
 

อดุรธานี หนองคาย  3 วนั 2 คืน 

โดยสายการบนิ ไทยเวยีดเจท็ บินตรง ขอพรค าชะโนด  จดัเตม็เที่ยวหนองคาย 

 

 

พเิศษ พธิีบวงสรวง ณ วงันาคนิทรค์ าชะโนด พรอ้มเครื่องบูชา ถวายองคปู่์พญานาค 

ก าหนดการเดินทาง สงิหาคม : 10-12/11-13/14-16/17-19/18-20/19-21/21-23/24-26/25-

27/26-28/28-30   

กนัยายน : 01-03/02-04/04-06/07-09/08-10/09-11/11-13/14-16/15-

17/16-18/18-20/21-23/22-24/23-25/25-27/28-30 



ตลุาคม  : 02-04/05-07/06-08/09-11/12-14/13-15/16-18/19-21/20-

22/23-25/26-28/27-29 

วนัแรกของการเดินทาง สนามบนิสุวรรณภมูิ – สนามบนิอดุรธานี – วงันาคนิทรค์ าชะโนด – วดัโพธิ์ชยั  –ตลาด

ท่าเสด็จ – โรงแรมที่พกั  อาหาร -/กลางวนั/- 

07.00 น. พรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภมูิ 

09.00 น. เหริฟ้า บนิตรงสูเ่มืองอดุรธานี โดยสายการบนิ ไทยเวยีดเจท็ 

10.10 น. เดินทางถงึ เมืองอดุรธานี หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางโดยรถตูอ้อกจากสนามบนิอดุรธานี  

 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ 

 

น าท่านเดินทางเขา้สู ่วงันาคนิทรค์ าชะโนด เช่ือวา่เป็นสถานที่ศกัด์ิสทิธิ์ดินแดนลี้ลบัของพญานาค เป็นที่

เคารพย าเกรงและศรทัธาของคนในจงัหวดัอดุรธานีและอสีานตอนบน ค าชะโนดมีลกัษณะเป็น เกาะลอย

น ้า ที่เต็มไปดว้ยตน้ชะโนด  ป่าค าชะโนดเป็นสถานที่ปรากฏในต านานพื้นบา้น เช่ือว่าเป็นที่สงิสถติของ

พญานาคปู่ศรสีุทโธ ย่าศรปีระทุมมา และสิ่งลี้ลบัต่าง ๆ เกาะค าชะโนดไม่เคยจมน ้ า โดยมีความเช่ือที่ว่า

เพราะมีพญานาคคอยปกปกัรกัษา 

มีต านานพื้นบา้นที่เล่าว่าเป็นที่น่ีเป็นที่สิงสถิตของพญานาค ปู่ศรีสุทโธ ย่าศรีประทุมมา ผูค้นที่มาจงึมา

ดว้ยศรทัธาเพือ่ขอใหปู่้ศรสีุทโธ ย่าศรปีระทมุมา ดลบนัดาลประทานโชค ลาภ และความส าเรจ็ 

 



 

พเิศษ พธิีบวงสรวง ณ วงันาคนิทรค์ าชะโนด พรอ้มเครื่องบูชา ถวายองคปู่์พญานาค 

 

 



 

น าท่านเดินทางเขา้สู่ วดัโพธิ์ช ัย ประดิษฐาน

หลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปส าค ัญคู่เมือง

หนองคาย  เป็นพระพุทธรูปขดัสมาธิราบ ปาง

มารวชิยัหล่อดว้ยทองสสีุก หนา้ตกักวา้ง 2 คืบ 8 

น้ิว ส่วนสูงจากพระชงฆเ์บื้องล่างถงึยอดพระเกศ 

4 คืบ 1 น้ิวของช่างไม ้ซึ่งเป็นพระพุทธรูป

ศกัด์ิสทิธิ์คู่บา้นคู่เมืองที่ชาวเมืองหนองคายนับถอื

กนัมาก  

  

