
 
 
 

 

 

รหัสโปรแกรม : 21711 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

  



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

วนัแรก กรงุเทพฯ – อดุรธาน ี– วดัปา่ภกูอ้น – วดัผาตากเสือ้ – ถ้า้ดนิเพยีง 
04.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 

 
06.00 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรฯ ด้วยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ 

DD80 
07.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่ วัดป่า

ภูก้อน เป็นที่ประดิษฐานพุทธมณีอันยิ่งใหญ่ล้้าค่าซึ่งเกิดจากความด้าริของพุทธ
บริษัท ผู้ตระหนักถึงความส้าคัญของป่าไม้ธรรมชาติที่เหลือน้อยลงทุกวัน โดยมุ่ง
ด้าเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9ในการรักษาความ
สมบูรณ์ของป่าไม้ ล้าธาร ตลอดจนสัตว์ป่า และพรรณไม้ เพื่อให้เป็นมรดกแก่ 
ลูกหลานไทยคู่กับแผ่นดินไทย พร้อมทั้งเพื่อจรรโลงส่งเสริมพระบวรพุทธศาสนา 
ให้เจริญมั่งคงคู่แผ่นดินไทยตราบชั่วกาลนาน ชมพระพุทธรูปไสยาสน์  ปาง

สุดวิว ถิ่นอีสานเหนือ 
Code: 

EZDIA_199 



 
 
 

 

ปรินิพพาน ใหญ่ที่สุดในโลก แกะสลักด้วยหินอ่อนสีขาว (ไว้ท์คาร์ราร่า) ความยาว 
20 เมตร 

 

 
เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั (1) ณ ร้านอาหาร 
บ่าย หลังจากนั้นน้าท่านชม วัดผาตากเสื้อ สกายวอล์ควิวหลักล้าน วัดแห่งนี้ไม่ได้เป็น

แต่สถานที่ปฏิบัติธรรมเท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความงดงามตาม
ธรรมชาติ ภายในวัดท่านสามารถมองเห็นวิวของแม่น้้าโขงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง ด้วย 
Skywalk ริมหน้าผาเป็นทางเดินกระจกใสรูปวงกลมส้าหรับชมวิว 

 

  
 จากนั้นน้าท่านชมความ มหัศจรรย์ที่ธรรมชาติรังสรค์ ถ้้าดินเพียง เป็นสถานที่ที่มี

เรื่องเล่าและต้านานเกี่ยวกับเรื่องพญานาค  ภายในถ้้ามีน้้าชื้นอยู่ตลอดเวลาและมี
ลักษณะเป็นโพรงลอดผ่านเข้าไปได้ อีกทั้งยังมีจุดที่เชื่อมต่อกับล้าน้้าโขง  ชาวบ้าน
เชื่อว่าถ้้าแห่งนี้เคยเป็นสายทางที่พญานาคใช้เดินทางไปสู่เมืองบาดาล โดยภายใน
ถ้้ามีการติดไฟนีออนสีต่างๆ กระทบกับช่องและโพรงภายในถ้้ายิ่งท้าให้ดูมีความ
สวยงามและอัศจรรย์ยิ่งขึ้น   



 
 
 

 

 

 
 บรกิารอาหารกลางวนั (2) ณ ร้านอาหาร 

ค่้า จากนั้นน้าท่านเข้าที่พัก อมนัตรา โฮเทล อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 
วนัที่ 2 วัดพระธาตบุงัพวน – วัดโพธิ์ชยั – ศาลาแก้วกู ่– ตลาดทา่เสดจ็ – ลานพญานาค

คู ่– UD Town 
เช้า บรกิารอาหารเชา้ (3) ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 น้าท่านสู่ วัดพระธาตุบังพวน พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองหนองคาย  ตั้งอยู่ในอ้าเภอ
เมือง เป็นอีกหนึ่งสถานที่ห้ามพลาดเมื่อมาเที่ยวหนองคาย ต้องมากราบสักการะ
องค์พระธาตุบังพวนอันศักดิ์สิทธิ์ และที่ขาดไม่ได้ คือ ต้องกราบไหว้องค์พญานาค
มุจลินท์ ในบ่อน้้าศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเชื่อว่าหากขอพรใดๆก็จะประสบผลส้าเร็จตามที่ขอ 

 

 
 น้าท่านชม วัดโพธิ์ชยั ตั้งอยู่ในอ้าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ประดิษฐานหลวงพ่อ

พระใส พระพุทธรูปส้าคัญคู่เมืองหนองคาย  เป็นพระพุทธรูปขัดสมาธิราบ ปาง
มารวิชัยหล่อด้วยทองสีสุก เป็นพระพุทธรูปที่ชาวจังหวัดหนองคายนับถือว่า
ศักดิ์สิทธิ์มากและเป็นที่เคารพสักการะอย่างยิ่ง 



