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ก าหนดการเดนิทาง ออกเดนิทางทกุวนัศกุร ์– กลบัวนัอาทติย์ 

 

..... รายละเอียดการเดนิทาง ..... 

 

วนัแรกของการเดนิทาง    กรงุเทพฯ – อดุรธาน ี
 

21.00 น. คณะพร้อมกัน  ณ  สวนลมุพนิ ี  ประต ู 3  ถนนพระราม 4  (ตรงขา้มตกึอือ้จือ่เหลยีง) 

เจา้หนา้ทีเ่อฟวนีวิ ทวัร์  ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านสัมภาระ 

22.00 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “ค าชะโนด” อ าเภอบ้างดุง จังหวดัอดุรธาน ี  สนุกสนานไปกับกิจกรรม

ระหว่างการเดินทาง พร้อมฟงับรรยายสิ่งท่ีน่าสนใจ จากนั้นพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย… 

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง    ค าชะโนด – วดัโพธสิมภรณ ์

 พพิธิภณัฑเ์มอืงอดุร – ถนนคนเดนิ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้  ณ  รา้นอาหาร 

จากนัน้ เดนิทางถงึ ... ค าชะโนด ต้ังอยู่ภายในพื้นที่วัดศิริสุทโธค าชะโนด ต าบลวังทอง อ าเภอบ้านดงุ 

จงัหวัดอุดรธานี เป็นสถานที่ศกัดิ์สิทธิ์ท่ีชาวบ้านทั้งในจังหวัดอุดรธานีและใกล้เคียง ให้ความ

เคารพนับถือเป็นอย่างมาก ด้วยเป็นวัดที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นท่ีอยู่ของพญานาคและเป็นทาง

เชื่อมต่อเมืองบาดาล ปกครองรกัษาโดยพญานาคราชปู่ศรีสุทโธและองค์แม่ศรีปทุมมานาคราช

เทวี และปกคลุมด้วยผืนปา่ค าชะโนดขนาดใหญ่อยู่ท่ัวบริเวณ แต่ละต้นล้วนมีอายุยาวนาน ซึ่งใน

ประเทศไทยมีต้นค าชะโนดแบบนี้เพียงที่เดียวเท่านั้น อีกทั้งยังมี “บ่อน้ าศกัดิ์สิทธิ์” หรือ “บ่อค า

ชะโนด” ที่ต้ังอยู่กลางเกาะ มีลักษณะเป็นน้ าใต้ดินพุ่งไหลอยู่ตลอดเวลา และไม่เคยลดแห้งลงเลย 

ระดบัน้ าอยู่แค่ไหน ก็จะอยู่ระดบันั้นไม่เปลี่ยน (มีความเชื่อกันว่าเป็นประตูเชื่อมไปสู่เมืองบาดาล 

ที่อยู่อาศยัของพญาศรีสุทโธนาคราช) ทั้งยังเป็นจุดท่ีคนนิยมเข้ามาสรงน้ ารูปปั้นพญานาค และ

ประชาชนส่วนใหญ่ยงัตักน้ าใส่ขวด เพื่อเก็บกลับไปสักการะ เพราะเชื่อว่าเปน็สิริมงคลแก่ชีวิต 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  รา้นอาหาร  (*** เมนูแหนมเนอืง ***) 
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บ่าย น าท่านเดินทางไปสักการะ วัดโพธสิมภรณ์ เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองอุดรธานี เริ่มสร้างขึ้นใน

สมัยรตันโกสินทร์ เมือ่ปี พ.ศ. 2449 ปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั 

