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อุดร หนองคาย ค าชะโนด 

 
 

 
20.00 น. พรอ้มกนัที ่โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกทุ่กทา่น 

 *จดุนดัพบ ปัม้น า้มนั ปตท วภิาวด ี(ตรงขา้ม มหาวทิยาลยัหอการคา้)* 
20.30 น. ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ มุง่หนา้สู ่ จงัหวดัหนองคาย โดยรถบสัปรับอากาศ 

*บรกิารอาหารกลอ่งพรอ้มเครือ่งดืม่บนรถ 

 
 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ รา้นอาหาร 

09.00 น. เดนิทางถงึ วดัป่าภูกอ้น อ าเภอนายูง จังหวัดอดุรธานี วัดสวยทา่มกลางผนืป่าตัง้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาตป่ิานา
ยงูและป่าน ้าโสม เป็นสถานทีท่ีส่งบเหมาะแกก่ารบ าเพ็ญภาวนาของพระสายกรรมฐาน พระวหิารทีส่วยงามสะดดุตามี

ลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกตส์มัยรัตนโกสนิทร์ มปีระตูทางเขา้ออกวหิาร 3 ดา้น ภายในถูกตกแต่งอย่าง

วจิติรตระการตา แฝงไปดว้ยเรื่องราวค าสอนของพระพุทธเจา้ รอบผนังภายในวหิารตกแต่งอย่างสวยงามดว้ย ภาพ

วนัแรก กรงุเทพฯ • ปั๊มน ำ้มนั ปตท วภิำวด ี         (-/-/SET BOX) 

วนัทีส่อง อดุรธำน ี• วดัป่ำภกูอ้น • หนองคำย • วดัผำตำกเสือ้+SKYWALK • วดัโพธิช์ยั(หลวงพอ่พระใส) • ศำลำแกว้กู ่                                                                        
 (เชำ้/กลำงวนั/เย็น) 
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พุทธประวัติและภาพทศชาติ ตกแต่งเป็นภาพปั้นนูนต ่าหล่อดว้ยทองแดงจ านวน 22 ช่อง ซึ่งเป็นภาพของ

พระพุทธเจา้ในองคช์าตติา่งๆ 10 ชาต ิภายในวัดมพีระบรมสารรีกิธาตบุรรจุในพระเกศพระร่วงโรจน์ศรีบรูพา น าทา่น
สกัการะองคพ์ระพุทธรูปหนิออ่นกราบขอพรเพือ่ความเป็นสริมิงคล 

 ออกเดนิทางสูอ่ าเภอสงัคม จงัหวดัหนองคาย ลดัเลาะเลยีบล าน า้โขงมุง่สู ่วดัผาตากเสือ้ ซึง่ตัง้อยู่บนยอดเขา

เป็นวัดทีม่ทีวิทัศน์สวยงามมาก มองจากบนหนา้ผาลงมาเห็นแม่น ้าฝ่ังประเทศลาวไหลมาบรรจบแม่น ้าโขงเกดิเป็น
ดอนทีส่วยงามมาก ภายในวัดมีธรรมชาตทิีส่มบูรณ์ สามารถเดนิเลาะตามหนา้ผาเพื่อชมธรรมชาตแิละทวิทัศน์ที่

สวยงามได ้จุดไฮไลทท์ีโ่ดง่ด ัง่คอื Sky Walk ทีว่ัดผาตากเสือ้แห่งนี้มมทีางเดนิกระจกใสรูปทรงเกอืกมา้ โดยยืน่
ออกไปทางหนา้ผา ทางเดนิมลีักษณะโปร่งใสสามารถมองทะลลุงไปเบือ้งล่างได ้เป็นสกายวอรค์กระจกใสแห่งแรก

ของไทย  

 
กลางวนั       บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย น าทา่นชมและสักการะ วดัโพธิช์ยั หลวงพอ่พระใส (Wat Pho Chai) เป็นพระพุทธรูปส าคัญคูเ่มอืง วัดโพธิช์ัย
เป็นพระอารามหลวงในเขตเทศบาลเมอืงหนองคาย เป็นทีป่ระดษิฐานหลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปขัดสมาธริาบ ปาง

