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5 วนั 4 คืน นาคราชศรทัธา  

นครพนม - บึงกาฬ - หนองคาย – อดุรธานี - ขอนแก่น 

(กราบสกัการะพญานาคเปิดต านานเมืองบาดาลอนัศกัดิ์สทิธิ์ พรอ้มเปิดไพ่นาคราชศรทัธา) 
 

 

 

 
 

นครพนม – พระธาตุเรณูนคร – พระธาตุพนม – พญาศรีสตัตนาคราช – สะพานมิตรภาพไทยลาว 3 – บึงกาฬ  – หินสามวาฬ  

 วดัโพธาราม – แก่งอาฮง (วงัพญานาค) – หนองคาย - ศาลาแกว้กู่ – วดัพระธาตุบงัพวน – ประติมากรรมพญานาค 2 องค ์ 

 วดัถ ้าศรีมงคล – วดัป่าภูกอ้น - ทะเลบวัแดง – พิพิธภณัฑบ์า้นเชียง – วดัป่าค าชะโนด – วดัโพธิสมภรณ์ – ศาลปู่ ย่า – หนองประจกัษ์  

วดัพระบาทภูพานค า – วดัแกว้จกัรพรรดิ – ขอนแก่น – พระมหาธาตุแก่นนคร – บึงแก่นนคร 

(พเิศษ....เปิดไพน่าคราชศรทัธา กบั อาจารยแ์ป้งร า่) 
 

ก าหนดการเดนิทางปี 2564 ( เดินทางตัง้แต่ 6 ท่านข้ึนไป โดย รถตู ้VIP 8 ทีน่ัง่ พรอ้มไกดน์ าเที่ยวตลอดเสน้ทาง) 

ราคา 19,900 บาท :  14-18 ม.ค. 64 / 21-25 ม.ค. 64 / 13-17 ก.พ. 64 / 24-28 ก.พ. 64 / 4-8 มี.ค. 64 

(ช่วงเทศกาลทุ่งบวัแดง ซึ่งจะบานในช่วง ธนัวาคม - กมุภาพนัธ ์หรือ ตน้มีนาคม ของทุกปี) 
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วนั สถานที่ท่องเที่ยว มื้ออาหาร ไฮไลท ์สกัการะนาคราช 

  เชา้ กลางวนั ค า่  

วนัแรก 

นครพนม 

ดอนเมอืง - นครพนม – พระธาตุเรณูนคร – พระธาตุพนม 

– พญาศรีสตัตนาคราช – สะพานมติรภาพไทยลาว 3 

 / / พญาศรีสตัตนคาราช 

 
 

พกัโรงแรม  The River Nakhon Panom Hotel หรือ เทียบเท่า 

วนัที่สอง 

บงึกาฬ 

หนองคาย 

บงึกาฬ  – หนิสามวาฬ - วดัโพธาราม – แก่งอาฮง (วงั

พญานาค) – หนองคาย 

/ / / แก่งอาฮง (สะดือแม่น า้โขง) 

 
 

พกัโรงแรม  Royal Nakhara Hotel and Convention Centre หรือเทียบเท่า 

วนัที่สาม 

อุดรธานี 

(คา้ง 2 คืน) 

หนองคาย - ศาลาแกว้กู่ – วดัพระธาตุบงัพวน - 

ประติมากรรมพญานาค 2 องค ์- วดัถ า้ศรีมงคล  

 วดัป่าภูกอ้น 

/ / / วดัพระธาตุบงัพวน 

 
 

พกั โรงแรม De Princess Hotel Udonthani  หรือเทียบเท่า 

วนัที่สี่ 

อุดรธานี 

ทะเลบวัแดง – พพิธิภณัฑบ์า้นเชียง – วดัป่าค าชะโนด  

วดัโพธิสมภรณ์ – ศาลปู่ ย่า – หนองประจกัษ ์

/ / / วดัป่าค าชะโนด 

 

 

พกั โรงแรม De Princess Hotel Udonthani  หรือเทียบเท่า 

วนัที่หา้ 

ขอนแก่น 

วดัพระบาทภูพานค า – วดัแกว้จกัรพรรดิ – ขอนแก่น  

พระมหาธาตุแก่นนคร – บงึแก่นนคร - ดอนเมอืง 

/ /  วดัแกว้จกัรพรรดิ 
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วนัแรก ดอนเมือง – นครพนม – พระธาตุเรณูนคร – พระธาตุพนม – พญาศรีสตัตนาคราช – สะพานมิตรภาพไทยลาว 3  
 

06.30 น. คณะพบเจา้หนา้ที่และมคัคุเทศก์ไดท้ี่ เคาน์เตอรเ์ช็คอิน สายการบินไทยแอรเ์อเชีย อาคารผูโ้ดยสารขาออก ณ สนามบิน

ดอนเมอืง สมัภาระน า้หนกั 20 ก.ก. ส าหรบัโหลด (ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงสายการบนิหากที่นัง่เต็ม) 

