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เดินทาง :  มีนาคม-กนัยายน 2563 

วนัท่ีหน่ึงของการเดินทาง 

กรงุเทพฯ–อดุรธานี 

20.00 น. จดุนดัพบ.....ป้ัมน ้ามนั ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงขา้ม ม.หอการคา้) เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอย

ใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระแกท่่าน ออกเดินทางดว้ย รถตูป้รบัอากาศ VIP 

รุ่นใหม ่9 ท่ีนัง่ เดินทางส ู ่จ.อดุรธานี 

20.30 น. ออกเดินทางพรอ้มมคัคเุทศกอ์ารมณด์ี ท่ีจะมาใหข้อ้มลูสถานท่ีท่องเท่ียวตา่งๆ และดแูลท่านตลอด

การเดินทาง บริการอาหารค ่าบนรถ พรอ้มน ้าด่ืม (ม้ือท่ี 1) 

 

วนัท่ีสองของการเดินทาง 

อดุรธานี-วดัป่าภกูอ้น-วดัถ ้าศรมีงคล (ถ ้าดินเพียง)-วดัผาตากเสื้อ 

06.00 น. เดินทางถึง จ. อดุรธานี ใหท้่านไดล้า้งหนา้ลา้งตาในตอนเชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ 

รา้นอาหารเชา้ (ม้ือท่ี 2) (ไขก่ะทะ โจก๊ ตม้เลือดหม ูขา้วเปียก ฯลฯ) 

07.00 น. น าท่านเดินทางสู ่วดัป่าภกูอ้น ใหท้่านไดส้กัการะบชูา พระพทุธไสยาสนโ์ลกนาถศาสดามหามนุี และ

ถ่ายรปูกบัวัดท่ีสวยตดิอนัดบัตน้ๆ ของเมืองไทยตามอธัยาศัย ตัง้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาตป่ิานา

ยงูและป่าน า้โสม ทอ้งที่บา้นนาค า ต าบลบา้นกอ้ง อ าเภอนายงู จงัหวัดอดุรธาน ีเป็นศาสนสถานท่ี

เป่ียมไปดว้ยความศรทัธา และความสวยงามของสถาปัตยกรรม วัดป่าภกูอ้นแห่งนีต้ัง้อยู่บนเนนิเขา 

ท่ีรายลอ้มดว้ยผืนป่าเขยีวขจีกว่า 3,000 ไร่ ซ่ึงจดุเร่ิมตน้ในการสรา้งวัด คือ ความมุง่หมายท่ีจะ

รกัษาธรรมชาตขิองป่าอนัสมบรูณ ์และแหลง่ตน้น า้ล าธารอนัอดุมสมบรูณเ์อาไวจ้ากการถกูบกุรกุ

ท าลาย นอกจากนีบ้ริเวณวดัเป็นจดุชมวิวพระอาทิตยข์ึน้ท่ีสวยงาม ท่ีนอกจากจะเย็นใจในการได้

เดินทางมาเยือนดินแดนแห่งพระพทุธศาสนา ยงัเย็นตาไปกบังานกอ่สรา้งอนัสวยงามอลงัการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (ม้ือท่ี 3) 

บ่าย น าท่านเดินทางมุง่หนา้สู่ วดัถ ้าศรมีงคล (ถ ้าดินเพียง) อยู่ท่ีบา้นดงตอ้ง ต.ผาตัง้ อ.สงัคม จ.

หนองคาย ณ ท่ีแห่งนี ้เชื่อว่าถ า้แห่งนีเ้ป็นเสน้ทางสูเ่มืองพญานาค ท่ีสามารถเดนิทางไปใตล้ าน า้โขง
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ไปๆมาๆ ระหว่างหนองคายกบัเวียงจนัทนไ์ด ้โดยมีเร่ืองเลา่ว่าในถ า้แห่งนีเ้ป็นเสน้ทางที่พระธดุงด์

จากลาว ใชข้า้มฝัง่ลอดใตแ้มน่ า้โขงเขา้มายงัเมืองไทย เป็นถ า้ท่ีตอ้งเป็นพระผูท้รงศีลอนัแกก่ลา้เท่านัน้

