
 

  



 
 
 

 
 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ – อุดรธานี – วดัป่าภูก้อน – วดัผาตากเส้ือ – ถ า้ดินเพยีง 
04.00 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
06.00 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรฯ ดว้ยสายการบินนกแอร์ เท่ียวบินท่ี DD80 
07.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ วัดป่าภูก้อน เป็นท่ีประดิษฐานพุทธมณี

อนัยิง่ใหญ่ลํ้าค่าซ่ึงเกิดจากความดาํริของพุทธบริษทั ผูต้ระหนกัถึงความสําคญัของป่าไมธ้รรมชาติท่ีเหลือนอ้ยลง
ทุกวนั โดยมุ่งดาํเนินตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาท พระเจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี 9ในการรักษาความสมบูรณ์ของป่าไม ้ลาํ
ธาร ตลอดจนสัตวป่์า และพรรณไม ้เพื่อให้เป็นมรดกแก่ ลูกหลานไทยคู่กบัแผ่นดินไทย พร้อมทั้งเพื่อจรรโลง
ส่งเสริมพระบวรพุทธศาสนา ให้เจริญมัง่คงคู่แผ่นดินไทยตราบชั่วกาลนาน ชมพระพุทธรูปไสยาสน์ ปาง
ปรินิพพาน ใหญ่ท่ีสุดในโลก แกะสลกัดว้ยหินอ่อนสีขาว (ไวท้ค์าร์ราร่า) ความยาว 20 เมตร 

 

 
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั (1) ณ ร้านอาหาร 
บ่าย หลงัจากนั้นนาํท่านชม วัดผาตากเส้ือ สกายวอล์ควิวหลักล้าน วดัแห่งน้ีไม่ไดเ้ป็นแต่สถานท่ีปฏิบติัธรรมเท่านั้น 

แต่ยงัเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความงดงามตามธรรมชาติ ภายในวดัท่านสามารถมองเห็นวิวของแม่นํ้ าโขงท่ีสวย
ท่ีสุดแห่งหน่ึง ดว้ย Skywalk ริมหนา้ผาเป็นทางเดินกระจกใสรูปวงกลมสาํหรับชมววิ 

 

  
 จากนั้นนาํท่านชมความ มหัศจรรย์ทีธ่รรมชาติรังสรค์ ถ า้ดินเพยีง เป็นสถานท่ีท่ีมีเร่ืองเล่าและตาํนานเก่ียวกบัเร่ือง

พญานาค  ภายในถํ้ามีนํ้าช้ืนอยูต่ลอดเวลาและมีลกัษณะเป็นโพรงลอดผา่นเขา้ไปได ้อีกทั้งยงัมีจุดท่ีเช่ือมต่อกบัลาํ
นํ้าโขง  ชาวบา้นเช่ือวา่ถํ้าแห่งน้ีเคยเป็นสายทางท่ีพญานาคใชเ้ดินทางไปสู่เมืองบาดาล โดยภายในถํ้ามีการติดไฟ
นีออนสีต่างๆ กระทบกบัช่องและโพรงภายในถํ้ายิง่ทาํใหดู้มีความสวยงามและอศัจรรยย์ิง่ข้ึน   

สุดววิ ถิน่อสีานเหนือ 



 
 
 

 

 
 บริการอาหารกลางวนั (2) ณ ร้านอาหาร 

คํ่า จากนั้นนาํท่านเขา้ท่ีพกั อมันตรา โฮเทล อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
 

วนัที ่2 วดัพระธาตุบังพวน – วดัโพธ์ิชัย – ศาลาแก้วกู่ – ตลาดท่าเสด็จ – ลานพญานาคคู่ – UD Town 
เชา้ บริการอาหารเช้า (3) ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 นาํท่านสู่ วดัพระธาตุบังพวน พระธาตุคู่บา้นคู่เมืองหนองคาย  ตั้งอยูใ่นอาํเภอเมือง เป็นอีกหน่ึงสถานท่ีห้ามพลาด
เม่ือมาเท่ียวหนองคาย ตอ้งมากราบสักการะองคพ์ระธาตุบงัพวนอนัศกัด์ิสิทธ์ิ และท่ีขาดไม่ได ้คือ ตอ้งกราบไหว้
องคพ์ญานาคมุจลินท ์ในบ่อนํ้าศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงเช่ือวา่หากขอพรใดๆก็จะประสบผลสาํเร็จตามท่ีขอ 

 

 
 นาํท่านชม วดัโพธ์ิชัย ตั้งอยูใ่นอาํเภอเมือง จงัหวดัหนองคาย ประดิษฐานหลวงพอ่พระใส พระพุทธรูปสาํคญัคู่