 

น าท่านเขา้สู่ ตลาดท่าเสด็จ ที่น่ีคือสถานที่ของ

นักช็อปอย่างแทจ้ริง เหมาะแก่การพกัผ่อนไปกบั

ครอบครวัและเที่ยวกบัเพื่อน ๆ มีของใหเ้ลอืกซื้ อ

มากมาย สินคา้แต่ละอย่างอยากใหดู้ดี ๆ ก่อน

เลอืกซื้ อ เพราะว่ามีท ัง้สนิคา้ที่ดีและไม่ดี แนะน า

วา่ควรตรวจสอบกอ่นจา่ยเงนิ  

 

ค า่  อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั (ไม่รวมอยู่ในรายการเที่ยว) 

 

พกัที่  โรงแรมพนัลา้น โฮเทล หนองคาย หรอืระดบัเทยีบเท่า 

  พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

 

วนัที่สองของการเดินทาง พระธาตกุลางน ้า – วดัพระพทุธบาทเวิ้นกุม่ – วดัผาตากเสื้อ – วดัป่าภูกอ้น – ตลาดยูดี

ทาวน์ – โรงแรมที่พกั    อาหาร เชา้/กลางวนั/- 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



น าท่านเดินทางสู่ พระธาตุกลางน ้ า 

หรืออีกช่ือ พระธาตุหลา้หนอง เป็น

พระธาตุที่มีขนาดใหญ่อยู่รมิฝัง่แม่น ้ า

โขง เป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุ

ฝ่าพระบาทเกา้พระองคต์ามต านานอุ

รงัคธาตุ  เน่ืองจากแม่น ้ าเช่ียวกราก

จึงกดัเซาะตลิ่งจนพระธาตุพงัลงใน

แม่น ้ า ท าใหป้จัจุบนัองคพ์ระธาตุจมอยู่กลางแม่น ้ าโขง องคพ์ระธาตุก่อดว้ยอฐิถือปูนลม้ตะแคงไปตาม

กระแสน ้ามีฐานเหลีย่มมมุฉาก โดยดา้นหน่ึง โผล่ ข้ึนมาเหนือน ้ าเพยีงครึ่งฐาน พระธาตุหนองคาย เป็น

ที่เคารพสกัการะของชาวหนองคายอย่างมาก ทางจงัหวดัจงึไดส้รา้งพระธาตุองคจ์ าลองข้ึนมาบรเิวณ ริม

ฝัง่แม่น ้ าโขงและบรรจุช้ินสว่นองคพ์ระธาตจุากองคเ์ดิมไวภ้ายในองคพ์ระธาต ุ

 

น าท่านเขา้สกัการะ วดัพระพทุธบาท (พระบาทคอแกง้) สรา้งข้ึนเม่ือ พ.ศ. ๒๒๑๕ โดยมีนายอุน่ เป็นผู ้

พบรอยพระพุทธบาทและชักชวน

ชาวบา้นสรา้งเพิงครอบรอยพระพุทธ

บาท ต่อมามีพระภิกษุ และแม่ชีจนั 

เดินทางมาจากเวยีงจนัทน์ เพื่อมากราบ

นมัสการรอยพระพุทธบาท และได ้

ชกัชวนชาวบา้นสรา้งเสนาสนะเพิ่มเติม 

ต ัง้ข้ึนเป็นวดั ช่ือ“ วดัพระพุทธบาท 

(เวินกุม) ชาวบา้นเรียกว่า วดัพระบาท

คอแกง้ หรือพระพุทธบาทโคกซวก 

ลกัษณะรูปแบบศิลปกรรม ตามประวตัิว่าเป็นรอยพระพุทธบาทโบราณ มีจ านวน ๑ รอย สภาพแต่เดิม

นั้นเขา้ใจวา่คงเป็นแอง่หนิธรรมชาตทิี่ไดมี้การตกแต่งใหมี้เป็นรูปรา่งอย่างรอยพระพทุธบาทและนับถอืว่า

