
                 

 

รหัสโปรแกรม : 23436 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งท่ีสอบถาม) 

 

 
 

 



ก าหนดการเดินทาง  :  14-16 ต.ค. 65 
 

วันศุกร์ที่ 14 ต.ค. 65  (1) สนามบินดอนเมือง – นครพนม – พระธาตุพนม – ลานพญาศรีสัตตนาคราช –  

         ศาลปู่อือลือนาคราช – เกาะดอนโพธิ์ – หินสามวาฬ 

05.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 อาคารผู้โดยสารขาออก ภายในประเทศ สายการบินนกแอร์ (DD) 
เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระก่อนออกเดินทาง  

07.40 น. เหินฟ้าสู่  จังหวัดนครพนม โดยสายการบิน นกแอร์ เที่ ยวบินที่  DD380 (ใช้ระยะเวลาเดินทาง
โดยประมาณ 1.20 ชั่วโมง)  

09.00 น. เดินทางถึง สนามบินนครพนม หลังจากรับกระเป๋าเดินทางเรียบร้อยแล้ว  
 น าท่านไปสักการะ พระธาตุพนม ศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์แห่งอีสาน พระบรมธาตุที่แสดงถึงความ

เจริญรุ่งเรืองทางพุทธศาสนาของนครพนมมาแต่โบราณกาล พระธาตุพนมเป็นพระธาตุประจ าปีเกิดแห่งเดียว
บนแผ่นดินที่ราบสูง และยังเป็นพระธาตุประจ าวันเกิดของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์  ต่อไปยัง ลานพญาศรีสัตต
นาคราช แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ จ.นครพนม ประดิษฐานบน ริมฝั่งแม่น้ าโขง บนลานศรีสัตตนาคราช หน้า
ส านักงานป่าไม้  

 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (ม้ือที่1) 
บ่าย  หลังจากนั้นเดินทางสู่ บึงโขงหลง ขอพรศาลปู่อือลือนาคราช ต านานปู่อือลือที่ข้องเกี่ยวกับบึงโขงหลงนั้น 

เชื่อว่าเกิดจากการล่มเมืองของพญานาค เกิดจากความรักที่ไม่สมหวังระหว่างพญานาคกับมนุษย์ ท าให้เมืองที่
เจริญรุ่งเรืองล่มสลาย ต่อไปล่องเรือบึงโขงหลงไหว้ขอพรปู่อือลือ วังปู่เจ้าอือลือนาคราช ณ เกาะดอนโพธิ์ น า
ท่านต่อไปยัง วัดห้วยหินแหบ มีหินก้อนนี้มีลักษณะที่คล้ายคลึงกับพญางูใหญ่เล่นน้ า ในบึงน้ ากลางหุบเขา 
เป็นสถานที่ที่ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากนัก ชมพระอาทิตย์ตก ณ จุดชมวิวหินสามวาฬ โดยรถของชาวบ้าน
ท้องถิ่น หินสามวาฬมีลักษณะเป็นหินขนาดใหญ่ติดหน้าผาสูงแยกตัวเป็น 3 ก้อน หินสามก้อนนี้จะดูคล้ายกับ
ฝูงครอบครัววาฬ ที่ประกอบด้วยพ่อวาฬ แม่วาฬ และลูกวาฬ ซึ่งเรียกตามขนาดของหินแต่ละก้อน พร้อมน า
ท่านชมพระอาทิตย์ขึ้น จากนั้น คณะเดินทางสู่ก าแพงภูสิงห์ ให้ท่านกราบนมัสการ หลวงพ่อพระสิงห์ สิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ของภูสิงห์ ณ ลานสิงห์หมอบ ซึ่งมีก้อนหินลักษณะคล้ายสิงห์ก าลังหมอบอยู่ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ า             บริการอาหารค่ า ณ ร้านอาหาร (ม้ือที่2) 

  พักค้างคืน ณ โรงแรม THE ONE บึงกาฬหรือระดับเทียบเท่า  

วันเสาร์ที่ 15 ต.ค. 65 (2) วัดห้วยหินแหบ – วัดอาฮงศิลาวาส – วัดโพธิ์ชัย- อุดรธานี - วัดป่าภูก้อน  -  
     ท้าวเวสสุวรรณ อุดรธานี  

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 3)  