จึงจะเห็นเสน้ทางสญัจรดงักลา่ว ลกัษณะถ า้ดินเพียงนีค้ลา้ยเมืองบาดาลของพญานาค ตามความ

เชื่อของชาวบา้น ภายในถ า้จะมีความชื้น และมีน า้ไหลตลอดปี มีกอ้นหินเป็นแท่งตัง้วางอย่างจงใจ มี

สว่นเวา้โคง้ของหินภายในถ า้ท่ีสวยงาม 

**แนะน า ควรแต่งกายในชดุท่ีทะมดัทะแมง เน่ืองจากบางจดุตอ้งเดินเข่าหรอืลอดในพ้ืนท่ีจ ากดั ** 

น าท่านเดินทางมุง่หนา้สู่ วดัผาตากเสื้อ ใหท้่านสกัการบชูา และชมวิวแมน่ า้โขงแบบพาโนรามา่ ท่าน

สามารถมองเห็นวิวแมน่ า้โขงที่ถือว่าสวยท่ีสดุ อีกแห่งหนึง่ และภายในวัดยงัมีตน้ไมน้อ้ยใหญ่ท่ีดรู่ม

ร่ืน สบายตา ท าใหน้กัท่องเท่ียวไมผ่ิดหวังท่ีไดไ้ป เยือน เป็นวัดท่ีตัง้อยู่บนเขา และมีทิวทศันท่ี์สวยงาม

มาก สงูจากระดบัน า้ทะเล 550 เมตร จากจดุชมวิววัดผาตากเสื้อ หากมองไปทางซา้ยมือ จะมองเห็น

วิวแมน่ า้โขงวาดยาวโคง้เป็นคุง้น า้ กลางแมน่ า้มีเกาะ ขนาดใหญ่ มองเห็น ประเทศเพ่ือนบา้นไดอ้ย่าง

ชดัเจน และในชว่งท่ีน า้ลดหากไปยืนอยู่บนวัดผาตากเสื้อแลว้มองลงมายงัแมน่ า้โขง จะเห็นสนั  

ทรายเป็นร้ิวคลา้ยเกล็ดพญานาคอย่างชดัเจน ซ่ึงเป็นความมหศัจรรยท่ี์ธรรมชาตสิรา้งขึน้ จนไดร้บั

การตัง้ใหเ้ป็นแหลง่ ท่องเท่ียวเสน้ทางในฝัน Dream Destination 2 น าทางเดินทางสู ่เป็นอ าเภอเล็กๆ  

ของจงัหวัดหนองคาย ตดิล าน า้โขง มีชื่อเสียงดา้นการท่องเท่ียวทางธรรมชาต ิและเป็น อ าเภอที่มี

สถานท่ีท่องเท่ียวมากท่ีสดุของจงัหวัดหนองคาย 

ท่ีพกั  น าท่านเขา้สูท่ี่พกั โรงแรม อมนัตา หนองคาย หรือเทียบเท่า (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

19.00 น. รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหารรมิแม่น ้าโขง (ม้ือท่ี 4) 

  เชิญท่านพกัผอ่นตามอธัยาศัย ท่ามกลางบรรยากาศริมโขง ... ZZzzz 

 

วนัท่ีสามของการเดินทาง 

ตลาดท่าเสด็จ–ประติมากรรมรปูป้ันพญานาค-วดัโพธ์ิชยั-บึงกาฬ-วดัอาฮงศิลาวาส-ภทูอก- 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของท่ีพกั (ม้ือท่ี 5) 

08.30 น. พาท่านชอ้ปป้ิงท่ี ตลาดท่าเสด็จ ตลาดเกา่แก ่สินคา้ OTOP ราคาถกู หาซ้ือไดท่ี้นีค่รบั โดยท่ีตัง้อยู่

ริมโขงนะครบั ไดบ้รรยากาศไปอีก ซ้ืออยู่ในบริเวณถนนคนเดิน โดยท่ีถา้ใครตืน่เชา้หนอ่ย ไปที่นีก็่จะ

ไดบ้รรยากาศยามเชา้ริมฝัง่โขง แนะน าใหไ้ปหนา้หนาวจะพีคมาก สว่นถา้ใครขีเ้กียจ ใหไ้ปหลงัพร

