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เสน้ทาง : บรุรีมัย ์อบุลราชธาน ีนครพนม บงึกาฬ หนองคาย อดุรธาน ีขอนแกน่ 
อลงัการปราสาทหนิ สามพนัโบก ไหวพ้ระธาตพุนม ตามรอยดนิแดนพญานาค 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยวแบบส่วนตัวโดยรถตู้ VIP เดนิทางได้ตัง้แต่ 6 ท่านขึน้ไป 

ก าหนดการเดนิทาง  ธันวาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564 

     

    

06.30 น.  คณะเดินทางพร้อมกนัท่ี จุดนดัพบ ....     
06.45 น. โดยรถตู้  VIPปรับอากาศ  เดินทางสู ่จงัหวดับุรีรัมย์ ( ระยะทาง 363 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 

ชัว่โมง ) อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยับนรถ  
เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

วันแรก     1 
               กรุงเทพฯ – จ.บุรีรัมย์ –  อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง 
 

อสีาน เลาะริมโขง 6วนั  
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บา่ย น าทา่นชม อุทยานประวตัิศาสตร์พนมรุ้ง หรือ 
ปราสาทหินพนมรุ้ง ป็นหนึง่ในปราสาทหินในกลุม่ราช
มรรคา ตัง้อยูบ่นยอดภเูขาไฟท่ีดบัสนิทแล้ว ค าวา่ พนม
รุ้ง นัน้ มาจากภาษาเขมร ค าวา่ วน รุง แปลวา่ ภเูขา
ใหญ่ ปราสาทหินพนมรุ้งเป็นโบสถ์พราหมณ์ลทัธิ
ไศวะ มีการบูรณะกอ่สร้างตอ่เน่ืองกนัมาหลายสมยั 
ตัง้แตป่ระมาณพทุธศตวรรษท่ี 15 ถึงพทุธศตวรรษท่ี 17 
และในพทุธศตวรรษท่ี 18 พระเจ้าชยัวรมนัท่ี 7 แหง่อาณาจกัรขะแมร์ได้หนัมานบัถือศาสนาพทุธนิกาย
มหายาน เทวสถานแหง่นีจ้ึงได้รับการดดัแปลงเป็นวดัมหายาน ในช่วงแรกปราสาทหินพนมรุ้ง สร้างขึน้
จากหินทรายสชีมพ ู ตัง้อยูบ่นยอดเขาพนมรุ้งสงู 1,320 ฟุตจากระดบัน า้ทะเล  ปราสาทหินพนมรุ้งเป็น
หนึง่ในปราสาทหินขอมของไทยท่ีมีช่ือเสยีงมากท่ีสดุ เป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีส าคญัท่ีสดุแหง่หนึง่ของ
จงัหวดับุรีรัมย์ และถือเป็นสญัลกัษณ์ท่ีส าคญัของจงัหวดับุรีรัมย์ รวมถึงเป็นภาพพืน้หลงัตราสญัลกัษณ์
ของสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยไูนเต็ดอีกด้วย จารึกตา่ง ๆ ท่ีนกัวิชาการได้อ่านและแปลพอจะสรุปได้
วา่ พระเจ้าราเชนทรวรมนัท่ี 2 กษัตริย์แหง่พระนคร (พ.ศ. 1487-1511) ได้สถาปนาเทวสถานถวายพระ
ศิวะท่ีเขาพนมรุ้ง  

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร 
พกับุรีรัมย์ Hotel de l'amour หรือเทียบเทา่ระดบั 4ดาว  

 
 

 
 เช้า   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  

น าทา่นเดินทางสู ่อ าเภอโขงเจียม จงัหวดัอบุลราชธานี (ระยะทาง 323 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 
4.30ชัว่โมง) 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
ชมเสาเฉลียง มีลกัษณะหินตัง้ซ้อนกนัโดยธรรมชาติ มี
ลกัษณะคล้ายดอกเห็ดเรียงรายอยูม่ากมายซึง่หิน
ดงักลา่วจะปรากฏเห็นซากเปลอืกหอย กรวด ทราย อยู่
ในแ  ผน่ดินขนาดใหญ่  โดยประกอบจากหินทรายสองชดุ
คือหินทรายยคุครีเตเชียส ชัน้บน (ซึง่แข็งกวา่) และหิน
ทรายยคุจูแรสซิก ชัน้ลา่ง (ซึง่ออ่นกวา่) ถกูกระท าโดยน า้
และลมเป็นเวลายาวนานกวา่ร้อยล้านปี จนเกิด 
"กระบวนการต้านทานทางธรรมชาติ" ซึง่เป็นแรงกดทบั 
และแรงธรรมชาติอ่ืน ๆ ท าให้เม็ดทรายในเนือ้หินเช่ือม