เมืองหนองคาย  เป็นพระพุทธรูปขดัสมาธิราบ ปางมารวชิยัหล่อดว้ยทองสีสุก เป็นพระพุทธรูปท่ีชาวจงัหวดั
หนองคายนบัถือวา่ศกัด์ิสิทธ์ิมากและเป็นท่ีเคารพสักการะอยา่งยิง่ 

 

 
 พาท่านสู่ ศาลาแก้วกู่ อุทยานเทวาลยั หรือ วดัแขก เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแวะเวยีนมา

เยีย่มชม เตม็ไปดว้ยรูปป้ันคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่ท่ีมีความแปลกตาจาํนวนรวมกวา่ 200 องค ์โดย
ประกอบดว้ยพระพุทธรูป พระรูปของพระโพธิสัตว ์เทพเจา้ฮินดู บุคคลในคริสตศ์าสนา ความเช่ือพื้นบา้น และตวั
ละครจากรามเกียรต์ิ เป็นสถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่และงดงามดูสวยงามตระการตามาก ของจงัหวดัหนองคาย 



 
 
 

 

 
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั (4) ณ ร้านอาหาร แดงเหนมเนือง 

 นาํท่านสู่ ตลาดท่าเสด็จ หรือ ตลาดอินโดจีน ตั้งอยู่ริมแม่นํ้ าโขง ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย เป็นแหล่งรวม
สินคา้เป็นแหล่งซ้ือขายผลิตภณัฑ์จงัหวดัหนองคาย เช่น อาหารพื้นเมือง สินคา้โอท๊อป ของท่ีระลึก และของ
เคร่ืองใชต่้างๆ โดยเฉพาะสินคา้ท่ีเก่ียวกบัเด็ก ใกลก้นัมี ลานพญานาคคู่ แลนดม์าร์คของเมืองหนองคาย ตั้งอยูห่นา้
วดัลาํดวน เขตเทศบาลเมืองหนองคาย ติดกบัตลาดท่าเสด็จ เป็นลาวฒันธรรมท่ีใชใ้นงานต่าง เป็นสถานท่ีเหมาะ
แก่การพกัผอ่นหยอ่นใจของชาวหนองคาย เดินชมแสงอาทิตยสมเยน็ และถายภาพสวยงามไดต้ามอธัยาศยั 

 

   
 พาท่านไป UD Town เป็นศูนยก์ารคา้แบบเปิดเหมือน Community Mall มีร้านคา้ต่างๆ เหมือนหา้งใหญ่ๆ ท่ี

เรียกวา่พลาซ่า แต่ก็มีพื้นท่ีท่ีเป็นเหมือนตลาดนดัท่ีเรียกวา่บาซ่า หรือ Night Bazaar ภายในศูนยก์ารคา้จะมีร้านของ
กินและร้านของฝากมากมาย ท่านสามารถซ้ือตามอธัยาศยั 

 

 
 อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย 

คํ่า จากนั้นนาํท่านเขา้ท่ีพกั เจริญ โฮเตล อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

วนัที ่3 ป่าค าชะโนด – วดัป่าบ้านตาด – ตลาดผ้านาข่า – กรุงเทพฯ 
เชา้ บริการอาหารเช้า (5) ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางเยีย่มชม ป่าค าชะโนด หรือ เมืองชะโนด หรือ วงันาคินทร์ค าชะโนด มีพื้นท่ีประมาณ 20 ไร่ ซ่ึงมีนํ้า
ลอ้มรอบสภาพคลา้ยเกาะ มีดงตน้ปาลม์ชนิดหน่ึงคลา้ยตน้ตาลผสมตน้มะพร้าวเรียกวา่ ตน้ชะโนด สมยัก่อนเรียก



 
 
 

ท่ีน่ีวา่ "วงันาคินทรคาํชะโนด" เช่ือกนัวา่บ่อนํ้าศกัด์ิสิทธ์ิท่ีอยูก่ลางดงเป็นประตูสู่เมืองบาดาลเป็นท่ีอยูอ่าศยัของ
พญาสุทโธนาค ท่ีแปลกคือในดงชะโนดมีนํ้าซบันํ้าซึมอยูต่ลอดเวลา แต่ไม่เคยมีนํ้าท่วม 

 

 
 พาท่านชม วดัป่าบ้านตาด หรือช่ือทางการว่า วัดเกษรศีลคุณ เคยเป็นท่ีพาํนกัของพระอาจารยม์หาบวั ญาณสัมปัน

