
 

 

 

8 วนั 7 คืน ท่องแดนอสีานเหนือ 
นครพนม – สกลนคร – บงึกาฬ  – หนองคาย – อุดรธานี  

หนองบวัล าภู ขอนแก่น – กาฬสินธ์ุ – มุกดาหาร  

 

 

 
 

ราคาพเิศษ 20,900 รวมทุกอย่าง (รถตู้ VIP 8 ท่าน) 
4-11 ธ.ค./ 25 ธ.ค.-1 ม.ค. 64*/ 15-22 ม.ค.64/ 13-20 ก.พ.64



 

 

 

 

หมายเหตุ 
ทัวร์ภายในประเทศ ทุกโปรแกรม ทางบริษัท จะคอนเฟิร์มกรุ๊ปออกเดินทางและรับ
จ านวนสูงสุด ที่กรุ๊ปละ 8 ท่าน  

 
หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มราคาทวัร์อาจมกีารปรับเปลีย่นได้ในกรณี 
 
1. ตั๋วเคร่ืองบิน มีการปรับราคาขึน้ เปลีย่นแปลงเที่ยวบิน หรือเปลีย่นแปลงสายการบิน 
ทั้งนีต้ั๋วที่ออกส าหรับคณะเดนิทาง จะเป็นตั๋วเดีย่วทั้งหมด (ราคาเปลีย่นแปลงขึน้ลงตาม
หน้าเวบ็ไซต์ของสายการบิน) 
 
2. โรงแรมที่พกั มีการปรับราคาขึน้ หรือ หาโรงแรมทดแทน กรณโีรงแรมเดมิไม่สามารถ
รองรับคณะได้  
 
โดยทางบริษัท จะแจ้งให้ทุกท่านรับทราบราคาและเง่ือนไข ก่อนที่จะมีการเรียกเกบ็ช าระ
มัดจ า 

 
 
 

 
 
 



 

 

 

8 วนั 7 คืน ท่องแดนอสีานเหนือ 
วนัแรก ดอนเมือง – นครพนม – บ้านลุงโฮ – พญาศรีสัตตนาคราช – พพิธิภัณฑ์จวนผู้ว่านครพนม  
 สะพานมิตรภาพไทยลาว 3 – พระธาตุนคร  
 

06.30 น. คณะพบเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศกไ์ดท่ี้ เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบินไทยแอร์เอเชีย อาคารผูโ้ดยสารขาออก ณ 
สนามบินดอนเมือง สัมภาระน ้าหนกั 20 กก. ส าหรับโหลด (ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงสายการบิน) 

07.55 น. ออกเดินทางสู่สนามบินนครพนมโดย เท่ียวบิน FD 3398 (ใชเ้วลาบินประมาณ 1.20 ชัว่โมง)  
09.15 น. เดินทางถึงสนามบินนครพนม น าท่านรับสัมภาระ และ น าท่านข้ึนรถตูป้รับอากาศ  

น าท่านชมบ้านลุงโฮ หรือท่ีมีอีกช่ือเรียกหน่ึงว่า บ้านท่านโฮจิมินห์ เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ท่ีคร้ังหน่ึงอดีต
ประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นายโฮจิมินห์ไดเ้คยเขา้มาอาศยัพึ่งพระบรมโพธิสมภารของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแห่งราชอาณาจกัรไทย เพื่อกอบกูเ้อกราชของเวียดนาม
ในช่วงระหว่างการท าสงคราม เพื่อเตรียมการปฏิวติัสู้กบัประเทศฝร่ังเศส จากนั้นน าท่านสักการะพญาศรี
สัตตนาคราช  แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของนครพนม ประดิษฐานบนริมฝ่ังแม่น ้ าโขง บนลานศรีสัตต
นาคราช องคพ์ญานาคทองเหลืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของภาคอีสาน  พญาศรีสัตตนาคราช มีความเด่นสง่าเพราะมี 7 
เศียร ล าตวัเดียว   ซ่ึงต่างร ่ าลือว่า หากใครมาขอพรหรือบนบานองค์พญาศรีสัตตนาคราช อาจสัมฤทธ์ิผล
เพราะเช่ือวา่มีความศกัด์ิสิทธ์ิ  ส าหรับใครท่ีมาถึงนครพนมตอ้งไม่พลาดแวะมากราบไหวข้องพรองคพ์ญาศรี
สัตตนาคราชเพื่อความเป็นสิ ริมงคล ได้เวลาน าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์จวนผู ้ว่าราชการจังหวัด
นครพนม อาคารหลงัน้ีคือ สถานท่ีส าคญัอีกแห่งท่ีถือเป็นเกียรติประวติัของ จ.นครพนม เพราะเคยเป็น
สถานท่ีประทบัแรมของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เม่ือคร้ังเสด็จพระราชด าเนิน
เยือนนครพนม ปฏิบติัพระราชกรณียกิจ ทอดพระเนตรงาน ประเพณีไหลเรือไฟเป็นคร้ังแรกและประทบัท่ี
จวนผูว้า่ราชการจงัหวดัหลงัน้ี เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน  พ.ศ.  2518   มีความสวยงามดว้ยศิลปะโคโลเนียล
แบบตะวนัตก เพราะไดรั้บอิทธิพลในรูปแบบการก่อสร้าง จากฝร่ังเศสช่วงสมยัสงครามอินโดจีน  ปัจจุบนั
กรมศิลปากรไดข้ึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน และจดัเป็นพิพิธภณัฑป์ระจ าจงัหวดันครพนม 

 
 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 

 

 

 