อาทิตยต์กครบั ของกินเยอะมาก เดินเลบมาอีกนดิชม ประติมากรรมพญานาคอนัวิจิตรงดงาม  

2 องค ์ใหญ่ท่ีสดุในหนองคาย ดา้นหนา้ลานวัฒนธรรมริมโขงหนา้วัดล าดวล เป็นพ้ืนท่ีส าหรับจดั

กิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีส าคญัของเมืองหนองคาย เชน่ งานวันออกพรรษา และเป็นจดุชมบัง้ไฟพญานาค

สดุฮิต หลงัจากนัน้น าท่านนมสัการ หลวงพ่อพระใส วดัโพธ์ิชยั เพื่อเป็นสิริมงคลส าหรบัการ

เดินทาง หลวงพ่อพระใส เป็นพระพทุธรปูศักดิ์สิทธ์ิคู่บา้นคูเ่มืองท่ีชาวเมืองหนองคายนบัถือกนั

มาก มีลกัษณะงดงาม ต านานเลา่ว่า พระธิดา 3 องคข์องกษตัริยล์า้นชา้งไดห้ลอ่พระพทุธรปูขึน้ 3 

องค ์และขนานนามพระพทุธรปูตามพระนามของตนเอง ทกุปีในวันเพ็ญกลางเดือน 7 ชาวเมือง

หนองคายจะมีงานประเพณีบญุบัง้ไฟบชูาพระใสท่ีวัดโพธ์ิชยัเป็นประจ า  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (ม้ือท่ี 6) 

บ่าย น าท่านเดินทางเขา้สู่จงัหวัดบึงกาฬ พาทา่นชมจดุ สะดือแม่น ้าโขง ณ วดัอาฮงศิลาวาส เป็นจดุท่ี

แมน่ า้โขงมีความลึกท่ีสดุไม่สามารถวัดความลึกได ้กระแสน า้ไหลเชี่ยวมากในฤดนู า้หลากและมี

กระแสน า้ไหลวนเป็นรปูกรวยขนาดใหญ่ สงัเกตไดจ้ากเมื่อมีวัสดหุรือซากไมข้นาดใหญ่ลอยมาเมื่อถึง
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บริเวณนี ้สิ่งของตา่งๆ จะหมนุวนอยู่ประมาณ 30 นาที จึงจะไหลตอ่ไป ซ่ึงชาวบา้นเชื่อกนัว่าเป็น 

“สะดือแม่น ้าโขง” ตา่งจากนัน้พาท่านขึน้ ภทูอก  เป็นท่ีตัง้ของวัดเจตยิาศรีวิหาร (วัดภทูอก) 

จดุเดน่ของภทูอกก็คือ สะพานไมแ้ละบนัไดขึน้ชมทศันยีภาพรอบ ๆ ภทูอก ใชเ้พียงแรงงานคนสรา้ง

บนัไดเวียนไปมารอบภทูอกเห็นวิวแบบ 360 ภ ูนกัท่องเท่ียวสามารถเดินชม แบบสะพานเวียน รอบ

เขาซ่ึงจะไดเ้ห็น มมุมองที่แตกตา่งไปเร่ือย ๆ ไฮไลทข์องภทูอก คือ พทุธวิหารอนัเป็นท่ีบรรจพุระบรม

สารีริกธาต ุมีลกัษณะแปลกและนา่อศัจรรย ์คือ เป็นหินแยกตวัออกมาจากหินกอ้นใหญ่ แตไ่มต่กลง

มาเพราะตัง้อยู่อย่าง ไดฉ้ากกบัพื้นโลกพอดี คลา้ย ๆ กบัพระธาตอิุนทรแ์ขวนท่ีพมา่    

ท่ีพกั  น าท่านเขา้สูท่ี่พกั โรงแรม เดอะ วนั หรือเทียบเท่า (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (ม้ือท่ี 7) 

ใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศัย.........ราตรีสวัสดิ์ 

 

วนัท่ีสึ่ของการเดินทาง 

ค าชะโนด-ตลาดผา้นาขา่-แวะซ้ือของฝาก-กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของท่ีพกั (ม้ือท่ี 8) 

