
 
  
  
   

         

   
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



รายละเอยีดการเดนิทาง                        PHD-NE1F                                                                                       
วนัแรก          กรงุเทพฯ – อดุรธาน ี– ทะเลบวัแดง – วดัพระธาตบุงัพวน – วดัผาตากเสือ้ – อ.สงัคม  

04.30 น.     สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกัน ณ สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 2 ผูโ้ดยสารขาออกภายในประเทศ ชัน้ 3 
ประต ู14 เคานเ์ตอร ์สายการบนินกแอร ์เจา้หนา้ทีบ่รษัิทพับบลคิ ฮอลเิดยค์อยใหก้ารตอ้นรับและ
อ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

05.55 น. ออกเดนิทางสูจั่งหวดัอดุรธาน ีดว้ยเทีย่วบนิที ่DD9200 
07.00 น. ถงึสนามบนิจังหวัดอุดรธานี น าท่านสมาชกิเดนิทางสูอ่ าเภอกมุภวาปี

โดยรถตูป้รับอากาศ VIP แวะรับประทานอาหารเชา้(1) ณ รา้นอาหาร 
10.00 น. น าท่านลงเรือชมทะเลบวัแดงอันกวา้งใหญ่ไพศาลดอกบัวแดงจะ

บานสะพร่ังในชว่งเชา้ตรู่จนถงึเทีย่งวันบานเต็มทอ้งน ้าสดุลกูหลููกตา 
พรอ้มกับถา่ยรปูเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั(2) ณ.รา้นอาหาร 
13.00 น. น าทานเดนิทางสูว่ดัพระธาตบุงัพวน ไหวพ้ระธาตบุังพวนพระธาตุ

ศักดิส์ทิธิค์ูบ่า้นคูเ่มอืงหนองคาย ชมสตัตมหาสถานโบราณครบ 7 สิง่ หนึง่
ในเดยีวในโลก  

14.30 น. น าทา่นเดนิทางสูว่ดัผาตากเสือ้ ซึง่เป็นวดัทีม่ทีวิทัศนส์วยงาม 
มองจากผาลงมามองเห็นความเป็นอยูข่องชาวไทยลาว ชว่งฤดู
หนาวทา่นจะไดต้ืน่ตาตืน่ใจกับเกร็ดพญานาครมิโขง ทีส่ะทอ้น
แสงอาทติยไ์ดอ้ยา่งสวยงามมาก เดมิชือ่วดัถ ้าพระ หลวงปู่ เพชร 
ปะทโีป ทา่นไดเ้ดนิทางมาปฏบิัตธิรรมบรเิวณถ ้าพระและไดก้อ่ตัง้
วดัผาตากเสือ้ข ึน้ เมือ่ปี พ.ศ.2477 วดัผาตากเสือ้เป็นวดัปฏบิัต ิ
ธรรม ตอ่มาไดอ้ัญ 
เชญิพระสารรีกิธาตมุาประดษิฐานเมือ่ 2 เมษายน 2550 เป็นที ่
สกัการะของพทุธศาสนกิชนท่ัวไป  

17.00 น. น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก บา้นไมร้มิโขง รสีอรท์ หรอืเทยีบเทา่  
สมัผัสความสวยงามของบรรยากาศรมิน ้าโขง ของ “ อ.สงัคม”  
ทีม่มีนตเ์สนห่แ์ละเงยีบสงบ จงึไดช้ือ่วา่ “เชยีงคาน 2”  
รับประทานอาหารเย็น(3) รา้นอาหาร หลังอาหาร พักผอ่นตามอัธยาศัย 

วนัทีส่อง วดัป่าภกูอ้น  – พระบาทภคูวายเงนิ – เชยีงคาน – แกง่คดุคู ้– ลอ่งเรอืแมน่ า้โขง   
                     ดนูกอาบน า้   

