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เสน้ทาง : อบุลราชธาน ีมกุดาหาร นครพนม อดุรธาน ีหนองคาย  
 

  

 

 

 

 

 

สามพนัโบก ไหวพ้ระธาตพุนม บวงสรวงพญานาคปา่ค าชะโนด ทะเลบวัแดง  
New Normal ทัวรข์นาดเลก็ เดนิทางไดต้ัง้แต ่6 ทา่น ขึน้ไป 

ที่พกัด ีอาหารอรอ่ย มาตรฐานแกรนดท์ัวร ์
ก ำหนดกำรเดนิทำง   พฤศจิกำยน 2563 – มกรำคม 2564        

    

 
05.45 น.  คณะเดินทางพร้อมกนัท่ี จุดนดัพบ ....     
06.00 น. โดยรถตู้ปรับอากาศ  เดินทางสู ่ 

สู ่อ.โขงเจียม  จังหวดัอุบลรำชธำนี ( ระยะทาง 683 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 ชัว่โมง ) เมืองใหญ่
ริมฝ่ังแม่น า้มลูท่ีมีประวติัศาสตร์ท่ียาวนานมากวา่ 200 ปี  

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

วันแรก       1  
                กรุงเทพฯ –  อ. โขงเจียม จ.อุบลรำชธำนี   
 

ตามรอยพญานาค 
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น าทา่นเดินทางตอ่ ถึงอ าเภอโขงเจียม ตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกสดุของประเทศไทย โดยมีช่ือเดิมวา่ อ าเภอบ้าน
ดา่น นบัเป็น 1 ใน 5 อ าเภอของจงัหวดัท่ีมีแม่น า้โขงไหลผา่น 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร 
พกั อ. โขงเจียม  โรงแรมอารยา รีสอร์ท โขงเจียม ริเวอร์ไซด ระดบั 4ดาว หรือระดบัเทียบเทา่ 

 
 

 
 เช้า   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  

ชมเสำเฉลียง (ระยะทาง 18 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 
20 นาที ) มีลกัษณะหินตัง้ซ้อนกนัโดยธรรมชาติ มีลกัษณะ
คล้ายดอกเห็ดเรียงรายอยูม่ากมายซึง่หินดงักลา่วจะปรากฏ
เห็นซากเปลอืกหอย กรวด ทราย อยูใ่นแ  ผน่ดินขนาดใหญ่  
โดยประกอบจากหินทรายสองชุดคือหินทรายยคุครีเต
เชียส ชัน้บน (ซึง่แข็งกวา่) และหินทรายยคุจูแรสซิก ชัน้ลา่ง 
(ซึง่อ่อนกวา่) ถกูกระท าโดยน า้และลมเป็นเวลายาวนานกวา่
ร้อยล้านปี จนเกิด "กระบวนการต้านทานทางธรรมชาติ" ซึ่ง
เป็นแรงกดทบั และแรงธรรมชาติอ่ืน ๆ ท าให้เม็ดทรายในเนือ้
หินเช่ือมประสานกนัแนน่ขึน้ สง่ผลให้สามารถรักษารูปร่างได้
ถึงปัจจุบนันี ้สว่นช่ือ เสาเฉลยีง แผลงมาจากค าวา่ "สะเลยีง" 
ซึง่แปลวา่เสาหิน  จากนัน้ชม อุทยำนแห่งชำตผิำแต้ม  ชม 
หมู่ภำพเขียนสียุคก่อนประวัติศำตร์อำยุกว่ำ 3,000 ปี 
Unseen In Thailand ซึง่มี 4 กลุม่ภาพเขียน มีไม่ต ่ากวา่ 300
ภาพ ซึง่เป็นจ านวนภาพเขียนสโีบราณท่ีมากท่ีสดุเทา่ท่ีเคย
ค้นพบในประเทศไทย  
จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่อ.โพธ์ิไทร (ระยะทาง 68 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง ) 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
ชมความงดงามท่ีธรรมชาติรังสรรค์ สำมพันโบก    เป็นแก่งหินหรือกุมภลกัษณ์ท่ีอยู่ใต้ล าน า้โขง ในอ าเภอ
โพธ์ิไทร จงัหวดัอุบลราชธานี เกิดจากแรงน า้วนกัดเซาะ กลายเป็นแอ่งมากกวา่ 3,000 แอ่ง และจะปรากฏ
ให้เห็นในช่วงฤดูแล้งท่ีน า้แห้งขอดแก่งหินดงักลา่วก็จะโผล่พ้นน า้คล้ายภูเขากลางล าน า้โขง จนชาวบ้าน
เรียกวา่ แกรนแคนยอนน า้โขง ซึง่จะปรากฏการณ์นีจ้ะเกิดขึน้ตัง้แตป่ระมาณเดือนตลุาคม - พฤษภาคม ซึ่ง
หลงัจากนัน้จะมีน า้หลากมาทว่มโบกเหลา่นัน้จมหายไปอยูใ่ต้แม่น า้ 
 

