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รหัสโปรแกรม : 21544 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดินทาง  เมษายน 2564 
 

แอ่ว 4 จงัหวดัอีสาน 

อดุรธานี สกลนคร นครพนม บึงกาฬ 

3 วนั 2คืน 

ราคาเริ่มตน้  11,990.- 
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เสน้ทางการเดินทาง เชา้ เที่ยง เย็น 

วันที่ 1 กรงุเทพฯ – อดุรธาน ี- วัดพระธาตเุชิงชมุ – พระธาตเุรณ ู – พระธาตพุนม -  

พญาศรีสตัตนาคราช 

X   

วันที่ 2 พระธาตนุคร - พระธาตทุา่อเุทน – วัดป่าภทูอก - วดัอาฮงศิลาวาส – สะดือ

แมน่ า้โขง 

  X 

วันที่ 3 หินสามวาฬ – ค าชะโนด – ศาลเจา้ปู่ย่า – กรงุเทพฯ   X 

 

Day 

     1 
 

 
 

กรงุเทพฯ 

- 

อดุรธานี 
 

วนัท่ี 1 
กรงุเทพฯ – อดุรธานี - วดัพระธาตเุชิงชมุ – พระธาตเุรณ ู – พระธาตพุนม -  

พญาศรสีตัตนาคราช 

05.00 น. คณะเดินทางพรอ้มกนัท่ี ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออก สายการบินแอรเ์อเชีย 

 
06.40 น. เดินทางสู ่จงัหวัดอดุรธาน ีโดยเคร่ืองบิน สายการบินแอรเ์อเชีย เที่ยวบินท่ี FD3362 

07.50 น. น าท่านเดินทางถึง จงัหวัดอดุรธาน ีรบัสมัภาระเรียบรอ้ย 
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 จากนัน้ออกเดินทางสู ่วดัพระธาตเุชิงชมุ พระพทุธรปูคูบ่า้นคูเ่มืองของชาวสกลนคร ทกุๆ ปีจะมีงาน

ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ซ่ึงถือเป็นงานประเพณีส าคัญในเทศกาลออกพรรษา เพ่ือเป็นการถวายแด่

องคพ์ระธาตเุชิงชมุ ภายในพระอโุบสถยงัมีภาพจิตรกรรมอนังดงาม และบ่อน า้ศักดิ์สิทธ์ิอีกดว้ย  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (ม้ือท่ี1) 

 น าท่านสกัการะ พระธาตเุรณ ู พระธาตปุระจ าวนัเกิดวนัจนัทร ์ณ วัดพระธาตเุรณ ูจ าลองมาจาก

พระธาตพุนมองคเ์ดิม ภายในเจดียบ์รรจพุระไตรปิฎก พระพทุธรปูทองค า พระพทุธรปูเงนิ เพชรนลิ

จินดา หนอ่งา เคร่ืองกกธุภณัฑข์องพระยาและเจา้เมือง รวมถึงสิ่งของอ่ืนๆ ท่ีชาวบา้นบริจาค 

 วิธีบชูาพระธาตเุรณ ูขา้วตอก นา้อบ ขา้วเหนยีวป้ิง ดอกไมส้ีเหลือง ธปู 15 ดอก เทียน 2 เลม่ 

 คาถาบชูาพระธาตเุรณ ูอิ ระ ชา คะ ตะ ระ สา 

 

  

 

 

 

 

 

 น าท่านสกัการะ พระธาตพุนม  พระธาตปุระจ าคนเกิด "ปีวอก" และ "วนัอาทิตย"์ ภายในพระ

ธาตไุดบ้รรจอุรุงัคธาตหุรือกระดกูสว่นหนา้อกของพระพทุธเจา้  

 วิธีบชูาพระธาตพุนม ขา้วตอก ขา้วเหนยีวป้ิง นา้อบ ดอกไมส้ีแดง ธปู 6 ดอก เทียน 2 เลม่ 

 

 คาถาบชูาพระธาตพุนม อะ วิช ส ุนตุ สา นสุ ต ิ

 

 

 

 

 

 

 จากนัน้น าท่านสักการะ พญาศรีสตัตนาคราช พญานาคขดหาง 7 เศียร มีลาตวัเดียวขนาดใหญ่

ประดิษฐานบนแท่นฐานแปดเหลี่ยม กวา้ง 6 เมตร ความสงูทัง้หมดรวมฐาน 15 เมตร สามารถพ่นน า้