08.30 น. ออกเดนิทางสู่สนามบนินครพนมโดย เที่ยวบนิ FD 3398 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 1.20 ช ัว่โมง)  

09.55 น. เดนิทางถงึสนามบนินครพนม น าท่านรบัสมัภาระ และ น าท่านขึ้นรถตูป้รบัอากาศ  

น าท่านเดินทางสู่พระธาตุเรณูนคร (ใชเ้วลาเดินทาง 45 นาที) อีกหน่ึงพระธาตุศักดิ์สิทธ์ิขึ้นชื่อของนครพนม พระธาตุเรณู

นครประดิษฐานอยู่วดัพระธาตุเรณู  องค์พระธาตุมีสีชมพูงดงามโดดเด่นเป็นพระธาตุประจ าวนัจนัทร์เชื่อกนัว่าผูท้ี่ไป

นมสัการจะไดร้บัอานิสงสส์่งผลใหม้วีรรณะงดงามผุดผ่องดงัแสงจนัทร ์นอกจากน้ีภายในโบสถย์งัประดิษฐานพระองคแ์สน

เป็นพระพุทธรูปทองค าศิลปะแบบลาวปางสมาธิ พระคู่บา้นของอ าเภอเรณูนคร มพีุทธลกัษณะงดงามมาก ไดเ้วลาน าท่าน

เดนิทางสู่วดัพระธาตุพนมวรมหาวหิาร  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาท)ี ซึ่งประดษิฐานอยู่ในอ าเภอธาตุพนมเป็นพระธาตุ

ประจ าปีเกิดของปีวอกและผูท้ี่เกิดวนัอาทิตย  ์พระธาตุพนมไม่เพยีงแต่เป็นศูนยร์วมจิตใจของชาวนครพนมเท่านัน้ยงัเป็นที่ 

เคารพของชาวไทยภาคอื่นๆและชาวลาวอีกดว้ย ว่ากนัว่าถา้ใครไดม้านมสัการพระธาตุครบ 7 ครัง้ จะถือว่าเป็น “ลูกพระ

ธาตุ” เป็นสริิมงคลแก่ชีวติและจะมคีวามเจริญรุ่งเรืองหรือแมแ้ต่การไดม้ากราบพระธาตุพนม 1 ครัง้ถอืเป็นมงคลแก่ชีวติ 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

 
 

บ่าย น าท่านสกัการะพญาศรีสตัตนาคราช แลนดม์าร์คแห่งใหม่ของนครพนม ประดิษฐานบนริมฝัง่แม่น า้โขง บนลานศรีสตัต

นาคราช องคพ์ญานาคทองเหลอืงที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสาน  พญาศรีสตัตนาคราชมีความเด่นสง่าเพราะมี 7 เศียร ล  าตวั

เดียวซึ่งต่างร า่ลือว่า หากใครมาขอพรหรือบนบานองค์พญาศรีสตัตนาคราช อาจสมัฤทธ์ิผลเพราะเชื่อว่ามีความ

ศกัดิ์สทิธ์ิ  ส าหรบัใครที่มาถงึนครพนมตอ้งไม่พลาดแวะมากราบไหวข้องพรองคพ์ญาศรีสตัตนาคราชเพื่อความเป็นสริิมงคล 

น าท่านแวะถ่ายรูปกบัหอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์เป็นสญัลกัษณ์อีกแห่งของนครพนม ตวัอาคารสีชมพูอ่อนสะดุดตา หอ

นาฬกิาแห่งน้ีสรา้งโดยชาวเวยีดนามที่อาศยัอยู่ในนครพนม เพือ่เป็นที่ระลกึก่อนยา้ยกลบัเวยีดนามตามท่านโฮจิมนิห ์จากนัน้

น าท่านชมสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 3 เป็นสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างประเทศไทย (นครพนม) กบัประเทศลาว(ค าม่วน) เป็น

สะพานที่มีความสวยงามมากอกีแห่งหนึ่งในประเทศไทย มีววิขา้งหลงัเป็นภาพภูเขาหนิปูนของไทย ลาวลูกนอ้ยใหญ่ที่เรียง

รายสลบัซบัซอ้น  ตัง้อยู่ริมฝัง่โขงสามารถมาเดนิเล่นพกัผ่อนรบัลมเย็น  
  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหารริมแม่น า้โขง 
 

น าท่านเขา้สู่โรงแรมที่พกั The River Nakhon Panom Hotel หรือเทียบเท่า (คืนที่ 1) 

หมายเหตุ : หากหอ้งพกัเต็มจะหาโรงแรมเทียบเท่าใหก้บัคณะ 
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วนัที่สอง นครพนม – บึงกาฬ  – หินสามวาฬ – วดัโพธาราม – แก่งอาฮง (วงัพญานาค) - หนองคาย  

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

08.00 น. น าท่านเดนิทางสู่หนิสามวาฬ (ระยะเวลาเดนิทางประมาณ 2.30 ช ัว่โมง) ต ัง้อยู่ในเขตพื้นที่อนุรกัษใ์นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่า