วันที่สอง       2 
                   เสำเฉลียง – อุทยำนแห่งชำตผิำแต้ม –อ.โพธ์ิไทร  – สำมพันโบก – หำดชมดำว    
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
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จากนัน้อีกสถานท่ีไม่ไกลกนัน าทา่นสู ่ หำดชมดำว หรือ แก่งชมดาว อยูใ่นบริเวณหมู่บ้านโนนตาล อ าเภอ
นาตาล อุบลราชธานี เป็นแนวหาดหิน แก่งหิน อนักว้างใหญ่และยาวมากหลายร้อยเมตร  ซึง่การเกิดของหิน
รูปพรรณสณัฐานประหลาด เช่นเดียว กบัสามพนัโบก ซึง่ในช่วงฤดนู า้หลากแก่งหินเหลา่นีจ้ะจมอยูใ่ต้แม่น า้
โขงและด้วยแรงน า้วนกัดเซาะ ท าให้แก่งหินกลายเป็นแอ่งเลก็ใหญ่ จ านวนมาก เกิดเป็นประตมิากรรมหิน
ธรรมชาติรูปร่างแปลกตาชวนให้จินตนาการ  หาดชมดาวมีลกัษณะคล้ายกบัสามพนัโบกแต ่ มีพืน้ท่ี กว้าง
กวา่ รวมถึงมีริว้ลายหินและรูปทรงแปลกๆให้เห็นชมเยอะกวา่ 
 
 
 
 
 
 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร  
พกั อ.เขมราฐ โรงแรม แลโขง ริเวอร์ รีสอร์ท หรือระดบัเทียบเทา่ 

 
 
 
เช้า   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  

น าทา่นเดินทางสู ่จังหวัดมุกดำหำร เมืองสวยริมฝ่ังโขง ประตสููอิ่นโดจีน  ( ระยะทาง  84
กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20ชัว่โมง ) ชมวดัภมูโนรมย์  หรือ วดัรอยพระพทุธบาท
ภมูโนรมย์  อีกหนึง่แลนด์มาร์คของมกุดาหาร  ตัง้อยูห่า่งจากตวัเมืองประมาณ 5 
กิโลเมตร เป็นสถานท่ีสวยงามอีกแหง่หนึง่ตัง้อยูบ่นยอดเขา ท่ีสามารมองเห็นทิวทศัน์ของ
จงัหวดัมกุดาหาร แม่น า้โขงและแขวงสะหวนันะเขต สปป.ลาว ภายในวดัมีรูปปัน้
พญานาคขนาดใหญ่สวยงามอลงัการ นอกจากนีภ้ายในบริเวณวดัมีรอยพระพทุธบาท
จ าลอง พระเจ้าใหญ่แก้วมกุดาศรีไตรรัตน์ ให้ได้สกัการะขอพร 