วันที่สอง       2 
                  บุรีรัมย์ – อุบลราชธานี – เสาเฉลียง  – อุทยานแห่งชาติผาแต้ม – วัดสิรินธรวรารามภพูร้าว 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%9F
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_7
https://th.wikipedia.org/wiki/%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%82%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%A1
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%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B9%8C_%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B0
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
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ประสานกนัแนน่ขึน้ สง่ผลให้สามารถรักษารูปร่างได้ถึงปัจจุบนันี ้สว่นช่ือ เสาเฉลยีง แผลงมาจากค าวา่ 
"สะเลยีง" ซึง่แปลวา่เสาหิน  
 จากนัน้ชม อุทยานแห่งชาติผาแต้ม  ชม หมู่ภาพเขียนสี
ยุคก่อนประวัติศาตร์อายุกว่า 3,000 ปี Unseen In 
Thailand ซึง่มี 4 กลุม่ภาพเขียน มีไม่ต ่ากวา่ 300ภาพ ซึง่เป็น
จ านวนภาพเขียนสโีบราณท่ีมากท่ีสดุเทา่ท่ีเคยค้นพบใน
ประเทศไทย  
น าทา่นเดินทางสู ่ อ.โพธ์ิไทร (ระยะทาง 68 กม. ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง ) 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร  
หลงัอาหารน าทา่นชม   วัดสิรินธรวรารามภพูร้าว หรือ วัดภู
พร้าว  (ระยะทาง 26 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที  ) 
อีกช่ือหนึง่ท่ีนิยมเรียกกนัก็คือ วัดเรืองแสง   วดันีจ้ะตัง้อยูบ่น
เนินเขาสงู ในอ าเภอสริินธร จงัหวดัอุบลราชธานี เป็นการ
จ าลองสภาพแวดล้อมของวดัป่าหิมพานต์หรือเขาไกรลาศ บนยอดเขาเราจะสามารถมองเห็นพระ
อุโบสถสปัีดทอง ตัง้เดน่งดงามอยู ่ ด้านหลงัของอุโบสถจะเป็นงานจิตรกรรมเรืองแสงสเีขียวของต้น
กลัปพฤกษ์ อยูด้่านหลงัของอุโบสถในเวลากลางคืน สวยงามมาก  

พกั อ.โขงเจียม โรงแรม ทอแสง โขงเจียม รีอสร์ท หรือเทียบเทา่ระดบั 4ดาว  
 

 
 
เช้า   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

น าทา่นเดินทางสู ่อ าเภอโพธ์ิไทร (ระยะทาง 81 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง ) 
09.00 น. เพื่อชมความงดงามท่ีธรรมชาติรังสรรค์ สามพันโบก    เป็นแก่งหินหรือกมุภลกัษณ์ท่ีอยูใ่ต้ล าน า้โขง ใน

อ าเภอโพธ์ิไทร จงัหวดัอุบลราชธานี เกิดจากแรงน า้วนกดัเซาะ กลายเป็นแอ่งมากกว่า 3,000 แอ่ง และ
จะปรากฏให้เห็นในช่วงฤดูแล้งท่ีน า้แห้งขอดแก่งหินดงักลา่วก็จะโผลพ้่นน า้คล้ายภูเขากลางล าน า้โขง 
จนชาวบ้านเรียกวา่ แกรนแคนยอนน า้โขง ซึง่จะปรากฏการณ์นีจ้ะเกิดขึน้ตัง้แตป่ระมาณเดือนตุลาคม - 
พฤษภาคม ซึง่หลงัจากนัน้จะมีน า้หลากมาทว่มโบกเหลา่นัน้จมหายไปอยูใ่ต้แม่น า้ 
 
 

 
 
 