โน พระอาจารยว์ปัิสสนาสายพระอาจารยม์ัน่ ภูริทตัโต เป็นท่ีเคารพศรัทธาเล่ือมใสชองพุทธศาสนิกชนโดยทัว่ไป 
และวดัน้ีเหมาะสาํหรับผูท่ี้ตอ้งการไปปฏิบติัธรรม ภายในวดัมีศาลาการเปรียญซ่ึงเป็นศาลาไมห้ลงัใหญ่ เดิมทีเป็น
ศาลาชั้นเดียวยกพื้นเต้ีย แต่ภายหลงัถูกยกใหสู้งข้ึน 2 ชั้น เพื่อจะใชป้ระโยชน์ไดม้ากข้ึน ดา้นบนศาลานั้น ให้เป็นท่ี
ประดิษฐาน ของพระพุทธรูปองคใ์หญ่ท่ีเป็นพระประธานของวดั ใชเ้ป็นท่ีแสดงธรรมอบรมแก่พระภิกษุสามเณร
ในวดั ตลอดจนเป็นท่ีประชุมทาํสังฆกรรมร่วมกนั 

 

 
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั (6) ณ ร้านอาหาร 

บ่าย นาํท่านไป ตลาดผ้านาข่า ศูนยร์วมสินคา้ของฝาก ของท่ีระลึกจากผา้หลากชนิด เช่น ผา้ไหม ผา้ฝ้าย ผา้ขิด ผลิต
และยอ้มสีจากธรรมชาติ ถูกออกแบบและตดัเยบ็โดยฝีมือชาวบา้นมีรวดลายท่ีเป็นเอกลกัษญณ์ มีใหท้่านไดเ้ลือก
ซ้ือมากมายทั้ง เส้ือผา้ กางเกง ชุดสาํเร็จรูป ผา้คลุมไหล่ ผา้พนัคนหรือแมแ้ต่ผา้เมตรก็มีจาํหน่าย ท่ีน่ีมีร้านคา้กวา่ 
100 ร้านคา้ ถือเป็นการรวมกลุ่มของผูผ้ลิตในชุมชนท่ีใหญ่มากของจงัหวดัหนองคาย และถือเป็นแหล่งช็อปป้ิง
สินคา้จากผา้ท่ีครบวงจรท่ีใหญ่สุดในภาคอีสาน 

 

   
 สมควรแก่เวลา นาํพาทุกท่านกลบัเขา้สู่ สนามบินอุดรฯ 

19.00 น. เหินฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบินนกแอร์   เท่ียวบิน DD313 



 
 
 

20.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

-------------------------------------------------------------------- 
 
 

อตัราค่าบริการ ราคา  
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ราคาท่านละ 11,900.- 
เดก็อาย ุ3 – 10  ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ(ไม่มีเตียงเสริม) 9,500.- 
พกัหอ้งเด่ียว เพิ่มท่านละ 1,800.- 

หมายเหตุ - รายการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมโดยจะคาํนึงถึงประโยชนข์องท่านเป็นสาํคญั 

                                - ข้ึนอยูก่บันโยบายของสถานท่ีเท่ียว หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

อตัราค่าบริการนี้รวม 
      ค่าตัว๋เคร่ืองบินสายการบินนกแอร์ พร้อมน า้หนักกระเป๋า 15 กก. 
      ค่าพาหนะเดินทางตามโปรแกรม  
 ค่าอาหาร (6 ม้ือ)  
 ค่าเขา้ชม 
 ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศก ์และเจา้หนา้ท่ีบริษทั ฯ ท่ีคอยอาํนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท(หากอายเุกิน   
  70 ปีข้ึนไป ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 
  200,000 บาทตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์
 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม - ค่าซกัรีดค่า - โทรศพัท ์เป็นตน้ 
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถา้มีการเรียกเก็บ) 
 ค่า Vat7% และ ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 
เง่ือนไขการช าระเงิน :  
       1. สาํหรับการจองกรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ 5,000 บาท 

2. กรุณาชาํระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 20 วนัก่อนออกเดินทาง 
 

ส่ิงทีค่วรน าไปด้วย   ยาประจาํตวั, กลอ้งถ่ายรูป, อุปกรณ์กนัแดด, ร่มพบั, ชุดสุภาพสาํหรับเขา้วดั, รองเทา้ท่ีสวมใส่
สบาย 



 
 
 

 

การยกเลกิและคืนค่าทวัร์: 
1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึมดัจาํท่านละ 5,000 บาท 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 7 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
3. กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยุดจะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลกิด้วยกรณใีดๆ 
4. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อม

คณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
 
หมายเหตุ :  

1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน  8  ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักล่าวทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่านํ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง 
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 
4. รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ

อตัราแลกเปล่ียนโดยทางบริษทัฯ จะคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญัท่ีสุด 
5. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, ภยัธรรมชาติ, การยกเลิกเท่ียวบิน, การนดัหยดุ

งาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
6. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิด

จากการโจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 
7. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋กรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลบัพร้อมคณะไม่วา่ดว้ยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถ

นาํมาเล่ือนวนัเดินทาง หรือคืนเงินได ้
8. เม่ือท่านตกลงชาํระเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับ

เง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
 
 

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



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


