
การท่องเที่ยวเชิงการแพทยแ์ละสุขภาพ เช่ือมโยงการท่องเที่ยวชุมชน

โปรแกรมเที่ยว 3 วนั 2 คนื สกลนคร

วนัแรก

15.00 น. รบัคณะจากโรงแรมหรอืท่าอากาศยานสกลนคร สาํหรบัเทีย่วบนิ (DMK-SNO/DD9406)

15.30 น. นําท่านเยี่ยมชมวดัพระธาตุนารายณ์เจงเวง ปราสาทศิลปะเขมรสมยับาปวนที่มปีระวตัิเชื่อมโยงการใช ้

กญัชาสายพนัธุห์างกระรอกภพูาน สกลนคร

16.30 น. นําท่านสกัการะพระธาตุเชิงชุม ปูชนียสถานศกัดิ์สทิธิ์คู่บา้นคู่เมอืงของสกลนครมาแต่โบราณ ผูท้ี่มาเยอืน

สกลนครแลว้ตอ้งมากราบไหวส้กัการะพระธาตุแห่งนี้ ท่านสามารถเดินเยี่ยมชมผลติภณัฑท์อ้งถิ่น และ

ผา้คราม ถนนหนา้วดัพระธาตเุชงิชมุ ณ ถนนคนเดนิผา้คราม *(เฉพาะ วนัเสาร ์ และ อาทติย)์*



18.00 น. รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหารสบนังา (มื้อที่ 1)

19.00 น. นําคณะพกัผ่อนตามอธัยาศยั ณ โรงแรมฮกัสกลนคร หรอืเทยีบเท่า

วนัที่สอง *** รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของที่พกั (มื้ อที่ 2) ***

08.30 น. คณะเดินทางออกจากที่พกั ออกเดินทาง สู่บ า้นคุณสุข (คลินิกก ัญชาทางการแพทย์แผนไทย)

09.30 น. นําท่านเยี่ยมชมดูงาน ณ บา้นคุณสุข (คลินิกกญัชาทางการแพทยแ์ผนไทย) โรงพยาบาลการแพทยไ์ทย

สกลนคร หลวงปูแฟ๊บ สุภทัโท ภายใต ้ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีานวทิยา เขตสกลนคร

ลงทะเบียนคดักรองผูป่้วยกบัผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการแพทยแ์ผนไทย และ กญัชา ซึ่งอยู่ภายใตโ้ครงการ

ความร่วมมอืทางดา้นการปฏบิตัิการ และ วจิยัทางการแพทยแ์ผนไทย เพื่อใหป้ระชาชนท ัว่ไป ผูท้ี่สนใจ

และผูป่้วยไดเ้ขา้ถงึการรกัษาดว้ยสมนุไพร และ กญัชาไดอ้ย่างครอบคลุมโดยผูเ้ชี่ยวชาญพเิศษดา้นแพทย์

แผนไทยและกญัชา

11.30 น. นําท่านเยี่ยมชมแปลงสมนุไพรตาํรบัยา และ กญัชา ชูสมนุไพรไทย 16 ตาํรบั เพือ่การรกัษาทางการแพทย์

และ ไปดูผลงานสรา้งสรรคห์ุ่นฟางยกัษก์ญัชาหางกระรอกในสวนป่าภพูาน ณ คณะทรพัยากรธรรมชาติ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน วทิยาเขตสกลนคร

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนัที่รา้น 7 Home Cake (มื้อที่ 3)



13.00 น. ออกเดินทางไปยงับา้นนาเชือก หมู่บา้นราชมงคล

13.30 น. ตอ้นรบัสู่บา้นนานายฮอ้ย พรอ้มดว้ยเครื่องดืม่นํา้สมนุไพรตอ้นรบัคณะ พกัผ่อนและผ่อนคลายไปกบั

บรรยากาศธรรมชาติ

13.45 น. ทาํกจิกรรม WORKSHOP ทาํพวงกญุแจนอ้งควายจากผา้ยอ้มมลูควาย

14.45 น. ผ่อนคลายไปกบั นวดสปาสมนุไพรกระทะรอ้น ที่น่ีที่เดียวในประเทศไทย ณ บา้นนาเชือก

“จบิน้ําเม่า ชมควาย สปากระทะรอ้น ดว้ยสมนุไพร สกลนคร”