วันที่สาม       3 
                  อุบลราชธานี – สามพันโบก – หาดชมดาว  

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%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 ่ หาดชมดาว หรือ แก่งชมดาว อยูใ่นบริเวณหมู่บ้านโนนตาล 
อ าเภอนาตาล อบุลราชธานี เป็นแนวหาดหิน แก่งหิน อนักว้างใหญ่และยาวมากหลายร้อยเมตร  ซึง่การ
เกิดของหินรูปพรรณสณัฐานประหลาด เช่นเดียว กบัสามพนัโบก ซึง่ในช่วงฤดนู า้หลากแก่งหินเหลา่นี ้
จะจมอยูใ่ต้แม่น า้โขงและด้วยแรงน า้วนกดัเซาะ ท าให้แก่งหินกลายเป็นแอ่งเลก็ใหญ่ จ านวนมาก เกิด
เป็นประติมากรรมหินธรรมชาติรูปร่างแปลกตาชวนให้จินตนาการ  หาดชมดาวมีลกัษณะคล้ายกบัสาม
พนัโบกแต ่มีพืน้ท่ี กว้างกวา่ รวมถึงมีริว้ลายหินและรูปทรงแปลกๆให้เห็นชมเยอะกวา่ 
 
 
 
 
 
 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย เดินทางสูจ่ังหวัดนครพนม (ระยะทาง 165 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30นาที  ) จงัหวดัท่ีมี

บนัทกึทางประวติัศาสตร์มาแตโ่บราณกาล ในฐานะเมืองเก่าเคียงคูอ่ยูก่บัอาณาจกัรศรีโคตรบูร   
15.30 น. น าทา่นนมสัการ พระธาตุพนม ณ วดัพระธาตพุนม

วรมหาวิหาร  เป็นพระธาตปุระจ าปีเกิดของปีวอกและผู้ ท่ีเกิดวนั
อาทิตย์   พระธาตพุนมไม่เพียงแตเ่ป็นศนูย์รวมจิตใจของชาว
นครพนมเทา่นัน้ยงัเป็นท่ี เคารพของ ชาวไทยภาคอ่ืน ๆ และชาว
ลาวอีกด้วย วา่กนัวา่ถ้าใครได้มานมสัการพระธาตคุรบ 7 ครัง้ จะ
ถือวา่เป็น “ลกูพระธาต”ุ เป็นสริิมงคลแก่ชีวิตและจะมีความ
เจริญรุ่งเรือง หรือแม้แตก่ารได้มากราบพระธาตพุนม 1 ครัง้ ก็ถือ เป็นมงคลแก่ชีวิตแล้ว   

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร  
พกันครพนม โรงแรม ฟอร์จูน ริเวอร์วิว ระดบั 4 ดาว  

 
 

 
เช้า   รับประทานอาหาร 

น าท่านเดินทางสู่ อ.ศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ  ( ระยะทาง 150กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 
ชัว่โมง )   
ชม วัดภูทอก วดัเจติยาคีรีวิหาร สถานท่ีปฏิบัติธรรมสวยงามด้วยธรรมชาติแวดล้อม แฝงไว้ซึ่งเสน่ห์
ทางธรรม  ภทูอก ในภาษาอีสานแปลวา่ ภเูขาท่ีโดดเด่ียว   จุดเด่นของภูทอกก็คือ สะพานไม้และบนัได

วันที่ ส่ี          4 
                  จ.นครพนม –จ. บงึกาฬ– วัดภทูอก – หินสามวาฬ  
                         

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
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ขึน้ชมทศันียภาพรอบ ๆ ภูทอก ใช้เพียงแรงงานคนสร้างบนัได เวียนไปมา รอบภูทอกแบบ 360 ซึ่ง มี
ทัง้หมด 7 ชัน้ ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 5 ปีเต็ม 
 

 
 
 
 
 
 
เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 
บา่ย  น าทา่นชม หินสามวาฬ  ตัง้อยูใ่นเขตภสูงิห์ พืน้ท่ีป่าภสูงิห์กวา่ 1.2 

