
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เดินทางวนัที� :  11-14 ตลุาคม ���� 



 

  

 

วนัศกุร ์ที� 11 ตลุาคม 2562 
กรงุเทพฯ – อดุรธานี 

21.00 น. จดุนดัพบ.....ปั&มนํ&ามนั ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงขา้ม ม.หอการคา้) เจา้หนา้ที
บริษทัฯ คอยให้
การตอ้นรบั และอาํนวยความสะดวกดา้นสมัภาระแกท่่าน ออกเดนิทางดว้ย รถตูป้รบัอากาศ VIP ร ุ่น
ใหม ่* ที
นั 
ง เดินทางส ู ่จ.อดุรธานี 

22.00 น. พรอ้มออกเดนิทาง ลอ้หมนุ !! พรอ้มมคัคเุทศกอ์ารมณด์ ีที
จะมาใหข้อ้มลูสถานที
ท่องเที
ยวตา่งๆ และ
ดแูลท่านตลอดการเดนิทาง บริการอาหารคํ�าบนรถ อาหารกล่อง พรอ้มนํ าดื�ม (มื อที� 1) 

วนัเสาร ์ที� 12 ตลุาคม 2562 
อดุรธานี-วดัป่าภกูอ้น-วดัถํ&าศรมีงคล (ถํ&าดินเพียง)-วดัผาตากเสื&อ 

06.00 น. เดนิทางถึง จ. อดุรธานี ใหท้่านไดล้า้งหนา้ลา้งตาในตอนเชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ รา้นคิงส ์
โอชา (มื&อที� 2) (ไขก่ะทะ โจก๊ ตม้เลอืดหม ูฯลฯ) 

08.00 น. นาํท่านเดนิทางสู ่วดัป่าภกูอ้น ใหท้่านไดส้กัการะบชูา พระพทุธไสยาสนโ์ลกนาถศาสดามหามนุ ีและ
ถ่ายรปูกบัวดัที
สวยตดิอนัดบัตน้ๆ ของเมอืงไทยตามอธัยาศยั ตั:งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาตป่ิานายงู
และป่านํ:าโสม ทอ้งที
บา้นนาคาํ ตาํบลบา้นกอ้ง อาํเภอนายงู จงัหวดัอดุรธาน ีเป็นศาสนสถานที
เปี
 ยมไป
ดว้ยความศรทัธา และความสวยงามของสถาปัตยกรรม วดัป่าภกูอ้นแห่งนี:ตั:งอยู่บนเนนิเขา ที
รายลอ้ม
ดว้ยผนืป่าเขยีวขจีกว่า 3,000 ไร่ ซึ
งจดุเริ
มตน้ในการสรา้งวดั คือ ความมุง่หมายที
จะรกัษาธรรมชาติ
ของป่าอนัสมบรูณ ์และแหลง่ตน้นํ:าลาํธารอนัอดุมสมบรูณเ์อาไวจ้ากการถกูบกุรกุทาํลาย นอกจากนี:
บริเวณวดัเป็นจดุชมวิวพระอาทิตยข์ึ:นที
สวยงาม ที
นอกจากจะเย็นใจในการไดเ้ดนิทางมาเยือนดนิแดน
แห่งพระพทุธศาสนา ยงัเย็นตาไปกบังานกอ่สรา้งอนัสวยงามอลงัการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (มื&อที� 3) 
บ่าย นาํท่านเดนิทางมุง่หนา้สู ่วดัถํ&าศรมีงคล (ถํ&าดินเพียง) อยู่ที
บา้นดงตอ้ง ต.ผาตั:ง อ.สงัคม จ.

หนองคาย ณ ที
แห่งนี: เชื
อว่าถํ:าแห่งนี:เป็นเสน้ทางสูเ่มอืงพญานาค ที
สามารถเดนิทางไปใตล้าํนํ:าโขงไปๆ
มาๆ ระหว่างหนองคายกบัเวียงจนัทนไ์ด ้โดยมเีรื
องเลา่ว่าในถํ:าแห่งนี:เป็นเสน้ทางที
พระธดุงดจ์ากลาว 
ใชข้า้มฝั
งลอดใตแ้มน่ํ:าโขงเขา้มายงัเมอืงไทย เป็นถํ:าที
ตอ้งเป็นพระผูท้รงศีลอนัแกก่ลา้เท่านั:นจึงจะเห็น
เสน้ทางสญัจรดงักลา่ว ลกัษณะถํ:าดนิเพียงนี:คลา้ยเมอืงบาดาลของพญานาค ตามความเชื
อของ



 

  

 

ชาวบา้น ภายในถํ:าจะมคีวามชื:น และมนีํ:าไหลตลอดปี มกีอ้นหินเป็นแท่งตั:งวางอย่างจงใจ มสีว่นเวา้โคง้
ของหินภายในถํ:าที
สวยงาม 

**แนะนํา ควรแต่งกายในชดุที�ทะมดัทะแมง เนื�องจากบางจดุตอ้งเดินเขา่หรอืลอดในพื&นที�จํากดั ** 
นาํท่านเดนิทางมุง่หนา้สู ่วดัผาตากเสื&อ ใหท้่านสกัการบชูา และชมวิวแมน่ํ:าโขงแบบพาโนรามา่ ท่าน
สามารถมองเห็นวิวแมน่ํ:าโขงที
ถือว่าสวยที
สดุ อีกแห่งหนึ
ง และภายในวดัยงัมตีน้ไมน้อ้ยใหญ่ที
ดรู่มรื
น 
สบายตา ทาํใหน้กัท่องเที
ยวไมผ่ดิหวงัที
ไดไ้ป เยือน เป็นวดัที
ตั:งอยูบ่นเขา และมทิีวทศันที์
สวยงาม
มาก สงูจากระดบันํ:าทะเล 550เมตร จากจดุชมวิววดัผาตากเสื:อ หากมองไปทางซา้ยมอื จะมองเห็นวิว
แมน่ํ:าโขงวาดยาวโคง้เป็นคุง้นํ:า กลางแมน่ํ:ามเีกาะ ขนาดใหญ่ มองเห็น ประเทศเพื
อนบา้นไดอ้ย่างชดัเจน 
และในชว่งที
นํ:าลดหากไปยืนอยู่บนวดัผาตากเสื:อแลว้มองลงมายงัแมน่ํ:าโขง จะเห็นสนั  
ทรายเป็นริ:วคลา้ยเกล็ดพญานาคอย่างชดัเจน ซึ
งเป็นความมหศัจรรยที์
ธรรมชาตสิรา้งขึ:น จนไดร้บัการ
ตั:งใหเ้ป็นแหลง่ ท่องเที
ยวเสน้ทางในฝัน Dream Destination 2 นาํทางเดนิทางสู ่เป็นอาํเภอเล็กๆ  
ของจงัหวดัหนองคาย ตดิลาํนํ:าโขง มชีื
อเสียงดา้นการท่องเที
ยวทางธรรมชาต ิและเป็น อาํเภอที
มี
สถานที
ท่องเที
ยวมากที
สดุของจงัหวดัหนองคาย 

ที�พกั  นาํท่านเขา้สูที่
พกั  โรงแรมบศุยรนิทร ์หนองคาย หรือเทียบเท่า (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 
19.00 น. รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหารรมิแม่นํ&าโขง (มื&อที� C) 
  เชญิท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั ท่ามกลางบรรยากาศริมโขง ... ZZzzz 
 

วนัอาทิตย ์ที� 13 ตลุาคม 2562 
ตลาดท่าเสด็จ–ประติมากรรมรปูปั&นพญานาค-วดัโพธิEชยั-ศาลาแกว้ก ู-่จดุชมบั&งไฟพญานาค อ.
โพนพิสยั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของที�พกั (มื&อที� �) 
09.00 น. พาท่านชอ้ปปิ: งที
 ตลาดท่าเสด็จ ตลาดเกา่แก ่สินคา้ OTOP ราคาถกู หาซื:อไดที้
นี
ครบั โดยที
ตั:งอยู่ริม