บ่าย น าท่านแวะถ่ายรูปกบัหอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์  เป็นสัญลกัษณ์อีกแห่งของนครพนม ตวัอาคารสีชมพู
อ่อนสะดุดตา หอนาฬิกาแห่งน้ีสร้างโดยชาวเวียดนามท่ีอาศยัอยูใ่นนครพนม เพื่อเป็นท่ีระลึกก่อนยา้ยกลบั
เวยีดนามตามท่านโฮจิมินห์ หลงัชนะสงครามภายในประเทศ เม่ือคร้ังฝร่ังเศสพ่ายแพใ้นสงครามเดียนเบียน
ฟู  ชาวเวียดนามท่ีล้ีภยัมาอาศยัในนครพนมได้ร่วมกนัสร้างหอนาฬิกาข้ึนเพื่อระลึกถึงไมตรีจิตของคน
ไทย สร้างเม่ือ พ.ศ.2503 สูงประมาณ 50 เมตร ไดเ้วลาน าท่านสักการะพระธาตุนคร พระธาตุประจ าวนัเกิด
ของคนเกิดวนัเสาร์ ประดิษฐานท่ีวดัมหาธาตุ บริเวณริมฝ่ังโขง พระธาตุนคร มีลวดลายอนัวิจิตรบรรจง
ตระการตา ลกัษณะเป็นทรงส่ีเหล่ียมจตุัรัส รูปทรงตามแบบพระธาตุพนม หากใครมีโอกาสได้ไปเยือน
จงัหวดันครพนม จึงไม่ควรพลาดท่ีจะไปกราบสักการะพระธาตุนครคร้ังหน่ึง เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง 
ครอบครัว และคนใกลชิ้ด จากนั้นน าท่านชมสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 3 เป็นสะพานท่ีเช่ือมต่อระหว่าง
ประเทศไทย (นครพนม) กบัประเทศลาว(ค าม่วน) เป็นสะพานท่ีมีความสวยงามมากอีกแห่งหน่ึงในประเทศ
ไทยมีวิวขา้งหลงัเป็นภาพภูเขาหินปูนของประเทศไทย ลาวลูกน้อยใหญ่ท่ีเรียงรายสลบัซบัซ้อน  บริเวณ
ด้านล่างสะพานมีจุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นสะพานได้จากขา้งล่าง ตั้งอยู่ริมฝ่ังโขงสามารถมาเดินเล่น
พกัผอ่นรับลมเยน็  

 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั The River Nakhon Panom Hotel หรือเทยีบเท่า (คืนที ่1) 
หมายเหตุ : หากห้องพกัเต็มจะหาโรงแรมเทยีบเท่าให้กบัคณะ 

 

วนัทีส่อง นครพนม – สกลนคร – อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ – วัดพระธาตุเชิงชุม – พิพิธภัณฑ์ อาจารย์มั่นภูริทัตโต 
วดัถ า้ผาเด่น –– พพิธิภัณฑ์อาจารย์ฝ้ัน อาจาโร – บึงกาฬ   

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่อุทยานบวัเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัสกลนคร (ระยะทาง 72  กม. ใชเ้วลาเดินทาง 1  ชม.) 
สร้างข้ึนเม่ือปี พ.ศ.2553 เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมบวัพนัธ์ุต่างๆ และรองรับการประชุม วิชาการบวันานาชาติ
ปี พ.ศ.2553 นอกจากน้ียงัเป็นสถานท่ีศึกษาคน้ควา้ ของนิสิต นกัศึกษา และประชาชนทัว่ไป รวมทั้งยงัเป็น



 

 

 

แหล่งพกัผอ่นหยอ่นใจ และเป็นแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ของจงัหวดัสกลนคร  ความโดดเด่นของอุทยานบวั
คือ มีบึงบวัขนาดใหญ่ท่ีตั้งอยูด่า้นหนา้ทางเขา้ มีสะพานไมสี้แดงทอดยาวเช่ือมต่อกนัส าหรับเดินชม ดอกบวั
รอบสระ มีศาลาชมวิวกลางบึงบวัส าหรับพกัผ่อนหย่อนใจ นับเป็นอุทยานบวัท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ 
จากนั้นน าท่านเดินทางสักการะวดัพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ปูชนียสถานส าคญัคู่บา้นคู่เมืองสกลนครมาแต่
โบราณ ภายในวิหารใกลพ้ระธาตุเชิงชุม เป็นท่ีประดิษฐานหลวงพ่อองคแ์สนอนัศกัด์ิสิทธ์ิ เป็นท่ีเคารพนบั
ถือ และเป็นศูนยร์วมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในจงัหวดัสกลนคร   ยอดฉัตรเหนือองค์พระธาตุท าด้วย
ทองค าบริสุทธ์ิ หนกั 247 บาท ภายในมีรอยพระพุทธบาท 4 พระองค ์นบัตั้งแต่พระกกุสันทะ พระโกนาคม 
พระกสัสะปะ และพระโคดม  วดัพระธาตุเชิงชุม นบัเป็นดินแดนอนัศกัด์ิสิทธ์ิ ดงัค ากล่าวท่ีวา่ “จะมีคร้ัง
ไหนท่ีได้อานิสงส์มากไปกว่าการได้มาบูชา พระธาตุท่ีสร้าง ครอบรอยพระบาทแห่งพระพุทธเจา้ถึง 4 
พระองค์” เช่ือกนัวา่อานิสงส์ในการนมสัการพระธาตุเชิงชุมนั้นจะก่อให้เกิดความ เป็นสิริมงคลสูงสุดแก่
ตนเองและครอบครัวให้มีความเจริญรุ่งเรือง แคลว้คลาดปราศจากอนัตราย ไดเ้วลาน าท่านเดินทางเขา้ชม
พิพิธภณัฑ์อาจารยม์ัน่ ภูริทตัโต ตั้งอยู่ในวดัป่าสุทธาวาส ภายในพิพิธภณัฑ์มีรูปหล่อเหมือนองค์ของพระ
อาจารยม์ัน่ ในท่านัง่สมาธิ และมีตูก้ระจกบรรจุอฐิัของท่านท่ีแปรสภาพเป็นแกว้ผลึกใสสีขาว ยกฐานสูงพื้น
ปูดว้ยหินอ่อน พร้อมทั้งตูแ้สดงเคร่ืองอฐั บริขาร รวมทั้งประวติัความเป็นมาของท่านตั้งแต่เกิดจนมรณภาพ 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 

