
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

04.00 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์ เจ้าหน้าที่
ทวัร์ให้การต้อนรับ อ านวยความสะดวกด้านสัมภาระ และเช็คอนิ 

06.00 น. ออกเดินทางสู่จังหวดัอุดรธานี โดยสายการบิน NOK AIR เทีย่วบินที ่DD88 
07.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี... 

นําท่านเปิดประสบการณ์ใหม่ท่ีหาท่ีไหนไม่ได้ กับการนั่งรถอีแต๊กล่องแก่งเพื่อไปกินข้าวกลางป่า ณ 

หมู่บ้านครีีวงกต หมู่บา้นท่ีโอมลอ้มดว้ยทิวเขาเขียวขจีของอุทยานแห่งชาติ นํ้ าโสม-นายูง แหล่งกาํเนิด

ของนํ้าตกหว้ยพางลาํธารท่ีหล่อเล้ียงทุกชีวติในหมู่บา้นไดใ้ชป้ระโยชน์ในการทาํอาชีพเกษตกร  วิถีชีวิตเรียบ
ง่าย ชาวบา้นคีรีวงกตยงัคงดาํเนินชีวติดว้ยการประกอบอาชีพเกษตร ตามวถีิเศรษฐกิจพอเพียง 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 

 นาํท่านสู่ วดัป่าภูก้อน มีพระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี พระพุทธไสยาสน์หินอ่อนสีขาว ความ

ยาว 20 เมตร สร้างดว้ยหินอ่อนจากประเทศอิตาลี ท่ีนาํมาเรียงซ้อนกนัถึง 42 กอ้น   ซ่ึงเป็นหินขาวอ่อนท่ีมี
ความสวยงามและทนทานมากท่ีสุด ใช้ระยะเวลาในการสร้างถึง 6 ปี สร้างข้ึนเน่ืองในโอกาสมหามงคลท่ี
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 อบ 84 พรรษา ในปี 2554 

 

    
 

 นาํท่านเดินทางสู่ วดัผาตากเส้ือ ตั้งอยูใ่นเขตอาํเภอสังคม จงัหวดัหนองคาย เป็นวดัท่ีตั้งอยูบ่นยอดเขาสูง 

วดัแห่งน้ีไม่ไดเ้ป็นแต่สถานท่ีปฏิบติัธรรมเท่านั้นแต่ยงัเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความงดงามตามธรรมชาติ มี
นกัท่องเท่ียวเดินทางมาชมความงามอยา่งไม่ขาดสาย ภายในวดัมองเห็นวิวของแม่นํ้ าโขงท่ีสวยท่ีสุดแห่ง

หน่ึง โดยไดจ้ดัทาํ Skywalk ริมหนา้ผาเป็นทางเดินกระจกใสรูปวงกลมสําหรับชมวิว หากมาเท่ียวในช่วง

เชา้อาจมีโอกาสไดเ้ห็นสายหมอกบางท่ีลอยเหนือแม่นํ้าโขงอีกดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัแรก:            กรุงเทพฯ - อุดรธานี - หนองคาย - หมู่บ้านครีีวงกต - วดัป่าภูก้อน - วดัผาตากเส้ือ 
 



 

เยน็ บริการอาหารเยน็ ณ ร้านอาหาร 
 น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กัระดับ 4 ดาว 

 
 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านสู่ ศาลาแก้วกู่ อุทยานเทวาลยั หรือ วดั เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแวะ

เวียนมาเยี่ยมชมมากมาย เพราะเต็มไปดว้ยรูปป้ันคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่ท่ีมีความแปลกตาจาํนวน
รวมกว่า 200 องค์ โดยประกอบด้วยพระพุทธรูป พระรูปของพระโพธิสัตว ์เทพเจา้ฮินดู บุคคลในคริสต์
ศาสนา ความเช่ือพื้นบ้าน และตวัละครจากรามเกียรต์ิ เป็นสถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่และงดงามดูสวยงาม
ตระการตา 

 

  
 

    

 นาํท่านสักการะ หลวงพ่อพระใส เป็นพระพุทธรูปขดัสมาธิราบปางมารวิชยั หล่อดว้ยทองสีสุก มีพระ

รูปลกัษณ์งดงามมาก ขนาดหนา้ตกั กวา้ง 2 คืบ 8 น้ิว ส่วนสูงจากพระสงฆเ์บ้ืองล่างถึงยอดพระเกศ 4 คืบ 1 
น้ิว ของชางไม ้ปัจจุบนัไดป้ระดิษฐานอยูภ่ายในพระอุโบสถวดัโพธ์ิชยั (พระอารามหลวง) เป็นพระพุทธรูป
ท่ีชาวจงัหวดัหนองคายนบัถือวา่ศกัด์ิสิทธ์ิมากและเป็น ท่ีเคารพสักการะอยา่งยิง่ 

 