หม่ืนไร่ เป็นป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง และป่าละเมาะเขา 
ด้านบนไม่มีแหลง่น า้และเต็มไปด้วยผาหินทรายวา่กนัวา่มีอายกุวา่ 
75 ล้านปี ลกัษณะเป็นก้อนหินขนาดมหมึาวางเรียงกนั 3 ก้อน มอง
ไกลหรือมองจากภาพถา่ยทางอากาศ มีรูปร่างคล้ายปลาวาฬ พอ่ แม่ 
ลกู ก าลงัวา่ย น า้กนัอยา่งสนกุสนาน จึงเรียกกนัวา่”หินสามวาฬ” 
สามารถยืนชมทศันียภาพของป่าภวูวั ห้วยบงับาตร แก่งสะดอก หาด
ทรายแม่น า้โขงและภเูขาเมืองปากกระดิ่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ซึง่เราสา มารถเดินขึน้ไปยืนบนหินวาฬได้ 
** ควรสวมรองเท้าผ้าใบในการเดินทางขึน้หินสามวาฬ และควรใช้ความระมดัระวงัในการเดิน 
จากนัน้น าทา่นเดินทางสูจ่ังหวัดหนองคาย ( ระยะทาง 162 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 

ชัว่โมง ) 
ค ่า    รับประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร  

พกัหนองคาย โรงแรมอมนัตา ระดบั 4ดาว  
  อิสระเดินเลน่ชมวิวทิวทศัน์อนังดงามของแม่น า้โขง และ สะพานมิตรภาพไทย - ลาว  
 

 
 

เช้า   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  
น าทา่นเดินทางสู ่จังหวัดอุดรธานี  ( ระยะทาง 90 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง ) เป็น
จงัหวดัใหญ่ท่ีเป็นศนูย์กลางการคมนาคมและการทอ่งเท่ียวของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศ
ไทย ความส าคญัอยา่งยิ่งในทางประวติัศาสตร์ เน่ืองจากเป็นท่ีตัง้ของแหลง่อารยธรรมบ้านเชียง ซึง่เป็น
ร่องรอยของอารยธรรมมนษุย์ท่ีเก่าแก่ท่ีสดุแหง่หนึง่ของโลก นอกจากนีอุ้ดรธานียงัมีแหลง่ทอ่งเท่ียวทาง

วันที่ห้า      5 
                 หนองคาย  – อุดรธานี – ทะเลบัวแดง  –  ชุมชมบ้านเชียง –  จ.ขอนแก่น – พระมหาธาตุแก่นนคร     
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ธรรมชาติหลายแหง่ มีการท าหตัถกรรมที่นา่สนใจตา่งๆ เช่น ผ้าขิด ชมุชนพืน้บ้านมีวิถีชีวิตท่ีเรียบงา่ยมี
เสนห์่ตามแบบฉบบัชุมชนไทยอีสาน  

09.00 น. จากนัน้น าทา่นลงเรือ ชมทะเลบัวแดง ตัง้อยูใ่นแหลง่น า้ธรรมชาติหนองหาน อ าเภอกมุภวาปี มีพืน้ท่ี
ประมาณ 22,500 ไร่ ประกอบด้วยพนัธ์ุปลา พนัธ์ุนก และพืชน า้จ านวนมาก โดยสามารถเยี่ยมชมทะเล
บวัแดงได้ในช่วงเดือน ธันวาคม – กมุภาพนัธ์ ของทกุปี และด้วยความงดงามของดอกบวัท่ีบานสะพร่ัง
และสวยงามตามธรรมชาติ ท าให้ทะเลบวัแดงได้ถกูยกเป็น 1 ใน 15 ทะเลสาบท่ีแปลกท่ีสดุในโลก 

 
 
 
 
 

จากนัน้น าทา่นเดินทางสูอ่ าเภอหนองหาน  ( ระยะทาง 40 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45นาที ) ชม 
ชุมชนบ้านเชียง ชุมชนเก่าแก่ท่ีได้ช่ือวา่เป็นแหลง่มรดกโลก  มีถนนคน
เดินซึ่งมีร้านจ าหน่ายและแหลง่  ขายของฝากสินค้าโอทอป สินค้าท่ีมี
ความโดดเดน่ คงไม่พ้น  เคร่ืองปัน้ดินเผาบ้านเชียง ท่ีมีเอกลกัษณ์และ
ลวดลายสวยงาม ผ้าทอบ้านเชียง เป็นผ้าทอพืน้เมืองท่ีเป็นมรดกตก
ทอดกนัมายาวนาน  

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย  เดินทางสู ่อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น  ( ระยะทาง 140 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง ) 