 
 
 

 

 

 
 พาท่านสู่ ศาลาแกว้กู ่อทุยานเทวาลยั หรือ วัดแขก เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีทั้งชาว

ไทยและชาวต่างชาติแวะเวียนมาเยี่ยมชม เต็มไปด้วยรูปปั้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดใหญ่ที่มีความแปลกตาจ้านวนรวมกว่า 200 องค์ โดยประกอบด้วย
พระพุทธรูป พระรูปของพระโพธิสัตว์ เทพเจ้าฮินดู บุคคลในคริสต์ศาสนา ความ
เชื่อพื้นบ้าน และตัวละครจากรามเกียรติ์ เป็นสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และงดงามดู
สวยงามตระการตามาก ของจังหวัดหนองคาย 

 

 
เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั (4) ณ ร้านอาหาร แดงเหนมเนือง 

 น้าท่านสู่ ตลาดท่าเสด็จ หรือ ตลาดอินโดจีน ตั้งอยู่ริมแม่น้้าโขง ในเขตเทศบาล
เมืองหนองคาย เป็นแหล่งรวมสินค้าเป็นแหล่งซื้อขายผลิตภัณฑ์จังหวัดหนองคาย 
เช่น อาหารพื้นเมือง สินค้าโอท๊อป ของที่ระลึก และของเครื่องใช้ต่างๆ โดยเฉพาะ
สินค้าที่เกี่ยวกับเด็ก ใกล้กันมี ลานพญานาคคู่ แลนด์มาร์คของเมืองหนองคาย 
ตั้งอยู่หน้าวัดล้าดวน เขตเทศบาลเมืองหนองคาย ติดกับตลาดท่าเสด็จ เป็นลา
วัฒนธรรมที่ใช้ในงานต่าง เป็นสถานที่เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจของชาว
หนองคาย เดินชมแสงอาทิตยสมเย็น และถายภาพสวยงามได้ตามอัธยาศัย 



 
 
 

 

 

  
 พาท่านไป UD Town เป็นศูนย์การค้าแบบเปิดเหมือน Community Mall มีร้านค้า

ต่างๆ เหมือนห้างใหญ่ๆ ที่เรียกว่าพลาซ่า แต่ก็มีพื้นที่ที่เป็นเหมือนตลาดนัดที่
เรียกว่าบาซ่า หรือ Night Bazaar ภายในศูนย์การค้าจะมีร้านของกินและร้านของ
ฝากมากมาย ท่านสามารถซื้อตามอัธยาศัย 

 

 
 อสิระอาหารค่า้ตามอธัยาศยั 

ค่้า จากนั้นน้าท่านเข้าที่พัก เจริญ โฮเตล อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 
วนัที่ 3 ปา่คา้ชะโนด – วัดปา่บา้นตาด – ตลาดผา้นาขา่ – กรงุเทพฯ 

เช้า บริการอาหารเช้า (5) ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 น้าท่านเดินทางเยี่ยมชม ป่าคา้ชะโนด หรอื เมอืงชะโนด หรอื วงันาคนิทรค์า้ชะโนด มี

พื้นที่ประมาณ 20 ไร ่ซึ่งมีน้้าล้อมรอบสภาพคล้ายเกาะ มีดงต้นปาล์มชนิดหนึ่ง
คล้ายต้นตาลผสมตน้มะพร้าวเรียกว่า ต้นชะโนด สมัยก่อนเรียกที่นี่ว่า "วัง
นาคินทรค้าชะโนด" เชื่อกันว่าบ่อน้้าศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่กลางดงเป็นประตูสู่เมืองบาดาล
เป็นที่อยู่อาศัยของพญาสุทโธนาค ที่แปลกคือในดงชะโนดมีน้้าซับน้้าซึมอยู่
ตลอดเวลา แต่ไม่เคยมีน้้าท่วม 



 
 
 

 

 

 
 พาท่านชม วัดป่าบา้นตาด หรือชื่อทางการวา่ วัดเกษรศีลคุณ เคยเป็นที่พ้านักของ

พระอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปันโน พระอาจารย์วิปัสสนาสายพระอาจารย์มั่น ภู
ริทัตโต เป็นที่เคารพศรัทธาเลื่อมใสชองพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป และวัดนี้เหมาะ
ส้าหรับผู้ที่ต้องการไปปฏิบัติธรรม ภายในวัดมีศาลาการเปรียญซึ่งเป็นศาลาไม้
หลังใหญ่ เดิมทีเป็นศาลาชั้นเดียวยกพื้นเตี้ย แต่ภายหลังถูกยกให้สูงขึ้น 2 ชั้น เพื่อ
จะใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น ด้านบนศาลานั้น ให้เป็นที่ประดิษฐาน ของพระพุทธรูปองค์
ใหญ่ที่เป็นพระประธานของวัด ใช้เป็นที่แสดงธรรมอบรมแก่พระภิกษุสามเณรในวัด 
ตลอดจนเป็นที่ประชุมท้าสังฆกรรมร่วมกัน 