08.00 น. น าท่านเดินทางสู ่ค าชะโนด หรือ ป่าค าชะโนด อีกหนึง่สถานท่ีท่องเท่ียวศักดิ์สิทธ ์ท่ีตัง้อยู่อ าเภอ

บา้นดงุ จงัหวัดอดุรธาน ีสถานท่ีแห่งนีน้อกจากเป็นสถานท่ีเลื่อมใสศรทัธาของชาวบา้นในจงัหวัด

อดุรธานแีละใกลเ้คียงแลว้ หากแตย่งัเป็นสถานท่ีท่ีเต็มไปดว้ยการเลา่ขานต านานลี้ลบัอนัโดง่ดงั ท่ีเชื่อ

กนัว่าเป็นดินแดนของพญานาค ผืนป่าลอยน า้ หรือความเชื่อเกี่ยวกบัเมืองบาดาล วันนีเ้ราจะพา

เพื่อน ๆ เดินทางไปร ูจ้กัและสมัผสัถึงธรรมชาตอินัมหัศจรรย ์หนึง่เดียวในเมืองไทยแห่งนีไ้ปดว้ยกนั 

จากนัน้น าท่านแวะชม ตลาดผา้นาข่า เป็นหมูบ่า้นท่ีขึน้ชื่อเร่ืองการทอผา้ไหมอย่างย่ิง ผา้ไหมของ

ท่ีนีม่ีสีสนัหลากหลายเงางามทกุผืน แตท่ี่เป็นเอกลกัษณข์องจงัหวัดอดุรธาน ีก็คือ ผา้หมี่ขดิ  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้น VT แหนมเนือง (ม้ือท่ี 9) 

หลงัอาหารใหท้่านเลือกซ้ือของฝาก VT แหนมเนือง กอ่นเดินทางกลบักรงุเทพฯ อิสระอาหารเยน็   

22.00 น. เดินทางถึง กรงุเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

**หมายเหต:ุ โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีโดยค านึงถึงประโยชนแ์ละความปลอดภยัของ

ท่านเป็นส าคญั 

 

วนัเดินทาง ราคาผ ูใ้หญ่ท่านละ พกัเด่ียว 

27-30 มีนาคม 2563 7,600.- 1,500.- 

03-06 เมษายน 2563 (วนัจกัรี) 7,900.- 1,500.- 

11-14 เมษายน 2563 

(วนัสงกรานต ์และหยดุตอ่เนือ่ง) 
7,900.- 1,500.- 

01-04 พฤษภาคม 2563 

(วนัแรงงาน และ วนัฉตัรมงคล) 
7,900.- 1,500.- 
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03-06 พฤษภาคม 2563 

(วนัฉตัรมงคล และวนัวิสาขบชูา) 
7,900.- 1,500.- 

12-15 มิถนุายน 2563 7,600.- 1,500.- 

26-29 มิถนุายน 2563 7,600.- 1,500.- 

03-06 กรกฎาคม 2563 

(วนัอาสาฬหบชูา และหยดุชดเชย) 
7,900.- 1,500.- 

25-28 กรกฎาคม 2563 7,600.- 1,500.- 

14-17 สิงหาคม 2563 7,600.- 1,500.- 

28-31 สิงหาคม 2563 7,600.- 1,500.- 

11-14 กนัยายน 2563 7,600.- 1,500.- 

25-28 กนัยายน 2563 7,600.- 1,500.- 

 

อัตราน้ีรวม 

 รถตูป้รบัอากาศ VIP 9 ท่ีนัง่ พรอ้มน า้มนัและคนขบัน าเที่ยวตลอดการเดินทาง 

 ท่ีพกั 2 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน  

 คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ จ านวน 8 มื้อ 

 น า้ดื่ม ขนม ตลอดการเดินทาง 

 คา่ธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียวตา่งๆ ตามที่ระบใุนรายการ  

 มคัคเุทศก ์น าเที่ยวตลอดการเดินทาง 

 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิประกนัท่านละ 1,000,000 บาท / คา่รกัษาพยาบาล 500,000 บาททัง้นีข้ึน้อยู่กบั