ดงดิบกะลา ป่าภูสิงห ์และป่าดงสีชมพู มีลกัษณะเป็นหินขนาดใหญ่ติดหนา้ผาสูง แยกตวัเป็น 3 กอ้น มีอายุประมาณ 75 

ลา้นปี หน่ึงเดยีวของโลก เมือ่มองดูจากระยะไกล หินสามกอ้นน้ีจะดูคลา้ยกบัฝูงครอบครวัวาฬ ที่ประกอบดว้ยพ่อวาฬ แม่

วาฬ และลูกวาฬ ซึ่งเรียกตามขนาดของหินแต่ละกอ้น ท ัง้ยงัเป็นหน่ึงในจุดชมวิวที่สวยที่สุดในภูสิงห ์มองเห็นผืนป่า 

ทศันียภาพของป่าภูววั หว้ยบงับาตร แก่งสะดอก หาดทรายแม่น า้โขงและภูเขาเมอืงปากกระดงิ ประเทศลาว สวยงามเกินค า

บรรยาย อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามตามอธัยาศยั 

 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
 

บ่าย น าท่านสกัการะหลวงพ่อพระใหญ่แห่งวดัโพธาราม เป็นวดัที่มีพระพุทธรูปศกัดิ์สทิธ์ิคู่บา้นคู่เมอืง ซึ่งเป็นศูนยร์วมจิตใจของ

ชาวจงัหวดับึงกาฬและชาวจงัหวดัใกลเ้คียงรวมไปถึงในสปป.ลาว ที่อยู่ในลุ่มน า้โขงแถบน้ี  เมื่อเขา้มายงัตวัวดัจะพบกบั

อุโบสถเมือ่มองเขา้ไปดา้นในก็จะเห็นหลวงพ่อพระใหญ่ประดษิฐานอยู่ดา้นในตวัอุโบสถ และน าท่านสกัการะเรือก าปัน่โบราณ

ภายในวดั ที่มผีูค้นมาขอโชคลาภมากมาย ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสู่แก่งอาฮง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาที)  ซึ่งเป็นจุด

ที่ลกึที่สุดของแม่น า้โขง ประมาณ 200 เมตร เรียกว่า สะดอืแม่น า้โขง ภายใตน้ัน้มถี  า้ขนาดใหญ่อยู่ท าใหม้คีวามเชื่อที่ว่า ตรง

จุดน้ีคือ วงัพญานาค หรือ เมอืงหลวงของพญานาค เป็นที่อยู่ของราชาพญานาคทัง้ปวง โดยถ า้แห่งน้ีสามารถทะลุจากฝัง่ลาว

ไปที่ ภูงู ได ้และทางออกก็จะเป็นอกีดา้นคือ ค าชะโนด ความน่าอศัจรรยน่ี์เองที่ท  าใหเ้กิดความเชื่อเรื่องถ า้พญานาค รวมถึง

ที่น่ียงัเป็นจุดชมบ ัง้ไฟพญานาคอกีแห่งในช่วงเทศกาลออกพรรษา ขึ้น 15 เดอืน 11 อกีดว้ย ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสู่จงัหวดั

หนองคาย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ช ัว่โมง) 
 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหารพื้นเมอืง 

 

น าท่านเขา้สู่โรงแรมที่พกั Royal Nakhara Hotel and Convention Centre หรือเทียบเท่า (คืนที่ 2) 

หมายเหตุ : หากหอ้งพกัเต็มจะหาโรงแรมเทียบเท่าใหก้บัคณะ 
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วนัที่สาม  หนองคาย – ศาลาแกว้กู่ – วดัพระธาตุบงัพวน – ประติมากรรมพญานาค 2 องค ์– วดัถ ้าศรีมงคล – วดัป่าภูกอ้น 

อดุรธานี (พกัคา้ง 2 คืน) 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ศาลาแกว้กู่ อุทยานเทวาลยั หรือ วดัแขก เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีท ัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติแวะเวียนมา

เยี่ยมชมมากมาย เพราะเต็มไปดว้ยรูปปัน้คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่ที่มีความแปลกตาจ านวนรวมกว่า 200 องค ์โดย

ประกอบดว้ยพระพทุธรูป พระรูปของพระโพธิสตัว ์เทพเจา้ฮินดู บุคคลในคริสตศ์าสนา ความเชื่อพื้นบา้น และตวัละครจาก

รามเกียรติ์ เป็นสถาปตัยกรรมที่เก่าแก่และงดงามดูสวยงามตระการตา ไดเ้วลาน าท่านสกัการะวดัพระธาตุบงัพวน พระธาตุ

คู่บา้นคู่เมือง เป็นอีกหน่ึงสถานที่หา้มพลาดเมื่อมาเที่ยวหนองคาย ตอ้งมากราบสกัการะองคพ์ระธาตุบ ังพวนอนัศกัดิ์สิทธ์ิ 

