการป้องกัน COVID-19 





ลีลาวดี ฮอลิเดย์ เรียนเชิญท่านที่จุดนัดพบ ณ 
สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผู้โดยสาร, 
เคาน์เตอร์สายการบินไทยสมายล์ 
พบเจ้าหน้าที่บริษัทลีลาวดี ฮอลิเดย์ รอต้อนรับ 
พร้อมอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

05.30 น.

วันแรกของการเดินทาง

น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินอุดรธานี
โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE 002

07.25 น.

เดินทางถึง ณ สนามบินอุดรธานี หลังรับสัมภาระแล้วนั้น
น าท่านเดินทางสู่วัดป่าภูก้อน โดยรถโค้ช 40 ที่นั่งและ
ระหว่างการเดินทางทุกท่านจะสนุกกับกิจกรรมสันทนาการ
จากมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลกรุ๊ป 

08.30 น.



วัดป่าภูก้อน
น าท่านเดินทางสู่ วัดป่าภูก้อน โดยรถ
โค้ช 40 ที่นั่ง หลังจากจอดรถ บริเวณลาน
จอดรถโค้ชแล้ว (ท าการเปลี่ยนยานพาหนะ) 
น าท่านเดินทางต่อโดยรถสองแถวเพื่อขึ้นสู่
ด้านบนของวัด วัดป่าภูก้อนเป็นอีกหนึ่งวัด
ที่งดงามมากในภาคอีสาน อยู่ท่ามกลาง
ขุนเขาที่อุดมสมบูรณ์ ใครที่ไป จ.อุดรธานี 
แล้วนั้นจะต้องแวะไปสักการะกันที่นี่ ซึ่งวัด
แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์
ทางพุทธศิลป์แห่งรัชกาลที่ 9



เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านครัวเจ๊นาต้นเดื่อ 
บริการด้วยเซตอาหารไทย



น าท่านเดินทางสู่ วัดผาตากเสื้อ 
เป็นอีกหนึ่งวัดที่ไม่ใช่แค่วัด เพราะ
ที่นี่ไม่ได้มีจุดเด่นที่แค่การมาปฏิบัติ
ธรรม แต่ยังมี Sky walk ให้ท่านได้
เดินชมวิวแม่น้ าโขง ธรรมชาติอัน
งดงามของเมืองไทย

วัดผาตากเสื้อ 



บริการอาหารค่ า ณ ครัวแม่แป๊ด
บริการด้วยเซตเมนูพื้นเมืองอาหารอีสาน



น าท่านเดินทางสู่ ตลาดท่าเสด็จ หรือ ตลาดอินโดจีน เป็นแหล่ง
รวมสินค้าซื้อขายผลิตภัณฑ์ของจังหวัดหนองคาย เช่น 
อาหารพื้นเมือง สินค้าโอทอป ของที่ระลึก และเครื่องใช้ต่างๆ

ตลาดท่าเสด็จ 



Panlaan Boutique Resort
Nong Khai

หรือเทียบเท่า

ห้อง Superior Villa 
ขนาด 22 ตร.ม.



วัดโพธิ์ชัย
น าท่านเดินทางสู่ วัดโพธิ์ชัย โดยรถ
โค้ช 40 ที่นั่ง วัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐาน
หลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปส าคัญคู่
เมืองหนองคาย  เป็นพระพุทธรูป
ขัดสมาธิราบปางมารวิชัยหล่อด้วย
ทองสีสุก  ชาวบ้านส่วนใหญ่จะมาขอให้
มีแต่ความสุขความเจริญแก่ชีวิต 

วันที่สองของการเดินทาง
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม



น าท่านเดินทางสู่ ศาลาแก้วกู่ สถานที่ที่ยิ่งใหญ่อลังการของรูปปั้น
เทวาลัย ซึ่งเกิดจากแรงศรัทธา ความเชื่อในบาป บุณ คุณ โทษ ในค า
สอนของศาสนาต่างๆ จนกลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์งานประติมากรรม
ปูนปั้นกลางแจ้ง ที่หาชมที่ไหนไม่ได้ในประเทศไทย ภายใต้คอนเซ็ปต์ทุก
ศาสนาสามารถอยู่รวมกันได้ และให้เป็นสถานที่แทนภาพดินแดนแห่ง
การหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวง

ศาลาแก้วกู่ 



บริการอาหารค่ า ณ ร้านแดงแหนมเนือง

บริการอาหารด้วยเซตเมนูอาหารอีสาน 
พร้อมเมนูเด็ดแหนมเนือง

หลังจากน้ันเดินทางสู่จังหวัดอุดรธานี



น าท่านเดินทางสู่ ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน สถานที่ตกแต่งโดย
จ าลองบรรยากาศแบบจีน เหมือนยกเมืองจีนมาไว้ใจกลางอุดร โดย
สร้างขึ้นเพื่อเชิดชูองค์เจ้าปู่เจ้าย่า ซึ่งเป็นที่เคารพและศรัทธาของชาว
อุดรธานี และจังหวัดใกล้ เคียง อีกทั้ง เป็นแหล่งในการสืบสาน
วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของชาวจีนที่อพยพจากประเทศจีนมา
พึ่งพระบรมโพธิสมภารในจังหวัดอุดรธานี เป็นสถานที่สงบ เย็น
สบาย เเละสวยงามมาก

ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน



น าท่านเดินทางสู่ UD TOWN โอเพ่นแอร์ มอลล์ บนพื้นที่ขนาด
ใหญ่ที่สุดแห่งแรกในประเทศไทย กับความเป็นศูนย์กลางของไลฟ์
สไตล์และประสบการณ์ระดับพรีเมียมที่รอคอยให้ท่านไปค้นหา

UD 
TOWN 



บริการอาหารค่ า ณ 
ร้านอาหาร ชบาบาร์น

บริการท่านด้วย
เมนูอาหารอีสาน



ที่พัก
CENTARA & CONVENTION 

CENTER HOTEL
หรือเทียบเท่า



“ทะเลบัวแดง” อันซีนแหง่สสีันธรรมชาติสรา้งวันที่สามของการเดินทาง

07.00 น. น าท่านเดินทางสู่ ทะเลบัวแดง อ าเภอกุมภวาปี
จังหวัดอุดรธานี  (55 กิโลเมตร)
ระหว่างทางขออนญุาตเสริฟ์ ขนมปงัเวยีดนาม 
พร้อมน  าดืม่

08.00 น. น าท่านล่องเรือ (เหมาเรือส่วนตัว) ชมทะเลบัวแดง 
ที่นี่ต้องนับว่าเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่ วิวรอบ ๆ ตัวของ
ท่านจะมีแต่ดอกบัวสีแดงแต่หากใช้หัวใจสัมผัสเพิ่มเติมจากสอง
ดวงตา ท่านจะเห็นความแตกต่างหลากหลายของบัวที่เติบโต 
เห็นนกกระสา  นกกระยาง อ้อยอิ่งดิ่งขาละเลียดปลาในบึง
อย่างไม่รีบร้อนเสมือนเป็นรังของมันเอง เห็นวิถีชีวิตชาวบ้าน
ที่ยังคงลอยเรือออกไปท านา หาปลา อีกด้วย ให้อิสระท่านได้
ดื่มด่ าความสวยงามท่ามกลางทุ่งดอกบัวแดงอย่างเต็มที่

(บัวแดงจะบานในช่วงเช้า 06.00-10.00 น.)

ถ่ายรูปสวย Unseen ทะเลสาบทีส่วยที่สดุในอีสาน >>>>> ที่นี่...อุดรธานี ประเทศไทย

บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม



บ้านข้าวหอม
คาเฟ่เล็กๆ สุดอบอุ่นใน 

อ.หนองหาน

บริการอาหารกลางวัน 
ณ บ้านข้าวหอม

บริการท่านด้วยเซต
เมนูอาหารไทย



น าท่านเดินทางสู่ วัดสันติวนาราม เป็น
พระอุโบสถทรงดอกบัวสีขาวหนึ่งเดียว
ในประเทศไทย ที่ตั้งโดดเด่นกลางน้ ามี
สะพานทางเดินเชื่อมไปยังพระอุโบสถ 
ส่ วนภ าย ในวิ จิ ต รตร ะ ก ารต าด้ วย
ภาพวาดฝาผนังที่บอกเล่าเรื่องราว
พุทธประวัติ มีองค์พระประธานสีขาวโดด
เด่นอยู่ภายในอุโบสถ บริเวณโดยรอบ
อุโบสถยังโอบล้อมไปด้วยบึงน้ าขนาด
ใหญ่ ซึ่งมีปลาอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก 
สามารถท าทานด้วยการให้อาหารปลาได้

วัดสันติวนาราม 



พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง หรือ แหล่งโบราณคดีบ้าน
เชียง เป็นแหล่งทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่ส าคัญของประเทศ
ไทย มีพื้นที่ประมาณ 25 ไร่เศษ จัดแสดงวิถีชีวิตของมนุษย์
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เมื่อราว 5,000-1,400 ปีมาแล้ว และยังเป็น
แหล่งท่องเที่ยวให้รับรู้ถึงการด ารงชีวิตในสมัยก่อนประวัติศาสตร์
ย้อนหลังไปกว่า 5,000 ปีอีกด้วย 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง 



บริการอาหารค่ า ณ ร้านมาลี
บริการท่านด้วย ออร์เดิร์ฟกรอบ, มัสมั่นไก,่ กุ้งพันหมี,่ 
ปลาน่ึง, น้ าพริก, ลาบหมู, ข้าวสวย