เป็นอทุเทสิกเจดีย ์สิ่งอทุิศแด่พระพทุธองคป์ระเภทหน่ึง สภาพในปจัจุบนัไดม้ีการตกแต่งรอยพระพทุธ

บาทไปมากแลว้ มีการฉาบปูน ตกแต่งเป็นรอยขอบน้ิวพระบาท และสรา้งมณฑปครอบรอยพระพทุธบาท

ไว ้ 

 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ 

 



บ่าย น าท่านเขา้สู่ วดัผาตากเสื้อ 

จุดเด่นของวดัเห็นจะเป็น 

Sky walk หรือทางเดิน

แบบกระจกใสแจ๋วที่ ยื่น

ออกไปทางด ้านหน้าผา

แบบทรงครึ่งวงรี ท าใหค้น

ที่อยากเห็นความสวยงาม

จากวิวหน้าผาแบบ 360 

องศาจะไดส้มัผสักนัแบบ

ดงัใจ ส่วนใครที่กลา้ ๆ กลวั ๆ ก็ไม่ตอ้งห่วงที่น่ีเขาจ ากดัคนข้ึนเดินต่อรอบ และจะตอ้งเปลี่ยนรองเทา้ที่

จดัเตรียมไวเ้ท่านั้นเพื่อรกัษาความสะอาดและความใสแจว๋ของกระจกนัน่เอง เป็นที่เที่ยวหนองคาย ที่

อยากจะแนะน าใหท้กุท่านมาสมัผสักบัววิสวยงาม 360 องศา 

น าท่านเขา้สู ่วดัป่าภกูอ้น จะเป็นสถานที่ที่สงบเหมาะแก่การบ าเพญ็ภาวนาของพระสายกรรมฐาน มีพระ

วิหารที่สวยงามสะดุดตา โดยพระวิหารมีลกัษณะเป็นสถาปตัยกรรมไทยประยุกตส์มยัรตันโกสินทร ์ 

ภายในถูกตกแต่งอย่างวิจติรตระการตา แฝงไปดว้ยเรื่องราวค าสอนของ  พระพุทธเจา้ ภายในวดัมีพระ

บรมสารีริกธาตุบรรจุ ในพระเกศพระร่วงโรจน์ศรีบูรพา ซึ่งเป็นประธานประดิษฐานหน้าองคพ์ระปฐม

รตันบูรพาจารยม์หาเจดีย ์มีพระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี  พระพุทธไสยาสน์หินออ่นสีขาว 



ความยาว 20 เมตร สรา้งดว้ยหินออ่นจากประเทศอติาลี ที่น ามาเรียงซอ้นกนัถึง 42 กอ้น   ซึ่งเป็นหิน

ขาวออ่นที่มีความสวยงามและทนทานมากที่สุด ใชร้ะยะเวลาในการสรา้งถงึ 6 ปี 

 

ค า่  อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั (ไม่รวมอยู่ในรายการเที่ยว) บรเิวณ ยูดีทาวน์ อดุรธานี 

 

พกัที่  โรงแรมบราวน์เฮาส ์อดุรธานี หรอืระดบัเทียบเท่า 

  พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

 

วนัที่สามของการเดินทาง วดัโพธสิมภรณ์ – พพิธิภณัฑเ์มืองอดุร – รา้นของฝาก – สนามบนิอดุรธานี – สนามบนิ

สุวรรณภมูิ       อาหาร เชา้/กลางวนั/- 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนั้นน าท่านเขา้สู่ วดัโพธิสมภรณ์ พระ