และที่ขาดไม่ได ้คือ ตอ้งกราบไหวอ้งค์พญานาคมุจลนิท ์ในบ่อน า้ศกัดิ์สิทธ์ิ ซึ่งเชื่อว่าหากขอพรใดๆก็จะประสบผลส าเร็จ

ตามที่ขอ จากนัน้น าท่านถ่ายรูปพญานาค 2 องค ์ณ ลานพญานาคคู่ แลนดม์ารค์ของเมอืงหนองคาย ตัง้อยู่หนา้วดัล  าดวน 

เขตเทศบาลเมอืงหนองคาย ติดกบัตลาดท่าเสด็จเป็นลานวฒันธรรมที่ใชใ้นงานต่างๆ จากนัน้ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงและเดินเลอืก

ซื้อสนิคา้ของฝาก ณ ตลาดท่าเสด็จ 
 

 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
 

บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ถ า้ดินเพยีง วดัถ า้ศรีมงคล (ระยะทาง 86 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง 1 ช.ม.) เป็นสถานที่ที่มเีรื่องเล่าและต านาน

เกี่ยวกบัเรื่องพญานาค  ภายในถ า้มนี า้ชื้นอยู่ตลอดเวลาและมลีกัษณะเป็นโพรงลอดผ่านเขา้ไปได ้อีกท ัง้ยงัมจีุดที่เชื่อมต่อกบั

ล  าน า้โขง  ชาวบา้นเชื่อว่าถ  า้แห่งน้ีเคยเป็นสายทางที่พญานาคใชเ้ดินทางไปสู่ เมอืงบาดาล โดยภายในถ า้มีการติดไฟนีออนสี

ต่างๆ กระทบกบัช่องและโพรงภายในถ า้ยิ่งท าใหดู้มีความสวยงามและอศัจรรย์มาก ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่วดัป่าภูกอ้น 

(ระยะทาง 60 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง 1.30 ช.ม.) เป็นสถานที่ที่สงบเหมาะแก่การบ าเพ็ญภาวนาของพระสายกรรมฐาน มพีระ

วหิารที่สวยงามสะดุดตา โดยพระวิหารมีลกัษณะเป็นสถาปตัยกรรมไทยประยุกตส์มยัรตันโกสินทร ์ ภายในวดัมพีระบรม

สารีริกธาตุบรรจุ ในพระเกศพระร่วงโรจน์ศรีบูรพา ซึ่งเป็นประธานประดษิฐานหนา้องคพ์ระปฐมรตันบูรพาจารยม์หาเจดยี ์มี

พระพทุธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามนีุ  พระพทุธไสยาสนห์นิอ่อนสีขาว ความยาว 20 เมตร สรา้งดว้ยหินอ่อนจากประเทศ

อติาล ีที่น ามาเรียงซอ้นกนัถงึ 42 กอ้น   ซึ่งเป็นหินขาวอ่อนที่มคีวามสวยงามและทนทานมากที่สุด ใชร้ะยะเวลาในการสรา้ง

ถงึ 6 ปี ใหท้่านไดช้มความสวยงามของวดัป่าภูกอ้น สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ตวัเมืองอุดรธานี (ระยะทาง 130 ก.ม. 

ใชเ้วลา 2 ช.ม.) 
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ค า่ รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร 
 

น าท่านเขา้สู่โรงแรมที่พกั De Princess Hotel Udonthani  หรือเทียบเท่า (คืนที่ 3) 

หมายเหตุ : หากหอ้งพกัเต็มจะหาโรงแรมเทียบเท่าใหก้บัคณะ 

 

วนัที่สี่ ทะเลบวัแดง – พิพิธภณัฑบ์า้นเชียง – วดัป่าค าชะโนด – วดัโพธิสมภรณ์ – ศาลปู่ ย่า – หนองประจกัษ ์
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

07.00 น. น าท่านเดนิทางสู่ทะเลบวัแดง (ระยะทาง 44 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง 50 นาท)ี อยู่ในบงึน า้จืด บึงหนองหาน แหล่งน า้ธรรมชาติ

ที่อุดมสมบูรณ์ไป ดว้ย พนัธุป์ลา พนัธุน์ก และพืชน า้ จ านวนมาก โดยดอกบวัจะออกดอกมีปริมาณมากที่สุดในช่วงเดือน

ธนัวาคม – กุมภาพนัธ ์(บวัเริ่มมีดอกตูมตัง้แต่เดือนตุลาคม)  ดอกบวัจะบานในช่วงเชา้ตรู่จนถึงเวลาประมาณ 11.00 น. 