ที่พัก
CENTARA & CONVENTION 

CENTER HOTEL
หรือเทียบเท่า



น าท่านเดินทางสู่ วัดป่าบ้านตาด 
(หลวงตามหาบัว ญาณปันโน) 
หรือชื่อทางการว่า วัดเกษรศีลคุณ 
น าท่านชม กุฏิ พระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตามหาบัว ญาณสัม
ปันโน จะมีจุดให้นักท่องเที่ยวได้กราบไหว้บูชา สักการะ หลวงตามหา
บัว ญาณสัมปันโน ชม พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงตาพระมหาบัว 
ญาณสัมปันโน ซึ่งเป็นสถานที่ให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาเรียนรู้ถึง
เรื่องราวของหลวงตามหาบัวว่าท าไมวัดป่าบ้านตาดแห่งนี  ถึงเป็น 
"วัดของแผ่นดินท าประโยชน์เพื่อแผ่นดิน" และยังมีบันทึกถึงหลักค า
สอนต่าง ๆ ที่หลวงตามหาบัวได้ทิ งไว้ให้ลูกหลานได้ศึกษาเรียนรู้
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน

วันที่สี่ของการเดินทาง
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม



เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ 

ร้านซาหมวย แอนด์ ซันส์
บริการท่านด้วยเมนูอสีานแนวประยกุต์

ต ารับอาหารไทยโบราณในแบบฉบับลูกชาย 



ก่อนเดินทางกลับ แวะซื อของฝาก ณ ร้านขายของฝาก

จากนั นน าทา่นเดนิทางสู่ ... สนามบนิอดุรธาน ี

16.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพ ฯ 
โดยสายการบนิไทยสมายล์
เที่ยวบนิที่ WE 007

17.20 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมูิ
โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทบัใจ

ลีลาวดี ฮอลิเดย์  ลีลา...ทีเ่ปน็ตวัคณุ 



นับแต่นี ไปท่านคือบุคคล ผู้มีพระคุณของเรา ขอท่านอย่าได้
เกรงใจ หากมีข้อสงสัยในเรื่องการทัศนาจรหรือบางสิ่งที่ทาง 
บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จะดูแลท่านได้ จะยินดี อย่างเป็นที่สุด...

ลีลา ... ที่เป็นตัวคุณ
ลีลาวดี ฮอลิเดย์



ประเภทผูเ้ดนิทาง
อัตราค่าบริการทัวร์ท่านละ

20 ท่าน (ราคาเริ่มต้นต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ 28,500.-
พักเดี่ยว เพิ่ม 6,500.-

อัตราค่าบริการ 

อัตราค่าบรกิารส าหรับจ านวนผูเ้ดินทาง 20 ท่าน
หากมีจ านวนผูเ้ดินทางไมค่รบตามก าหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงคา่บรกิาร

**อัตราค่าบริการดังกล่าว เป็นอัตราบริการเริ่มต้น...กรุณาแจ้งวันที่การเดนิทางและจ านวนผู้เดินทางอกีครัง้ เพ่ือจัดท าใบเสนอราคา**



น าท่านเดินทางทกุเส้นทาง
ท่องเที่ยวตลอดทริป
โดยรถโค้ชปรับอากาศ 

40 ที่นั่ง

ยานพาหนะ

Coach 40 seats



อัตราคา่บรกิารนีร้วม
1. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
2. มัคคุเทศก์ ที่คอยอ านวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
3. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
4. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเดียวกัน 
5. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ รวมภาษีน้ ามัน

อัตราคา่บรกิารนีไ้มร่วม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%



เงื่อนไขการช าระเงนิ : ส าหรับการจอง กรุณาช าระมัดจ า 50% จากราคาทัวร์
ช าระยอดทั้งหมด 100% ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน

- ช าระยอดมัดจ า โดยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต ผ่านทางหน้าเวปไซต์ www.leelawadee.holiday
- ช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัทลลีาวด ีฮอลิเดย ์จ ากัด
- ช าระโดยเงินสด
- ช าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร (กรุณาแฟกซใ์บน าฝากมายงัเบอร ์Fax. 02-664-0023)

ชื่อบัญชี บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จ ากัด ธนาคารกสกิรไทย 
บัญชีกระแสรายวัน เลขที ่639 - 1 - 00265 - 5

“การจ่ายสว่นทีเ่หลอื” กรุณาช าระยอดท้ังหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง
การยกเลกิ : 
กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันท าการ มิฉะนัน้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมัดจ า
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันท าการ ทางบรษิัทฯ มีความจ าเปน็ตอ้งหกั 50% ของอัตราค่าบรกิาร
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันท าการ ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทั้งหมด



หมายเหตุและเงือ่นไขในการรบับรกิาร
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางท่ีเคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุรา

บนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางท่ีมีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งน้ีเพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางท่ีมีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปท างาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเทีย่ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะ
บางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต่ ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดย
บริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีเป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านท่ีจองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วม
เดินทางท่านอื่น

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อ่ืน
ทดแทนหากท่านต้องการ

• ในกรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย 
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ

หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ


