
 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 20796 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 
 

วนัแรก(พฤหัส 22/10/63) กรุงเทพฯ-อุดรธานี 

17.30 น.  พร้อมกนัท่ี จุดนดัพบ ณ สวนลมพินี ฝ่ังตรงขา้ม  รพ.จุฬา ตอ้นรับท่านโดยเจา้หนา้ท่ี …..  
18.00 น.  น าท่านออกเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศ รับประทานอาหารค ่า(1) (SET BOX) บนรถ พร้อมรับฟังเร่ืองราวท่ีน่าสนใจจากไกด์

อารมณ์ดี อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 



 

วนัทีส่อง(ศุกร์ 23/10/63) อุดรธานี-ทะเลบัวแดง-วดัสันติวนาราม-ค าชะโนด-หนองคาย 

 
06.00 น.  อรุณสวสัด์ิ ณ  จ.อุดรธานี  ใหท่้านท าธุระส่วนตวั จากนั้น รับประทานอาหารเชา้(2)  
07.00 น.  น าท่านชม ทะเลบัวแดง อยูใ่นบึงน ้ าจืด บึงหนองหาน แหล่งน ้ าธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ไป ดว้ย พนัธ์ุปลา พนัธ์ุนก และพืชน ้ า 

จ านวนมาก ดอกบวัจะบานในช่วงเชา้ตรู่จนถึงเวลาประมาณ 11.00 น. นกัท่องเท่ียวจะมองเห็น ดอกบวัแดง บานเตม็ทอ้งน ้ า 
หนองหานสุดลูกหูลูกตางดงาม ชม อุโบสถดอกบัวกลางน า้  วดัสันตวินาราม อุโบสถดอกบวักลางน ้า ตั้งอยูท่ี่ วดัสนัติวนาราม 
พทุธอุทยานบา้นเชียง  ใกลก้บัแหล่งมรดกโลกชุมชนบา้นเชียง เป็นพระอุโบสถทรงดอกบวัสีขาวหน่ึงเดียวในประเทศไทย ท่ีตั้ง
โดดเด่นกลางน ้ ามีสะพานทางเดินเช่ือมไปยงัพระอุโบสถ ส่วนภายในวจิิตรตระการตาดว้ยภาพวาดฝาผนงัท่ีบอกเล่าเร่ืองราว
พทุธประวติั มีองคพ์ระประธานสีขาวโดดเด่นอยูภ่ายในอุโบสถ บริเวณโดยรอบอุโบสถยงัโอบลอ้มไปดว้ยบึงน ้ าขนาดใหญ่ ซ่ึง
มีปลาอาศยัอยูเ่ป็นจ านวนมาก สามารถท าทานดว้ยการใหอ้าหารปลาไดอี้กดว้ย น าท่านชม วดัสีดาราม สกัการะ รูปหล่อพญาศรี
สุทโธนาคราช และ เจ้าย่าสร้อยศรีสุดาจนัทร์(ซ่ึงเป็นมเหสีองคท่ี์7 ของพญาศรีสุทโธนาคราช) ส าหรับขอเร่ืองความรัก 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั(3) 
บ่าย เดินทางสู่ ค าชะโนด หรือ  หรือ วงันาคนิทร์  เช่ือวา่เป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิดินแดนล้ีลบัของพญานาค เป็นท่ีเคารพย  าเกรงและ

ศรัทธาของคนในจงัหวดัอดุรธานีและอีสานตอนบน ค าชะโนดมีลกัษณะเป็น เกาะลอยน ้ า ท่ีเตม็ไปดว้ยตน้ชะโนด  ป่าค าชะโนด
เป็นสถานท่ีปรากฏในต านานพ้ืนบา้น เช่ือวา่เป็นท่ีสิงสถิตของพญานาคปู่ศรีสุทโธ ยา่ศรีประทุมมา และส่ิงล้ีลบัต่าง ๆ เกาะค าชะ
โนดไม่เคยจมน ้ า โดยมีความเช่ือท่ีวา่เพราะมีพญานาคคอยปกปักรักษา จนไดเ้วลาเดินทางสู่ จ.หนองคาย เพ่ือท่านชอ้ปป้ิง ตลาด
Chic Chic ใหอิ้สระท่านเลือกซ้ือสินคา้ต่างๆ มีร้านคา้ตั้งเรียงรายนบัร้อยร้าน อิสระอาหารค ่าเพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว
ซ้ือสินคา้ จนไดเ้วลาน าท่านเขา้ท่ีพกั 

พกัโรงแรม อศัวรรณ หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว ปรับอากาศหอ้งละ 2-3 ท่าน 

 
 

วนัทีส่าม(เสาร์ 24/10/63)  หนองคาย-วดัโพธ์ิชัย-วดัหินหมากเป้ง-วดัผาตากเส้ือ-วดัป่าภูก้อน-ภูคกงิว้-เลย 

 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้(4)ท่ี หอ้งอาหารของโรงแรม  
08.00 น. น าท่านสกัการะ หลวงพ่อพระใส พระคู่บา้นคู่เมืองชาวหนองคาย ณ วดัโพธ์ิชัย(วดัอารามหลวง) แลว้เดินทางสู่ วัดหินหมากเป้ง 

สถานท่ีปฎิบติัธรรม หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ชม สกายวอล์ค แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของหนองคาย   ออกเดินทางสู่ อ.สังคม จ.



หนองคาย เปล่ียนเป็นรถทอ้งถ่ินช้ึนสู่ วดัผาตากเส้ือ เป็นจุดท่ีตั้ง สกายวอล์ค ท่ีเป็นทางกระจกยื่นออกไปเป็นรูปทรงวงรี 
เบ้ืองหนา้คือวิวแบบพานอรามาท่ีมีความสวยงาม 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั(5)ท่ี ทานตะวนัริมโขง 
บ่าย เดินทางสู่ อ.นายงู จ.อุดรธานี เพ่ือน าท่านเปล่ียนเป็นรถทอ้งถ่ินสู่ วดัป่าภูก้อน น าท่านสักการะ พระบรมสารีริกธาตุ ใน

พระเกศพระร่วงโรจนศ์รีบูรพา สกัการะ พระพุทธไสยาสนโ์ลกนาถศาสดามหามุนี พระนอนท่ีท าดว้ยหินอ่อนท่ี
สวยงามจากประเทศอิตาลี  จนไดเ้วลาเดินทางสู่ ภูคกงิว้ ใหท่้านไดช้ม สกายวอลค์ของเชียงคาน ตั้งอยูห่นา้พระใหญ่
ภูคกง้ิว บริเวณปากแม่น ้าเหืองไหลมาบรรจบกบัแม่น ้าโขง(หากมีการเกบ็ค่าเขา้ชม นกัท่องเท่ียวตอ้งจ่ายเอง) จนไดเ้วลา
เดินทางสู่ อ.เมือง จ.เลย  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า(6)ท่ี เลอดานงั แลว้น าท่านเขา้ท่ีพกั 
พกัที่  โรงแรม เลย ออคิด  หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว  ห้องละ 2 – 3   ท่าน 

 

 

วนัทีส่ี่(อาทติย์ 25/10/63) เลย-ภูป่าเปาะ-ป่าหินเมืองไทย-กรุงเทพฯ 

 
07.00 น.  รับประทานอาหารเชา้(7)ท่ี  หอ้งอาหารของโรงแรม  
08.00 น. เดินทางสู่ ภูป่าเปาะ หรือ ฟูจเิมืองเลย น าท่านเปล่ียนบรรยากาศนัง่รถอีแตกข้ึนสู่ ภูป่าเปาะ เบ้ืองหนา้คือ ภูหอ ภูเขาท่ีมีรูปทรง

คลา้ยภูเขาไฟฟจิูท่ีประเทศญ่ีปุ่น เดินทางสู่ สวนหินผางาม  หรือ  คุนหมงิเมืองเลย   เทือกเขาหินปูนขนาดใหญ่  บนพ้ืนท่ี 
9,000 ไร่  และ ชมภูเขาหินปูนขนาดเลก็อีกไม่ต ่ากวา่  500 ลูก  เขาหินปูนเหล่าน้ีมีลกัษณะเป็นผาหินรูปทรงแปลกตา  เตม็ไป
ดว้ยซอกหลืบและโพรงท่ีเช่ือมโยงกนัอยา่งน่าอศัจรรย ์ อาทิ  รูปเตา่, รูปสุนขัหมอบ, ตามแตจิ่นตนาการของแต่ละท่าน 

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั(8)ท่ี ภูผา  
บ่าย  เดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ ระหวา่งทางแวะ ซ้ือของฝาก................... 
21.00 น.  เดินทางถึงกรุงเทพ ฯ  โดยสวสัดิภาพ  พร้อมความประทบัใจในการเดินทาง. 

หมายเหตุ โปรแกรมนีอ้าจมีการเปลีย่นแปลงแก้ไขโดยค านึงถึงความปลอดภัยเป็นส าคญั 
ส่ิงของจ าเป็นทีค่วรน าไปด้วย เส้ือกนัหนาว, ผา้ผนัคอ, หมวกขนนุ่ม, ถุงมือ, ผา้เช็ดตวั 

 
 



วนัเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก หมายเหตุ 

22 – 25 ตุลาคม 2563 4,999 บาท - พกัเด่ียวเพ่ิม 1,500 บาท 

 
อตัรานีร้วม - รถโคช้ปรับอากาศ ,  รถทอ้งถ่ินท่ีใชท่้องเท่ียว        

- ท่ีพกัท่ี 2 คืน ตามท่ีระบุในโปรแกรม  
- อาหารตามรายการ 8   ม้ือ และ เคร่ืองด่ืมตลอดการเดินทาง     
- มคัคุเทศกแ์ละเจา้หนา้ท่ี  
- ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ    
- วงเงินประกนัชีวิต  1,000,000  บาท และ วงเงินประกนัอุบติัเหตุ 500,000 บาท 

อตัรานีไ้ม่รวม -     ค่าใชจ่้ายนอกเหนือจากรายการ// 
- ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% //ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% // 
- ค่าธรรมเนียมชาวต่างชาติ 
- ทิปมคัคุเทศกแ์ละคนขบัรถ   300 บาท/ท่าน/ทริปการเดินทาง 

เง่ือนไขการจอง มดัจ าการเดินทางท่านละ 1,500 บาท , ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทาง 14 วนัท าการ  
ยกเลกิการเดนิทาง      - แจง้ล่วงหนา้ ก่อนการเดินทาง 1 เดือน คืนทั้งหมดเตม็จ านวน  

- แจง้ก่อนเดินทาง 14 วนั (ท าการ) ยดึมดัจ า ท่านละ 1,500 บาท                        
- แจง้ภายใน 14 วนั (ท าการ) ไม่คืนเงิน 

ขอ้แนะน าส าหรับการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควทิ 19 มาตรการการบริการบนรถบริการ 
- สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากตลอดการเดิน ทางบริษทั แจกผา้เปียกแอลกอฮอลใ์หทุ้กท่าน(1ช้ิน10แผน่)   และหนา้กากอนามยั(3ช้ิน)  
- ก่อนข้ึน ลงรถ ทุกคร้ัง  ทางบริษทัจะมีมาตรการ วดัไข ้ และ ลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอร์ 



 