อารามหลวง ต ัง้อยู่ที่ต าบลหมากแขง้ เป็น

วดัที่สรา้งในสมัยรตันโกสินทร ์ ปลาย

รชักาลที่ 5 โดยมหาอ ามาตยต์รพีระยาศรี

สุ ริ ย ร า ช ว ร า นุ ว ัต ร  ถื อ เ ป็ น ว ัด ส า ย

ก ัมมัฏ ฐ าน  ภ าย ในว ัดมีพิพิ ธภ ัณฑ์

บูรพาจารยฝ่์ายกมัมฏัฐานในชั้นที่ 2 จดั

แสดงภาพจิตรกรรมฝาผนัง เรื่องราว

ปฏิปทาพระธุดงคกรรมฐานสายหลวงปู่มัน่ ภูรทิตัโต สะทอ้นภาพประวตัิศาสตรข์องพระสงฆใ์นวดัโพธิ

สมภรณ์มุ่งศึกษากมัมฏัฐาน ปฏบิตัสิบืต่อตามครูอาจารย ์ 

 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ 

บ่าย  จากนั้นน าท่านเขา้สู ่พพิธิภณัฑเ์มืองอดุรธานี กบั

รูปแบบการเลา่เรือ่งและน าเสนอดว้ยเทคโนโลยีที่

ทนัสมยัน่าสนใจ ภายใตรู้ปแบบอาคารเก่าแก่ที่จะ

ท าใหเ้ราลืมภาพของการเที่ยวพิพิธภณัฑป์ระจ า

จงัหวดัในแบบเดิม พิพิธภณัฑเ์มืองอุดรธานี 

จดัต ัง้ข้ึนในอาคารราชินูทิศ ซึ่งเป็นอาคารเก่าแก่



ที่สรา้งข้ึนในสมยัรชัการที่ 6  ต ัง้อยู่ในเมืองอดุรธานี ใกลก้บัหนองประจกัษ ์ โดยจดัแสดงเรื่องราวต่างๆ

เกี่ยวกบัจงัหวดัอดุรธานีนับต ัง้แต่ประวตัิศาสตร ์โบราณคดี ธรรมชาติวิทยา ธรณีวิทยา ประวตัิศาสตร ์

ทอ้งถิ่น และศิลปวฒันธรรม รวมถึงพระประวตัิและพระเกียรติคุณของกรมหลวงประจกัษ์ศิลปาคมผู ้

กอ่ต ัง้เมืองอดุรธานี  

 

น าท่านชอ้ปป้ิง รา้นของฝาก  

  ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเขา้สูส่นามบนิเชียงใหม่ 

 

17.05 น. น าท่านเหริฟ้ากลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ ไทยเวยีดเจท็ 

18.15 น. เดินทางถงึ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพฯ 

 

 

 

หมายเหต ุ: โปรแกรมทวัรเ์ป็นราคาพเิศษ อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ข้ึนอยู่กบัสภาพดินฟ้าอากาศ และปจัจยัอืน่ๆที่

อยู่ นอกเหนือการควบคุม โดยทางบรษิทัจะค านึงถงึความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญั 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