โขงนะครบั ไดบ้รรยากาศไปอีก ซื:ออยู่ในบริเวณถนนคนเดนิ โดยที
ถา้ใครตื
นเชา้หนอ่ย ไปที
นี
ก็จะได ้
บรรยากาศยามเชา้ริมฝั
งโขง แนะนาํใหไ้ปหนา้หนาวจะพีคมาก สว่นถา้ใครขี:เกยีจ ใหไ้ปหลงัพรอาทิตยต์ก
ครบั ของกนิเยอะมาก เดนิเลบมาอีกนดิชม ประติมากรรมพญานาคอนัวิจิตรงดงาม  � องค ์ใหญ่
ที
สดุในหนองคาย ดา้นหนา้ลานวฒันธรรมริมโขงหนา้วดัลาํดวล เป็นพื:นที
สาํหรบัจดักจิกรรมตา่ง ๆ ที

สาํคญัของเมอืงหนองคาย เชน่ งานวนัออกพรรษา และเป็นจดุชมบั:งไฟพญานาคสดุฮิต หลงัจากนั:นนาํ
ท่านนมสัการ หลวงพ่อพระใส วดัโพธิEชยั เพื
อเป็นสิริมงคลสาํหรบัการเดนิทาง หลวงพ่อพระ
ใส เป็นพระพทุธรปูศกัดิXสทิธิXคูบ่า้นคูเ่มอืงที
ชาวเมอืงหนองคายนบัถือกนัมาก มลีกัษณะงดงาม ตาํนาน
เลา่ว่า พระธิดา 3 องคข์องกษตัริยล์า้นชา้งไดห้ลอ่พระพทุธรปูขึ:น 3 องค ์และขนานนามพระพทุธรปู
ตามพระนามของตนเอง ทกุปีในวนัเพ็ญกลางเดอืน 7 ชาวเมอืงหนองคายจะมงีานประเพณีบญุบั:งไฟ
บชูาพระใสที
วดัโพธิXชยัเป็นประจาํ 

เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (มื&อที� �) 
บ่าย เดนิทางไป ศาลาแกว้ก ู ่หรือ วดัแขก สถานที
ซึ
งคลา้ยพิพิธภณัฑก์ลางแจง้แสดงรปูปั:นทางศาสนา

ใหญ่โตอลงัการนี:มทีั:งพระพทุธรปูปางตา่งๆ รปูเทพฮินดตูา่งๆ รปูปั:นเกี
ยวกบัศาสนาคริสต ์รปูปั:นเลา่
เรื
องรามเกยีรติXและตาํนานพื:นบา้น 

14.00 น. นาํท่านเดนิทางไป อ.โพนพิสยั เพื
อเตรียมชมบั:งไฟพญานาค 
15.00 น. นาํท่านเดนิทางถึง จดุชมบั&งไฟ พกัผอ่นตามอธัยาศยั อิสระอาหารเยน็ ใหท้กุท่านไดร่้วมกจิกรรมบญุ

บั:งไฟพญานาค  



 

  

 

23.00 น. ไดเ้วลาเดนิทางกลบัสูที่
พกั ใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั.........ราตรีสวสัดิX 
 

วนัจันทร ์ที� 14 ตลุาคม 2562 
คําชะโนด-แวะซื&อของฝาก-กรงุเทพฯ 

 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของที�พกั (มื&อที� K) 
08.00 น. นาํท่านเดนิทางสู ่คําชะโนด หรือ ป่าคําชะโนด อีกหนึ
งสถานที
ท่องเที
ยวศกัดิXสทิธ ์ที
ตั:งอยู่อาํเภอบา้น

ดงุ จงัหวดัอดุรธาน ีสถานที
แห่งนี:นอกจากเป็นสถานที
เลื
อมใสศรทัธาของชาวบา้นในจงัหวดัอดุรธานี
และใกลเ้คียงแลว้ หากแตย่งัเป็นสถานที
ที
เต็มไปดว้ยการเลา่ขานตาํนานลี:ลบัอนัโดง่ดงั ที
เชื
อกนัว่าเป็น
ดนิแดนของพญานาค ผนืป่าลอยนํ:า หรือความเชื
อเกี
ยวกบัเมอืงบาดาล วนันี:เราจะพาเพื
อน ๆ เดนิทาง
ไปรูจ้กัและสมัผสัถึงธรรมชาตอินัมหศัจรรย ์หนึ
งเดยีวในเมอืงไทยแห่งนี:ไปดว้ยกนั 

เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารแหนมเหนือง (มื&อที� 8) 
ระหว่างทางแวะใหท้่านซื:อเป็นของฝาก VT แหนมเนือง กอ่นเดนิทางกลบักรงุเทพฯ  อิสระอาหารเยน็   

22.00 น. เดนิทางถึง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
 
**หมายเหต:ุ โปรแกรมสามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั&งนี& โดยคํานึงถึงประโยชนแ์ละความปลอดภยัของท่าน

เป็นสาํคญั 

วนัเดินทาง ราคาผ ูใ้หญ่ท่านละ พกัเดี�ยว 

[[-[\ ตลุาคม ]^_] `,\*a.- [,baa.- 

 
เงื�อนไขการจอง มดัจําท่านละ �,PPP บาท 

*** เมื�อชําระค่ามดัจําแลว้ ถือว่ารบัทราบเงื�อนไขการจองทวัรท์กุประการ *** 
สว่นที�เหลือชําระกอ่นเดินทาง 10 วนั 

 

 

อัตรานี รวม 

� รถตูป้รบัอากาศ VIP 9 ที
นั 
ง พรอ้มนํ:ามนัและคนขบันาํเที
ยวตลอดการเดนิทาง 

� ที
พกั 2 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน  

� คา่อาหารตามที
ระบใุนรายการ จาํนวน b มื:อ 

� นํ:าดื
ม ขนม ตลอดการเดนิทาง 

� คา่ธรรมเนยีมสถานที
ท่องเที
ยวตา่งๆ ตามที
ระบใุนรายการ  

� มคัคเุทศก ์นาํเที
ยวตลอดการเดนิทาง 

� ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิประกนัท่านละ [,aaa,aaa บาท / คา่รกัษาพยาบาล ^aa,aaa บาททั:งนี:ขึ:นอยูก่บั



 

  

 

เงื
อนไขและขอ้ตกลง ในกรมธรรม ์

 

อัตรานี ไม่รวม 

× คา่ธรรมเนยีมเขา้สถานที
 ของชาวตา่งชาตทีิ
เพิ
มเตมิตามการจ่ายจริง 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตวั เชน่ คา่มนิบิารภ์ายในหอ้งพกั, คา่โทรศพัท,์ คา่ซักรีด, คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอื
น ๆ 

× ภาษมีลูคา่เพิ
ม `% และหกั ณ ที
จ่าย f% (ในกรณีขอใบกาํกบัภาษ)ี 

× ค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ (ขึ&นอย ูก่บัความพึงพอใจ และสินนํ&าใจของลกูคา้)  
 

เงื�อนไขการจองและสาํรองที�นั�ง 

1. วางเงนิมดัจาํภายใน \b ชม. หลงัการจองท่านละ �,PPP บาท 
2. ชาํระสว่นที
เหลือกอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย [a วนั 
3. หากจองกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกว่า [a วนัตอ้งชาํระเต็มจาํนวน [aa% 
4. หากไมช่าํระสว่นที
เหลือกอ่นวนัเดนิทาง [a วนัถือว่าสละสทิธิX และไมส่ามารถเรียกเงนิมดัจาํคืนได ้

 

 

เงื�อนไขการยกเลิกเดินทาง 
1. ยกเลิกกอ่นการเดนิทางตั:งแต ่30 วนัขึ:นไป คืนเงนิตามที
ไดช้าํระมา 
2. ยกเลิกกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั ขอสงวนสทิธิXไมคื่นเงนิมดัจาํในทกุกรณี 
3. ยกเลิกกอ่นการเดนิทาง 1-14 วนั วนั ขอสงวนสทิธิXไมคื่นเงนิคา่ทวัรท์ั:งหมดในทกุกรณี 
* การเลื
อนการเดนิทางตอ้งแจง้ลว่งหนา้อย่างนอ้ย 15 วนักอ่นการเดนิทางมฉิะนั:นจะไมส่ามารถเลื
อนการเดนิทางได ้* 

 
 

 

 

 
 


