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อุดรธาน ีหนองคาย 4วัน2คืน 

 

  

 

 

บวงสรวงพญานาคปา่ค าชะโนด   ทะเลบวัแดง 1 ปมีคีรัง้ 
New Normal ทัวรข์นาดเลก็ เดนิทางไดท้กุวันตัง้แต ่6 ทา่น ขึน้ไป 

ที่พกัด ีอาหารอรอ่ย มาตรฐานแกรนดท์ัวร ์
ก ำหนดกำรเดนิทำง   ธันวำคม 2563 – มกรำคม 2564        

    

 
21.00 น.  คณะเดินทางพร้อมกนัท่ี จุดนดัพบ ....     
 โดยรถตู้ปรับอากาศ  เดินทางสู ่ จังหวัดอุดรธำนี  ( ระยะทาง 570 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8.30 

ชัว่โมง ) เป็นจงัหวดัใหญ่ท่ีเป็นศนูย์กลางการคมนาคมและการทอ่งเท่ียวของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย ความส าคญัอยา่งยิ่งในทางประวติัศาสตร์ เน่ืองจากเป็นท่ีตัง้ของแหลง่อารยธรรมบ้านเชียง ซึง่
เป็นร่องรอยของอารยธรรมมนษุย์ท่ีเก่าแก่ท่ีสดุแหง่หนึง่ของโลก นอกจากนีอุ้ดรธานียงัมีแหลง่ทอ่งเท่ียวทาง
ธรรมชาติหลายแหง่ มีการท าหตัถกรรมที่นา่สนใจตา่งๆ เช่น ผ้าขิด ชมุชนพืน้บ้านมีวิถีชีวิตท่ีเรียบงา่ยมี
เสนห์่ตามแบบฉบบัชุมชนไทยอีสาน  

 
 อิสระพกัผอ่นบนรถ 

 

วันแรก       1  
                 กรุงเทพฯ 

ตามรอยพญานาค 
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06.00 น. เดินทางถึง จังหวัดอุดรธำนี  
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 าท่านเดินทางสู ่อ ำเภอบ้ำนคุง ( ระยะทาง 90 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง )ชม    วัดศิริ
สุทโธ หรือ วัดป่ำค ำชะโนด พร้อมร่วมพิธีบวงสรวงพญานาคปู่ ศรีสทุโธและยา่ศรีปทมุ  มา อีกหนึง่สถานท่ี
ทอ่งเท่ียวศกัด์ิสทิธ์ ท่ีตัง้อยู่อ าเภอบ้านดงุ จงัหวดัอุดรธานี สถานท่ีแหง่นีน้อกจากเป็นสถานท่ีเลือ่มใสศรัทธา
ของชาวบ้านในจังหวดัอุดรธานีและใกล้เคียงแล้ว หากแตย่งัเป็นสถานท่ีท่ีเต็มไปด้วยการเลา่ขานต านานลี ้
ลบัอันโด่งดงั ท่ีเช่ือกนัว่าเป็นดินแดนของพญานาค ผืนป่าลอยน า้ หรือความเช่ือเก่ียวกับเมืองบาดาล "บ่อ
น า้ศกัด์ิสิทธ์ิ" หรือ "บ่อค าชะโนด" ท่ีตัง้อยู่กลางเกาะ มีลกัษณะเป็นน า้ใต้ดินพุ่งไหลอยู่ตลอดเวลา และไม่
เคยลดแห้งลงเลย ระดบัน า้อยูแ่คไ่หน ก็จะอยูร่ะดบันัน้ไม่เปลีย่น (มีความเช่ือกนัวา่เป็นประตเูช่ือมไปสูเ่มือง
บาดาล ท่ีอยูอ่าศยัของพญาศรีสทุโธนาคราช)  

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นเดินสู ่จังหวัดหนองคำย  ( ระยะทาง 90 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง )  
จากนัน้ อิสระให้ทา่นได้ช้อปปิง้ ตลำดท่ำเสดจ็ แหลง่ซือ้-ขาย
ผลติภณัฑ์ชุมชนจงัหวดัหนองคายติดริมแม่น า้โขง มี
ผลติภณัฑ์ให้เลอืกซือ้มากมาย อาทิเช่น อาหารพืน้เมือง สนิค้า 
OTOP ของดีประจ าจงัหวดั ของท่ีระลกึ และของเคร่ืองใช้ตา่งๆ 

จากนัน้น าท่านสักการะ หลวงพ่อพระใส พระพุทธรูป
ศกัด์ิสิทธ์ิคู่บ้านคูเ่มือง ประดิษฐานอยูท่ี่วดัโพธ์ิชัยพระอาราม
หลวง เป็นพระพทุธรูปขดัสมาธิราบ ปางมารวิชัย หลอ่ด้วยทองสีสกุ หน้าตกักว้าง 2 คืบ 8 นิว้ สว่นสงูจาก

วันที่สอง         2 
                   จ.อดุรธำนี – ทะเลบัวแดง – วัดป่ำค ำชะโนด– จ.หนองคำย – ตลำดท่ำเสด็จ  –  หลวงพ่อพระใส                      
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พระชงฆ์เบือ้งล่าง ถึงยอดพระเกศ 4 คืบ 1 นิว้  มีต านานเลา่ขานท่ีชาวบ้านเช่ือกันว่า เกิดจากอิทธิฤทธ์ิ
ปาฏิหารย์ของเหลา่กายทิพย์พญานาคท่ีมีความเลือ่มใสศรัทธาในพระพทุธศาสนาเป็นผู้สร้างพระพทุธรูปนี  ้