 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่วดัถ ้ าผาแด่น ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพาน อยู่ห่างจากตวัจงัหวดั 17 กม.  เป็นอีกหน่ึงใน 
สถานท่ีท่ีห้ามพลาดของสกลนคร ท่ีงดงามดว้ยงานแกะสลกับนหนา้ผาหินท่ีมีเอกลกัษณ์วิจิตรศิลป์ สวยสด
งดงามถ่ายทอดเร่ืองราว พุทธประวติั  เป็นวดัเก่าแก่อีกวดัหน่ึงในจงัหวดัสกลนคร มีความเป็นมานบัร้อย
ปี  วดัตั้งอยูบ่นภูเขาสูง ท่ามกลางธรรมชาติท่ีร่มร่ืนและ โดยมีการจดัพื้นท่ีให้สามารถชมทิวทศัน์และถ่ายรูป 
บริเวณศาลาผาแดงมองเห็นตวัเมืองสกลนครและทะเลสาบหนองหารไดแ้บบ 180 องศา สมควรแก่เวลาน า
ท่านเดินทางสู่พิพิธภณัฑ์อาจารยฝ้ั์น อาจาโร ตั้งอยู่ท่ีวดัป่าอุดมสมพร ซ่ึงเป็นวดัท่ีพระอาจารยฝ้ั์น อาจาโร 
เกจิอาจารยช่ื์อดงัสายวปัิสสนากรรมฐานเคยจ าพรรษาอยู ่โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช  เสด็จมาวางศิลาฤกษ ์แลว้เสร็จในปี 2525 โดยอาคารพิพิธภณัฑ์ตั้งอยูภ่ายในสวน ลกัษณะตวัพิพิธภณัฑ ์
มีความงดงามของตวัอาคารท่ีเป็นเอกลกัษณ์เป็นรูปเจดียฐ์านกลมกลีบบวัสามชั้น ภายในมีรูปป้ันพระอาจารย์



 

 

 

ฝ้ันมีขนาดเท่ารูปจริง ในท่านั่งห้อยเท้า และถือไม้เท้าไวใ้นมือ มีตู้กระจกบรรจุอัฐิ และแสดง เคร่ือง
อฐับริขารท่ีท่านใชเ้ม่ือยามมีชีวิต รวมทั้งประวติัความเป็นมาตั้งแต่เกิดจนมรณภาพ สมควรแก่เวลาน าท่าน
เดินทางสู่จงัหวดับึงกาฬ (ระยะทาง 187 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) 

 

 ค  ่า รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั M Grand Hotel / เรือนไทยเกสต์ เฮาส์ บึงโขงหลง หรือเทยีบเท่า (คืนที ่2) 
หมายเหตุ : หากห้องพกัเต็มจะหาโรงแรมเทยีบเท่าให้กบัคณะ 

 

วนัทีส่าม  บึงกาฬ – วดัโพธาราม– หินสามวาฬ – ภูทอก – ล่องแพหนองเลิง – หนองคาย 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านสักการะหลวงพ่อพระใหญ่แห่งวดัโพธาราม เป็นวดัท่ีมีพระพุทธรูปศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมือง ซ่ึงเป็น
ศูนยร์วมจิตใจของชาวจงัหวดับึงกาฬและชาวจงัหวดัใกลเ้คียงรวมไปถึงในสปป.ลาว ท่ีอยูใ่นลุ่มน ้ าโขงแถบ
น้ี  เม่ือเขา้มายงัตวัวดัจะพบกบัอุโบสถเม่ือมองเขา้ไปดา้นในก็จะเห็นหลวงพ่อพระใหญ่ประดิษฐานอยูด่า้น
ในตวัอุโบสถ และน าท่านสักการะเรือก าป่ันโบราณภายในวดั ท่ีมีผูค้นมาขอโชคลาภมากมาย จากนั้นน า
ท่านเดินทางสู่หินสามวาฬ ตั้งอยูใ่นเขตพื้นท่ีอนุรักษใ์นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์ และ
ป่าดงสีชมพู มีลกัษณะเป็นหินขนาดใหญ่ติดหนา้ผาสูง แยกตวัเป็น 3 กอ้น มีอายุประมาณ 75 ลา้นปี หน่ึง
เดียวของโลก เม่ือมองดูจากระยะไกล หินสามกอ้นน้ีจะดูคลา้ยกบัฝูงครอบครัววาฬ ท่ีประกอบดว้ยพ่อวาฬ 
แม่วาฬ และลูกวาฬ ซ่ึงเรียกตามขนาดของหินแต่ละก้อน ทั้งยงัเป็นหน่ึงในจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดในภูสิงห์ 
มองเห็นผนืป่า ทศันียภาพของป่าภูววั ห้วยบงับาตร แก่งสะดอก หาดทรายแม่น ้ าโขงและภูเขาเมืองปากกระ
ดิง ประเทศลาว สวยงามเกินค าบรรยายอีกดว้ย  

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ภูทอก เป็นท่ีตั้งของวดัเจติยาคีรีวิหาร (วดัภูทอก) อยู่ในอาณาเขตบา้นค าแคน ต าบลนา
สะแบง บริเวณโดยรอบภูทอกลอ้มรอบดว้ยทศันียภาพท่ีสวยงามและเงียบสงบ และมีสะพานไมส้ร้างวนข้ึน



 

 

 

ไปสู่ยอดเขารวมทั้งหมด 7 ชั้น เพื่อเป็นทางเดินข้ึนไปยงักุฏิและถ ้ าท่ีอยู่ตามหลืบผา จากดา้นบนสามารถ
มองเห็นความสวยงามของภูมิประเทศเบ้ืองล่างไดไ้กลสุดลูกหูลูกตา ยิ่งถา้ในวนัท่ีอากาศแจ่มใส อาจมองได้
ไกลถึงเทือกเขาในเขตจงัหวดันครพนมเลยทีเดียว สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่หนองเลิง ให้ท่านได้
สัมผสับรรยากาศล่องแพหนองเลิง หนองน ้าขนาดใหญ่ โอบลอ้มดว้ยทศันียภาพท่ีสวยงาม ชมธรรมชาติสวย 
เพลินตากบับวัแดง บวัขาว และนกนานาชนิด จากนั้นน าท่านเดินทางสู่จงัหวดัหนองคาย (ระยะทาง 119 กม. 
ใชเ้วลาเดินทาง 2 ชม.) 

 

ค ่า รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Royal Nakhara Hotel and Convention Centre หรือเทยีบเท่า (คืนที ่3) 
หมายเหตุ : หากห้องพกัเต็มจะหาโรงแรมเทยีบเท่าให้กบัคณะ 

 

วนัทีส่ี่ หนองคาย – ศาลาแก้วกู่ – วดัพระธาตุบังพวน – ประติมากรรมพญานาค 2 องค์ – วดัถ า้ศรีมงคล – วดัป่าภู
ก้อน – อุดรธานี (พกัค้าง 2 คืน) 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ศาลาแก้วกู่  อุทยานเทวาลัย หรือ วดัแขก เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีทั้ งชาวไทยและ