วนัสอง:     ศาลาแก้วกู่ - หลวงพ่อพระใส - ห่มผ้าพระธาตุกลางน า้ - THE FOR REST COFFEE -  
                  ตลาดผ้าบ้านนาข่า  

 



 

  
 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 

นาํท่านร่วม ห่มผ้าพระธาตุกลางน ้า เพื่อเสริมบารมีและความเป็นสิริมงคลต่อชีวิต พระธาตุกลางนํ้ า 

เดิมช่ือ พระธาตุหล้าหนอง เป็นหน่ึงในพระธาตุท่ีอยู่ในตาํนานพระอุรังคธาตุท่ีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 
โดยประดิษฐานพระบรมธาตุฝ่าพระบาทเกา้พระองค์ (พระพนม) เดิมเจดียอ์ยู่บนฝ่ังริมนํ้ าในวดัพระธาตุ
หนองคาย ต่อมาถูกกระแสนํ้ากดัเซาะจึงอยูก่ลางลาํนํ้ าโขงห่างจากชายฝ่ังปัจจุบนัประมาณ 200 เมตร โดยจะ
เห็นไดช้ดัในฤดูแลง้ 
 
 

  
 

 นาํท่านสู่ THE FOR REST COFFEE คาเฟ่แห่งใหม่ในเมืองหนองคาย บริการทั้งเคร่ืองด่ืมและ

ขนมแสนอร่อย มีพื้นท่ีกวา้งขวาง ตกแต่งหลากหลาย ทั้งตน้ไมสี้เขียวหลายพนัธ์ุ และทางร้านจะพ่นไอนํ้ า
ออกมาเหมือนหมอก โดยมีพื้นนัง่หลายโซน แต่ท่ีพลาดถ่ายรูปไม่ได ้อาคารท่ีตกแต่งดว้ยกระจกวงกลมอยา่ง 

 นาํคณะเขา้สู่ท่ีพกั ณ โรงแรมอมนัตาหนองคายหรือเทียบเท่า 



 

    
 

    
 

 นาํท่านสู่ ตลาดผ้าบ้านนาข่า เลือกซ้ือสินคา้ของฝากของท่ีระลึก อาทิ ผา้ฝ้าย ผา้หม่ีขิด เส้ือผา้บุรุษและ

สตรี ตลาดผา้นาข่าเกิดจากการรวมตวักนัของชาวบา้นในปี พ.ศ. 2517 เดิมในพื้นท่ีเป็นบา้น 2 ชั้น ขา้งล่างใต้
ถุนเป็นลานโล่งซ่ึงเป็นพื้นท่ีในการทอผา้ของชาวบา้นท่ีทอไวใ้ชง้านเอง หลงัจากนั้นก็พฒันาจนกลายเป็น
สินคา้ ลายผา้แรกเร่ิมจะเป็นลายขิดดอกพิกุล และผา้สีพื้น ทั้งผา้ไหมและผา้ฝ้ายในช่วงปี พ.ศ. 2530 มีพฒันา
ชุมชนเขา้มาในชุมชนดูการทอผา้ และวิถีชีวิตของคนในชุมชน และไดรั้บมอบงบสนบัสนุนให้แก่ชุมชนใน
การพฒันาสร้างอาชีพ และไดรั้บการอุดหนุนผา้จากคณะเยี่ยมชม ทาํให้เกิดช่ือเสียงข้ึนมาในระดบัหน่ึง จน
ทาํใหต้ลาดผา้นาข่าท่ีก่อนหนา้จะขายเป็นผา้ท่ียงัไม่ไดแ้ปรรูป ไดพ้ฒันาโดยการเพิ่มเป็นการแปรรูป ให้ไดมี้
ทางเลือกท่ีหลากหลายมากข้ึน จาก 7 ร้านคา้พฒันาสู่ 200 กวา่ร้านคา้ในปัจจุบนั 

 

  



 

เยน็ บริการอาหารเยน็ ณ ร้านอาหาร 
 น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กัระดับ 4 ดาว 
 

 
 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านสู่ บึงหนองหาน ชมความงดงามของ ดอกบวัแดง ท่ีบานสะพร่ังเตม็ทอ้งนํ้า อยูใ่นบึงนํ้าจืด แหล่ง

นํ้าธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ไป ดว้ย พนัธ์ุปลา พนัธ์ุนก และพืชนํ้า จาํนวนมาก ท่าน จะมองเห็น ดอกบวัแดง 
บานเตม็ทอ้งนํ้า หนองหานสุดลูกหูลูกตางดงาม อยา่งหาท่ีเปรียบไม่ได ้จึงเป็นท่ีมาของคาํวา่ ทะเลบวัแดง 
และปีน้ีถือวา่เป็นปีท่ีดอกบวัแดงบานสะพร่ังสวยงามท่ีสุดในรอบ 10 ปี    
 