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

 
 
 

เช้า   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  
เดินทางสู ่อ าเภอนายงู  ( ระยะทาง 115 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2ชัว่โมง ) 
ชม วัดป่ำภูก้อน ตัง้อยู่ใน ตัง้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูง
และป่าน า้โสม ท้องท่ีบ้านนาค า ต าบลบ้านก้อง อันเป็นรอยต่อ
แผ่นดิน 3 จังหวดั คือ อุดรธานี เลย และหนองคาย เกิดขึน้จากพุทธ
บริษัท ท่ีตระหนกัถึงคณุประโยชน์ของธรรมชาติและป่าต้นน า้ล าธาร 
ซึ่งก าลงัถูกท าลาย และเพื่อตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่วั ในการรักษาความสมบูรณ์ของป่าไม้ต้นน า้ล าธาร สตัว์
ป่า  และพรรณไม้นานาพัน ธ์ุ  มีพระวิหารขนาดใหญ่ ภายใน
ประ ดิษฐานอง ค์พระพุทธ รู ป หินอ่ อนขาวปางป ริ นิพพาน 
สถาปัตยกรรมการออกแบบลกัษณะศิลปกรรมไทยแบบรัตนโกสนิทร์
ประยุกต์  จากนัน้น าท่านเดินสู่ ต าบลผาตัง้ อ าเถอสงัคม ตัง้อยู่ใน
เขตจงัหวดัหนองคาย  ( ระยะทาง 53 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง ) 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
เดินทางสู่ วัดถ ำ้ศรีมงคล  หรือท่ีเรียกติดปากชาวบ้านว่า  ถ า้
พญานาค  ตัง้อยู่ในอ าเภอสังคม  จังหวัดหนองคาย ห่างจาก
สกายวอล์ควดัผาตากเสือ้ เพียง 5 กิโลเมตร เป็นสถานท่ีท่ีมีเร่ืองเลา่
และต านานเก่ียวกบัเร่ืองพญานาค  ภายในถ า้มีน า้ชืน้อยูต่ลอดเวลา
และมีลกัษณะเป็นโพรงลอดผา่นเข้าไปได้ อีกทัง้ยงัมีจุดท่ีเช่ือมต่อกบัล าน า้โขง  ชาวบ้านเช่ือวา่ถ า้แหง่นีเ้คย
เป็นสายทางท่ีพญานาคใช้เดินทางไปสูเ่มืองบาดาล โดยภายในถ า้มีการติดไฟนีออนสตี่างๆ กระทบกับช่อง
และโพรงภายในถ า้ยิ่งท าให้ดมีูความสวยงามและอัศจรรย์ยิ่งขึน้  ถ า้แห่งนีถ้กูค้นพบโดยบงัเอิญเม่ือปี พ.ศ. 
2530 จากชาวบ้าน ลงุค าสงิห์ เกศศิริ เจ้าของพืน้ท่ี ซึง่ตอ่มาได้มอบท่ีดินสร้างวดัจนกลายเป็นวดัถ า้ศรีมงคล 
และพฒันาเป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวขึน้ช่ือเร่ืองความนา่อศัจรรย์ของธรรมชาติ 
จากนัน้ชม     วัดผำตำกเสือ้ เป็นวดัท่ีมีทิวทศัน์สวยงามมาก มองจากบนผาลงมามองเห็นความเป็นอยู่
ของชาวไทยลาว ภายในวัดมีธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ สามารถเดินเลาะ ตามหน้าผาเพื่อชม ธรรมชาติและ 

วันที่สำม        3 
                    วัดป่ำภกู้อน ( อ.นำยูง จ.อุดรธำนี)–วัดถ ำ้ศรีมงคล – วัดผำตำกเสือ้ Sky walk  
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ทิวทศัน์ท่ีสวยงามได้ ในอ าเภอสงัคมนัน้มีแหลง่ทอ่งเท่ียวมากกว่าท่ีอ่ืน เป็นสถานท่ีปฏิบติัธรรมแล้วยงัเป็นท่ี
จุดชมวิวท่ีสวยงามอีกด้วย ไฮไลท์ของท่ีนีคื้อ  Skywalk มองเห็นแม่น า้โขงกัน้อยูเ่บือ้งลา่งกัน้ระหวา่งประเทศ
ไทยและลาว เป็นพืน้กระจกท่ียื่นออกมาจากหน้าผา ให้นกัท่องเท่ียวได้เดินออกไปสมัผสักับบรรยากาศบน
กระจกใสแบบต่ืนเต้น หากไปช่วงหน้าหนาวท่ีผาแห่งนีเ้ป็นอีกจุดหนึ่งมีทะเลหมอกด้วย วิวจะพบกับเขา
ตา่งๆท่ีเกิดขึน้สลบัซบัซ้อนและมีแม่น า้โขง 
 
 
 
 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ ส่ี          4 
                    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  8,900 บำท 8,500 บำท 1,800 บำท 

 
ค่ำบริกำรนีร้วม  คา่รถตู้ทศันาจร  

  คา่ท่ีพกัโรงแรม 2 คืน 
  คา่อาหารตามระบุในรายการ   
  คา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวตามรายการท่ีระบุ   
  คา่ประกนัอุบติัเหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 
  คา่มคัคเุทศก์อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

ค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม    คา่ใช้จา่ยสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น.     
   คา่ทิปไกด์และคนขบัรถท้องถ่ิน  400 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 

 


