
 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 21572 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 
 



 

 

04.00 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์ เจ้าหน้าที่
ทวัร์ให้การต้อนรับ อ านวยความสะดวกด้านสัมภาระ และเช็คอนิ 

 
06.00 น. ออกเดินทางสู่จังหวดัอุดรธานี โดยสายการบิน NOK AIR เทีย่วบินที ่DD88 
07.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี... 

น ำท่ำนเปิดประสบกำรณ์ใหม่ท่ีหำท่ีไหนไม่ได้ กับกำรนั่งรถอีแต๊กล่องแก่งเพื่อไปกินข้ำวกลำงป่ำ ณ 

หมู่บ้านครีีวงกต หมู่บำ้นท่ีโอมลอ้มดว้ยทิวเขำเขียวขจีของอุทยำนแห่งชำติ น ้ ำโสม-นำยูง แหล่งก ำเนิด

ของน ้ำตกหว้ยพำงล ำธำรท่ีหล่อเล้ียงทุกชีวติในหมู่บำ้นไดใ้ชป้ระโยชน์ในกำรท ำอำชีพเกษตกร  วิถีชีวิตเรียบ
ง่ำย ชำวบำ้นคีรีวงกตยงัคงด ำเนินชีวติดว้ยกำรประกอบอำชีพเกษตร ตำมวถีิเศรษฐกิจพอเพียง 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 

 น ำท่ำนสู่ วดัป่าภูก้อน มีพระพุทธไสยำสน์โลกนำถศำสดำมหำมุนี พระพุทธไสยำสน์หินอ่อนสีขำว ควำม
ยำว 20 เมตร สร้ำงดว้ยหินอ่อนจำกประเทศอิตำลี ท่ีน ำมำเรียงซ้อนกนัถึง 42 กอ้น   ซ่ึงเป็นหินขำวอ่อนท่ีมี
ควำมสวยงำมและทนทำนมำกท่ีสุด ใช้ระยะเวลำในกำรสร้ำงถึง 6 ปี สร้ำงข้ึนเน่ืองในโอกำสมหำมงคลท่ี
พระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่วั ทรงเจริญพระชนมพรรษำครบ 7 อบ 84 พรรษำ ในปี 2554 

    

วนัแรก:            กรุงเทพฯ - อุดรธานี - หนองคาย - หมู่บ้านครีีวงกต - วดัป่าภูก้อน - วดัผาตากเส้ือ 
 



 

 

 น ำท่ำนเดินทำงสู่ วดัผาตากเส้ือ ตั้งอยูใ่นเขตอ ำเภอสังคม จงัหวดัหนองคำย เป็นวดัท่ีตั้งอยูบ่นยอดเขำสูง 
วดัแห่งน้ีไม่ไดเ้ป็นแต่สถำนท่ีปฏิบติัธรรมเท่ำนั้นแต่ยงัเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีควำมงดงำมตำมธรรมชำติ มี
นกัท่องเท่ียวเดินทำงมำชมควำมงำมอยำ่งไม่ขำดสำย ภำยในวดัมองเห็นวิวของแม่น ้ ำโขงท่ีสวยท่ีสุดแห่ง

หน่ึง โดยไดจ้ดัท ำ Skywalk ริมหนำ้ผำเป็นทำงเดินกระจกใสรูปวงกลมส ำหรับชมวิว หำกมำเท่ียวในช่วง
เชำ้อำจมีโอกำสไดเ้ห็นสำยหมอกบำงท่ีลอยเหนือแม่น ้ำโขงอีกดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เยน็ บริการอาหารเยน็ ณ ร้านอาหาร 
 น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กัระดับ 4 ดาว 

 
 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น ำท่ำนสู่ ศาลาแก้วกู่ อุทยำนเทวำลยั หรือ วดั เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีทั้งชำวไทยและชำวต่ำงชำติแวะ
เวียนมำเยี่ยมชมมำกมำย เพรำะเต็มไปดว้ยรูปป้ันคอนกรีตเสริมเหล็กขนำดใหญ่ท่ีมีควำมแปลกตำจ ำนวน
รวมกว่ำ 200 องค์ โดยประกอบด้วยพระพุทธรูป พระรูปของพระโพธิสัตว ์เทพเจำ้ฮินดู บุคคลในคริสต์
ศำสนำ ควำมเช่ือพื้นบ้ำน และตวัละครจำกรำมเกียรต์ิ เป็นสถำปัตยกรรมท่ีเก่ำแก่และงดงำมดูสวยงำม
ตระกำรตำ 