รัชกาลที่ 5 โดย มหาอ ามาตย์ตรพีระยาศรสีุริยราชวรานุวัตร 

ภายในวดัมีพระบมธาตุเจดยี์ที่สวยงาม มี 3 ชั้น แบ่งเป็น ชั้นล่างสุด

กราบพระพุทธรูปที่ท าจากหยก และ หุ่นขีผ้ึ้งพระเกจิชื่อดัง ชั้น2 เป็น

ที่ประดิษฐานหุ่นขี้ผึ้งหลวงพ่อโต และ มีพระแก้วมรกตจ าลองด้วย 

อีกทั้งมภีาพวาดจิตรกรรมเกี่ยวกับการธุดงค์ของหลวงปู่มั่น ภูริทตัโต 

ด้วย ชั้น 3 บนสุด เป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุ บรรจุ

ในเจดยี์แก้วที่สวยงามมาก พร้อมตกแต่งอย่างสวยงาม 

จากนั้น น าท่านเดินทางไปยัง พพิธิภณัฑเ์มอืงอดุรธานี จดัต้ังขึ้นในอาคารราชินูทิศ ซึ่งเป็นอาคารเก่า 

สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 พิพิธภัณฑ์ฯนี้จดัเปิดท าการ ให้บริการแก่

ประชาชนเข้าเยี่ยมชมตั้งแต่วันท่ี 18 มกราคม 2547 ซึ่งเป็นวัน

คล้ายวันสถาปนาจงัหวัดอดุรธานี ที่ชาวเมืองได้จัดงานเฉลิมฉลอง

ครบรอบ 111 ปี เป็นแหล่งศึกษาเรยีนรู้และเผยแพร่เกียรติประวัติ

ของจงัหวัดอุดรธานี ความส าคัญของพพิิธภัณฑ์ ดา้นการเป็นแหล่ง

เรยีนรู้คือ การน าเสนอเนื้อหาและองค์ความรู้เพือ่ให้เป็นศนูย์กลาง

ในการรวบรวมข้อมูลเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ให้เป็นแหล่ง

เรยีนรู้ศึกษาด้านประวัติศาสตร์ โบราณคด ีศิลปวฒันธรรมและขนบ

ธรรมเรียนประเพณีและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่สมัยอดตี

จนถึงปจัจบุนั 

จากนั้น มีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นช้อปปิ้งที ่ ถนนคนเดนิ 

UDONCITY WALKING STREET ซึ่งจะมีการจ าหน่ายสินค้า     

ที่ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม งานหัตถกรรม งานศิลปะ สินค้าที ่  

หายาก และสินค้าภูมิปญัญาท้องถิ่น และส่วนของลานกิจกรรม

มีการส่งเสริมกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ให้แสดงความสามารถ

ทางดนตรี ..... เปิดให้บริการวันศุกร์ และวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 

16.00-21.00 น. 

เยน็ อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศัย...  

จากนัน้ น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่โรงแรมทีพ่กั ระดับ 3 ดาว... 

 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง    วดัปา่ภกูอ้น – หนองคาย – วดัผาตากเสือ้ -   

 SKYWALK – วดัโพธิช์ยั – ตลาดทา่เสดจ็ – กรงุเทพฯ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 
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จากนั้น น าท่านเข้าเที่ยวชม วดัปา่ภกูอ้น ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ าโสม ท้องที่

บ้านนาค า ต าบลบ้านก้อง อ าเภอนายูง จงัหวัดอุดรธานี อันเป็นรอยต่อแผ่นดิน 3 จงัหวัด คือ 

อุดรธานี เลย และหนองคาย เกิดขึ้นจากพุทธบริษัท ที่ตระหนักถึงคุณประโยชน์ของธรรมชาติ

และป่าต้นน้ าล าธาร ซึ่งก าลังถูกท าลาย และเพื่อตามรอยพระ

ยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ในการรักษาความ

สมบูรณ์ของป่าไม้ต้นน้ าล าธาร สัตว์ป่า และพรรณไม้นานาพันธุ์

ส าหรบัไฮไลทอ์นัเปน็เอกลกัษณข์องวดัปา่ภกูอ้น คือโครงสร้าง

การออกแบบทางสถาปัตยกรรมขององค์พระพุทธรปูหินอ่อน 

พระวิหาร ศาลาราย และอาคารรอบลานเขา โดยพระวิหารมี

ลักษณะสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์สมัยรัตนโกสินทร์ ภาพ