ราคาค่าบริการทวัร ์

วนัท่ีเดินทาง 
ผูใ้หญ่ และ เดก็มี

เตียง 
เดก็ไม่มีเตียง (พกักบัผูใ้หญ่ 2 

ท่าน) 
พกัเด่ียว 

10-12 สิงหาคม 2563 6,999 บาท 6,599 บาท 1,500 บาท 

11-13 สิงหาคม 2563 8,499 บาท 8,099 บาท 1,500 บาท 

14-16 สิงหาคม 2563 8,499 บาท 8,099 บาท 1,500 บาท 

17-19 สิงหาคม 2563 6,999 บาท 6,599 บาท 1,500 บาท 

18-20 สิงหาคม 2563 6,999 บาท 6,599 บาท 1,500 บาท 

19-21 สิงหาคม 2563 6,999 บาท 6,599 บาท 1,500 บาท 

21-23 สิงหาคม 2563 8,499 บาท 8,099 บาท 1,500 บาท 

24-26 สิงหาคม 2563 6,999 บาท 6,599 บาท 1,500 บาท 

25-27 สิงหาคม 2563 6,999 บาท 6,599 บาท 1,500 บาท 

26-28 สิงหาคม 2563 6,999 บาท 6,599 บาท 1,500 บาท 

28-30 สิงหาคม 2563 8,499 บาท 8,099 บาท 1,500 บาท 

01-03 กนัยายน 2563 6,999 บาท 6,599 บาท 1,500 บาท 

02-04 กนัยายน 2563 6,999 บาท 6,599 บาท 1,500 บาท 

04-06 กนัยายน 2563 8,499 บาท 8,099 บาท 1,500 บาท 

07-09 กนัยายน 2563 6,999 บาท 6,599 บาท 1,500 บาท 

08-10 กนัยายน 2563 6,999 บาท 6,599 บาท 1,500 บาท 

09-11 กนัยายน 2563 6,999 บาท 6,599 บาท 1,500 บาท 

11-13 กนัยายน 2563 8,499 บาท 8,099 บาท 1,500 บาท 

14-16 กนัยายน 2563 6,999 บาท 6,599 บาท 1,500 บาท 

15-17 กนัยายน 2563 6,999 บาท 6,599 บาท 1,500 บาท 

16-18 กนัยายน 2563 6,999 บาท 6,599 บาท 1,500 บาท 

18-20 กนัยายน 2563 8,499 บาท 8,099 บาท 1,500 บาท 

21-23 กนัยายน 2563 6,999 บาท 6,599 บาท 1,500 บาท 



22-24 กนัยายน 2563 6,999 บาท 6,599 บาท 1,500 บาท 

23-25 กนัยายน 2563 6,999 บาท 6,599 บาท 1,500 บาท 

25-27 กนัยายน 2563 8,499 บาท 8,099 บาท 1,500 บาท 

28-30 กนัยายน 2563 6,999 บาท 6,599 บาท 1,500 บาท 

02-04 ตุลาคม 2563 8,499 บาท 8,099 บาท 1,500 บาท 

05-07 ตุลาคม 2563 6,999 บาท 6,599 บาท 1,500 บาท 

06-08 ตุลาคม 2563 6,999 บาท 6,599 บาท 1,500 บาท 

09-11 ตุลาคม 2563 8,499 บาท 8,099 บาท 1,500 บาท 

12-14 ตุลาคม 2563 8,499 บาท 8,099 บาท 1,500 บาท 

13-15 ตุลาคม 2563 8,499 บาท 8,099 บาท 1,500 บาท 

16-18 ตุลาคม 2563 8,499 บาท 8,099 บาท 1,500 บาท 

19-21 ตุลาคม 2563 6,999 บาท 6,599 บาท 1,500 บาท 

20-22 ตุลาคม 2563 6,999 บาท 6,599 บาท 1,500 บาท 

23-25 ตุลาคม 2563 8,499 บาท 8,099 บาท 1,500 บาท 

26-28 ตุลาคม 2563 6,999 บาท 6,599 บาท 1,500 บาท 

27-29 ตุลาคม 2563 6,999 บาท 6,599 บาท 1,500 บาท 

 

**เด็ก INF ราคา 1,900 บาท** 

****** เดินทางขัน้ต า่ 10 ท่าน หากต า่กว่าก าหนด กรุป๊จะไม่สามารถเดินทางได ้****** 

 

 

หมายเหต ุ: โปรแกรมทวัรเ์ป็นราคาพเิศษ อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ข้ึนอยู่กบัสภาพดินฟ้าอากาศ และปจัจยัอื่นๆที่

อยู่ นอกเหนือการควบคุม โดยทางบรษิทัจะค านึงถงึความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญั 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม  

1. ค่าต ัว๋เครื่องบนิ ไป-กลบั น ้ าหนักถอืข้ึนเครื่องไดไ้ม่เกนิ 7 ก.ก.  