 

วนัสอง:     ศาลาแก้วกู่ - หลวงพ่อพระใส - ห่มผ้าพระธาตุกลางน า้ - THE FOR REST COFFEE -  
                  ตลาดผ้าบ้านนาข่า  

 



 

  
 

    

 น ำท่ำนสักกำระ หลวงพ่อพระใส เป็นพระพุทธรูปขดัสมำธิรำบปำงมำรวิชยั หล่อดว้ยทองสีสุก มีพระ
รูปลกัษณ์งดงำมมำก ขนำดหนำ้ตกั กวำ้ง 2 คืบ 8 น้ิว ส่วนสูงจำกพระสงฆเ์บ้ืองล่ำงถึงยอดพระเกศ 4 คืบ 1 
น้ิว ของชำงไม ้ปัจจุบนัไดป้ระดิษฐำนอยูภ่ำยในพระอุโบสถวดัโพธ์ิชยั (พระอำรำมหลวง) เป็นพระพุทธรูป
ท่ีชำวจงัหวดัหนองคำยนบัถือวำ่ศกัด์ิสิทธ์ิมำกและเป็น ท่ีเคำรพสักกำระอยำ่งยิง่ 

 

  
 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 

น ำท่ำนร่วม ห่มผ้าพระธาตุกลางน ้า เพื่อเสริมบำรมีและควำมเป็นสิริมงคลต่อชีวิต พระธำตุกลำงน ้ ำ 
เดิมช่ือ พระธำตุหล้ำหนอง เป็นหน่ึงในพระธำตุท่ีอยู่ในต ำนำนพระอุรังคธำตุท่ีบรรจุพระบรมสำรีริกธำตุ 
โดยประดิษฐำนพระบรมธำตุฝ่ำพระบำทเกำ้พระองค์ (พระพนม) เดิมเจดียอ์ยู่บนฝ่ังริมน ้ ำในวดัพระธำตุ
หนองคำย ต่อมำถูกกระแสน ้ำกดัเซำะจึงอยูก่ลำงล ำน ้ ำโขงห่ำงจำกชำยฝ่ังปัจจุบนัประมำณ 200 เมตร โดยจะ
เห็นไดช้ดัในฤดูแลง้ 
 



 

  
 

 น ำท่ำนสู่ THE FOR REST COFFEE คำเฟ่แห่งใหม่ในเมืองหนองคำย บริกำรทั้งเคร่ืองด่ืมและ
ขนมแสนอร่อย มีพื้นท่ีกวำ้งขวำง ตกแต่งหลำกหลำย ทั้งตน้ไมสี้เขียวหลำยพนัธ์ุ และทำงร้ำนจะพ่นไอน ้ ำ
ออกมำเหมือนหมอก โดยมีพื้นนัง่หลำยโซน แต่ท่ีพลำดถ่ำยรูปไม่ได ้อำคำรท่ีตกแต่งดว้ยกระจกวงกลมอยำ่ง 

 น ำคณะเขำ้สู่ท่ีพกั ณ โรงแรมอมนัตำหนองคำยหรือเทียบเท่ำ 

    
 

    
 

 น ำท่ำนสู่ ตลาดผ้าบ้านนาข่า เลือกซ้ือสินคำ้ของฝำกของท่ีระลึก อำทิ ผำ้ฝ้ำย ผำ้หม่ีขิด เส้ือผำ้บุรุษและ
สตรี ตลำดผำ้นำข่ำเกิดจำกกำรรวมตวักนัของชำวบำ้นในปี พ.ศ. 2517 เดิมในพื้นท่ีเป็นบำ้น 2 ชั้น ขำ้งล่ำงใต้
ถุนเป็นลำนโล่งซ่ึงเป็นพื้นท่ีในกำรทอผำ้ของชำวบำ้นท่ีทอไวใ้ชง้ำนเอง หลงัจำกนั้นก็พฒันำจนกลำยเป็น



 