มารวชิัย หล่อดว้ยทองสสีกุ หนา้ตักกวา้ง 2 คบื 8 นิว้ สว่นสงูจากพระชงฆเ์บือ้ลา่งถงึยอดพระเกศ ๔ คบื ๑ นิว้ของ
ชา่งไม ้มลีกัษณะงดงาม 

น าท่านเยี่ยมชม ศาลาแกว้กู่ (Sala Kaeo Ku) หรือ วดัแขก ตัง้อยู่ห่างจากตัวเมืองหนองคายประมาณ 3 
กโิลเมตร หรอืทีรู่จั้กกันในนามวัดแขก สถานทีซ่ ึง่คลา้ยพพิธิภัณฑก์ลางแจง้แสดงรูปปั้นทางศาสนาแห่งนี้ โดยเกดิ

จากแรงบันดาลใจของหลวงปู่ บญุเหลอื สรุรัีตน์ นักบวชชาวลาวซึง่ไดส้รา้งสถานทีแ่ห่งนี้เมือ่ราวปี พ.ศ. 2521 เพื่อ

เผยแผห่ลกัศาสนาไมว่า่จะพุทธ ครสิต ์อสิลาม ฮนิด ูผา่นประตมิากรรมฝีมอืชา่งทอ้งถิน่ ซึง่รูปร่างลักษณะลว้นแตเ่กดิ
จากจนิตนาการของหลวงปู่ โดยไม่ใชแ้บบร่างใด ๆ มีทัง้พระพุทธรูปปางต่าง ๆ รูปเทพฮนิดูต่าง ๆ รูปปั้นเกีย่วกับ

ศาสนาคริสต์ รูปปั้นเล่าเรื่องรามเกียรติแ์ละต านานพื้นบา้น ส่วนอาคารศาลาแกว้กู่ ภายในจัดเก็บวัตถุโบราณ
พระพุทธรูปโบราณล ้าคา่ 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

เย็น        บรกิารอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร พเิศษ! เมนูอาหารไทยจากปลาแมน่ า้โขงรา้นดงั 
ค า่  เขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรมอมนัตา / โรงแรมครสิตลั หนองคาย หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

 
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
จากน ัน้ น าทกุทา่นชมดนิแดนอนัศกัดิส์ทิธ ิ ์วดัศริสิทุโธ วงันาคนิทร ์ป่าค าชะโนด ทีน่ีเ่ป็นป่าทีม่ลีกัษณะเหมอืนเกาะ

กลางน ้าในอา่งเก็บน ้ากดุขาม เต็มไปดว้ยตน้ชะโนดซึง่เป็นพชืจ าพวกปาลม์ ป่าค าชะโนดเป็นสถานที ่ๆ ปรากฏใน

ต านานพืน้บา้น เชือ่วา่เป็นทีส่งิสถติของพญานาค เจา้ปู่ ศรสีทุโธ เจา้ยา่ศรปีระทมุมา ภายในป่าชะโนดมบีอ่น ้าอยูต่รง
กลางเกาะเรยีกวา่ บอ่ค าชะโนด เป็นน ้าใตด้นิทีพุ่่งไหลซมึตลอดเวลา ใหท้า่นไดก้ราบขอพรสิง่ศักดิส์ทิธิเ์พือ่ความ

เจรญิรุ่งเรอืงและบงัเกดิโชคลาภวาสนา 

 

วนัทีส่ำม        หนองคำย • อดุรธำน ี• วดัศริสิทุโธ ป่ำค ำชะโนด • ศนูยว์ฒันธรรมไทยจนี ศำลปู่ -ยำ่ •รำ้นขำยของฝำกวทีแีหนมเนอืง 
•กรงุเทพฯ                                        (เชำ้/กลำงวนั/-) 

 

https://thai.tourismthailand.org/Search-result/tagword/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A2
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กลางวนั       บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร  

จากน ัน้ เดนิทางเขา้เยีย่มชม ศูนยว์ฒันธรรมไทยจนี และ ศาลเจา้ปู่ -ยา่ ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงอุดรธานี บรเิวณเดยีวกันกับ
ศาลเจา้ปู่ ย่า มกีารออกแบบตกแต่งสวน แบบในแนวสวนจนีทีม่คีวามวจิติรตระการตาภายใตช้ือ่ “สวนคณุธรรมพันปี 

