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..... รายละเอียดการเดนิทาง ..... 

วันแรก: กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - อุดรธานี – หนองคาย 

04.00 น.  คณะพร้อม ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกในประเทศ อาคาร 2 เคาน์เตอร์ 

15 สายการบินนกแอร์ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวกด้านการเช็คอิน 

และสัมภาระ 

06.00 น.  ออกเดินทางสู่จังหวัดอุดรธานี โดยเที่ยวบินที่ DD88 

07.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี 

ทีมงานคอยต้อนรับคณะและบริการอาหารเช้าแบบ

ปิคนิคแก่ทุกท่าน (มื้อที่ 1) 

10.00 น. นำท่านเปิดประสบการณใ์หม่ที่หาที่ไหนไม่ได้กับการ

นั่งรถอีแต๊กล่องแก่งเพื่อไปกินข้าวกลางป่า  ณ 

หมู่บ้านคีรีวงกต หมู่บ้านที่โอมล้อมด้วยทิวเขาเขียว

ขจีของอุทยานแห่งชาติน้ำโสม-นายูง แหล่งกำเนิด

ของน้ำตกห้วยพางลำธารที่หล่อเลี้ยงทุกชีวิตใน

หมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์ในการทำอาชีพเกษตกร วิถีชีวิตเรียบง่าย ชาวบ้านคีรีวงกตยงัคงดำเนิน

ชีวิตด้วยการประกอบอาชีพเกษตร ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

12.00 น. บริการอาหารกลางวนั ณ หมู่บ้านคีรีวงกต (มื้อที่ 2)  

13.00 น. นำท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหา

มุนี พระพุทธไสยาสน์หินอ่อนสีขาว ความยาว 20 เมตร 

สร้างด้วยหินอ่อนจากประเทศอิตาลี ที่นำมาเรียงซ้อนกัน

ถึง 42 ก้อน   ซึ่งเป็นหินขาวอ่อนที่มีความสวยงามและ

ทนทานมากที่สุด ใช้ระยะเวลาในการสร้างถึง 6 ปี สร้าง

ขึ้น เนื่ องในโอกาสมหามงคลที่ พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 อบ 84 

พรรษา ในป ี2554 ณ วัดป่าภูก้อน  

15.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ว ัดผาตากเส ื้อ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอ

สังคม จังหวัดหนองคาย เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนยอดเขาสูง วัด

แห่งนี้ไม่ได้เป็นแต่สถานที่ปฏิบัติธรรมเท่านั้นแต่ยังเป็น

แหล่ งท่ อ ง เที่ ย วที่ มี ค วามงดงามตามรรมชาติ  มี

นักท่องเที่ยวเดินทางมาชมความงามอย่างไม่ขาดสาย 

ภายในวัดมองเห็นวิวของแม่น้ำโขงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง 

โดยได้จัดทำ Skywalk ริมหน้ าผาเป็นทางเดินกระจกใส

รูปวงกลมสำหรับชมวิวเกล็ดพญานาคริมน้ำโขง ซึ่งเป็น

สันทรายกลางลำน้ำโขง สามารถมองเห็นได้ในช่วงน้ำลดลักษณะคล้ายกับเกล็ดของพญานาค 

หากมาเที่ยวในช่วงเช้าอาจมีโอกาสได้เห็นสายหมอกบางที่ลอยเหนือแม่น้ำโขงอีกด้วย 

18.00 น. นำคณะเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมอัมมานยูนคีโฮเทล หรือเทียบเท่า 
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19.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูแหนมเนือง (มื้อที่ 3)  

20.30 น. เดินทางกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่สอง      หนองคาย - อุดรธานี  

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 4) 

09.00 น. นำท่านสู่ ศาลาแก้วก ู่ อุทยานเทวาลัย หรือ วัด เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีทั้งชาวไทยและ

ชาวต่างชาติแวะเวียนมาเยี่ยมชมมากมาย เพราะเต็มไปด้วยรูปปั้นคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด

ใหญ่ที่มีความแปลกตาจำนวนรวมกว่า 200 องค์ โดยประกอบด้วยพระพุทธรูป พระรูปของพระ

โพธิสัตว์ เทพเจ้าฮินดู บุคคลในคริสต์ศาสนา ความเชื่อพื้นบ้าน และตัวละครจากรามเกียรติ์ 

เป็นสถาปตัยกรรมที่เก่าแก่และงดงามดูสวยงามตระการตา 

11.00 น. สักการะ หลวงพ่อพระใส เป็นพระพุทธรูปขัดสมาธิราบปางมารวิชัย หล่อด้วยทองสีสุก มีพระ

รูปลักษณ์งดงามมาก ขนาดหน้าตัก กว้าง 2 คืบ 8 นิ้ว ส่วนสูงจากพระสงฆ์เบื้องล่างถึงยอด

พระเกศ 4 คืบ 1 นิ้ว ของชางไม้ ปัจจุบันได้ประดิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถวัดโพธิ์ชัย(พระ

อารามหลวง) เป็นพระพุทธรูปที่ชาวจังหวัดหนองคายนับถือว่าศักดิ์สิทธิ์มากและเป็น ที่เคารพ

สักการะอย่างยิ่ง 

12.00 น. บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5) 

13.00 น. นำท่านร่วมห่มผ้าพระธาตุกลางน้ำ เพื่อเสริมบารมีและ

ความเป็นสิริมงคลต่อชีวิต พระธาตุกลางน้ำ เดิมชื่อ พระ

ธาตุหล้าหนอง เป็นหนึ่งในพระธาตุที่อยู่ในตำนานพระอุ

รังคธาตุที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ โดยประดิษฐานพระ

บรมธาตุฝ่าพระบาทเก้าพระองค์ (พระพนม) เดิมเจดีย์อยู่

บนฝั่งริมน้ำในวัดพระธาตุหนองคาย ต่อมาถูกกระแสน้ำ

กัดเซาะจึงอยู่กลางลำน้ำโขงห่างจากชายฝั่งปัจจุบัน

ประมาณ 200 เมตร โดยจะเห็นได้ชัดในฤดูแล้ง 

14.00 น. นำท่านสู่ The For Rest Coffee  คาเฟ่แห่งใหม่ในเมือง

หนองคาย บริการทั้งเครื่องด่ืมและขนมแสนอร่อย มีพื้นที่

กว้างขวาง ตกแต่งหลากหลาย ทั้งต้นไม้สีเขียวหลายพันธุ์ 

และทางร้านจะพ่นไอน้ำออกมาเหมือนหมอก โดยมีพื้นนั่ง

หลายโซน แต่ที่พลาดถ่ายรูปไม่ได้ อาคารที่ตกแต่งด้วย

กระจกวงกลม 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%96
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%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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16.00 น. นำท่านเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึก อาทิ ผ้าฝ้าย 