  
 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 

 นาํท่านสู่ ดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิ ค าชะโนด ดินแดนท่ีมีเร่ืองราวเล่าขานเก่ียวพญานาค นาํท่านสักการะศาลเจา้ปู่

ศรีสุทโธ พยานาคผูส้ร้างแม่นํ้าโขง และสักการะบ่อนํ้าศกัด์ิสิทธ์ิเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตวัทุกท่าน 
 

   
 

วนัสาม:     บึงหนองหาน บัวแดง - ค าชะโนด - ศูนย์วฒันธรรมไทย-จนี - กรุงเทพฯ 
 



 

   
 

 

นาํท่านสู่ ศูนย์วฒันธรรมไทย-จนี ตั้งอยูใ่จกลางเมืองอุดรธานี บริเวณเดียวกนักบัศาลเจา้ปู่ยา่ สถานท่ี

ตกแต่งโดยจาํลองบรรยากาศแบบจีน เหมือนยกเมืองจีนมาไวใ้จกลางอุดร โดยสร้างข้ึนเพื่อเชิดชูองค์เจา้ปู่
เจ้าย่า ท่ีเป็นท่ีเคารพและศรัทธาของชาวอุดรธานีและจงัหวดัใกล้เคียง อีกทั้งเป็นแหล่งในการสืบสาน
วฒันธรรม ประเพณีอนัดีงามของชาวจีนท่ีอพยพจากประเทศจีนมาพึ่ งพระบรมโพธิสมภารในจงัหวดั
อุดรธานี  เป็นสถานท่ีสงบ เยน็สบาย เเละสวยงามมาก สําหรับท่านท่ีเกิดในปี มะแม ฉลู จอ มะโรง ท่าน
สามารถแกปี้ชงไดท่ี้น่ีอีกดว้ย 

  
 

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่...ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี 
19.00 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ DD313 

20.00 น.  เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

********************************* 

 
หมายเหตุ: โปรแกรมอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

 



 

อตัราค่าบริการ 
ส าหรับผู้ใหญ่/เดก็  

ราคา 11,900 บาท/ท่าน (พกัห้องละ 2-3 ท่าน) 
พกัห้องเดียว เพิม่ท่านละ 3,000 บาท 

 

อตัราค่าบริการนี้รวม  
1. ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป-กลบั กรุงเทพฯ-อุดรธานี-กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ 
2. ค่าภาษีเช้ือเพลิง และสนามบิน 
3. นํ้าหนกักระเป๋าสัมภาระสาํหรับโหลดใตท้อ้งเคร่ือง 20 กก. 
4. ค่าท่ีพกั ตามท่ีระบุในโปรแกรม หรือระดบัเทียบเท่า 
5. ค่ารถโคช้ปรับอากาศ พร้อมคนขบั 
6. ค่าอาหารตามท่ีระบุไวใ้นโปรแกรม 
7. ค่าเคร่ืองด่ืม และของวา่ง บริการบนรถระหวา่งเดินทาง 
8. ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามท่ีระบุในโปรแกรม 
9. ค่าประกนัการเดินทาง 
10. ค่ามคัคุเทศกน์าํเท่ียว  

 
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม  
1. ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)  
2. ค่าใชจ่้ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ทั้งหมดท่ีสั่งเพิ่ม เช่นโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์, 

ใชจ่้ายส่วนตวั ฯลฯ  

3. ทปิคนขบัรถ และมคัคุเทศก์ 300 บาท 
 

 
เง่ือนไขการจองทวัร์และช าระเงิน 

ช าระเงนิมัดจ า 5,000 บาท/ท่าน หลงัจากการทาํการจองภายใน 2 วนั 

และชาํระส่วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 15 วนั  
 
เง่ือนไขการยกเลกิ 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วนัข้ึนไป   คืนเงินค่าทวัร์บางส่วนโดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง 
- ยกเลิกก่อนเดินทางนอ้ยกวา่ 30 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่ามดัจาํทวัร์ทั้งหมด และเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง (ถา้มี) 
- ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง  ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าทวัร์เตม็จาํนวน 

 



 

หมายเหตุ 
- การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 25  ท่านข้ึนไป 
- บริษทัฯ มีสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยท่ีไม่อาจแกไ้ขได ้
- บริษทัฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดการยานพาหนะ การยกเลิกเท่ียวบิน การล่าชา้ของสายการบิน ภยั

ธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประทว้ง คาํางของเจา้หน้าท่ีรัฐ และอ่ืนๆ ท่ีอยู่นอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ 
หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํร้าย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ
จากอุบติัเหตุต่างๆ 

- มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้คาํสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อาํนาจของบริษทักาํกบัเท่านั้น 

- การงดใชบ้ริการใดบริการหน่ึง หรือไม่เดินทางท่องเท่ียวพร้อมคณะ ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องบริการ
คืนได ้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 
 
 
 