24 กตญัญ”ู สถานทีต่กแตง่โดยจ าลองบรรยากาศแบบจนี เหมอืนยกเมอืงจนีมาไวใ้จกลางอดุร โดยสรา้งขึน้เพือ่เชดิ

ชอูงคเ์จา้ปู่ เจา้ย่า ทีเ่ป็นทีเ่คารพและศรัทธาของชาวอุดรธานีและจังหวัดใกลเ้คยีง อกีทัง้เป็นแหล่งในการสบืสาน
วัฒนธรรม ประเพณีอันดงีามของชาวจนีทีอ่พยพจากประเทศจนีมาพึง่พระบรมโพธสิมภารในจังหวัดอุดรธานี  เป็น

สถานทีส่งบ เย็นสบาย เเละสวยงามมาก จากนัน้น าคณะเดนิทางตอ่ไปยัง รา้นขายของฝากวทีแีหนมเนอืง ใหท้า่น
ไดเ้ลอืกซือ้ของฝากขึน้ชือ่ของจังหวัดอดุรธานี ไม่วา่จะเป็น แหนมเนือง กระยอทอด กระยอสด หมูยอ เมีย่งพันหอม 

กุง้พันออ้ย และอืน่ๆ อกีมากมาย ไดเ้วลาอนัสมควรน าทกุทา่นออกเดนิทางกลบัยังกรุงเทพมหานคร 
  **อสิระอาหารเย็น ณ รา้นอาหารศนูยข์องฝากระหวา่งทาง** 

22.00 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจมริูล้มื 

 

อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

พเีรยีดเดนิทาง รถ จ านวน เวลานดั

หมาย 

ราคาตอ่ทา่น 

(คณะเดนิทาง 25-30 ทา่น) 

พกัเดีย่ว 

ช าระเพิม่ 

28-30 ส.ค. 63 (ศกุร-์อาทติย)์ รถบัสปรับอากาศ 30+1 04.30 น. 3,599.- 500 

25-27 ก.ย. 63 (ศกุร-์อาทติย)์ รถบัสปรับอากาศ 30+1 04.30 น. 3,699.- 500 

9-11 ต.ค. 63 (ศกุร-์อาทติย)์ รถบัสปรับอากาศ 30+1 04.30 น. 3,699.- 500 

11-13 ต.ค. 63 (อาทติย-์องัคาร) รถบัสปรับอากาศ 30+1 04.30 น. 3,799.- 500 

13-15 พ.ย. 63 (ศกุร-์อาทติย)์ รถบัสปรับอากาศ 30+1 04.30 น. 3,699.- 500 

27-29 พ.ย. 63 (ศกุร-์อาทติย)์ รถบัสปรับอากาศ 30+1 04.30 น. 3,599.- 500 

5-7 ธ.ค. 63 (เสาร-์จนัทร)์ รถบัสปรับอากาศ 30+1 03.00 น. 3,799.- 500 

10-12 ธ.ค. 63 (พฤหสัฯ-เสาร)์ รถบัสปรับอากาศ 30+1 04.30 น. 3,799.- 500 

25-27 ธ.ค. 63 (ศกุร-์อาทติย)์ รถบัสปรับอากาศ 30+1 04.30 น. 3,699.- 500 

อตัราคา่บรกิารรวม 
อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิใ์นการสลบัมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ

คา่รถรับ-สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบ ุ

คา่ไกดแ์ละหัวหนา้ทวัรน์ าเทีย่วตามรายการ 

ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

เงือ่นไขประกนัการเดนิทาง  คา่ประกนัอบุตัเิหตแุละคา่รักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดรั้บอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ไม่
คุม้ครองถงึการสญูเสยีทรัพยส์นิสว่นตวัและไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวัของผูเ้ดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทอิาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท–์โทรสาร,อนิเทอรเ์น็ต,มนิบิาร,์ซักรดี ทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

คา่ใชจ้่ายอนัเกดิจากความลา่ชา้ของ,อบุตัภิัยทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยดุงาน,การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้