นกัท่องเที่ยวจะมองเหน็ ดอกบวัแดง บานเต็มทอ้งน า้ หนองหานสุดลูกหูลูกตางดงาม อย่างหาที่เปรียบไม่ได ้จึงเป็นที่มาของ

ค าว่า ทะเลบวัแดง ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติบา้นเชียง หรือ แหล่งโบราณคดีบา้นเชียง เป็นแหล่ง

ทรพัยส์ินทางวฒันธรรมที่ส  าคญัของประเทศไทย ตัง้อยู่ที่อ  าเภอหนองหาน จงัหวดัอุดรธานี มีพื้นที่ประมาณ 25 ไร่เศษ จดั

แสดงวิถีชีวิตของมนุษยส์มยัก่อนประวตัิศาสตร ์เมื่อราว 5,000-1,400 ปีมาแลว้ และยงัเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหร้บัรูถ้ึงการ

ด ารงชีวิตในสมยัก่อนประวตัิศาสตรย์อ้นหลงัไปกว่า 5,000 ปี ทัง้น้ีองคก์ารยูเนสโก (Unesco) ใหข้ึ้นบญัชีเป็นมรดกโลก

อนัดบัที่ 359 ในเดอืนธนัวาคม ปี พ.ศ. 2535 ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสู่วดัป่าค าชะโนด 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
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บ่าย น าท่านชมวงันาคินทรค์ าชะโนด  เชื่อว่าเป็นสถานที่ศกัดิ์สทิธ์ิดินแดนลี้ลบัของพญานาค เป็นที่เคารพย าเกรงและศรทัธาของ

คนในจงัหวดัอุดรธานีและอีสานตอนบน ค าชะโนดมีลกัษณะเป็น เกาะลอยน า้ ที่เต็มไปดว้ยตน้ชะโนด  ป่าค าชะโนดเป็น

สถานที่ปรากฏในต านานพื้นบา้น เชื่อว่าเป็นที่สงิสถติของพญานาคปู่ศรีสุทโธ ย่าศรีประทุมมา และสิ่งลี้ลบัต่าง ๆ เกาะค าชะ

โนดไม่เคยจมน า้ โดยมคีวามเชื่อที่ว่าเพราะมพีญานาคคอยปกปกัรกัษา สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่วดัโพธิสมภรณ์ เป็น

วดัที่มคีวามส าคญัมากของจงัหวดัอุดรธานี เริ่มสรา้งเมือ่ พ.ศ. 2499 ในสมยัรตันโกสินทร ์พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัฯ 

ไดโ้ปรดเกลา้ฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให ้วดัโพธิสมภรณ์ เป็น พระอารามหลวงช ัน้ตรี ชนิดสามญั ปลายรชักาลที่ 

5 ภายในวดัยงัมสีถานที่ น่าสนใจต่างๆ อาท ิเช่น พระบรมธาตุธรรมเจดยี ์พระเจดยีพ์พิธิภณัฑ ์ศาลามงคลธรรม จากนัน้น า

ท่านสกัการะศาลเจา้ปู่ย่า สถานที่ตกแต่งโดยจ าลองบรรยากาศแบบจีน เหมอืนยกเมอืงจีนมาไวใ้จกลางอุดร โดยสรา้งขึ้นเพือ่

เชิดชูองค์เจา้ปู่ เจา้ย่า ที่เป็นที่เคารพและศรทัธาของชาวอุดรธานีและจ ังหวดัใกลเ้คียง อีกท ัง้เป็นแหล่งในการสืบสาน

วฒันธรรม ประเพณีอนัดีงามของชาวจีนที่อพยพจากประเทศจีนมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในจงัหวดัอุดรธานี  เป็นสถานที่

สงบ เย็นสบาย เเละสวยงามมาก ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสู่สวนสาธารณะหนองประจกัษ ์สวนสาธารณะที่อยู่ใจกลางเมือง มี

พื้นที่และบริเวณกวา้งขวางหลายไร่ มีลกัษณะเป็นหนองน า้ขนาดใหญ่ที่ต ัง้อยู่ใจกลางเมือง รายลอ้มดว้ยตน้ไมแ้ละมองเห็น

สถานที่ท่องเที่ยวส าคัญของเมืองอุดรตัง้อยู่ขนาบขา้ง ไฮไลท์ที่ น่าสนใจที่ ท  าใหห้นองประจกัษ์ไดร้บัความสนใจจาก

นกัท่องเที่ยว คือ ตุ๊กตาเป็ดยางสีเหลอืง ที่ลอยโดดเด่นอยู่กลางน า้กลายเป็นสญัลกัษณ์ของหนองประจกัษ ์ที่มาถึงอุดรแลว้

ตอ้งแวะมาถ่ายรูปกบัเจา้เป็ดนอ้ย นอกจากน้ีบริเวณหนองประจกัษย์งัมีหลายจุดใหเ้ก็บภาพสวย ทัง้ สะพานแขวน และ

สญัลกัษณ์เครื่องปัน้ดนิเผาบา้นเชียง ศาลเทพารกัษ ์ศาลศกัดิ์สทิธ์ิคู่บา้นคู่เมือง ซึ่งเมื่อเดนิทางมาถึงแลว้ก็ไม่พลาดที่จะเขา้

ไปสกัการะและกราบไหว ้ขอโชคลาภ 
 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร 
  