วันที่สำม        3 
                    อ.เขมรำฐ – จ.มุกดำหำร – วัดภมูโนรมย์ – แก่งกะเบำ – จ.นครพนม – พระธำตุพนม  
                   – พระธำตุเรณูนคร – พระธำตุมรุกฃนคร 
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จากนัน้แวะถ่ายรูปท่ี แก่งกะเบำ ตัง้อยูใ่น เขตบ้านนาแกน้อย อ.
หว้านใหญ่ เป็นแห  ลง่ทอ่งเท่ียวพกัผอ่นหยอ่นใจมีทศันียภาพท่ี
สวยงาม มองเห็นวิวล าน า้โขงทอดยาวซึง่เป็นพรมแดนกัน้ร  ะหว ่ 
างประเทศไทยและเมืองไชยบุรี สปป.ลาว อากาศปลอดโปร่ง มีลม
พดัตลอดเวลา ในพืน้ท่ีของแก่งกะเบายงัมีแลนด์มาร์คท่ีโดด
เดน่  คือ รูปปัน้พญานาคหินอ่อน ล าตวัสขีาวหนัหน้าไปทางล าน า้
โขงมีความงดงามและสงา่งาม  

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย เดินทางสูจ่ังหวัดนครพนม ( จากแก่งกะเบาระยะทาง 17 กม. ใช้

เวลา เ ดินทางประมาณ  30นา ที   )  จั งหวัด ท่ี มีบันทึกทาง
ประวัติศาสตร์มาแต่โบราณกาล ในฐานะเมืองเก่าเคียงคู่อยู่กับ
อาณาจักรศรีโคตรบูร  น าท่านนมัสการ พระธำตุพนม ณ วดัพระ
ธาตุพนมวรมหาวิหาร  เป็นพระธาตปุระจ าปีเกิดของปีวอกและผู้ ท่ี
เกิดวนัอาทิตย์   พระธาตุพนมไม่เพียงแต่เป็นศูนย์รวมจิตใจของ
ชาวนครพนมเท่านัน้ยังเป็นท่ี เคารพของ ชาวไทยภาคอ่ืน ๆ และ
ชาวลาวอีกด้วย ว่ากันว่าถ้าใครได้มานมัสการพระธาตุครบ 7 ครัง้ 
จะถือว่าเป็น “ลูกพระธาตุ” เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและจะมีความ
เจริญรุ่งเรือง หรือแม้แต่การได้มากราบพระธาตุพนม 1 ครัง้ ก็ถือ 
เป็นมงคลแก่ชีวิตแล้ว  จากนัน้น าท่านนมัสการ  พระธำตุเรณู
นคร อีกหนึง่พระธาตศุกัด์ิสทิธ์ิขึน้ช่ือของ  นครพนม   พระธาตเุรณู
นคร ประดิษฐานอยู่วดัพระธาตุเรณู  องค์พระธาตุมีสีชมพูงดงาม
โดดเด่น  เป็นพระธาตุประจ าวนัจันทร์เช่ือกันว่าผู้ ท่ีไปนมัสการจะ
ได้รับอานิสงส์ ส่งผลให้มีวรรณะงดงาม ผุดผ่องดังแสงจันทร์ 
นอกจากนีภ้าย ในโบสถ์ยังประดิษฐานพระองค์แสน  เป็น
พระพทุธรูปทองค าศิลปะแบบลาวปางสมาธิ พระคูบ้่านของอ าเภอ
เรณูนคร มีพทุธ ลกัษณะสวยงามมาก  จากนัน้น าทา่นสู ่ พระธำตุมรุกขนคร ประดิษฐาน ณ วดัมรุกขนคร 
อ าเภอธาตพุนม ธาตุประจ าวนัพธุกลางคืน สร้างขึน้เม่ือปี พ.ศ. 2536 เน่ืองในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี องค์พระธาตกุ่ออิฐถือปนูเป็นผงัสี่เหลีย่ม ลกัษณะ
คล้ายพระธาตุพนม แต่มีขนาดเล็กกว่า และสูงประมาณ 40 เมตร เช่ือกันว่าผู้ ท่ีไปนมัสการพระธาตุ จะ
ได้รับอานิสงส์สง่ผลให้เกิดความดีความชอบ เพิ่มความรัก ความสามคัคี 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร  
พกันครพนม โรงแรม เดอะริเวอร์ ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่ 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1


5 
 

 
 