ได ้แสดงถึงความเชื่อความศรัทธาต่อเร่ืองพญานาคของชาวไทย และชาวลาวท่ีอาศัยอยู่ริมฝั่งแม่นา้

โขง 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหาร (ม้ือท่ี2) 

ท่ีพกั น าท่านเขา้ส ูท่ี่พกั จงัหวดันครพนม 
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Day 

2 

 

หนองคาย 

- 

บึงกาฬ 

วนัท่ี 2 
พระธาตนุคร - พระธาตทุ่าอเุทน – วัดป่าภทูอก - วัดอาฮงศิลาวาส – สะดือ

แม่น ้าโขง  

       เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม (ม้ือท่ี 3) 

 น าท่านสกัการะ พระธาตนุคร  พระธาตปุระจ าวนัเกิดวนัเสาร ์ณ วัดมหาธาต ุภายในบรรจุ

สารีริกธาตขุองพระอรหันต พรอ้มกบัองคพ์ระพทุธรปูทองคา เงนิบรรจผุอบไมจ้นัทรแ์ดง และของมี

คา่ตา่งๆ ทีประชาชนผูม้ีจิตศรทัธานามาถวาย  

 วิธีบชูาพระธาตนุคร  ขา้วตอก นา้อบ ขา้วเหนยีวป้ิง ดอกไมส้ีมว่ง ธปู 10 ดอก เทียน 2 เลม่ 

 คาถาบชูาพระธาตนุคร   โส มา ณะ กะ ริ ถา โธ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 น าท่านสกัการะ พระธาตทุ่าอเุทน  พระธาตปุระจ าวนัเกิดวนัศกุร ์ณ วัดท่าอเุทน จ าลองมาจาก

พระธาตพุนม ลกัษณะขนาดเล็ก และสงูกว่าพระธาตพุนม ภายในบรรจพุระธาตขุองพระอรหนัต ์ซ่ึง

พระอาจารยศ์รีทตัถไ์ดอ้ญัเชิญมาจากเมืองย่างกุง้  

 วิธีบชูาพระธาตทุ่าอเุทน  ขา้วตอก นา้อบ ขา้วเหนยีวป้ิง ดอกไมส้ีฟ้า (หรือนา้เงนิ) ธปู 21 ดอก 

เทียน 2 เลม่ 

 คาถาบชูาพระธาตทุ่าอเุทน   วา โธ โน อะ มะ มะ วา 
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    กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (ม้ือท่ี4) 

 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ จ.บึงกาฬ น าท่านขึ้นชม วดัป่าภทูอก เป็นท่ีตัง้ของวัดเจติยาศรีวิหาร (วัดภู

ทอก) อยู่ในอาณาเขตบา้นค าแคน ต าบลนาสะแบง จ.บึงกาฬ โดยมีพระอาจารยจ์วน กลุเชฏโฐ เป็นผู้

ก่อตัง้ ในภาษาอีสานแปลว่า ภเูขาท่ีโดดเดี่ยว ภทูอก มี 2 ลกู คือภทูอกใหญ่และภทูอกนอ้ยส่วนท่ีนกั

แสวงบญุและ นกัท่องเท่ียวทัว่ไป สามารถชมไดคื้อ ภทูอกนอ้ย ส่วนภทูอกใหญ่อยู่ห่างออกไป ยังไม่

เปิดใหน้กัท่องเท่ียวชม ซ่ึงเป็นจดุเร่ิมตน้การ เดินเทา้ขึ้นสู่ยอดภทูอก จดุเด่นของภทูอกก็คือ สะพานไม้

และบนัไดขึน้ชมทศันยีภาพรอบ ๆ ภทูอก ใชเ้พียงแรงงานคนสรา้งบนัได เวียนไปมา รอบภทูอก ใชเ้วลา

ในการกอ่สรา้งนานถึง 5 ปีเต็ม ตัง้แตช่ัน้ท่ี 3 เป็นตน้ไปนกัท่องเท่ียวสามารถเดินชม แบบสะพานเวียน

รอบเขาซ่ึงจะ ไดเ้ห็น มมุมองท่ีแตกตา่งไปเร่ือยๆ บันไดท่ีทอดขึ้นสู่ยอดภทูอกนี้เปรียบเสมือนเสน้ทาง