สินคำ้ ลำยผำ้แรกเร่ิมจะเป็นลำยขิดดอกพิกุล และผำ้สีพื้น ทั้งผำ้ไหมและผำ้ฝ้ำยในช่วงปี พ.ศ. 2530 มีพฒันำ
ชุมชนเขำ้มำในชุมชนดูกำรทอผำ้ และวิถีชีวิตของคนในชุมชน และไดรั้บมอบงบสนบัสนุนให้แก่ชุมชนใน
กำรพฒันำสร้ำงอำชีพ และไดรั้บกำรอุดหนุนผำ้จำกคณะเยี่ยมชม ท ำให้เกิดช่ือเสียงข้ึนมำในระดบัหน่ึง จน
ท ำใหต้ลำดผำ้นำข่ำท่ีก่อนหนำ้จะขำยเป็นผำ้ท่ียงัไม่ไดแ้ปรรูป ไดพ้ฒันำโดยกำรเพิ่มเป็นกำรแปรรูป ให้ไดมี้
ทำงเลือกท่ีหลำกหลำยมำกข้ึน จำก 7 ร้ำนคำ้พฒันำสู่ 200 กวำ่ร้ำนคำ้ในปัจจุบนั 

 

  
เยน็ บริการอาหารเยน็ ณ ร้านอาหาร 
 น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กัระดับ 4 ดาว 
 

 
 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น ำท่ำนสู่ บึงหนองหาน ชมควำมงดงำมของ ดอกบวัแดง ท่ีบำนสะพร่ังเตม็ทอ้งน ้ำ อยูใ่นบึงน ้ำจืด แหล่ง
น ้ำธรรมชำติท่ีอุดมสมบูรณ์ไป ดว้ย พนัธ์ุปลำ พนัธ์ุนก และพืชน ้ำ จ  ำนวนมำก ท่ำน จะมองเห็น ดอกบวัแดง 
บำนเตม็ทอ้งน ้ำ หนองหำนสุดลูกหูลูกตำงดงำม อยำ่งหำท่ีเปรียบไม่ได ้จึงเป็นท่ีมำของค ำวำ่ ทะเลบวัแดง 
และปีน้ีถือวำ่เป็นปีท่ีดอกบวัแดงบำนสะพร่ังสวยงำมท่ีสุดในรอบ 10 ปี    
 

  
 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 

วนัสาม:     บึงหนองหาน บัวแดง - ค าชะโนด - ศูนย์วฒันธรรมไทย-จนี - กรุงเทพฯ 
 



 

 น ำท่ำนสู่ ดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิ ค าชะโนด ดินแดนท่ีมีเร่ืองรำวเล่ำขำนเก่ียวพญำนำค น ำท่ำนสักกำระศำลเจำ้ปู่
ศรีสุทโธ พยำนำคผูส้ร้ำงแม่น ้ำโขง และสักกำระบ่อน ้ำศกัด์ิสิทธ์ิเพื่อควำมเป็นสิริมงคลแก่ตวัทุกท่ำน 

 

   
 

   
 

 

น ำท่ำนสู่ ศูนย์วฒันธรรมไทย-จนี ตั้งอยูใ่จกลำงเมืองอุดรธำนี บริเวณเดียวกนักบัศำลเจำ้ปู่ยำ่ สถำนท่ี
ตกแต่งโดยจ ำลองบรรยำกำศแบบจีน เหมือนยกเมืองจีนมำไวใ้จกลำงอุดร โดยสร้ำงข้ึนเพื่อเชิดชูองค์เจำ้ปู่
เจ้ำย่ำ ท่ีเป็นท่ีเคำรพและศรัทธำของชำวอุดรธำนีและจงัหวดัใกล้เคียง อีกทั้งเป็นแหล่งในกำรสืบสำน
วฒันธรรม ประเพณีอนัดีงำมของชำวจีนท่ีอพยพจำกประเทศจีนมำพึ่ งพระบรมโพธิสมภำรในจงัหวดั
อุดรธำนี  เป็นสถำนท่ีสงบ เยน็สบำย เเละสวยงำมมำก ส ำหรับท่ำนท่ีเกิดในปี มะแม ฉลู จอ มะโรง ท่ำน
สำมำรถแกปี้ชงไดท่ี้น่ีอีกดว้ย 



 

  
 

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่...ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี 
19.00 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ DD313 