16.30 น. นัง่เรอืไปยงัเกาะควาย ดื่มดาํบรรยากาศธรรมชาตทิ่ามกลางเข่ือนน้ําอนู



17.00 น. ชมความสวยงามของธรรมชาติ ณ เกาะควาย พดูคุยกบัเจา้ของเกาะควาย (พอ่เพชรและทองคาํ) ถ่ายรูป

สวย ๆ กบันอ้งควายนบัรอ้ยไดอ้ย่างเตม็ทีแ่ละใกลช้ดิ เชค็อนิ และชมบรรยากาศพระอาทติยใ์กลจ้ะตกดนิ

18.00 น. รบัประทานอาหารเยน็ อาหารพื้นถิ่นเพือ่สขุภาพ ณ บา้นนานายรอ้ย (มื้อที่4)

19.00 น. นาํคณะกลบัสู่โรงแรม พกัผ่อนตามอธัยาศยั

วนัที่สาม *** รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของที่พกั (มื้ อที่ 5) ***

08.00 น. คณะเชค็เอาทแ์ละเดนิทางออกจากทีพ่กัสู่วดัถ ํา้ผาแด่น

09.30 น. นําคณะเยี่ยมชมวดัถํ้าผาแด่น ซ่ึงเป็นวดัที่ต ัง้อยู่บนเทอืกเขาภพูาน เป็นอกีหนึ่งในสถานทีท่ีห่า้มพลาด

ของสกลนครทีม่คีวามงดงามดว้ยประตมิากรรมหนิแกะสลกัแดนอสีานและมปีระวตัคิวามเป็นมายาวนาน

นบัรอ้ยปี ภายในวดัจะมเีจดยีข์นาดเลก็สทีองทีส่รา้งอยู่บนกอ้นหนิเหนือหนา้ผาหนิขนาดใหญ่ ดา้นลา่ง

ลอ้มรอบไปดว้ยตน้ไมด้อกไมต่้าง ๆ บรเิวณหนา้ผาหนิทรายดา้นลา่งของเจดยี ์ เตม็ไปดว้ยประตมิากรรม

งานแกะสลกับนหนา้ผาทีม่เีอกลกัษณ์วจิติรศิลป์ถ่ายทอดเรื่องราวพทุธประวตัิ ในอดตีมพีระเกจอิาจารย์

สายวปิสัสนากรรมฐาน เช่น หลวงปู่ม ัน่ ภรูทิตัโต มาจาํพรรษาและปฏบิตัธิรรมทีว่ดันี้



10.30 น. นําคณะเดินทางไปรา้นครามสกล เพลดิเพลนิไปกบัผลติภณัฑผ์า้ครามที่รูจ้กักนัดีในจงัหวดัสกลนคร

ดว้ยคุณภาพ มเีอกลกัษณโ์ดดเด่นและทนัสมยั ร่วมทาํกจิกรรม WORKSHOP ยอ้มผา้คราม

12.00 น. รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ครามสกล (มื้อที่ 6)

13.15 น. นาํคณะออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานสกลนคร สาํหรบัเทีย่วบนิ (SNO-DMK/ DD9407)

หรอื

14.30 น. นําท่านออกเดินทางไปยงัชุมชนท่าแร่ (ชุมชนคาทอลิค) ตัง้อยู่ริมหนองหาร เป็นชมุชนที่มกีารวางผงั

เมอืงไวอ้ย่างเป็นระเบยีบ โดยรอบ ๆ ชุมชนท่านจะพบตึกเก่าโบราณที่มกีลิ่นอายของวฒันธรรม

ฝรัง่เศสทีม่คีวามเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี ชมุชนท่าแร่ถอืเป็นชมุชนทีม่คีวามโด่งดงัชมุชนหนึ่งของจงัหวดั

สกลนคร และมมุถ่ายถ่ายรูปสวย ๆ มากมาย

17.00 น. นาํคณะออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานสกลนคร สาํหรบัเทีย่วบนิ (SNO-DMK/ DD9411)

แพก็เกจทวัรน้ี์รวม

• ค่าอาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม

• ค่าบรกิารเรอืชมุชนไปยงัเกาะควาย

• ค่าทปิมคัคุเทศก์ และ พนกังานขบัรถ

• นวดสปาสมนุไพรกระทะรอ้น (90 นาท)ี

• ค่ากจิกรรม WORKSHOP ตามทีร่ะบใุนโปรแกรม

• ค่าบรกิารหอ้งพกั 2 คนื พรอ้มอาหารเชา้ (หอ้งละ 2 ท่าน)