ชาวต่างชาติแวะเวียนมาเยี่ยมชมมากมาย เพราะเต็มไปดว้ยรูปป้ันคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่ท่ีมีความ
แปลกตาจ านวนรวมกว่า 200 องค์ โดยประกอบดว้ยพระพุทธรูป พระรูปของพระโพธิสัตว ์เทพเจา้ฮินดู 
บุคคลในคริสตศ์าสนา ความเช่ือพื้นบา้น และตวัละครจากรามเกียรต์ิ เป็นสถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่และงดงาม
ดูสวยงามตระการตา ไดเ้วลาน าท่านสักการะวดัพระธาตุบงัพวน พระธาตุคู่บา้นคู่เมือง เป็นอีกหน่ึงสถานท่ี
หา้มพลาดเม่ือมาเท่ียวหนองคาย ตอ้งมากราบสักการะองคพ์ระธาตุบงัพวนอนัศกัด์ิสิทธ์ิ และท่ีขาดไม่ได ้คือ 
ตอ้งกราบไหวอ้งคพ์ญานาคมุจลินท ์ในบ่อน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงเช่ือวา่หากขอพรใดๆก็จะประสบผลส าเร็จตามท่ี
ขอ จากนั้นน าท่านถ่ายรูปพญานาค 2 องค ์ณ ลานพญานาคคู่ แลนด์มาร์คของเมืองหนองคาย ตั้งอยูห่นา้วดั
ล าดวน เขตเทศบาลเมืองหนองคาย ติดกบัตลาดท่าเสด็จเป็นลานวฒันธรรมท่ีใชใ้นงานต่างๆ จากนั้นให้ท่าน
ไดช้อ้ปป้ิงและเดินเลือกซ้ือสินคา้ของฝาก ณ ตลาดท่าเสด็จ 

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  



 

 

 

 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ถ ้าดินเพียง วดัถ ้าศรีมงคล (ระยะทาง 86 กม. ใชเ้วลาเดินทาง 1 ชม.) เป็นสถานท่ีท่ีมีเร่ืองเล่า
และต านานเก่ียวกบัเร่ืองพญานาค  ภายในถ ้ามีน ้ าช้ืนอยูต่ลอดเวลาและมีลกัษณะเป็นโพรงลอดผา่นเขา้ไปได ้
อีกทั้งยงัมีจุดท่ีเช่ือมต่อกบัล าน ้าโขง  ชาวบา้นเช่ือวา่ถ ้าแห่งน้ีเคยเป็นสายทางท่ีพญานาคใชเ้ดินทางไปสู่เมือง
บาดาล โดยภายในถ ้ามีการติดไฟนีออนสีต่างๆ กระทบกบัช่องและโพรงภายในถ ้ายิ่งท าให้ดูมีความสวยงาม
และอศัจรรยม์าก ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่วดัป่าภูกอ้น (ระยะทาง 60 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชม.) เป็น
สถานท่ีท่ีสงบเหมาะแก่การบ าเพ็ญภาวนาของพระสายกรรมฐาน มีพระวิหารท่ีสวยงามสะดุดตา โดยพระ
วหิารมีลกัษณะเป็นสถาปัตยกรรมไทยประยกุตส์มยัรัตนโกสินทร์  ภายในวดัมีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุ  ใน
พระเกศพระร่วงโรจน์ศรีบูรพา ซ่ึงเป็นประธานประดิษฐานหน้าองค์พระปฐมรัตนบูรพาจารยม์หาเจดีย ์มี
พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี  พระพุทธไสยาสน์หินอ่อนสีขาว ความยาว 20 เมตร สร้างดว้ยหิน
อ่อนจากประเทศอิตาลี ท่ีน ามาเรียงซ้อนกนัถึง 42 กอ้น   ซ่ึงเป็นหินขาวอ่อนท่ีมีความสวยงามและทนทาน
มากท่ีสุด ใช้ระยะเวลาในการสร้างถึง 6 ปี ให้ท่านไดช้มความสวยงามของวดัป่าภูกอ้น สมควรแก่เวลาน า
ท่านเดินทางสู่ตวัเมืองอุดรธานี (ระยะทาง 130 กม. ใชเ้วลา 2 ชม.) 

 

 
 

ค ่า รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั De Princess Hotel Udonthani  หรือเทยีบเท่า (คืนที ่4) 
หมายเหตุ : หากห้องพกัเต็มจะหาโรงแรมเทยีบเท่าให้กบัคณะ 

 

วนัที่ห้า ทะเลบัวแดง – พพิธิภัณฑ์บ้านเชียง – วดัป่าค าชะโนด – วดัโพธิสมภรณ์ – ศาลปู่ย่า – หนองประจักษ์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
07.00 น. น าท่านเดินทางสู่ทะเลบวัแดง (ระยะทาง 44 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทาง 50 นาที) อยูใ่นบึงน ้ าจืด บึงหนองหาน 

แหล่งน ้าธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ไป ดว้ย พนัธ์ุปลา พนัธ์ุนก และพืชน ้า จ  านวนมาก โดยดอกบวัจะออกดอก
มีปริมาณมากท่ีสุดในช่วงเดือนธนัวาคม – กุมภาพนัธ์ (บวัเร่ิมมีดอกตูมตั้งแต่เดือนตุลาคม)  ดอกบวัจะบาน
ในช่วงเชา้ตรู่จนถึงเวลาประมาณ 11.00 น. นกัท่องเท่ียวจะมองเห็น ดอกบวัแดง บานเต็มทอ้งน ้ า หนองหาน
สุดลูกหูลูกตางดงาม อย่างหาท่ีเปรียบไม่ได ้จึงเป็นท่ีมาของค าว่า ทะเลบวัแดง ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่



 

 

 

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติบา้นเชียง หรือ แหล่งโบราณคดีบา้นเชียง เป็นแหล่งทรัพยสิ์นทางวฒันธรรมท่ี
ส าคญัของประเทศไทย ตั้งอยูท่ี่อ  าเภอหนองหาน จงัหวดัอุดรธานี มีพื้นท่ีประมาณ 25 ไร่เศษ จดัแสดงวิถี
ชีวิตของมนุษยส์มยัก่อนประวติัศาสตร์ เม่ือราว 5,000-1,400 ปีมาแลว้ และยงัเป็นแหล่งท่องเท่ียวให้รับรู้ถึง
การด ารงชีวิตในสมยัก่อนประวติัศาสตร์ยอ้นหลงัไปกวา่ 5,000 ปี ทั้งน้ีองค์การยูเนสโก (Unesco) ให้ข้ึน
บญัชีเป็นมรดกโลกอนัดบัท่ี 359 ในเดือนธนัวาคม ปี พ.ศ. 2535 ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่วดัป่าค าชะโนด 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 