20.00 น.  เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

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

 
หมายเหตุ: โปรแกรมอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

 
อตัราค่าบริการ 
ส าหรับผู้ใหญ่/เดก็  

ราคา 11,900 บาท/ท่าน (พกัห้องละ 2-3 ท่าน) 
พกัห้องเดียว เพิม่ท่านละ 3,000 บาท 

 

อตัราค่าบริการนี้รวม  
1. ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป-กลบั กรุงเทพฯ-อุดรธำนี-กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินนกแอร์ 
2. ค่ำภำษีเช้ือเพลิง และสนำมบิน 
3. น ้ำหนกักระเป๋ำสัมภำระส ำหรับโหลดใตท้อ้งเคร่ือง 20 กก. 
4. ค่ำท่ีพกั ตำมท่ีระบุในโปรแกรม หรือระดบัเทียบเท่ำ 
5. ค่ำรถโคช้ปรับอำกำศ พร้อมคนขบั 
6. ค่ำอำหำรตำมท่ีระบุไวใ้นโปรแกรม 
7. ค่ำเคร่ืองด่ืม และของวำ่ง บริกำรบนรถระหวำ่งเดินทำง 
8. ค่ำธรรมเนียมเขำ้ชมสถำนท่ีท่องเท่ียวตำมท่ีระบุในโปรแกรม 
9. ค่ำประกนักำรเดินทำง 
10. ค่ำมคัคุเทศกน์ ำเท่ียว  

 



 

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม  
1. ภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)  
2. ค่ำใชจ่้ำยนอกเหนือจำกรำยกำร เช่น ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืม ทั้งหมดท่ีสั่งเพิ่ม เช่นโทรศพัท,์ ค่ำซกัรีด, มินิบำร์, 

ใชจ่้ำยส่วนตวั ฯลฯ  

3. ทปิคนขบัรถ และมคัคุเทศก์ 300 บาท 
 

 
เง่ือนไขการจองทวัร์และช าระเงิน 

ช าระเงนิมัดจ า 5,000 บาท/ท่าน หลงัจำกกำรท ำกำรจองภำยใน 24 ชัว่โมง 

และช ำระส่วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทำงอยำ่งนอ้ย 30 วนั  
 
เง่ือนไขการยกเลกิ 

- ยกเลิกก่อนกำรเดินทำงตั้งแต่ 30 วนัข้ึนไป   คืนเงินค่ำทวัร์บำงส่วนโดยหกัค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนตำมจริง 
- ยกเลิกก่อนเดินทำงนอ้ยกวำ่ 30 วนัก่อนเดินทำง เก็บค่ำมดัจ ำทวัร์ทั้งหมด และเก็บค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจริง (ถำ้มี) 
- ยกเลิกนอ้ยกวำ่ 15 วนัก่อนเดินทำง  ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่ำทวัร์เตม็จ ำนวน 

 
หมายเหตุ 

- กำรเดินทำงในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสำรจ ำนวน 25  ท่ำนข้ึนไป 
- บริษทัฯ มีสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยท่ีไม่อำจแกไ้ขได ้
- บริษทัฯ ไม่รับผดิชอบค่ำเสียหำยในเหตุกำรณ์ท่ีเกิดกำรยำนพำหนะ กำรยกเลิกเท่ียวบิน กำรล่ำชำ้ของสำยกำรบิน ภยั

ธรรมชำติ กำรเมือง จลำจล ประทว้ง ค ำำงของเจำ้หน้ำท่ีรัฐ และอ่ืนๆ ท่ีอยู่นอกเหนือจำกกำรควบคุมของบริษทัฯ 
หรือค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทำงตรง หรือทำงออ้ม เช่น กำรเจ็บป่วย กำรถูกท ำร้ำย กำรสูญหำย ควำมล่ำชำ้ หรือ
จำกอุบติัเหตุต่ำงๆ 

- มคัคุเทศก ์พนกังำน และตวัแทนบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในกำรให้ค  ำสัญญำใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจำกมีเอกสำรลง
นำมโดยผูมี้อ  ำนำจของบริษทัก ำกบัเท่ำนั้น 

- กำรงดใชบ้ริกำรใดบริกำรหน่ึง หรือไม่เดินทำงท่องเท่ียวพร้อมคณะ ถือวำ่ท่ำนสละสิทธ์ิ ไม่สำมำรถเรียกร้องบริกำร
คืนได ้ไม่วำ่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 
 



 

 