น าท่านเขา้สู่โรงแรมที่พกั De Princess Hotel Udonthani  หรือเทียบเท่า (คืนที่ 4) 

หมายเหตุ : หากหอ้งพกัเต็มจะหาโรงแรมเทียบเท่าใหก้บัคณะ 

 

วนัที่หา้ อดุรธานี – วดัพระบาทภูพานค า – วดัแกว้จกัรพรรดิ – ขอนแก่น – พระมหาธาตุแก่นนคร – บึงแก่นนคร   
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่วดัพระบาทภูพานค า (ระยะทาง 64 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง 1.30 ช.ม.) เป็นวดัที่ประดษิฐานรอยพระพทุธบาท

จ าลองและพระพทุธรูปสขีาวขนาดใหญ่บนยอดภูพานค า ใกลท้างเขา้เขือ่นอุบล เป็นที่ประดษิฐานรอยพระพทุธบาทจ าลองใน

มณฑป และ พระพทุธรูปสีขาวขนาดใหญ่ หรือหลวงพ่อใหญ่ สูง 14 เมตร อยู่บนยอดเขา มีบนัไดทางขึ้นจากลานวดัไปยงั

ยอดเขาจ านวน 1,049 ข ัน้ หรือจะขบัรถยนตข์ึ้นไปถงึยอดเขาก็ได ้บนยอดเขามองเหน็ทศันียภาพทะเลสาบเขือ่นอุบลรตันไ์ด ้

สวยงาม สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ วดัแกว้จกัรพรรดสิริิสุทธาวาส จุดเด่นของที่น่ีก็คือ ท ัง้วดัประดบัดว้ยแกว้และเป็น

สขีาว ภายในวดัมสีถานที่ที่ส  าคญัก็คือ ถ า้ทพิยว์งัแกว้ ที่ประดบัลูกแกว้ท ัว่ท ัง้ถ  า้ มคีวามเชื่อที่ว่าคนแก่ในหมู่บา้นเกิดนิมิต

อศัจรรยว์่ามีพญานาคล าตวัขนาดใหญ่สีขาว เลื้อยมาเป็นวงกลมบนทอ้งฟ้า เหนือวดัก่อนวนัที่พระครูใบฎีกาผาสุข ฐานวโีร 

จะเดนิทางมาจ าพรรษา  หลงัจากนัน้ก็เกิดพายุฝนตกอย่างหนกั 3 วนั 3 คืน ติดต่อกนั น า้ท่วมพื้นที่โดยรอบ แต่ไดเ้กิดสิ่ง
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อศัจรรยเ์กิดหลุมขนาดใหญ่ น า้ที่ท่วมอยู่ก็ไหลลงหลุมใหญ่นัน้หมด และหลงัจากนัน้ชาวบา้นก็ไดนิ้มิตถงึพญานาคสขีาวอยู่

เป็นประจ า พระครูท่านไดอ้ธิษฐานจิตขอบารมถีึงสมเด็จองคป์ฐมพุทธสกิขีทศพลที่ 1 หลวงปู่ปาน หลวงพ่อฤาษลีงิด า และ

เหล่าเทวนาคราชทัง้หลายเพื่อขอบูรณะสถานธรรมแห่งน้ี และไดเ้ปลี่ยนชื่อวดัจาก วดัถาวรพฒันาราม เป็น วดัแกว้

จกัรพรรดสิริิสุทธาวาส ในปจัจุบนั 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
 

 
 

บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ตวัเมอืงขอนแก่น (ระยะทาง 53 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง 1 ช.ม.) น าท่านสกัการะพระมหาธาตุแก่นนคร หน่ึง

ในสญัลกัษณ์ทางพระพทุธศาสนาของจงัหวดัขอนแก่น และหนึ่งในสถานที่หา้มพลาดระดบัไฮไลทต์อ้งมาส าหรบันกัท่องเที่ยว

และสายถ่ายภาพคือพระมหาธาตุแก่นนคร วดัหนองแวง ตวัเมืองขอนแก่น วดัแห่งน้ีเป็นเก่าแก่แต่เดมิของขอนแก่น มีอายุ

มากว่า 200 ปี ขณะที่พระมหาธาตุแก่นนครเพิ่งสรา้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2539 เน่ืองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั

ทรงครองสิริราชสมบตัิครบ 50 ปี มคีวามสวยงามอย่างยิ่ง ความสูง 80 เมตร บริเวณยอดจ าลองแบบมาจากยอดพระธาตุ

พนม จากนัน้น าท่านเที่ยวชมบึงแก่นนคร ตัง้อยู่ในเขตเทศบาลกลางเมืองขอนแก่น เป็นบึงขนาดใหญ่ มีเ น้ือที่ 603 ไร่ 

นอกจากจะเป็นที่ประดิษฐานอนุสาวรีย ์“เจา้เพียงเมืองแพน” ผูก่้อต ัง้เมืองขอนแก่นแลว้ ยงัเป็นสถานที่ที่นิยมมาพกัผ่อน