• ค่าบรกิารลงทะเบยีน ณ บา้นคุณสุข (คลนิิกกญัชาทางการแพทยแ์ผนไทย)

• ค่าบาํรุง และ ค่าธรรมเนียมเขา้สถานทีต่ามที่ ระบใุนรายการท่องเทีย่วขา้งตน้

• ประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง คุม้ครองในระหว่างการเดนิทางสูงสุดไมเ่กนิ 3,000,000 บาท

(เงือ่นไขความคุม้ครอง และ ขอ้ยกเวน้ต่างๆ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมต์ามที่บรษิทักาํหนด)

แพก็เกจเที่ยว 3 วนั 2 คนื ราคา / ท่าน

เดินทางขัน้ตํา่ 8 ท่าน โดยรถตู ้ 8,900.00

***เพือ่ความปลอดภยั สตรมีีครรภแ์ละเด็กอายตุํา่กว่า 1 ขวบ ไม่สามารถเดินทางร่วมแพก็เกจทวัรน้ี์ได*้**



แพก็เกจทวัรน้ี์ไม่รวม

• ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3%

• ค่าต ัว๋เครื่องบนิภายในประเทศ และ ระหว่างประเทศ

• ค่าใชจ้า่ยสว่นตวัอืน่ๆ นอกเหนือจากที่ระบใุนรายการท่องเที่ยวขา้งตน้

(เครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ เครื่องดื่ม และ อาหารอืน่ ๆ ส ัง่เพิม่เอง)

เงือ่นไขและขอ้กาํหนดของแพก็เกจทวัร ์

เมื่อท่านตกลงที่จะเดินทางตามเสน้ทางโปรแกรมที่ท่านไดศึ้กษารายละเอยีดการเดินทางและเงือ่นไขการบรกิารแลว้

เพือ่เป็นการยนืยนัการเดินทาง โปรดสาํรองการเดินทางโดยมีรายละเอยีดดงัน้ี

1. กรณีตกลงทีจ่ะเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั บรษิทัฯ ขอเรยีกเกบ็เงนิค่าบรกิาร 50% หรอืเตม็จาํนวน

2. บรษิทัฯ ขอเรยีกเกบ็เงนิค่ามดัจาํ 50% ของราคาแพก็เกจทวัรท์ ัง้หมด ภายใน 3 วนั นบัจากวนัทีจ่อง

3. กรณีตกลงทีจ่ะเดนิทางนอ้ยกว่า 7 วนั บริษทัฯ ขอเรียกเก็บเงนิค่าบริการเต็มจาํนวนโดยโอนเขา้บญัชธีนาคารตามทีร่ะบุ

ไวใ้นใบ INVOICE

4. หากท่านไม่ชาํระเงนิส่วนที่เหลอืตามเวลาที่กาํหนด ทางบริษทัฯ ถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทาง โดยไม่มเีง ือ่นไขและขอ

สงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิมดัจาํ

5. หากท่านออกเดนิทางกบัคณะไปแลว้ หากท่านงดใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่าน

สละสทิธิ์ บรษิทัฯ ไมส่ามารถคนืค่าบรกิารบางส่วนหรอืท ัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆ

6. หากเกิดปญัหาทางภยัธรรมชาติ สงคราม จราจล มคีาํส ัง่จากทางการ การยกเลกิการใหบ้ริการ ที่พกัสถานที่ต่างๆ หรือ

เหตอุืน่ใดทีบ่รษิทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้ โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้ง

แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยบรษิทัฯ จะคาํนึงถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของนกัเทีย่วเป็นสาํคญั

7. การยกเลกิการเดนิทาง

 ยกเลกิการเดนิทาง 7 วนั ก่อนวนัเดนิทาง เรยีกเกบ็ค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์

 ยกเลกิการเดนิทางก่อน 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง เรยีกเกบ็ค่าใชจ่้าย 30% ของราคาทวัร์

 ยกเลกิการเดนิทางก่อน 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืเงนิค่ามดัจาํและค่าโปรแกรมทวัรท์ ัง้หมด

 ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 7 วนั ก่อนวนัเดนิทาง บรษิทัฯ ไมส่ามารถคนืค่าบรกิารบางส่วนหรอืท ัง้หมด ไมว่า่กรณีใดๆ