 
 

บ่าย น าท่านชม วงันาคินทร์ค าชะโนด  เช่ือวา่เป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิดินแดนล้ีลบัของพญานาค เป็นท่ีเคารพย  าเกรง
และศรัทธาของคนในจงัหวดัอุดรธานีและอีสานตอนบน ค าชะโนดมีลกัษณะเป็น เกาะลอยน ้ า ท่ีเต็มไปดว้ย
ตน้ชะโนด  ป่าค าชะโนดเป็นสถานท่ีปรากฏในต านานพื้นบา้น เช่ือวา่เป็นท่ีสิงสถิตของพญานาคปู่ศรีสุทโธ 
ยา่ศรีประทุมมา และส่ิงล้ีลบัต่าง ๆ เกาะค าชะโนดไม่เคยจมน ้ า โดยมีความเช่ือท่ีวา่เพราะมีพญานาคคอยปก
ปักรักษา สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่วดัโพธิสมภรณ์ เป็นวดัท่ีมีความส าคญัมากของจงัหวดัอุดรธานี 
เร่ิมสร้างเม่ือ พ.ศ. 2499 ในสมยัรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ ไดโ้ปรดเกลา้ฯ พระราชทาน
พระบรมราชานุญาต ให ้วดัโพธิสมภรณ์ เป็น พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามญั ปลายรัชกาลท่ี 5 ภายในวดั
ยงัมีสถานท่ี น่าสนใจต่างๆ อาทิ เช่น พระบรมธาตุธรรมเจดีย ์พระเจดียพ์ิพิธภณัฑ ์ศาลามงคลธรรม จากนั้น
น าท่านสักการะศาลเจา้ปู่ยา่ สถานท่ีตกแต่งโดยจ าลองบรรยากาศแบบจีน เหมือนยกเมืองจีนมาไวใ้จกลาง
อุดร โดยสร้างข้ึนเพื่อเชิดชูองคเ์จา้ปู่เจา้ยา่ ท่ีเป็นท่ีเคารพและศรัทธาของชาวอุดรธานีและจงัหวดัใกลเ้คียง 
อีกทั้งเป็นแหล่งในการสืบสานวฒันธรรม ประเพณีอนัดีงามของชาวจีนท่ีอพยพจากประเทศจีนมาพึ่งพระ
บรมโพธิสมภารในจงัหวดัอุดรธานี  เป็นสถานท่ีสงบ เยน็สบาย เเละสวยงามมาก ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่
สวนสาธารณะหนองประจกัษ์ สวนสาธารณะท่ีอยู่ใจกลางเมือง มีพื้นท่ีและบริเวณกวา้งขวางหลายไร่ มี
ลกัษณะเป็นหนองน ้ าขนาดใหญ่ท่ีตั้งอยู่ใจกลางเมือง รายล้อมด้วยต้นไมแ้ละมองเห็นสถานท่ีท่องเท่ียว
ส าคัญของเมืองอุดรตั้ งอยู่ขนาบข้าง ไฮไลท์ท่ีน่าสนใจท่ีท าให้หนองประจักษ์ได้รับความสนใจจาก
นกัท่องเท่ียว คือ ตุ๊กตาเป็ดยางสีเหลือง ท่ีลอยโดดเด่นอยูก่ลางน ้ ากลายเป็นสัญลกัษณ์ของหนองประจกัษ ์ท่ี
มาถึงอุดรแลว้ตอ้งแวะมาถ่ายรูปกบัเจา้เป็ดน้อย นอกจากน้ีบริเวณหนองประจกัษ์ยงัมีหลายจุดให้เก็บภาพ



 

 

 

สวย ทั้ง สะพานแขวน และสัญลกัษณ์เคร่ืองป้ันดินเผาบา้นเชียง ศาลเทพารักษ ์ศาลศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมือง ซ่ึง
เม่ือเดินทางมาถึงแลว้ก็ไม่พลาดท่ีจะเขา้ไปสักการะและกราบไหว ้ขอโชคลาภ 

 

ค ่า รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
  

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั De Princess Hotel Udonthani  หรือเทยีบเท่า (คืนที ่5) 
หมายเหตุ : หากห้องพกัเต็มจะหาโรงแรมเทยีบเท่าให้กบัคณะ 

 

วนัที่หก อุดรธานี – หนองบัวล าภู – พพิธิภัณฑ์หอยหิน 150 ล้านปี – ถ า้เอราวณั – ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช – 
วดัพระบาทภูพานค า – ขอนแก่น – บึงแก่นนคร  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่พิพิธภณัฑห์อยหิน 150 ลา้นปี แห่งจงัหวดัหนองบวัล าภู (ระยะทาง 50 กม. ใชเ้วลาเดินทาง 

1 ชม.) เดิมเป็นเหมืองหินทราย มีการระเบิดหินท าให้เกิดหน้าผาสูงซ่ึงพบซากเปลือกหอยโบราณ ต่อมา
เหมืองถูกทิ้งร้าง ชาวบา้นได้เขา้ไปพบหิน ท่ีมีลกัษณะคล้ายเปลือกหอยสวยงาม จึงขุดขายเป็นจ านวน
มาก เม่ือกรมทรัพยากรธรณีส ารวจไดพ้บว่าเป็นซากดึกด าบรรพเ์ปลือกหอยกาบคู่ มีอายุอยู่ในยุคจูราสสิก
ตอนปลาย จากนั้ นได้พัฒนาเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเร่ือง จักรวาลเอกภพ ระบบสุริยจักรวาล โลก 
แหล่งก าเนิดชีวติ ววิฒันาการของพืช สัตว ์มนุษย ์ไดโนเสาร์ และซากดึกด าบรรพ์ ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่
ถ ้าเอราวณั หรือ ถ ้าช้าง เป็นถ ้ าหินปูนขนาดใหญ่ตั้งอยูบ่นเขาชาวบา้นเรียกเขาน้ีวา่ “ผาถ ้ าช้าง”  เน่ืองจาก
ลกัษณะเหมือนกบัช้างหมอบ ภายในแบ่งเป็นโถงถ ้ าเล็กๆ งดงามด้วยหินงอกหินยอ้ยและหินท่ีมีรูปทรง
แปลกตา โดยเฉพาะหินรูปพญาช้างนัง่คุกเข่า บริเวณปากถ ้ าเอราวณัมีขนาดกวา้งใหญ่ มีพระพุทธรูปองค์
ใหญ่ ชาวบา้นเรียกว่า พระพุทธชยัศรีมหามุนีศรีโลกนาถ พระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมืองของชาวหนองบวัล าภู
ประดิษฐานอยู่ จากนั้นน าท่านกราบสักการะศาลสมเด็จพระนเรศวร สร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์ เม่ือคร้ัง
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เสด็จยกกองทพัมาท่ีต าบลหนองบวัล าภู เม่ือ พ.ศ. 2117 เพื่อไปช่วยพระเจา้กรุง
หงสาวดี ท่ีกรุงศรีสัตตนาคนหุต (เมืองเวียงจนัทน์) เน่ืองจากขณะนั้นไทยเป็นเมืองข้ึนของกรุงหงสาวดี  แต่
สมเด็จพระนเรศวรทรงพระประชวรดว้ยไขท้รพิษก่อน พระเจา้กรุงหงสาวดี จึงใหย้กทพักลบักรุงศรีอยธุยา  