ธรรมท่ีนอ้มน า สตับรุษุ ใหพ้น้โลกแห่งโลกียะ สู่โลกแห่ง โลกตุระหรือโลกแห่งการหลดุพน้ดว้ย ความ

เพียรพยายามและมุง่มัน่ 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

น าท่านชม วดัอาฮงศิลาวาส ตัง้อยู่ริมฝัง่แมน่ า้โขงบริเวณแกง่อาฮง แอ่งน า้ขนาดใหญ่จากฝัง่ไทยถึง 

ฝัง่ลาวที่มีความยาวประมาณรอ้ยกว่าเมตร วัดอาฮงศิลาวาส เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัแห่งหนึ่งใน

จังหวัดบึงกาฬ  ดว้ยเหตท่ีุมีวิวทิวทัศนท่ี์สวยงาม  อิสระใหท้่านเดินเล่นถ่ายรปูริมแม่น า้โขงตาม

อธัยาศัย 

 จากนัน้น าทกุท่านเดินทางสู่ สะดือแม่น ้าโขง แก่งอาฮง หรือจดุชม “สะดือแม่น า้โขง” ณ วัดอาฮง

ศิลาวาส ต าบลหอค า เขตอ าเภอเมืองบึงกาฬ ห่างจากตวัจงัหวัด 21 กิโลเมตร ถือว่าเป็นจดุท่ีแมน่ า้โขง

มีความลึกท่ีสดุไม่สามารถวัดความลึกได ้กระแสน า้ไหลเชี่ยวมากในฤดนู า้หลากและมีกระแสน า้ไหลวน

เป็นรปูกรวยขนาดใหญ่จัง สังเกตไดจ้ากเมื่อมีวัสดหุรือซากไมข้นาดใหญ่ลอยมาเมื่อถึงบริเวณนี้ 
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สิ่งของต่างๆ จะหมนุวนอยู่ประมาณ 30 นาที จึงจะไหลต่อไป ซ่ึงชาวบา้นเชื่อกนัว่าเป็น “สะดือแม่น า้

โขง” มีความกวา้งประมาณ 300 เมตร 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 

ท่ีพกั น าท่านเขา้ส ูท่ี่พกั The One Hotel หรอืเทียบเท่า 

 

Day 

3 
 

 

อดุรธานี 

- 

กรงุเทพฯ 
วนัท่ี 3 หินสามวาฬ – ค าชะโนด – ศาลเจา้ปู่ ยา่ – กรงุเทพฯ 

05.00 น. น าท่านชมพระอาทิตย์ขึ้นท่ี หินสามวาฬ หนึ่งในจดุท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจในพ้ืนท่ีป่าภสูิงห์ ตั้งอยู่ใน

อ าเภอศรีวิไล จงัหวัดบึงกาฬ ในเขตพ้ืนท่ีอนรุกัษเ์ขตป่าสงวนแห่งชาตป่ิาดงดิบกะลา ป่าภสูิงห ์และป่า

ดงสีชมพ ูซ่ึงเต็มไปดว้ยกลุ่มของกอ้นหินรปูทรงต่างๆ ท่ีสวยงามแปลกตาและถ า้กระจายอยู่ทัว่ทั้ง

พ้ืนท่ี สามารถแวะชมไดห้ลายจดุ รวมถึงหินสามวาฬ ท่ีมีลักษณะเป็นหินขนาดใหญ่ติดหนา้ผาสงู 

เหตผุลท่ีเรียกว่า หินสามวาฬ เพราะลักษณะของจดุชมวิวนี้เป็นกอ้นหินขนาดใหญ่ 3 กอ้น รปูร่าง

คลา้ยปลาวาฬเรียงกันย่ืนออกไปสู่หนา้ผา หากมองในมมุสงูจะเหมือนกลุ่มวาฬท่ีมีพ่อ แม่ ลกู จึง

เรียกกันว่า หินสามวาฬ ซ่ึงเป็นจดุชมวิวท่ีสวยงามโดดเด่นของภสูิงห์ สามารถชมพระอาทิตยข์ึ้นใน

ยามเชา้ เบื้องหนา้คือ วิวของผืนป่าเขียวขจีและสายหมอกบาง หินสามวาฬสามารถเท่ียวไดต้ลอดทั้ง

ปี และตลอดทัง้วัน 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (ม้ือท่ี 5) 

 น าท่านเขา้ชม ค าชะโนด วงัฤสีนาคินทร ์ อ.บา้นดงุ จ.อดุรธาน ี อีกหนึง่ต านานความเชื่อเกี่ยวกบั

พญานาค ซ่ึงชาวบา้นในพ้ืนท่ีเชื่อว่าเป็นดินแดนของพญานาคป่าศักดิ์สิทธ์ิ ลี้ลบัอาถรรพเ์กาะลอยน า้

กบัเร่ืองราวความเชื่อที่ว่า เกาะค าชะโนดไมเ่คยจมน า้เพราะมีพญานาคคอยปกปักรกัษา และมีบ่อน า้

ศักดิ์สิทธ์ิซ่ึงในต านานเชื่อกนัว่าเป็นทางขึน้ลงระหว่างเมืองบาดาลกบัโลกมนษุยข์องเหลา่พญานาคท่ี

พระอินทรท์รง 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร  (ม้ือท่ี6) 

 จากนัน้น าท่าน เขา้ชม ศาลเจา้ปู่ ยา่ เป็นศาลเจา้ชาวจีนท่ีใหญ่โตและสวยงาม ศาลเจา้ปู่ย่าไดร้ับการ

กลา่วขานถึงความศักดิ์สิทธ์ิ แผเ่มตตาแกค่นยากไร ้ผูใ้ดที่มีทกุขโ์สกมกัจะไปจดุธปูขอใหค้วามทกุขท่ี์มี

อยู่สลายไป 

15.30 น. สมควรแกเ่วลาน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานอดุรธาน ี

17.30 น. น าท่านเดินทางกลบัสูก่รงุเทพฯ โดยเคร่ืองบิน สายการบินแอรเ์อเชีย เท่ียวบินท่ี FD3357 

20.30 น. เดินทางกลบัถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พรอ้มกบัภาพความประทบัใจ 
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อตัราค่าบรกิาร 

ก าหนดการเดินทาง ราคาท่านละ 

วนัที่ 10-12 เม.ย. 2564 11,990.- 

วนัที่ 11-13 เม.ย. 2564 11,990.- 

วนัที่ 12-14 เม.ย. 2564 11,990.- 

พกัเด่ียว เพ่ิม 2,000 บาท 
 

หมายเหต ุ(กรณุาอ่านรายละเอียดทกุขอ้หมายเหต)ุ 

1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางใหล้ะเอียดกอ่นท าการจอง 

2. กรณุาปฏิบตัรตามท่ีเจา้หนา้ท่ีแนะน า เพ่ือเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเท่ียวปลอดภยัดา้น

สขุอนามยั) และเพ่ือความปลอดภยัในการท่องเท่ียว 

3. กรณุาจองลว่งหนา้กอ่นเดินทางอย่างนอ้ย 7 วัน 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทาง หรือปรบัราคาคา่บริการขึน้ หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู้

ร่วมคณะไม่ถึง 8  ท่าน โดยบริษทัจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบลว่งหนา้ 

5. ก าหนดการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมูค่ณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภมูิอากาศใน

ขณะนัน้ โดยค านงึถึงความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

6. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิก หรือเล่ือนการเดินทาง ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไมค่รบตามจ านวนท่ีก าหนด 

 

อตัราค่าบรกิารทวัรน้ี์รวม 

1. คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั กรงุเทพ-อดุรธาน ี ชัน้ประหยดั สายการบินแอรเ์อเชีย 

น า้หนกัสมัภาระถือขึน้เคร่ือง Carry On 7 กิโลกรมั โดยสมัภาระท่ีจะถือขึน้เคร่ืองบิน ตอ้งไมม่ีของมีคม กรรไกรตดั

เล็บ วัตถ ุไวไฟ ของเหลวสามารถโหลดไดไ้มเ่กินขนาดบรรจ ุ100 มล. 