ภายในพระวิหารตกแต่งด้วยพุทธประวัติ พระพุทธไสยาสน์

โลกนาถศาสดามหามุนีหนิอ่อนสีขาว ความยาว 20 เมตร เป็นหินอ่อนทีม่ีความสวยงามและ

ทนทานท่ีสุด รวมระยะเวลาในการสร้างทั้งหมด 6 ปี เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ พระพุทธไสยาสน์นี้จึง

เป็นสัญลักษณ์แห่งพุทธศิลป์ของรัชกาลที ่9 

จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่ วัดผาตากเสือ้ ที่ต้ังอยู่บนเขาในเขตอ าเภอสังคม จงัหวัดหนองคาย เดิมชื่อวัด

ถ้ าพระ หลวงปู่เพชร ปะทีโป ท่านได้เดินทางมาปฏิบตัิธรรม บริเวณถ้ าพระและได้ก่อตั้ง        

วัดผาตากเสื้อขึ้น เมือ่ปี พ.ศ.2477 มีเนื้อที่ 29 ไร ่ 2 งาน 78 ตารางวา วัดผาตากเสื้อเป็นวัด

ปฏิบตัิธรรม ต่อมาได้อญัเชิญพระสารีริกธาตุมาประดิษฐานเมื่อ 2 

เมษายน 2550 เป็นที่สักการะของพุทธศาสนิกชนทั่วไป เป็นวัดที่มี

ทิวทศัน์สวยงาม   มาก สงูจากระดับน้ าทะเล 550 เมตร ภายในวดัมี

ธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ เป็นจดุชมวิวแม่น้ าโขงท่ีสวยที่สุดแห่งหนึ่ง 

ในช่วงท่ีน้ าลดหากไปยืน อยู่บนวดัผาตากเสื้อแล้วมองลงมายังแม่น้ า

โขง จะเห็นสันทรายเป็นริ้วคล้ายเกล็ดพญานาคอย่างชัดเจน โดย

ได้รับการตั้งให้เป็นแหล่ง ท่องเที่ยวเส้นทางในฝัน Dream 

Destination 2 ให้ท่านไดช้ม SKY WALK จดุชมววิแมน่้ าโขงโดย

สรา้งเปน็สกายวอลค์ ยื่นออกจากตัวหน้าผา 6 เมตร ปูพื้นด้วย

กระจกแทมเพอร์ลามิเนต กระจกใสแข็งแรงทนทาน หนา 4 

เซนติเมตร รองรับนักท่องเท่ียวขึ้นไปยืนครั้งละประมาณ 20 คน 

ส าหรับจดุชมวิว วัดผาตากเสื้อ บ้านผาตั้ง ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.

หนองคาย สูงจากระดับน้ าทะเล ประมาณ 500 เมตร เป็นจดุชม

ทศันยีภาพที่สวยงามของจงัหวัดหนองคาย เป็นแหล่งท่องเท่ียวทาง

ธรรมชาติท่ีสวยงามแห่งหนึ่งของ จ.หนองคาย ที่ได้รบัความสนใจ

จากนักท่องเท่ียวจ านวนมาก เนื่องจากเป็นภูเขาสูงที่สามารถขับรถขึ้นไปได้ และเป็นจดุท่ี

สามารถมองเห็นตัว อ.สงัคมตวั อ.สังคม แม่น้ าโขง แม่น้ าตอนเมืองสังทอง ของ สปป.ลาว ที่ไหล

มาบรรจบแม่น้ าโขง ตลอดจนภูเขาน้อยใหญ่ที่สลับซับซ้อนและสวยงาม 
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จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่ วัดโพธิช์ยั เดิมเป็นวัดร้างต้ังอยู่บริเวณบ้านไผ่ มีชื่อเรียกกันว่า วดัผผีวิ ไม่