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  



 

 

 

 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่วดัพระบาทภูพานค า (ระยะทาง 64 กม. ใชเ้วลาเดินทาง 1.30 ชม.) เป็นวดัท่ีประดิษฐานรอย
พระพุทธบาทจ าลองและพระพุทธรูปสีขาวขนาดใหญ่บนยอดภูพานค า ใกลท้างเขา้เข่ือนอุบลรัตน์ เป็นท่ี
ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจ าลองในมณฑป และ พระพุทธรูปสีขาวขนาดใหญ่ หรือหลวงพ่อใหญ่ สูง 14 
เมตร อยูบ่นยอดเขา มีบนัไดทางข้ึนจากลานวดัไปยงัยอดเขาจ านวน 1,049 ขั้น หรือจะขบัรถยนตข้ึ์นไปถึง
ยอดเขาก็ได ้บนยอดเขามองเห็นทศันียภาพทะเลสาบเข่ือนอุบลรัตน์ไดส้วยงาม ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่ตวั
เมืองขอนแก่น (ระยะทาง 53 กม. ใชเ้วลาเดินทาง 1 ชม.) น าท่านสักการะพระมหาธาตุแก่นนคร หน่ึงใน
สัญลกัษณ์ทางพระพุทธศาสนาของจงัหวดัขอนแก่น และหน่ึงในสถานท่ีห้ามพลาดระดบัไฮไลท์ตอ้งมา
ส าหรับนกัท่องเท่ียวและสายถ่ายภาพคือพระมหาธาตุแก่นนคร วดัหนองแวง ตวัเมืองขอนแก่น วดัแห่งน้ี
เป็นเก่าแก่แต่เดิมของขอนแก่น มีอายุมากว่า 200 ปี ขณะท่ีพระมหาธาตุแก่นนครเพิ่งสร้างข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 
2539 เน่ืองในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงครองสิริราชสมบติัครบ 50 ปี มีความสวยงามอยา่ง
ยิ่ง ความสูง 80 เมตร บริเวณยอดจ าลองแบบมาจากยอดพระธาตุพนม  จากนั้นน าท่านเท่ียวชมบึงแก่นนคร 
ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลกลางเมืองขอนแก่น เป็นบึงขนาดใหญ่ มีเน้ือท่ี 603 ไร่ นอกจากจะเป็นท่ีประดิษฐาน
อนุสาวรีย ์“เจา้เพียงเมืองแพน” ผูก่้อตั้งเมืองขอนแก่นแลว้ ยงัเป็นสถานท่ีท่ีนิยมมาพกัผอ่นหยอ่นใจ และท า
กิจกรรมนันทนาการของชาวเมืองเพราะมีบรรยากาศสบายๆ พื้นท่ีโดยรอบมีการปรับปรุงตกแต่งให้เป็น
สวนสุขภาพ ประดับประดาด้วยประติมากรรมรูปต่างๆ ดูเพลินตาเพลินใจ  สะพานข้ามบึงแก่นนคร 
สวนสาธารณะบึงแก่นนครจุดแลนดม์าร์คแห่งใหม่ ของเมือง 

 

 
 

ค ่า รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Avani Hotel Khon Khen & Convention Center  หรือเทยีบเท่า (คืนที ่6) 
หมายเหตุ : หากห้องพกัเต็มจะหาโรงแรมเทยีบเท่าให้กบัคณะ 

 
 
 
 



 

 

 

วนัทีเ่จ็ด กาฬสินธ์ุ – วดัพระธาตุยาคู – พพิธิภัณฑ์สิรินธร – วดัพทุธนิมิตรภูค่าว – วดัวงัค า – มุกดาหาร   

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่วดัพระธาตุยาคู จงัหวดักาฬสินธ์ุ (ระยะทาง 82 กม. ใชเ้วลาเดินทาง 1.15 ชม.) เป็นพระธาตุ