โดยสมัภาระที่จะถอืข้ึนเครื่องบนิ ตอ้งไม่มีของมีคม กรรไกรตดัเลบ็ วตัถไุวไฟ 

ของเหลวสามารถโหลดไดไ้ม่เกนิขนาดบรรจุ 100 มล. 

2. ค่าเขา้สถานที่ท่องเที่ยว และค่ารถน าเที่ยวตามรายการ 



3. ค่าที่พกั จ านวน 2 คนื หอ้งละ 2-3 ท่าน  

4. ค่าอาหารทัง้หมด 5 ม้ือ ตามรายการที่ระบใุนโปรแกรมการเดินทาง  

5. ค่าประกนัการเดินทางตามกรมธรรม ์ตามพระราชบญัญตักิารท่องเที่ยว (ตามกรมธรรม)์ วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท 

6. ค่ารกัษาพยาบาล(ตามกรมธรรม)์ ภายในวงเงนิท่านละ 500,000 บาท 

 

 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม  

1. ค่าใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการที่ระบ ุเช่น ค่าเครื่องด่ืมและค่าอาหารที่ส ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ฯลฯ 

2. ค่าน ้ าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใตท้อ้งเครื่องบนิ 

3. ค่าภาษีมลูค่าเพิม่ 7%  และ ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

4. ค่าทปิมคัคุเทศก ์และผูช่้วยมคัคุเทศก ์ 

5. ค่าใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดินทาง 

 

 

ราคาค่าบรกิารน ้าหนกักระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครื่องบนิ ภายในประเทศ 

ตลอดเที่ยวบนิ ท ัง้ขาไป และขากลบั 

15 กโิลกรมั 860 บาท 

20 กโิลกรมั 946 บาท 

25 กโิลกรมั 1,160 บาท 

30 กโิลกรมั 1,802 บาท 

35 กโิลกรมั 2,144 บาท 

40 กโิลกรมั 2,658 บาท 

 

ส่ิงส าคญั ของมีคมทุกชนิดเช่นมีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาดห้า มน าติดตัวขึ้น เคร่ืองบิน  ห้ามน า

โทรศัพทม์ือถือ ซัมซงุ ร ุ่น กาแล็กซ่ี โนต๊ 7 (SAMSUNG GALAXY  NOTE 7) ขึน้เคร่ืองบิน หรือน าใส่

กระเป๋า 

สมัภาระโหลดใตเ้คร่ืองบินโดยเด็ดขาด 

การเตรยีมตวัส าหรบัผ ูโ้ดยสารกอ่นเดินทางออกจากสนามบินไทย 

1. ของเหลวที่อนญุาตใหถ้ือขึน้เคร่ือง ไดแ้ก่ ยา, นมส าหรับเด็กทารก, ครีม หรืออื่นๆ ที่จ าเป็นระหว่างการเดินทาง 

(ตอ้งบรรจถุงุซิบพลาสตกิใส เตรียมไวใ้หเ้จา้หนา้ท่ีตรวจ) 

2. กรณุาถอดเสือ้คลมุ และอปุกรณอ์ิเลคทรอนกิ ทกุชนดิ ใสถ่าดเพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจสอบความปลอดภยัก่อนขึน้เคร่ือง  

*** หมายเหต ุกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งน าของเหลวถือข้ึนเครือ่ง *** 



- น าของเหลวบรรจใุสถ่งุพลาสตกิใสสามารถเปิดปิดถงุได ้ขนาด 20*20 ซ.ม. เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบของเจา้หนา้ท่ี   

- ของเหลวแตล่ะชนดิมขีนาดไมเ่กิน 100 มลิลลิติร หรือ นอ้ยกว่า (น า้หนกัรวมไมเ่กิน 1 ลติร) 

- ถงุพลาสตกิใสท่ีบรรจขุองเหลวสามารถถือขึน้เคร่ืองได ้1 ท่านตอ่ 1 ใบเท่านัน้ 

 

 