ปรากฏหลกัฐานเมื่อแรกสร้าง แต่สันนิษฐานว่าเป็นพระอารามส าคัญของเวียงจันทน์มาแต่เดิม 

จนเมื่อท้าวสุวอธรรมา (บุญมา) และได้มาสร้างเมืองหนองคายขึ้นที่บ้านไผ่ มีการอัญเชิญ 

พระพุทธรูปส าคัญของเวียงจันทน์ที่ยึดมาได้คราวปราบกบฏเจ้าอนุวงศ์ มาไว้ที่วัดหอกอ่งในปี 

พ.ศ. ๒๓๗๒ แต่ต่อมาในปี 

พ.ศ. ๒๔๗๙ เกิดเหตุ

แผ่นดินไหวบริเวณวัดหอ

ก่องท าให้เกิดเป็นรอย

แยกขนาดใหญ่ต่อหน้า

พระเสริม ท าให้มีการ

วิพากษ์วิจารณ์กันของ

ชาวเมืองและขุนนางข้าราชการไปต่างๆ นานา บ้างก็ว่าเป็นอาเพศบ้านเมืองจะทุกข์ร้อน บ้างก็

ว่าเป็นลางบอกเหตวุ่าพระเสริมต้องการเสด็จไปวัดอื่น บ้างก็ว่าวัดหอกอ่งเป็นวัดเล็กไม่เหมาะสม

ที่จะน าพระพุทธรูปท่ีเวียงจนัทน์ทรงสร้างมาประดิษฐานไว้ในที่แคบๆ เช่นนี้ เป็นต้น 

จากนัน้ น าท่านช้อปปิ้งซื้อของฝากที่ระลึกที่ ตลาดทา่เสดจ็ หรอื ตลาดอนิโดจนี เดิมชื่อ ตลาดท่าเรือ 

เพราะก่อนที่จะมีการสร้างสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว ประชาชนทั้งสองฝั่งน้ า จะต้องใช้เรือใน

การสัญจรไปมา ท าการค้าระหว่างชายแดนกัน

อย่างคึกคัก ตลาดท่าเสด็จ เป็นแหล่งซ้ือขาย

ผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดหนองคาย ที่มีสินค้าแทบทุก

อย่างที่ต้องการ ในจังหวัดหนองคาย เช่น อาหาร

พื้นเมือง สินค้า OTOP ประจ าต าบล ของที่ระลึก 

และของเครื่องใช้ต่างๆ ที่ล้วนแล้วแต่สามารถซื้อไป

เป็นของฝากได้ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ร้านอาหาร 

13.30 น. น าท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ  

18.00 น. แวะซ้ือของฝาก และให้ท่านไดอ้สิระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั... 

21.00 น. เดนิทางถงึ สวนลมุพนิ ีประต ู3 ถนนพระราม 4 (ตรงขา้มตกึอือ้จือ่เหลยีง) โดยสวสัดภิาพ  

 

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

 

*** หมายเหต ุ: โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม *** 
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อัตราคา่บรกิาร .... อดุรธาน ีหนองคาย  3 วนั 1 คนื 

*** รถตู ้– ไมน่อ้ยกว่า 9 ทา่น *** 

 

 

 ผู้ใหญ่พักห้องคู่  (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ท่านละ 4,999.-  บาท 

 ผู้ใหญ่พักห้องพกัเดี่ยว เพิ่มท่านละ   1,000.-  บาท 
 

*** ไมม่รีาคาพเิศษ ส าหรับเดก็อายตุ่ ากวา่ 12 ป ีราคาเดก็จะเทา่กับราคาผูใ้หญ ่*** 
 

***หมายเหต*ุ**   ถ้ามาด้วยกัน 3 ท่าน จะต้องพกัห้องรวมกัน 3 ท่านต่อ 1 ห้อง 

หากต้องการนอนแยกห้องเป็น 2 ท่าน 1 ห้อง และ 1 ท่าน 1 ห้อง .... ท่านจะต้องเสียค่าห้องพักเดี่ยวเพ่ิม 
 