 

 
เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั (6) ณ ร้านอาหาร 
บ่าย น้าท่านไป ตลาดผา้นาขา่ ศูนย์รวมสินค้าของฝาก ของที่ระลึกจากผ้าหลากชนิด 

เช่น ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าขิด ผลิตและย้อมสีจากธรรมชาติ ถูกออกแบบและตัดเย็บ
โดยฝีมือชาวบ้านมรีวดลายที่เป็นเอกลักษญณ์ มีให้ท่านได้เลือกซื้อมากมายทั้ง 
เสื้อผ้า กางเกง ชุดส้าเร็จรูป ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคนหรือแม้แต่ผ้าเมตรก็มีจ้าหน่าย 
ที่นี่มีร้านค้ากว่า 100 ร้านค้า ถือเป็นการรวมกลุ่มของผู้ผลิตในชุมชนที่ใหญ่มาก
ของจังหวัดหนองคาย และถือเป็นแหล่งชอ็ปปิ้งสินค้าจากผ้าที่ครบวงจรที่ใหญ่สุด
ในภาคอีสาน 



 
 
 

 

 

   
 สมควรแก่เวลา น้าพาทุกท่านกลับเข้าสู่ สนามบินอุดรฯ 
19.00 น. เหินฟ้ากลับสู่ กรงุเทพฯ  โดยสายการบนินกแอร์   เที่ยวบิน DD313 
20.00 น. เดินทางถึงทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

 
-------------------------------------------------------------------- 

 
 

อัตราค่าบริการ ราคา  
ผู้ใหญ่พักห้องละ 2-3 ท่าน ราคาท่านละ 11,900.- 
เด็กอาย ุ3 – 10  ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ(ไม่มี
เตียงเสริม) 

9,500.- 
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,800.- 

หมายเหตุ - รายการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยจะค้านึงถึงประโยชน์ของท่านเป็น
ส้าคัญ 

                                - ขึ้นอยู่กับนโยบายของสถานที่เที่ยว หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
อตัราคา่บรกิารนี้รวม 
    ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบนินกแอร์ พรอ้มน้า้หนกักระเปา๋ 15 กก. 
    ค่าพาหนะเดินทางตามโปรแกรม  
 ค่าอาหาร (6 มื้อ)  
 ค่าเข้าชม 
 ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ ที่คอยอ้านวยความสะดวกทุก
ท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 
1,000,000 บาท(หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 
50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาทตามเงื่อนไข
ของกรมธรรม์ 



 
 
 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้ม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องด่ืม – 
ค่าซักรีดค่า - โทรศัพท์ เป็นต้น 
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถ้ามีการเรียกเก็บ) 
 ค่า Vat7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 
เงือ่นไขการชา้ระเงนิ :  
     1. ส้าหรับการจองกรุณาช้าระมัดจ้า ท่านละ 5,000 บาท 

2. กรุณาช้าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนออกเดินทาง 
 

สิง่ทีค่วรนา้ไปด้วย   ยาประจ้าตัว, กล้องถ่ายรูป, อุปกรณ์กันแดด, ร่มพับ, ชุด
สุภาพส้าหรับเข้าวัด, รองเท้าที่สวมใส่สบาย 

 
การยกเลกิและคนืคา่ทวัร์: 

1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจ้า
ท่านละ 5,000 บาท 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่า
ทัวร์ทั้งหมด 

3. กรุ๊ปทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวันหยดุจะไมม่กีารคนืเงนิมดัจา้ หรอืคา่ทวัร์
ทัง้หมด ไม่วา่ยกเลกิด้วยกรณใีดๆ 

4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใด
รายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้อง
ค่าบริการและเงินมัดจ้าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 
หมายเหตุ :  

1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจ้านวน  6  ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสาร
ไม่ครบจ้านวนดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือ
เลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบิน
มีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง 



 
 
 

 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
อันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 

4. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะ
อากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะ
ค้านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นส้าคัญที่สุด 

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, 
การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจาก
ความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาท
ของนักท่องเที่ยวเอง 

7. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่
ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถน้ามาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้ 

8. เมื่อท่านตกลงช้าระเงินมัดจ้าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทาง
บริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
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