ผ้าหมี่ขิด เสื้อผ้าบุรุษและสตรี ณ ตลาดผ้าบ้านนาข่า 

ตลาดผ้านาข่าเกิดจากการรวมตัวกันของชาวบ้านในปี 

พ.ศ. 2517 เดิมในพื้นที่เป็นบ้าน 2 ชั้น ข้างล่างใต้ถุนเป็น

ลานโล่งซึ่งเป็นพื้นที่ในการทอผ้าของชาวบ้านที่ทอไว้ใช้

งานเอง หลังจากนั้นก็พัฒนาจนกลายเป็นสินค้า ลายผ้า

แรกเริ่มจะเป็นลายขิดดอกพิกุล และผ้าสีพื้น ทั้งผ้าไหม

และผ้าฝ้ายในช่วงปี พ.ศ. 2530 มีพัฒนาชุมชนเข้ามาใน

ชุมชนดูการทอผ้า และวิถีชีวิตของคนในชุมชน และได้รับ

มอบงบสนับสนุนให้แก่ชุมชนในการพัฒนาสร้างอาชีพ 

และได้รับการอุดหนุนผ้าจากคณะเยี่ยมชม ทำให้เกิด

ชื่อเสียงขึ้นมาในระดับหนึ่ง จนทำให้ตลาดผ้านาข่าที่ก่อน

หน้าจะขายเป็นผ้าที่ยังไม่ได้แปรรูป ได้พัฒนาโดยการ

เพิ่มเป็ นการแปรรูป ให้ได้มีทางเลือกที่หลากหลายมาก

ขึ้น จาก 7 ร้านค้าพัฒนาสู่ 200 กว่าร้านค้าในปจัจุบัน 

18.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6) 

19.00 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมอัมมานยูนคีโฮเทลหรือเทียบเท่า 

วันที่สามของการเดินทาง          อุดรธานี  

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 7) 

08.00 น. เช็คเอ้าออกจากที่พัก นำท่านชมความงดงามของดอกบัว

แดงที่บานสะพรั่งเต็มท้องน้ำ อยู่ในบึงน้ำจืด บึงหนองหาน 

แหล่งน้ำธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ไป ด้วย พันธุ์ปลา พันธุ์

นก และพืชน้ำ จำนวนมาก ท่าน จะมองเห็น ดอกบัวแดง 

บานเต็มท้องน้ำ หนองหานสุดลูกหูลูกตางดงาม อยา่งหาที่

เปรียบไม่ได้ จึงเป็นที่มาของคำว่า ทะเลบัวแดง และปีนี้ถือ

ว่าเป็นปทีีด่อกบวัแดงบานสะพรัง่สวยงามท่ีสุดในรอบ 10 ปี    

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารเดอนัวครัวเจ๊จุ๋ม 

(มื้อที่ 8) 

13.00 น. นำท่านเสริมโชคลาภบารมี ณ  ดินแดนศักดิส์ิทธิ์ คำชะ

โนด ดินแดนท่ีมีเรื่องราวเล่าขานเกี่ยวพญานาค นำท่าน

สักการะศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธ พยานาคผู้สร้างแม่น้ำโขง 

และสักการะบ่อน้ำศักดิส์ิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัว

ทุกท่าน 
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15.00 น. นำท่านสูศู่นยว์ัฒนธรรมไทย-จีน ตั้งอยู่ใจกลางเมือง 

  อุดรธานีบริเวณเดยีวกันกับศาลเจ้าปู่ย่า สถานที่ 

  ตกแต่งโดยจำลองบรรยากาศแบบจีน เหมือนยกเมือง

  จนีมาไว้ใจกลางอุดร โดยสร้างขึ้นเพื่อเชิดชูองค์เจ้าปู่ 

  เจ้าย่า ที่เป็นที่เคารพและศรทัธาของชาวอุดรธานีและ 

  จงัหวัดใกล้เคียง อีกทั้งเป็นแหล่งในการสืบสาน 

  วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของชาวจีนที่อพยพจาก 

  ประเทศจนีมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในจังหวัด 

  อุดรธานี  เป็นสถานที่สงบ เย็นสบาย เเละสวยงาม 

  มาก สำหรับทา่นทีเ่กดิในปี มะแม ฉลู จอ มะโรง ทา่นสามารถแกป้ีชงไดท้ีน่ีอ่ีกดว้ย 

17 .00 น. ส่งคณะ ณ ท่าอากาศยานอุดรธานีโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

19.00 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินที่ DD313 

20.00 น.  เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

********************************* 

หมายเหตุ : รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โดยมีตวัแทนบรษิัท(มัคคุเทศก์,หัวหนา้ทัวร์,คนขับรถของแตล่ะสถานที่)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลี่ยนตามความ

เหมาะสม โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ.  