2. รถตูป้รบัอากาศ ท่องเท่ียวตามรายการ  

3. คา่ธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียว ตามที่ระบใุนรายการทวัร ์

4. พาหนะทอ้งถ่ิน(ถา้มี) ตามท่ีระบใุนรายการทวัร ์

5. อาหารตามท่ีระบตุามรายการ 

6. มคัคเุทศก ์ท่ีคอยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

7. คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดินทาง (คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง วงเงนิทา่นละ 
2,000,000 บาท , คา่รกัษาพยาบาลในกรณีท่ีเกิดจากอบุตัเิหต ุวงเงนิไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท ตาม

เงือ่นไขกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบรกิารทวัรน้ี์ไมร่วม 

1. คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอื่นๆ ท่ีนอกเหนอืรายการทวัรท่ี์ระบ ุอาทิ คา่อาหารและเคร่ืองดืม่ คา่รกัษาพยาบาล (ในกรณีท่ี

เกิดจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 

2. คา่น า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเคร่ือง กรณีท่ีตอ้งการซ้ือน า้หนกั 15 กิโลกรมั ราคา 480 บาทตอ่เท่ียว  

( หากท่านตอ้งการซ้ือน า้หนกักระเป๋าเพิ่ม รบกวนแจง้เจา้หนา้ท่ีกอ่น 48 ชัว่โมง ) 

3. คา่ใชจ้่ายท่ีมีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเท่ียว ท่ีเกิดจากผูเ้ดินทางเอง 

4. คา่ธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียว ส าหรบัชาวตา่งชาตท่ีิตอ้งช าระเพ่ิม อาทิ คา่ธรรมเนยีมอทุยานแห่งชาติ 
5. คา่ทิปมคัคเุทศก ์และพนกังานขบัรถ จ านวน 350 บาท/ลกูคา้ 1 ทา่น 

6. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (เฉพาะในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษีเท่านัน้) (กรณี

ตอ้งการ รบกวนแจง้กอ่นท าการช าระเงนิ) 
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การจองทวัรแ์ละส ารองท่ีนัง่ 

1. กรณุาแจง้ชื่อ-นามสกลุ, ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศัพทข์องผูจ้อง ส าหรบัออกใบแจง้หนีแ้ละใบรบัเงนิของท่าน  

2. ช าระคา่ทวัร ์เพื่อเป็นการยืนยนัการจองจึงจะถือว่าไดท้ าการส ารองท่ีนัง่เสร็จสมบรูณ ์โดยการโอนเงนิเขา้ทาง

ธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด 

3. กรณุาสง่ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ใหท้างบริษทัฯ กอ่นการเดินทาง 7 วัน เพื่อ

ใชส้ าหรบัการท าเอกสารประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างการเดินทาง 

 

การยกเลิกการเดินทาง 

1. ยกเลิกการเดินทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คืนเงนิคา่ทวัรโ์ดยหกัคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง 

2. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงนิ 50% จากยอดท่ีลกูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง (ถา้มี) 

3. ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธ์ิยึดเงนิเต็มจ านวน 

** กรณีมีเหตุใหย้กเลิกทัวร์ โดยไมใ่ชค่วามผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้นจริง(ถา้

มี)อาทิเชน่ ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน โรงแรม และค่าใชจ้า่ยจ าเป็นอ่ืนๆ 

***โปรแกรมทัวร์อาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพอากาศ / การจราจร /ไฟท์บินเปล่ียนแปลง โดย

มิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้เพื่ อใหท้่านไดเ้ที่ ยวครบตามโปรแกรม และค านึงถึงผลประโยนชข์องท่านเป็นหลัก*** 

ขอ้แนะน าส าหรบัการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควิท 19 มาตรการการบรกิารบนรถบรกิาร 

1. สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง  
2. กอ่นขึน้-ลงรถทกุครัง้  ทางบริษทัจะมีมาตรการ วัดไข ้ และ ลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลบ์นรถงดใชห้อ้งน า้บน

รถตลอดการเดินทาง  

3. ประตรูถ  เปิด-ปิด ประตเูดียว 

4. กรณุากรอกรายละเอียดแบบฟอรม์  ต.๘-คค  (ทางบริษทั ปร้ินแบบฟอรม์นีใ้หท้กุท่าน  เมื่อท่านกรอกแลว้

กรณุาสง่คืนให ้ จนท.บริการบนรถบริการ) 

5. น า้ดื่ม/น า้เปลา่  แจกใหว้ันละ 1 ขวด    
6. ทางบริษทัขออนญุาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยู่บนรถ 
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