ท่ีมีการผสานรูปแบบการก่องสร้างไวถึ้ง 3 สมยัดว้ยกนัคือ ทวารวดี อยุธยา และ รัตนโกสินทร์ อนัเกิดจาก
การบูรณะองคพ์ระธาตุในช่วงเวลาต่างยุคและสมยั ท าให้ปรากฏลกัษณะสถาปัตยกรรมออกมาในลกัษณะ
ดงักล่าว ภายในของพระธาตุองค์น้ี ชาวบา้นเช่ือกนัว่ามีอฐิัของพระเถระท่ีชาวเมืองเคารพนบัถือบรรจุอยู ่
ดงันั้นหากแวะมากาฬสินธ์ุควรมาสักการะพระธาตุยาคูเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวติ ไดเ้วลาน าท่านเดินทาง
สู่พิพิธภณัฑ์สิรินธร (ระยะทาง 73 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 ชม.) พิพิธภณัฑ์ไดโนเสาร์ท่ีดีท่ีสุดในอาเซียน 
ภายในอาคารจดัแสดงเป็นนิทรรศการถาวร น าเสนอเร่ืองราวของไดโนเสาร์ไดอ้ยา่งน่าต่ืนเตน้ ครบรส ผา่น
เทคโนโลยกีารน าเสนอท่ีทนัสมยั และหุ่นจ าลองไดโนเสาร์ "สยามโมไทรันนสั อิสานเอนซิส" ท่ียืนโดดเด่น
แยกเข้ียวอา้ปากกวา้ง มีหอ้งแสดงฟอสซิลจ าลองท่ีพบในสถานท่ีต่างๆ ทัว่โลก โครงกระดูกไดโนเสาร์ท่ีพบ
ในกาฬสินธ์ุ ในสภาพท่ีสมบูรณ์ทั้ งตัว ได้เวลาน าท่านสักการะวดัพุทธนิมิตภูค่าว เป็นท่ีประดิษฐาน
พระพุทธรูปไสยาสน์ตะแคงซ้าย ไม่มีเกตุมาลา เป็นท่ีเคารพสักการะของประชาชนทัว่ไป  นอกจากน้ีเป็นท่ี
ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจา้จากประเทศเนปาลดว้ยซ่ึงความสวยงามและ 
ความขลงัของวดัแห่งน้ีท าใหมี้ประชาชนจ านวนมากมากราบสักการะ 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่วดัวงัค า (ระยะทาง 77 กม. ใชเ้วลาเดินทาง 1.15 ชม.) เป็นอีกหน่ึงแลนดม์าร์กท่ีตอ้งมาเยือน
เม่ือมาเท่ียวกาฬสินธ์ุ เพราะเป็นโบราณสถานท่ีงดงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบล้านช้าง ได้รับอิทธิพล
ตน้แบบจากวดัเชียงของ หลวงพระบาง ประเทศลาว ภายในมีสถานท่ีส าคญั ไดแ้ก่ หอสวดมนต ์สิมไทเมิงวงั 
อุบมุง พระธาตุเจา้กู เฮินเยอ้ และอาฮามไทเมิงบก เป็นตน้ ซ่ึงการเขา้มาเยี่ยมชมนกัท่องเท่ียวตอ้งแต่งกายให้
สุภาพ ผูห้ญิงไม่ควรนุ่งสั้น ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่ วดัภูมโนรมย ์จงัหวดัมุกดาหาร (ระยะทาง 74 กม. ใช้
เวลาเดินทาง 1.30 ชม.) น าท่านสู่จุดชมวิวสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งท่ี 2  เป็นสะพานท่ีเช่ือมต่อแขวง
สะหวนันะเขด ในประเทศลาว กบัจงัหวดัมุกดาหาร มีความยาวทั้งหมด 1,600 เมตร มีความกวา้ง 12เมตร 
และมีช่องการจราจร 2 ช่องทาง บริเวณดา้นล่างสะพานมีจุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นสะพานทอด มีร้านคา้



 

 

 

อาหารหมูจุ่ม หมูกระทะ ส้มต า และท่ีนัง่ริมน ้ าโขง นัง่ชิลทานอาหารในช่วงเยน็ รวมถึงมีแลนดมาร์คท่ีโดด
เด่น คือ รูปป้ันพญานาค อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของสะพานแห่งน้ี 

 

ค ่า รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Hotel De Ladda หรือเทยีบเท่า (คืนที ่7) 
หมายเหตุ : หากห้องพกัเต็มจะหาโรงแรมเทยีบเท่าให้กบัคณะ 

 

วนัทีแ่ปด มุกดาหาร – วดัภูมโนรมย์ – ภูผาเทบิ – แก่งกะเบา – พระธาตุพนม – พระธาตุเรณูนคร – ดอนเมือง  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่วดัภูมโนรมย ์หรือ วดัรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย ์ตั้งอยูใ่นอ าเภอเมืองมุกดาหาร ห่างจาก

ตวัเมืองประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นสถานท่ีสวยงามอีกแห่งหน่ึงตั้งอยูบ่นยอดเขา ท่ีสามารถมองเห็นทิวทศัน์
ของจงัหวดัมุกดาหาร แม่น ้าโขง และแขวงสะหวนันะเขต สปป.ลาว ภายในวดั มีรูปป้ันพญานาคขนาดใหญ่
สวยงามอลงัการ เป็นอีกหน่ึงแลนด์มาร์คใหม่ของมุกดาหาร  นอกจากน้ีภายในบริเวณวดัมีรอยพระพุทธ
บาทจ าลอง พระเจา้ใหญ่แกว้มุกดาศรีไตรรัตน์ ใหไ้ดส้ักการะขอพรอีกดว้ย ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่อุทยาน
แห่งชาติภูผาเทิบ ภายในอุทยานมีจุดท่องเท่ียวหลายจุด แต่จุดท่องเท่ียวไฮไลท ์คือ ประติมากรรมกลุ่มหิน ท่ี
ประกอบดว้ยหินรูปร่างลกัษณะต่างๆ วางซอ้นกนัอยา่งวจิิตรพิสดาร บนลานหินกวา้งและยาวกลายเป็นสวน
หิน หินบางกอ้นมีรูปร่างคลา้ยเคร่ืองบินไอพน่ รอบเทา้บูท้ เก๋งจีน มงกุฎ และคลา้ยสถูป บริเวณลานหินมีป่า
เตง็รังท่ีมีลกัษณะแคระแกร็นสวยงามมาก 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่แก่งกะเบา (ระยะทาง 52 กม. ใชเ้วลาเดินทาง 1 ชม.) เป็นแหล่งท่องเท่ียวพกัผอ่นหยอ่นใจ
มีทศันียภาพท่ีสวยงาม มองเห็นวิวล าน ้ าโขงทอดยาวซ่ึงเป็นพรมแดนกั้นระหวา่งประเทศไทยและเมืองไชย
บุรี สปป.ลาว อากาศปลอดโปร่ง มีลมพดัตลอดเวลา ในพื้นท่ีของแก่งกะเบายงัมีแลนด์มาร์คท่ีโดดเด่น  คือ 
รูปป้ันพญานาคหินอ่อน ล าตวัสีขาวหนัหนา้ไปทางล าน ้ าโขงมีความงดงามและสง่างามมาก ไดเ้วลาน าท่าน



 

 

 