เงือ่นไขและขอ้ตกลง ในกรมธรรม ์

 
อัตราน้ีไม่รวม 

× คา่ธรรมเนียมเขา้สถานท่ี ของชาวตา่งชาตท่ีิเพิ่มเตมิตามการจ่ายจริง 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตวั เชน่ คา่มินบิารภ์ายในหอ้งพกั, คา่โทรศัพท,์ คา่ซักรีด, คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอื่น ๆ 

× ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (ในกรณีขอใบก ากบัภาษี) 

× ค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ (ข้ึนอย ูก่บัความพึงพอใจ และสินน ้าใจของลกูคา้)  

 

 

เง่ือนไขการจองและส ารองท่ีนั่ง 

1. กรณุาแจง้ชื่อ-นามสกลุ, ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศัพทข์องผูจ้อง ส าหรบัออกใบแจง้หนีแ้ละใบรับเงนิของท่าน  

2. วางเงนิมดัจ หลงัการจอง ท่านละ 2,500 บาท โดยการโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบริษทัฯ  

3. กรณุาสง่ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ใหท้างบริษทัฯ กอ่นการเดินทาง 10 วัน 

เพื่อใชส้ าหรบัการใสช่ื่อตัว๋เคร่ืองบิน (ส าหรบัทวัรเ์คร่ืองบิน) และการท าเอกสารประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างการ

เดินทาง 
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4. ช าระสว่นที่เหลือกอ่นวันเดินทางอย่างนอ้ย 15 วัน 

5. หากจองกอ่นวันเดินทางนอ้ยกว่า 15 วันตอ้งช าระเต็มจ านวน 100% 

6. หากไมช่ าระสว่นที่เหลือกอ่นวันเดินทาง 15 วันถือว่าสละสิทธ์ิ และไม่สามารถเรียกเงนิมดัจ าคืนได ้

 
 

เง่ือนไขการยกเลิกเดินทาง 

1. ยกเลิกกอ่นการเดินทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คืนเงนิตามที่ไดช้ าระมา 

2. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงนิมดัจ าในทกุกรณี 

3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 1-14 วัน วัน ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมดในทกุกรณี 

* การเลื่อนการเดินทางตอ้งแจง้ลว่งหนา้อย่างนอ้ย 15 วนัก่อนการเดินทางมฉิะนัน้จะไมส่ามารถเลื่อนการเดินทางได ้* 

 

หมายเหต ุ: กรณุาอ่านรายละเอียดทุกขอ้ เพ่ือสิทธิของท่าน 

1. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผ ูร้ว่มเดินทาง

ไม่ถึง 8 ท่าน ตามที่ก าหนดไว ้ 

2. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาคา่ทวัร ์หากมีการปรบัราคาคา่น า้มนัขึน้ กอ่นการเดินทาง หรือมี
การปรบั ราคาคา่น า้มนัและภาษีน า้มนั (กรณีเดินทางโดยเคร่ืองบิน) 

3. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวหรือบางประการ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ เพื่อ ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานท่ีและเวลา  ทัง้นีโ้ดยค านงึถึงผลประโยชนแ์ละความ

ปลอดภยัของท่านเป็น ส าคญั หรือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมส่ามารถแกไ้ขได ้และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ี

สญูหาย สญูเสีย หรือไดร้ับ บาดเจ็บที่นอกเหนอืความรบัผิดชอบของมคัคเุทศกห์รือทีมงาน 

4. ทางบริษทัฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกิดการสญูหายสิ่งของที่มีคา่ อนัเนือ่งมาจากความประมาทของ

ตวัผูเ้ดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อบุตัเิหตจุากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

5. เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไมเ่ดินทางพรอ้มคณะ ถือ

ว่าท่าน ละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บริการและเงนิมดัจ าคืนได ้ไมว่่ากรณีใดๆทัง้ส้ิน 

6. เมื่อท่านตกลงช าระคา่มดัจ าหรือช าระคา่ทวัรท์ัง้หมด กบัทางบริษทัฯแลว้ ทางบริษทัฯถือว่าท่านรบัทราบและ
ยอมรบั เงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมายเหตทุัง้หมดทกุขอ้แลว้ 

 