หย่อนใจ และท ากิจกรรมนนัทนาการของชาวเมอืงเพราะมบีรรยากาศสบายๆ พื้นที่โดยรอบมกีารปรบัปรุงตกแต่งใหเ้ป็นสวน

สุขภาพ ประดบัประดาดว้ยประติมากรรมรูปต่างๆ ดูเพลนิตาเพลนิใจ  สะพานขา้มบงึแก่นนคร สวนสาธารณะบึงแก่นนคร

จุดแลนดม์ารค์แห่งใหม่ ของเมอืง 
 

18.00 น. น าท่านสู่สนามบนิเพือ่เช็คอนิ 

20.15 น. ออกเดนิทางสู่สนามบนิดอนเมอืง โดยสายการบนิ Air Asia เที่ยวบนิ FD3259 (ใชเ้วลาบนิ 55 นาท)ี    

21.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ (BON VOYAGE) 
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5 วนั 4 คืน นาคราชศรทัธา  
นครพนม - บึงกาฬ - หนองคาย – อดุรธานี - ขอนแก่น 

(กราบสกัการะพญานาคเปิดต านานเมืองบาดาลอนัศกัดิ์สทิธิ์ พรอ้มเปิดไพ่นาคราชศรทัธา) 
 

ราคา 19,900 บาท :  14-18 ม.ค. 64 / 21-25 ม.ค. 64 / 13-17 ก.พ. 64 / 24-28 ก.พ. 64 / 4-8 มี.ค. 64 

อตัราค่าบริการ   ม.ค. - ม.ีค. 2564 

ผูใ้หญ่พกั 2 ท่านตอ่หอ้ง หรือ เดก็อายุมากกว่า 11 ปีบริบูรณ์ พกั 2 ท่านต่อหอ้ง  

หรือพกั 3 ท่านต่อหอ้ง 

19,900 

พกัเดี่ยวเพิม่ท่านละ 4,000 

ราคาเด็กพกักบัผูใ้หญ ่2 ท่าน ท่านละ (ไม่มเีตียงเสริ) 12,900 

ไม่เอาต ัว๋เครื่องบนิหกัออก 3,000 

**ราคาอาจมกีารปรบัขึ้น – ลง ตามราคาน า้มนัที่ปรบัขึ้นลง แต่จะปรบัตามความเป็นจริงที่สายการบนิประกาศปรบั 

และที่มเีอกสารยนืยนัเท่านัน้ (คิด ณ วนัที่  28 พฤศจกิายน 2563) ** 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

▪ ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตียง กรุณาแจง้ล่วงหนา้เพือ่ตรวจสอบกบัทางโรงแรม 

▪ กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุป๊ หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงนิได ้และไม่สามารถเปลีย่นวนัเดนิทางได ้

▪ กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลดท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 20 ก.ก. , กระเป๋าถอืขึ้นเครื่อง น า้หนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  
 

โปรแกรมท่องเที่ยว (ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ) อตัรานี้รวมถงึ 

▪ ตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัช ัน้นกัท่องเที่ยวโดยสายการบนิไทย แอรเ์อเซยี (กระเป๋าเดนิทาง นน. ไม่เกิน 20 กก./ท่าน) 

▪ บริการคณะดว้ยรถตู ้เพือ่ความคล่องตวั 6-8 ท่าน / คนั 

▪ ค่าภาษสีนามบนิ,ค่าภาษนี า้มนั,ค่าประกนัภยัทางอากาศ 

▪ ค่าประกนัภยัการเดนิทางอุบตัิเหตุวงเงนิ 1,000,000 บาท  

▪ ค่าที่พกัตลอดการเดนิทาง (พกัหอ้งคู่) 

▪ ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรบั-ส่ง ระหว่างน าเที่ยว, ค่าเขา้ชมสถานที่ 

▪ น า้ดื่มบริการบนรถวนัละ 2 ขวด/ท่าน/วนั 

▪ เจา้หนา้ที่ (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

▪ ค่าทปิพนกังานขบัรถ/ไกด ์

อตัรานี้ไม่รวมถงึ 

▪ ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาท ิค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ ์ค่าเครื่องดื่มมนิิบาร ์และค่าใชจ้่ายอื่นๆที่ไม่ไดร้ะบุ 

▪ ค่าภาษมูีลค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ที่จา่ย 3% 
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การช าระเงนิ งวดที่ 1 : ส ารองที่นัง่จ่าย 5,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัมีการยืนยนักรุป๊ออกเดินทางแน่นอน 

  งวดที่ 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  

 

กรณียกเลิก  

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 30 วนัล่วงหนา้ก่อนการเดนิทางหกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่นมดัจ าต ัว๋เครื่องบนิ,  

วซี่าและค่าด าเนินการ (ถา้ม)ี, ค่าโรงแรม, ค่าต ัว๋รถไฟ โดยจะมรีายละเอยีดแสดงใหแ้ก่ลูกคา้ไดร้บัทราบ  