เช้า   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
น าทา่นเดินทางสู ่ จังหวัดสกลนคร ( ระยะทาง 110 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2ชัว่โมง ) ชม วัดถ ำ้ผำ
แด่น ภายในวดัเต็มไปด้วยงานประติมากรรมแกะสลกัหิน
ทรายประติมากรรมหินทรายขนาดใหญ่ถกูแกะสลกัเป็น
เร่ืองราวตา่งๆ  เช่น ภาพแกะสลกัหินทรายพระพทุธสหี
ไสยาสน์ ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 19 เมตร เป็นท่ีกราบไหว้
สกัการะบูชาของผู้มาเยือน ประดิษฐาน ทา่มกลาง
ธรรมชาติท่ีร่มร่ืน ด้านบนเป็นท่ีตัง้ของหินสทีอง ท่ีสามาถม
องเห็นมาแตไ่กล เปรียบเสมือนเขาพระสเุมรุ ตามคติใน
ศาสนาพราหมณ์และพระพทุธศาสนา คือภเูขาท่ีเป็นหลกั
ของโลก ตัง้อยูจุ่ดศนูย์กลางของโลกหรือจกัรวาล พร้อม
แกะสลกัหิน สือ่ถึงรูปตา่งๆ เป็นท่ีอยูข่องสิง่มีวิญญาณใน
ภพและภมิูตา่งๆ นบัแตส่ตัว์นรก สตัว์เดรัจฉาน ไปถึงมนษุย์
นาค ครุฑ ยกัษ์มาร และเทวดา โดยมีปลาอานนท์หนนุอยู่ 
รอบๆ เขาพระสเุมรุ  

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นเดินทางสู ่ อ. บ้ำนคุง จังหวัดอุดรธำนี  ( ระยะทาง 139 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง ) 
เป็นจงัหวดัใหญ่ท่ีเป็นศูนย์กลางการคมนาคมและการทอ่งเท่ียวของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศ
ไทย ความส าคญัอยา่งยิ่งในทางประวติัศาสตร์ เน่ืองจากเป็นท่ีตัง้ของแหลง่อารยธรรมบ้านเชียง ซึง่เป็น
ร่องรอยของอารยธรรมมนษุย์ท่ีเก่าแก่ท่ีสดุแหง่หนึง่ของโลก นอกจากนีอุ้ดรธานียงัมีแหลง่ท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติหลายแหง่ มีการท าหตัถกรรมที่นา่สนใจตา่งๆ เช่น ผ้าขิด ชุมชนพืน้บ้านมีวิถีชีวิตท่ีเรียบงา่ยมีเสนห์่
ตามแบบฉบบัชมุชนไทยอีสาน  
ชม    วัดศิริสุทโธ หรือ วัดป่ำค ำชะโนด  พร้อมร่วมพิธี
บวงสรวงพญานาคปู่ ศรีสุทโธและย่าศรีปทุม   มา อีกหนึ่ง
สถานท่ีท่องเท่ียวศักด์ิสิทธ์ ท่ีตัง้อยู่อ าเภอบ้านดุง จังหวัด
อุดรธานี สถานท่ีแห่งนีน้อกจากเป็นสถานท่ีเลื่อมใสศรัทธาของ
ชาวบ้านในจังหวัดอุดรธานีและใกล้เคียงแล้ว หากแต่ยังเป็น
สถานท่ีท่ีเต็มไปด้วยการเลา่ขานต านานลีล้บัอันโดง่ดงั ท่ีเช่ือกัน
ว่าเป็นดินแดนของพญานาค ผืนป่าลอยน า้ หรือความเช่ือ
เก่ียวกับเมืองบาดาล "บ่อน า้ศกัด์ิสิทธ์ิ" หรือ "บ่อค าชะโนด" ท่ีตัง้อยู่กลางเกาะ มีลกัษณะเป็นน า้ใต้ดินพุ่ง