 

 อตัราคา่บรกิารดงักลา่วรวม 

 1. ค่ารถตู ้... จ ากัดนั่งไม่เกินคันละ 9 คน 

2. ค่าที่พัก / ค่าธรรมเนียมการเข้าชม / ค่าอาหารตามที่ระบใุนโปรแกรม    

3. ค่าบริการน าทัวร์โดยมัคคุเทศก์ คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  (ยังไม่รวมค่าทิป) 

4. ค่าประกันอุบัติเหตกุารเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์) 

 

 อตัราคา่บรกิารดงักลา่วไมร่วม 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงินและใบก ากับภาษี) 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, มินิบาร,์ ใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบใุนรายการ 

3. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติ่มตามการจ่ายจริง  (ถ้ามี) 

4. ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศก ์ 300 บาท 

 

 

 เงือ่นไขการจอง และช าระคา่บรกิาร 

กรุณาส่งส าเนาบตัรประชาชน พรอ้ม

ช าระเงิน คา่มดัจ าทา่นละ 2,500.- บาท ... 

ส าหรับค่าทัวร์ส่วนที่เหลอืทั้งหมด กรุณาช าระ

ก่อนการเดินทาง 14 วัน ... หากไมช่ าระภายใน

เวลาทีก่ าหนด ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ ยนิดใีห้

บรษิทัฯ ท าการยกเลกิ และยนิยอมใหย้ดึเงนิ

มดัจ าทนัท ี

  

บรษิทัฯ ไมม่นีโยบายใหท้า่นช าระเงินผา่นการโอนเงนิเขา้บัญชธีนาคารสว่นบคุคล 

ทั้งนีเ้พือ่ความปลอดภยัในการช าระเงนิของทา่นเปน็ส าคญั 
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 หมายเหต ุ  

1. กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจากการล่าช้า (ดีเลย์) ของทางสายการบิน ท าให้ไม่สามารถกิน-เท่ียว

และพักโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ที่ระบุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่คืน

ค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะถือเป็นเหตสุุดวิสัยท่ีเกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษัท

ฯ ไม่ได้รับค่าชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นจากทางสายการบิน  

2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ เช่น การยกเลิก

เท่ียวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การจลาจล, การนัดหยดุงาน, ปญัหา

การจราจรติดขดั และทรพัย์สินส่วนตวัสูญหาย หรอืหลงลืมตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเหตกุารณ์

ดงักล่าวอยู่นอกเหนืออ านาจการควบคุมของบริษัทฯ 

3. ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไมว่่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ถอืว่า
ท่านได้สละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกร้องขอเงินคืนค่าบริการได ้

 

 

 

ใบจองทวัร ์...... บรษิทั เอฟวีนิว อนิเตอร ์แทรเวิล กรุป๊ จ ำกดั 
 

รายการทวัร์.............. อุดรธานี หนองคาย 3 วนั 1 คนื (รถตู้) ............วนัเดินทาง.......................................................... 
ช่ือผูติ้ดต่อ........................................................................โทร............................................แฟกซ์................................................ 
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด....................................คน  (ห้องพกัคู่.................หอ้งพกัเด่ียว................หอ้งพกั 3 เตียง.....................) 

 

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) วนัเกดิ (ว/ด/ป) ปี ค.ศ. หมายเหตุ 

1    

2    

3    

4    
 

**หมายเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
อาหาร     ไม่ทานเน้ือววั             ไม่ทานเน้ือหมู                ไม่ทานสัตวปี์ก            ทานมงัสาวรัิต 
 

ยืนยันราคา ผู้ใหญ่...............................เด็ก..................................ค่าตัว๋เพิม่ / ลด................................... 
 

ข้าพเจ้ารับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแล้ว ลงช่ือ..................................................ผู้จอง 

      (.......................................................)      
 
   

เอฟวนิีว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกยีรติใช้บริการของเรา 