06.00 น.  อรณุสวสัดิย์ามเชา้ สดูอากาศบรสิทุธิ ์และบรรยากาศอันเงยีบสงบของ อ.สงัคม 
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้(4) หลังอาหาร เก็บสมัภาระออกเดนิทางออกเดนิทางสู ่อ.เชยีงคาน   
08.00 น. พาทา่นเดนิทางสู ่วดัป่าภกูอ้น ตัง้อยูใ่นเขตป่าสงวนแหง่ชาติ

ป่านายงูและป่าน ้าโสม ทอ้งทีบ่า้นนาค า ต าบลบา้นกอ้ง 
อ าเภอนายงู จังหวดัอดุรธานี อันเป็นรอยตอ่แผน่ดนิ 3 จังหวดั 
คอื อดุรธาน ีเลย และหนองคาย ก าเนดิขึน้จากการด ารชิอบ
ของพทุธบรษัิทสี ่ผูต้ระหนักถงึคณุประโยชนอ์ันยิง่ใหญข่อง
ธรรมชาตแิละป่าตน้น ้าล าธาร ซึง่ก าลังถกูท าลาย  

11.00 น. น าทา่นสกัการะพระพทุธบาทภคูวายเงนิ ทีต่ัง้อยูบ่นหนิลับ
มดี ชมความสวยงามของววิทวิทัศนข์องแมน่ ้าโขง และ ฝ่ัง
สปป.ลาว   

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั(5) ณ รา้นอาหาร หลังอาหาร ชมทัศนยีภาพอันสวยงามของแกง่
คดุคู ้เลอืกซือ้ของฝากจากเชยีงคาน เชน่ มะพรา้วแกว้ ผา้หม่นวม ฯลฯ  

14.00 น. น าทา่น เขา้สูท่ีพั่ก รเิวอรไ์ซดเ์ชยีงคาน หรอืเทยีบเทา่ พักผอ่นตามอัธยาศัย 
16.30 น. เชญิทกุทา่นกราบสกัการะสิง่ศักดิส์ทิธิท์ี ่วดัศรคีณุเมอืง วดัเกา่แกท่ีผ่สมผสานงานศลิปะ

ลา้นนาและลา้นชา้งไดอ้ยา่งสวยงาม 
17.00 น. พาทกุทา่นลอ่งเรอืยามเย็นชมพระอาทติยอ์ัสดง ณ รมิน ้าโขง ชมวถิชีวีติสองฝากฝ่ังโขง ชมนก

กระยางฝงูใหญเ่ลน่น ้ากอ่นบนิกลับรัง 
18.00 น. อสิระอาหารเย็น เพือ่ใหท้กุทา่นไดอ้สิระในการทอ่งราตร ีบนถนนรมิโขง ทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นคา้เก๋

ไก ๋น่ารักในแบบของเชยีงคาน เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึมากมาย กับ รา้นคา้สดุ Hip เชน่ รา้นสะบาย
ดเีชยีงคาน ไอเดยีดดี ีสองผวัเมยี ภฝู้าย เพลนิเพลนิ กาแฟ๙เจรญิ รา้นกระป๋อง 
Under+Over รกัเลย ลมร าเพย คดิถงึ ณ เชยีงคาน ใชเ่ลย 

วนัทีส่าม   เชยีงคาน – ภปู่าเปราะ – สวนหนิผางาม – อดุรธาน ี– กรงุเทพฯ     



05.30 น. อรณุสวสัดิย์ามเชา้ อิม่บญุกับการใสบ่าตรทีต่ลาดเชา้เชยีงคาน 
รบัประทานอาหารเชา้ (6) แบบพืน้เมอืง  

08.30 น. ออกเดนิทางสูภ่ปู่าเปราะ พาทกุทา่นน ัง่รถอแีตก๊ ข ึน้ภปู่าเปาะ 
ชมววิธรรมชาตอิันสวยงามงามแบบ 360 องศา ทา่นสามารถ
มองเห็นภหูอ ทีว่า่กนัวา่มลีกัษณะคลา้ยภเูขาไฟฟจู ิประเทศ
ญีปุ่่ น  จนท าใหใ้ครตอ่ใครขนานนามวา่เป็นฟจูเิมอืงเลย  