วันที่ ส่ี          4 
                    จ.นครพนม – จ.สกลนคร – วัดถ ำ้ผำแด่น  – อ.บ้ำนคุง จ.อุดรธำนี  – ค ำชะโนด 
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ไหลอยู่ตลอดเวลา และไม่เคยลดแห้งลงเลย ระดบัน า้อยูแ่คไ่หน ก็จะอยู่ระดบันัน้ไม่เปลีย่น (มีความเช่ือกัน
วา่เป็นประตเูช่ือมไปสูเ่มืองบาดาล ท่ีอยูอ่าศยัของพญาศรีสทุโธนาคราช)  
น าทา่นเดินสู ่จังหวัดหนองคำย  ( ระยะทาง 90 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง )  

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร  
พกัอุดรธานี โรงแรม ดิ เอท อุดรธานี ระดบั 4ดาว หรือเทียบเทา่ 

 
 
 

 
เช้า   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  

จากนัน้น าทา่นลงเรือ ชมทะเลบัวแดง ตัง้อยูใ่นแหลง่น า้ธรรมชาติหนองหาน อ าเภอกมุภวาปี มีพืน้ท่ี
ประมาณ 22,500 ไร่ ประกอบด้วยพนัธ์ุปลา พนัธ์ุนก และพืชน า้จ านวนมาก โดยสามารถเยี่ยมชมทะเลบวั
แดงได้ในช่วงเดือน ธันวาคม – กมุภาพนัธ์ ของทกุปี และด้วยความงดงามของดอกบวัท่ีบานสะพร่ังและ
สวยงามตามธรรมชาติ ท าให้ทะเลบวัแดงได้ถกูยกเป็น 1 ใน 15 ทะเลสาบท่ีแปลกท่ีสดุในโลก 

 
 
 

น าทา่นเดินทางสู ่อ าเภอนายงู ( ระยะทาง 157กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง ) 
เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ชม วัดป่ำภูก้อน ตัง้อยู่ใน ตัง้อยูใ่นเขตป่าสงวนแหง่ชาติป่านา
ยูงและป่าน า้โสม ท้องท่ีบ้านนาค า ต าบลบ้านก้อง อันเป็น
รอยต่อแผ่นดิน 3 จังหวัด คือ อุดรธานี เลย และหนองคาย 
เกิดขึ น้จากพุทธบริษัท  ท่ีตระหนักถึ งคุณประโยชน์ของ
ธรรมชาติและป่าต้นน า้ล าธาร ซึง่ก าลงัถกูท าลาย และเพื่อตาม
รอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ในการรักษา
ความสมบูรณ์ของป่าไม้ต้นน า้ล าธาร สตัว์ป่า และพรรณไม้
นานาพันธ์ุ มีพระวิหารขนาดใหญ่ ภายในประดิษฐานองค์
พระพุทธรูปหินอ่อนขาวปางปรินิพพาน สถาปัตยกรรมการ
ออกแบบลกัษณะศิลปกรรมไทยแบบรัตนโกสนิทร์ประยกุต์ 

วันที่ห้ำ           5 
                    ทะเลบัวแดง – วัดป่ำภกู้อน – จ.หนองคำย –วัดผำตำกเสือ้ Sky walk ( อ.สังคม จ.หนองคำย)      
                    –   ตลำดท่ำเสด็จ                       
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น าท่านเดินสู ่ต าบลผาตัง้ อ าเถอสงัคม ตัง้อยู่ในเขตจงัหวดัหนองคาย  ( ระยะทาง 53 กม. ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชัว่โมง ) 
ชม     วัดผำตำกเสือ้ เป็นวดัท่ีมีทิวทศัน์สวยงามมาก มองจากบนผาลงมามองเห็นความเป็นอยู่ของชาว
ไทยลาว ภายในวดัมีธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ สามารถเดินเลาะ ตามหน้าผาเพื่อชม ธรรมชาติและ ทิวทศัน์ท่ี
สวยงามได้ ในอ าเภอสงัคมนัน้มีแหลง่ทอ่งเท่ียวมากกว่าท่ีอ่ืน เป็นสถานท่ีปฏิบติัธรรมแล้วยงัเป็นท่ีจุดชมวิว
ท่ีสวยงามอีกด้วย ไฮไลท์ของท่ีนีคื้อ  Skywalk มองเห็นแม่น า้โขงกัน้อยูเ่บือ้งลา่งกัน้ระหวา่งประเทศไทยและ
ลาว เป็นพืน้กระจกท่ียื่นออกมาจากหน้าผา ให้นกัทอ่งเท่ียวได้เดินออกไปสมัผสักบับรรยากาศบนกระจกใส
แบบต่ืนเต้น หากไปช่วงหน้าหนาวท่ีผาแหง่นีเ้ป็นอีกจุดหนึง่มีทะเลหมอกด้วย วิวจะพบกบัเขาต่างๆท่ีเกิดขึน้
สลบัซบัซ้อนและมีแม่น า้โขง 
 