เมอืง จากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความควบคมุของ

บรษัิทฯ 
คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขับรถ,ผูช้ว่ยคนขบัรถ 200 บาท/ทรปิ/ลกูทัวร ์1 ทา่น(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนยีมของประเทศ) 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ั่งกรุณาอา่นรายละเอยีดใหค้รบถว้นกอ่นท าการจองหากทา่นช าระเงนิแลว้จะถอืวา่ทา่นยอมรับในเงือ่นไขดงักลา่ว

ทัง้หมดและไม่สามารถเรยีกรอ้งใดๆไดท้กุกรณี 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่และการยกเลกิทวัร ์
 

การจองทวัร ์:กรุณาจองทวัรล์ว่งหนา้กอ่นการเดนิทางและช าระคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน 
กรณียกเลกิ : แจง้ยกเลกิหรอืเลือ่นวนัเดนิทาง 30 วนั กอ่นการเดนิทาง :หักคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้ อาทคิา่มัดจ ารถบัสปรับอากาศ,รถ

ตู ้VIP, คา่โรงแรมทีพั่ก,คา่อาหาร,คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว,คา่บรกิาร     
 แจง้ยกเลกิหรอืเลือ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั: ยดึเงนิคา่ทวัร ์50% และหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ อาทคิา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ,รถตู ้

VIP,รถบสั,คา่วซีา่,คา่โรงแรมทีพั่ก, คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว,คา่บรกิาร 

หมายเหต ุ: หากทา่นยกเลกิการเดนิทางแตส่ามารถหาผูโ้ดยสายมาส ารองแทนทีไ่ด ้หรอืทางทวัรเ์ปิดขายและมกีารส ารองทีน่ั่งแทนได ้ 

ทัง้นีท้างบรษัิทฯจะคนืเงนิคา่ทัวรใ์หเ้ต็มจ านวน   
 ในกรณีช าระคา่ทัวรเ์ต็มจ านวนแลว้ แจง้ยกเลกิหรอืเลือ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บเงนิคา่ทวัร์

ทัง้หมดโดยไมม่เีงือ่นไขใด ๆทัง้ส ิน้   

เงือ่นไขการยกเลกิทวัรเ์ป็นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัตธิรุกจิน าเทีย่วและมัคคเุทศก ์พ.ศ.2551 
กรณีจองทัวรว์นัหยดุเทศกาล,วันหยดุนักขตัฤกษ์,วนัหยดุยาวตอ่เนือ่ง และไดม้กีารแจง้ยกเลกิทวัร ์ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บ

คา่ทัวรท์ัง้หมด โดยไมม่เีงือ่นไขใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

กรณีเจ็บป่วย :  
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 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะท าการเลื่อน            

การเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางไดต้ามความ

เป็นจรงิ 
 ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหันกอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี 

เงือ่นไขอืน่ ๆ :  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด กรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตามจ านวน

ทีบ่รษัิทฯ ก าหนดไว ้(25-30 ท่าน) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทฯ และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกัน 
บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่ง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 บรษัิทฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
 พาหนะ , ราคา และ รายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิ 

ทางเป็นส าคญั 
 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิความลา่ชา้จาก การประทว้ง,การนัดหยดุงาน,การกอ่จลาจล ซึง่อยูน่อกเหนอื

ความรับผดิชอบของบรษัิทฯหรอืเหตภุัยพบิตัทิางธรรมชาต ิ(ซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรับในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่

อาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 
 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจ าตวั ซึง่ไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุน

รายการทอ่งเทีย่ว (ซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรับในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิท
ทวัร)์ 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง

มือ้,เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่งทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจ่ายขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้
เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุัตเิหตทุีเ่กดิจากความประมาท
ของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 ขอ้แนะน าส าหรับการเดนิทาง ในชว่งภาวะ โควดิ 19 
1).ตอ้งสวมหนา้กากอนามัยตลอดการเดนิทาง 

2).ตอ้งลา้งมอืบอ่ย ๆ และหลกีเลีย่งในพืน้ทีแ่ออดั  

3).ตอ้งปฏบิตับิตัติามกฎ และค าแนะน าของแตล่ะพืน้ทีท่อ่งเทีย่ว 
** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง* 
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