(หมายเหตุ: ช่วง Peak season สายการบนิใหม้ดัจ าล่วงหนา้ 2-3 เดอืน ก่อนการเดนิทาง)  

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 15-29 วนัก่อนการเดนิทาง หกัค่าทวัร ์50% + ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึ้นจริง   

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 0-14 วนัก่อนการเดนิทาง ยดึค่าทวัร ์100% 

- ผูเ้ดนิทางที่ไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ้่าย 100%  
 

หมายเหตุ : 

▪ บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่มีผูเ้ดินทาง ต า่กว่า 6 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบล่วงหนา้  

▪ บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวสิยั อาท ิการล่าชา้ของสายการบนิ  การนดัหยุด

งาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบตัิเหตุ  ปญัหาการจราจร ฯลฯ   ท ัง้น้ีจะค านึงและรกัษาผลประโยชน์ของผู ้

เดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากที่สุด 

 

ตัว๋เครื่องบิน 

▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ ค่าใชจ้่ายส่วน

ต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซึ่งทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณีที่ยกเลิกการ

เดนิทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เครื่องบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ (ในกรณีที่ต ัว๋เครื่องบิน

สามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านัน้) 

▪ ท่านที่จะออกตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม ่ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือ่ขอค ายนืยนัว่าทวัรน์ัน้ๆ 

ยนืยนัการเดนิทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัรน์ัน้ยกเลกิ บริษทัฯไม่

สามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายใดๆที่เกีย่วขอ้งกบัต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศได  ้

▪ เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขที่บริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและหอ้ง 

▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

( TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กบัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึ่งมกัมคีวามแตกต่างกนั ซึ่งอาจจะท า

ใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามที่ตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งที่พกัแบบ 3 เตียงได ้
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กระเป๋าเล็กถือติดตวัขึ้นเครื่องบิน 

▪ กรุณางดน าของมคีม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ที่จะถอืขึ้นเครื่องบนิ เช่น มดีพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็นตน้ กรุณา

ใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัขึ้นบนเครื่องบนิโดยเด็ดขาด 

▪ วตัถทุี่เป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครีม โลช ัน่ น า้หอม ยาสฟีนั เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอย่างละเอยีดอกีครัง้ 

โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึ้นเครื่องไดไ้ม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที่เดยีวกนัในถงุใสพรอ้มที่จะส าแดง

ต่อเจา้หนา้ที่รกัษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซื้อสนิคา้ปลอดภาษจีากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนึกถงุโดยระบ ุวนัเดนิทาง เที่ยวบนิ จึงสามารถน าขึ้นเครื่องได ้และหา้มมี

ร่องรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและค่าพนักงานยกสมัภาระ 

▪ ส าหรบัน า้หนักของสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครื่องบิน คือ 15 กิโลกรมั (ส าหรบัผูโ้ดยสารช ัน้ประหยดั/ 

Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการบินที่ท่านไม่อาจ

ปฏเิสธได ้หาก น า้หนกักระเป๋าเดนิทางเกินกว่าที่สายการบนิก าหนด 

▪ ส าหรบักระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึ้นเครื่องได ้ตอ้งมนี า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมัและมสีดัส่วนไม่เกิน 7.5 x 13.5 x 

21.5 ส าหรบัหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรบัหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

▪ ในบางรายการทวัร ์ที่ตอ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ า่กว่ามาตรฐานได ้ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบั

ขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บริษทัขอสงวนสทิธ์ิไม่รบัภาระ ความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน า้หนกัส่วนที่เกิน 

▪ กระเป๋าและสมัภาระที่มลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึ้นเครื่องบนิ (Hand carry) 

 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย 

▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกบัเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะไม่

รบัผิดชอบ 

▪ กรณีกระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบชดเชยค่าเสยีหายใหท้่านได ้ดงันัน้ท่านตอ้งระวงั

ทรพัยส์นิส่วนตวัของท่าน 
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แบบฟอรม์การส ารองที่นัง่ 

5 วนั 4 คืน นาคราชศรทัธา  

นครพนม - บึงกาฬ - หนองคาย – อดุรธานี - ขอนแก่น 

(กราบสกัการะพญานาคเปิดต านานเมืองบาดาลอนัศกัดิ์สทิธิ์ พรอ้มเปิดไพ่นาคราชศรทัธา) 
 

ราคา 19,900 บาท :   14-18 ม.ค. 64     21-25 ม.ค. 64    13-17 ก.พ. 64  

 24-28 ก.พ. 64    4-8 มี.ค. 64 

 

ล าดบัที่ ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) เบอรโ์ทรศพัท ์ หอ้งพกั 

(SGL/TWN/ 

DBL/ TRP) 

เลขที่ 

สะสมไมล ์

อาหาร 

(หากแพอ้าหาร โปรด

ระบุ) 

      

      

      

      

      

      

 



 

 

 