 
 
 
 
เดินทางสู ่อ.เมือง จังหวัดหนองคาย  ( ระยะทาง 77 กม. ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง ) 
จากนัน้ อิสระให้ทา่นได้ช้อปปิง้ ตลำดท่ำเสดจ็ แหลง่ซือ้-ขาย
ผลติภณัฑ์ชุมชนจงัหวดัหนองคายติดริมแม่น า้โขง มี
ผลติภณัฑ์ให้เลอืกซือ้มากมาย อาทิเช่น อาหารพืน้เมือง สนิค้า 
OTOP ของดีประจ าจงัหวดั ของท่ีระลกึ และของเคร่ืองใช้ตา่งๆ 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร  
พกัหนองคาย โรงแรมอมนัตา ระดบั 4ดาว หรือเทียบเทา่ 

 
 
 
เช้า   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  
 น าทา่นกลบั กรุงเทพเดินทางสู ่จังหวัดอุดรธำนี  ( ระยะทาง 624กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 ชัว่โมง )  
  อิสระพกัผอ่น ระหวา่งทางแวะรับประมานอาการกลางวนั 
เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
เย็น    ถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

 
 

วันที่หก           2563 
                    จ.หนองคำย – กรุงเทพฯ 
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อัตรำค่ำบริกำร    
   

ก ำหนดกำรเดินทำง 6 ท่ำน/ รถตู้  

(พัก2ท่ำน/ห้อง) 

8ท่ำน/ รถตู้ 

(พัก2ท่ำน/ห้อง) 

พักเดี่ยว 

พ.ย.2563-ม.ค.2564  16,800 บำท 15,900 บำท 5,800 บำท 

 
ค่ำบริกำรนีร้วม  คา่รถตู้ทศันาจร  

  คา่ท่ีพกัโรงแรม 5 คืน 
  คา่อาหารตามระบุในรายการ   
  คา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวตามรายการท่ีระบุ   
  คา่ประกนัอุบติัเหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 
  คา่มคัคเุทศก์อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

ค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม    คา่ใช้จา่ยสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น.     
   คา่ทิปไกด์และคนขบัรถท้องถ่ิน  600 บาท/ทา่น           
   คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัทอ่งเท่ียว   ( ถ้ามี ) 
   คา่เข้าสถานท่ีทอ่งเท่ียวส าหรับชาวตา่งชาติ 

เงื่อนไขกำรให้บริกำร 
ในการจองครัง้แรก มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท พร้อมส าเนาบตัรประชาชน 

สว่นท่ีเหลอืช าระก่อนเดินทาง 21 วนั  
หมำยเหตุ 
1. จ านวนผู้ เดินทางขัน้ต ่าผู้ใหญ่ 6 ทา่นขึน้ไป/คนั  ราคา และรายการอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ
ควบคมุของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูท าร้าย, สญูหายจาก
การโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตท่ีุเกิดจากความประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง, ความลา่ช้า หรือจากอุบติัเหตตุา่งๆ 

3. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสทิธ์ิการ
จดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
4 ขอสงวนสิทธ์ิคืนเงิน กรณีใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้ เพราะ
คา่ใช้จ่ายทกุอยา่ง ทางบริษัทฯได้ช าระคา่ใช้จ่ายให้ตวัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 

5. เม่ือทา่นตกลงช าระเงินไม่วา่ทัง้หมดหรือบางสว่นกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลง
ตา่งๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 

 