น าท่านสู ่วัดหนองแวง นมัสการ พระมหาธาตุแก่นนคร  พระธาตุ
เก้าชัน้ฐานสี่เหลี่ยมกว้างด้านละ 50 เมตร เรือนยอดทรงเจดีย์จ าลอง
แบบจากพระธาตุขามแก่น จัดสร้างขึน้ เน่ืองในวโรกาสท่ี พร ะบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่วัทรงครองสริิราชสมบติัครบ 50 ปี และ มหามังคลา
นุสรณ์ 200 ปี เมืองขอนแก่น ความสงูขององค์พระธาตุฯ 80 เมตร มี
พระจุลธาตุ 4 องค์ ตัง้อยู่ 4 มุมและมีก าแพงแก้วพญานาค 7 เศียร
ล้อมรอบ เป็นศิลปะสมยัทวาราวดี ผสมผสานศิลปะอินโดจีน ซึง่เป็นลกัษณะแบบชาวอีสานปากแห 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร  
พกัขอนแก่น โรงแรม AVANI  ขอนแก่น ระดบั 5ดาว  

 
 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

วันที่หก        6 
                    จ.ขอนแก่น – จ.นครราชสีมา   – อุทยานประวัติศาสตร์พมิาย– กรุงเทพฯ 



 

7           GRAND TOUR & TRADE CO.,LTD.   |  TEL: (66)86-3401100 / (66)86-3402200   |   LINE : @grandtour 

 

น าทา่นเดินทางสู ่อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ( ระยะทาง 151กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 
2.30ชัว่โมง ) 
ชม  อุทยานประวตัิศาสตร์พิมาย เป็นปราสาทหินทรง
ขอมโบราณแบบบาปวน ตัง้อยูใ่นอ าเภอพิมาย จงัหวดั
นครราชสมีา ประกอบด้วยปราสาทหินในสมยัอาณาจกัร
ขะแมร์ท่ีใหญ่โตและงดงาม สร้างขึน้  ในสมยัพระเจ้าสุ
ริยวรมนัท่ี 1 ราวพทุธศตวรรษท่ี 16 เพื่อใช้เป็นเทวสถาน
ของศาสนาพราหมณ์ และเปลีย่นเป็นพุทธศาสนานิกายมหายาน ในเวลาตอ่มาปราสาทหินพิมาย สร้าง
ขึน้ตามความเช่ือเก่ียวกบัสวรรค์ และโลกมนษุย์ ลกัษณะผงัของปราสาทหินพิมายนัน้สร้างขึน้คล้ายเขา
พระสเุมรุ มีองค์ปราสาทประธาน ซึง่อยูใ่จกลางของเทวสถาน เป็นเสมือนทางเช่ือมระหวา่งโลกกบั
สวรรค์ 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  
ได้เวลาอนัสมควรน าทา่นเดินทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ (  ระยะทาง 248 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4  
ชัว่โมง ) 

เย็น    ถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2
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%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2
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%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%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%82%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%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%82%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99
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อัตราค่าบริการ         
   

ค่าบริการนีร้วม  คา่รถทศันาจร 
  คา่ท่ีพกัโรงแรม 5 คืน 
  คา่อาหารตามระบุในรายการ   
  คา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวตามรายการท่ีระบุ   
  คา่ประกนัอุบติัเหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 

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

เงื่อนไขการให้บริการ 
ในการจองครัง้แรก มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท พร้อมส าเนาบตัรประชาชน สว่นท่ีเหลอืช าระก่อนเดินทาง 14 วนั  

หมายเหตุ 
1. จ านวนผู้ เดินทางขัน้ต ่าผู้ใหญ่ 6 ทา่นขึน้ไป/คนั  ราคา และรายการอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

2.  รายการทอ่งเท่ียวสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นส าคญั 

3. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ
ควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสญู
หาย, ความลา่ช้า หรือจากอุบติัเหตตุา่งๆ 

4  . ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว 
5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 
6. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงตา่งๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 

 

ธันวาคม 63 – กุมภาพันธ์ 64 6 ท่าน 7ท่าน 8 ท่าน พักเดี่ยว 

ผู้ใหญ่  (พัก2ท่าน/ห้อง) 19,500 บาท 18,500 บาท 17,800 บาท 4,800 บาท 