12.00 น. บรกิารอาหารกลางวนั (7) ณ รา้นอาหาร หลังอาหารน าทา่นชม 
วนอทุยานสวนหนิผางาม หรอื คนุหมงิเมอืงเลย กลุม่ภเูขา
หนิปนูมากมาย มลีักษณะคลา้ยเขาวงกต และมกีอ้นหนิรปูรา่ง 

แปลกประหลาดมากมาย เชน่ เตา่ หงส ์ เป็นตน้ ชมเขาหนิปนูทีม่ลีักษณะคลา้ย
คนุหมงิทีเ่มอืงจนีซงึเป็นสญัลักษณ์ของวนอทุยานสวนหนิผางาม 

14.30 น. ออกเดนิทางกลับสู ่  สนามบนิจังหวดัอดุรธาน ี
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น(8) ณ รา้นอาหาร  
19.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิจังหวัดอดุรธาน ีน าทา่นเช็คอนิทีเ่คา้ทเ์ตอรส์ายการบนินกแอร ์
21.40 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ ดว้ยเทีย่วบนิที ่DD9219 
22.40 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทับใจ 
 

@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 

 
 

อตัราคา่บรกิาร 
 

 
 
 
                *** ตอ้งการเดนิทางชว่ง ศกุร ์, เสาร ์ เพิม่ทา่นละ 2,000  บาท ไมต่รงชว่งเทศกาล*** 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม  - คา่ต ัว๋เครือ่งบนิ ไป-กลบั กรงุเทพฯ – อดุรธาน ี– กรงุเทพฯ  
            ** สายการบนิทีใ่ช ้NOK AIR / LION AIR หรอื AIR ASIA ** 

- คา่ทีพั่กตามรายการ 2 คนื (หอ้งละ 2 ทา่น)   - คา่รถตูป้รับอากาศ  
- คา่อาหาร (8 มือ้) ตามรายการ   - คา่เรอืลอ่งแมน่ ้าโขง  
- คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งตามรายการ    - คา่มัคคเุทศก ์                   
- คา่ประกันอบุัตเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท   

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม - คา่ตักบาตรขา้วเหนยีวตอนเชา้ (ชดุละ 50 บาท) 
- คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวตา่งๆ อาทเิชน่ คา่โทรศัพท ์,คา่ซกัรดี ,คา่เครือ่งดืม่มนิบิาร ์ 
 คา่อาหารทีท่า่นสัง่เอง  

    - คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
 
 
 
 
 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ/่เด็ก พกัเดีย่ว 

วนัที ่ 7-9/21-23/28-30 ต.ค. 61           8,599             
            
             
          1,800 

วนัที ่ 14-16 / 21-23  ต.ค. 61 
 

          9,999 

วนัที ่ 4–6/11-13/18-20/25-27 พ.ย  61              
          8,999 

วนัที ่16-18/23-25  ธ.ค. 61  

วนัที ่ 2-4 / 9-11 ธ.ค 61 9,999 



เง ือ่นไขการจอง  - มดัจ า 5,000 บาท / ทา่น สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นวนัเดนิทาง 15 วนั 
- กรณียกเลกิการเดนิทาง หากแจง้หลังจากจา่ยเงนิมัดจ าแลว้ หรอืช าระเงนิ
เต็มจ านวนแลว้ ทางบรษัิท ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ใหก้ับลกูคา้ 
เนือ่งจากทัวรร์ายการนีเ้ป็นทัวรร์าคาพเิศษ 
- กรณีทีม่กีารจองต า่กวา่ 8 ทา่น บรษัิท ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิโปรแกรม

 นีโ้ดยจะคนืเงนิทีล่กูคา้ไดช้ าระไวแ้ลว้ทัง้หมด 
หมายเหต ุ โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับประโยชนแ์ละความ
ปลอดภัยของทา่นเป็นส าคัญ  
 

*** คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 300 บาท ตลอดการเดนิทาง *** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Talad 