 

อัตราคา่บริการ...อุดรธานี หนองคาย 3 วนั 2 คืน 

วันเดนิทาง ราคา/ทา่น พักเดีย่ว 

10 – 12 เมษายน 2564 
11,900 + 3,000 

13 – 15 เมษายน 2564 

 

อัตราคา่บรกิารนีร้วม  

1. ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ  

2. ค่ารถตู้ / รถบสั  ตามที่ระบใุนรายการ   

3. ค่าที่พัก 2 คืน  

4. ค่าอาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม     

5. ค่าเครื่องด่ืม / ของว่าง ระหว่างเดินทางบนรถ 

6. ค่าเข้าชม / ค่าเรือ และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม  

7. ค่าประกันการเดินทาง     

8. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ  
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อัตราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)  

2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องด่ืม โทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร,์ ใช้จ่าย

ส่วนตวั ฯลฯ  

3. ทปิคนขับรถ และมัคคุเทศก์ 300 บาท/คน/ทริป 

 

เงือ่นไขการจองทวัร์ 

  

 ในการจองทัวร์ผู้เดินทางต้อง ชำระมัดจำค่าทัวร์          

ท่านละ 7,000 บาท พร้อมส่งสำเนาบัตรประชาชน หากไม่

ชำระตามที่บริษัทกำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งเพื่อให้ลูกค้า

ท่านอื่นที่รอที่นั่งอยู่โดยอัตโนมัติ และต้องชำระค่าทัวร์ส่วน

ที่เหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน หากท่านไม่ชำระเงิน

หรือไม่ชำระเงินตามกำหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการ

เดินทางนั้น ๆ เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทาง

บริษัทฯถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุ

ไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 

 

บรษิัทฯ ไมมี่นโยบายใหท้า่นชำระเงนิผา่นการโอนเงนิเขา้บัญชีธนาคารสว่นบุคคล 

ทัง้นีเ้พือ่ความปลอดภัยในการชำระเงนิของทา่นเปน็สำคัญ 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

- ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คิดค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง 

- ยกเลิกก่อนเดินทางไม่น้อย 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 50% ของราคาคา่ทัวร ์

- ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจำนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทกุกรณี 

หมายเหตุ 

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจน

ไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การ

จลาจล ต่างๆ  

▪ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ 

ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทกุกรณี  

▪ เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรง

กับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆ 
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▪ กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม  ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือ

ผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ  

▪ ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในการรับผิดชอบกรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยอันสืบเนื่องมาจากการปิด

สนามบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน หรือเวลาบินใดๆก็ตามที่ไม่ได้เกิดขึ้ นจาก

ความผิดพลาดของทางบริษัท 

 

 

 

ใบจองทวัร ์...... บริษทั เอฟวีนิว อนิเตอร ์แทรเวิล กรุป๊ จ ำกดั 
 

รายการทวัร์..............อุดรธานี หนองคาย 3 วนั 2 คืน (DD)................วนัเดินทาง....................................................... 
ช่ือผูติ้ดต่อ.....................................................................โทร............................................แฟกซ์................................................ 
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด..................................คน  (ห้องพกัคู่.................หอ้งพกัเด่ียว................หอ้งพกั 3 เตียง.....................) 

 

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) วันเกดิ (ว/ด/ป) ปี ค.ศ. หมายเหตุ 

1    

2    

3    

4    
 

**หมายเหต ุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
อาหาร     ไม่ทานเน้ือววั             ไม่ทานเน้ือหมู                ไม่ทานสัตวปี์ก            ทานมงัสาวิรัต 
 

ยืนยันราคา ผูใ้หญ่...............................เด็ก................................ค่าตั๋วเพ่ิม / ลด................................... 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงื่อนไขในรายการทวัรเ์รียบรอ้ยแลว้ ลงชื่อ..................................................ผู้จอง 

      (.......................................................)      
 
   

เอฟวีนิว อนิเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกยีรติใช้บริการของเรา 

 

 