08.00 น. หลังจากนั้นเดินทางสู่จังหวัดหนองคาย (ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 2.30 ชั่วโมง) ไปยัง สะดือแม่น้ า

โขง แก่งอาฮง ณ วัดอาฮงศิลาวาส จุดชม สะดือแม่น้ าโขง”ถือว่าเป็นจุดที่แม่น้ าโขงมีความลึกที่สุดไม่สามารถ

วัดความลึกได้ กระแสน้ าไหลเชี่ยวมากในฤดูน้ าหลากและมีกระแสน้ าไหลวนเป็นรูปกรวยขนาดใหญ่ ชาวบ้าน

เชื่อกันว่าเป็น “สะดือแม่น้ าโขง” มีความกว้างประมาณ 300 เมตร ในวันขึ้น 15 ค่ าเดือน 11 จะมี

นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคเป็นจ านวนมาก หลังจากนั้นไปยัง วัดโพธิ์ชัย (พระ

อารามหลวง) จากเดิมชื่อวัดผีผิว”เนื่องจากวัดนี้เคยใช้เป็นที่เผาผีหรือเผาศพ ปัจจุบันเป็นสถานที่ประดิษฐาน 

หลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปขัดสมาธิราบปางมารวิชัย ที่หล่อด้วยทองสุกอันเป็นเนื้อทองค าถึง 92% ซึ่งมี

พระพุทธลักษณะอันงดงามอย่างมาก ต่อไปยังจังหวัดอุดรธานี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) 

 

 

 

 

 

  
  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (ม้ือที่ 4) 



บ่าย น าท่านเดินทางไปยัง วัดป่าภูก้อน ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ าโสม เป็นที่ที่เต็มไปด้วย

ธรรมชาติ มีต้นไม้ ล าธาร สัตว์ป่า และต้นไม้นานาชนิด วิหารของวัดป่าภูก้อน งดงาม ตระการตาแก่

นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ โดยพระวิหารมีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์สมัยรัตนโกสินทร์  

บริการอาหารค่ า ณ ร้านอาหาร (ม้ือที่5) 

น าท่านไปศาลหลักเมืองอุดรธานี ไหว้ขอพรท้าวเวสสุวรรณ (ท้าวเวสสุวัน)  8 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเมืองอุดรธานี 

ในต าราโบราณได้กล่าวไว้ว่าผู้ใดต้องการ ความเจริญในลาภยศ ทรัพย์สินเงินทอง อ านาจวาสนา สูงสุดทาง

มหาเศรษฐีมีทรัพย์ ลาภยศ สรรเสริญสุข ไหลมาไม่ขาดสาย และขจัด ภูตผีปีศาจ สิ่งอัปมงคลไม่กล้าเข้ามา

รบกวน และช่วยบันดาลโชคลาภโภคทรัพย์ให้แก่ผู้บูชา 

 

 

 

 

 

 

 

 พักค้างคืน ณ โรงแรม BELLE GRAND HOTEL ( ) หรือระดับเทียบเท่า 

วันอาทิตย์ที่ 16 ต.ค. 65 (3) เกาะค าชะโนด – บ่อเกลือบ้านดุง - ตลาดผ้านาข่า – สนามบินอุดรธานี – กรุงเทพฯ 

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 6) 

07.00 น. น าท่านเดินทางไปยัง เกาะค าชะโนด เชื่อกันว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และดินแดนลี้ลับ จุดเชื่อมต่อระหว่างเมือง

บาดาลและโลกมนุษย์ สถานที่แห่งนี้ปรากฏในต านานพื้นบ้านที่เชื่อกันว่าเป็นที่สิงสถิตของพญานาคราชปู่ ศรี

สุทโธ และองค์แม่ศรีปทุมมานาคราชเทวี และสิ่งลี้ลับต่างๆ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจรวมศรัทธาของคนในจังหวัด

อุดรธานีและอีสานตอนบน ค าชะโนดมีลักษณะเป็นเกาะลอยน้ า เม่ือเข้ามาถึงภายในพื้นที่ของค าชะโนด จะ

รู้สึกได้ถึงความร่มรื่น ร่มเย็น เพราะปกคลุมไปด้วยต้นชะโนดทั่วบริเวณ ให้ท่านได้กราบไหว้ศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธ

ขอโชค ขอพร ขอลาภ ตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 



เที่ยง          บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (ม้ือที่ 7) 

บ่าย ต่อไปยังบ่อเกลือบ้านดุง สปาธรรมชาติบ าบัด ด้วยน้ าร้อนจากธรรมชาติ พลังงานแสงอาทิตย์ในนาเกลือ เกลือ

สินเธาว์นั้นมีแร่ธาตุอยู่หลากหลายชนิดมีคุณสมบัติไม่ท าให้ผิวแห้ง ผิวชุ่มชื้นและโคลนสามารถน ามาพอกตัว

หมักตัว ให้ท่านแช่เท้าบรรเทาอาการปวดเม่ือยตามร่างกาย 

 

 

 

 

 

 

ช้อปปิ้งของฝากผ้า ณ ตลาดผ้านาข่า จ าหน่ายผ้าหม่ีขิดหรือผ้าไหมลายขิด ซึ่งแต่ละผืนผ่านการทอเก็บขิด 

ลวดลายของขิดแต่ละลายจะมีรูปแบบที่สวยงามและผลิตภัณฑ์จากผ้าขิด เช่น เสื้อ กางเกง กระโปรง 

ผ้าพันคอ หมอนอิงและสินค้าที่ระลึก จนได้เวลาอันควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินอุดรธานี 

17.30 น. เหินฟ้าสู่  สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน นกแอร์ เที่ยวบินที่  DD307 (ใช้ระยะเวลาเดินทาง

โดยประมาณ 1 ชั่วโมง )  

18.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ....พร้อมความประทับใจ  

หมายเหตุ   1. โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้ึน-ลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิเช่น  ไม่เที่ยวบาง
รายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายก่อน
เดินทางเรียบร้อยแล้ว 

 
อัตราค่าบริการ 

 
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 

ราคา/ท่าน 
 

9,990.- 
 

2,000.- 

 
 
 
 
 



อัตราค่าบริการนี้ รวม 

1. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับช้ันประหยัด สายการบินนกแอร์ (DD) 
2. ค่าพาหนะ รถตู้  VIP ปรับอากาศ  
3. ค่าโรงแรมท่ีพัก ตามระบุในรายการ ห้องละ 2 ท่าน 

ในกรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว2เตียง) เต็มทางบริษัทจะปรับเป็นห้อง DOUBLE BED (เตียงใหญ่1เตียง) 
แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือหากต้องการพักแบบ DOUBLE BED แต่ห้องของโรงแรมเต็มทางบริษัท
ขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเช่นกัน กรณีพักแบบ TRIPLEROOM 3 ท่าน1
ห้องท่านที่ 3 อาจเป็นการเสริมเตียงหรือSOFA BED หรือเสริมฟูกที่นอน แล้วแต่ทางโรงแรมนั้นๆ 

4. ค่ามัคคุเทศก์อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
5. ค่าบริการน้ าดื่ม ผ้าเย็น ขนมขบเคี้ยว เจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย ฯลฯ ระหว่างการเดินทาง 
6. ค่าประกันการเดินทาง ครอบคลุมถึงอาหารเป็นพิษ  
 • จ านวนเงินเอาประกันภัย  1,000,000 บาท 
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ  500,000  บาท 
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอาหารเป็นพิษ 100,000 บาท 
 

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่งนอกเหนือจากรายการ ค่ามินิบาร์ในห้อง   
          ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ 
2. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุในโปรแกรม 
3. ค่าอาหารส าหรับท่านที่ท่านเจ มังสวิรัติ และอาหารส าหรับมุสลิม 
4. ค่าทิปไกด์และคนขับท่านละ 300 บาท 
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 
กรณียกเลิก  
- แจ้งยกเลิกเดินทาง 30 วันล่วงหน้าก่อนการเดินทางหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง เช่นมัดจ าตั๋วเครื่องบินและค่าด าเนินการ (ถ้า

มี), ค่าโรงแรม โดยจะมีรายละเอียดแสดงให้แก่ลูกค้าได้รับทราบ  
- แจ้งยกเลิกเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% + ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง   
- แจ้งยกเลิกเดินทาง 0-14 วันก่อนการเดินทาง ยึดค่าทัวร์ 100% 
 
 
 
 
 



หากสนจองกรุณาติดต่อ 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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