เดินทางสู่วดัพระธาตุพนมวรมหาวิหาร  (ระยะทาง 17 กม. ใชเ้วลาเดินทาง 25 นาที) ซ่ึงประดิษฐานอยู ่ใน
อ าเภอธาตุพนม  เป็นพระธาตุประจ าปีเกิดของปีวอกและผูท่ี้เกิดวนัอาทิตย ์  พระธาตุพนมไม่เพียงแต่เป็น
ศูนยร์วมจิตใจของชาวนครพนมเท่านั้นยงัเป็นท่ี เคารพของ ชาวไทยภาคอ่ืน ๆ และชาวลาวอีกดว้ย วา่กนัวา่
ถา้ใครไดม้านมสัการพระธาตุครบ 7 คร้ัง จะถือว่าเป็น “ลูกพระธาตุ” เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและจะมีความ
เจริญรุ่งเรือง หรือแมแ้ต่การไดม้ากราบพระธาตุพนม 1 คร้ัง ก็ถือ เป็นมงคลแก่ชีวิตแลว้ จากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่พระธาตุเรณูนคร (ระยะทาง 15 กม. ใชเ้วลาเดินทาง 20 นาที) อีกหน่ึงพระธาตุศกัด์ิสิทธ์ิข้ึนช่ือของ
นครพนม พระธาตุเรณูนคร ประดิษฐานอยูว่ดัพระธาตุเรณู  องคพ์ระธาตุมีสีชมพูงดงามโดดเด่นเป็นพระ
ธาตุประจ าวนัจนัทร์เช่ือกนัว่าผูท่ี้ไปนมสัการจะได้รับอานิสงส์ ส่งผลให้มีวรรณะงดงาม ผุดผ่องดงัแสง
จนัทร์ นอกจากน้ีภาย ในโบสถย์งัประดิษฐานพระองคแ์สนเป็นพระพุทธรูปทองค าศิลปะแบบลาวปางสมาธิ 
พระคู่บา้นของอ าเภอเรณูนคร มีพุทธลกัษณะงดงามมาก ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมืองนครพนม ให้ท่านได้
เลือกซ้ือและชอ้ปป้ิงของฝาก ของท่ีระลึก ก่อนน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

 

 
 

18.00 น. น าท่านสู่สนามบิน เพื่อเช็คอิน 
20.10 น. ออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน Air Asia เท่ียวบิน FD3395 (ใชเ้วลาบิน 1.10 ชัว่โมง)    
21.20 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

8 วนั 7 คืน ท่องแดนอสีานเหนือ 
นครพนม – สกลนคร – บงึกาฬ  – หนองคาย – อุดรธานี  

หนองบวัล าภู ขอนแก่น – กาฬสินธ์ุ – มุกดาหาร  
 

ราคาทวัร์ 20,900 บาท :  4-11 ธ.ค./ 15-22 ม.ค.64/ 13-20 ก.พ.64 
ราคาทวัร์ 22,900 บาท : 25 ธ.ค.-1 ม.ค. 64* (ปีใหม่) 
 

อตัราค่าบริการ   ต.ค. 63 – ก.พ. 64 ปีใหม่ 
ผูใ้หญ่พกั 2 ท่านต่อหอ้ง หรือ เด็กอายมุากกวา่ 11 ปีบริบูรณ์ พกั 2 ท่านต่อ
หอ้ง หรือพกั 3 ท่านต่อหอ้ง 

20,900 22,900 

พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 6,000 7,000 
ราคาเด็กพกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ท่านละ (ไม่มีเตียงเสริม) 17,900 19,900 
ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบินหกัออก 3,000 3,800 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ีสายการบินประกาศปรับ 
และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 12 สิงหาคม 2563) ** 

ขอ้แนะน าและแจง้เพื่อทราบ 
 ส าหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง กรุณาแจง้ล่วงหนา้เพื่อตรวจสอบกบัทางโรงแรม 
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กก. , กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 

โปรแกรมท่องเท่ียว (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบินไทย แอร์เอเซีย (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 20 กก./ท่าน) 
 บริการคณะดว้ยรถตู ้เพื่อความคล่องตวั 8 ท่าน / คนั 
 ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน ้ามนั,ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 500,000 บาท  
 ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี 
 น ้าด่ืมบริการบนรถวนัละ 2 ขวด/ท่าน/วนั 
 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ/ไกด ์



 

 

 

อตัราน้ีไม่รวมถึง 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ คา่ซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ ค่าเคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
การช าระเงิน งวดที ่1 : ส ารองทีน่ั่งจ่าย 5,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัมีการยืนยนักรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 
  งวดที ่2 : ช าระส่วนทีเ่หลือ 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  
 

กรณยีกเลกิ  
- แจง้ยกเลิกเดินทาง 30 วนัล่วงหนา้ก่อนการเดินทางหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่นมดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน,  

วซ่ีาและค่าด าเนินการ (ถา้มี), ค่าโรงแรม, ค่าตัว๋รถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงใหแ้ก่ลูกคา้ไดรั้บทราบ  
(หมายเหตุ: ช่วง Peak season สายการบินใหม้ดัจ าล่วงหนา้ 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร์ 50% + ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง   
- แจง้ยกเลิกเดินทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยดึค่าทวัร์ 100% 
- ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

 

หมายเหตุ : 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 8 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้  
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการ

บิน  การนดัหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและ
รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 
 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของ
สายการบินเท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนั
วา่ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์
นั้นยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 
 
 



 

 

 

โรงแรมและห้อง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

( TRIPLE ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่าง
กนั ซ่ึงอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบ

เล็บ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี
เดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่ง
ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 ส าหรับน ้ าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 15 หรือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้ าหนกัเพิ่มเป็น
สิทธ์ิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่
เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐาน
ได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใน
น ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเ่ช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน

จะไม่รับผดิชอบ 
 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ดงันั้น

ท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
 



 

 

 

แบบฟอร์มการส ารองทีน่ั่ง  

8 วนั 7 คืน ท่องแดนอสีานเหนือ 
นครพนม – สกลนคร – บงึกาฬ  – หนองคาย – อุดรธานี  

หนองบวัล าภู ขอนแก่น – กาฬสินธ์ุ – มุกดาหาร  
 

ราคาทัวร์ 20,900 บาท    4-11 ธ.ค.              15-22 ม.ค.64                13-20 ก.พ.64 

ราคาทัวร์ 22,900 บาท   25 ธ.ค.-1 ม.ค. 64* (ปีใหม่) 
 
ล าดบัท่ี ช่ือ – สกลุ (ภาษาองักฤษ) เบอร์โทรศพัท ์ หอ้งพกั 

(SGL/TWN/ 
DBL/ TRP) 

เลขท่ี 
สะสมไมล ์

อาหาร 
(หากแพอ้าหาร 
โปรดระบุ) 

      

      

      

      

      

      

 
ช่ือผู้ส ารองที่น่ัง........................................................................................ เอเย่นต์........................................................... 
โทรศัพท์.................................... แฟกซ์............................................................. อเีมล...................................................... 
โทรศัพท์มือถือ.............................................. 

 
*** เอเย่นต์กรุณาส่งแฟกซ์ส ารองทีน่ั่ง และ หน้าบัตรประชาชน มาที ่Line : @expressholiday 


