
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   



 

ไปโลด  “ค ำชะโนด” ขอพร  เด้อ   
สำยมู   เสริมบุญ   ขอพร “ปู่ศรีสุทโธ”  “แม่ศรีปทุมมำ” 
  เดินทำงโดยสำยกำรบิน  NOK AIR (DD) 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
วันแรก สนำมบินดอนเมือง – จังหวัดอุดรธำนี – วัดป่ำภูก้อน – วัดผำตำกเส้ือ – วัดโพธิ์ชัย(หลวงพ่อพระใส) – ตลำดท่ำเสด็จ  

ตีสำม คณะพร้อมกนั ณ สนำมบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกในประเทศ ชั้น 3 อาคาร 2 ประตู 14 เคาน์เตอร์สายการบิน
นกแอร์(DD) โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระก่อนการ
เดินทาง 

06.00 น. ออกเดินทางสู่ จังหวัดอุดรธำนี โดยสำยกำรบินนกแอร์ เท่ียวบินท่ี DD9200  (ใชเ้วลาบินประมาณ 1.10 ชม.) 
07.05 น. ถึง สนำมบินอุดรธำนี  รับสัมภาระเรียบร้อยแลว้ ยนิดีตอ้นรับเขา้สู่ จังหวัดอุดรธำนี  

น าท่านเดินทางสู่  วัดป่ำภูก้อน watpaphukon  สถานท่ีปฏิบติัธรรม ตั้งอยูใ่นเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายงูและป่าน ้าโสม 
ทอ้งท่ีบา้นนาค าใหญ่ ต าบลบา้นกอ้ง เป็น รอยต่อแผน่ดิน 3 จงัหวดั คือ อุดรธานี,เลยและหนองคาย มีวิหารมีลกัษณะเป็น
สถาปัตยกรรมไทยประยุกตส์มยัรัตนโกสินทร์ ภายในถูกตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา แฝงไปดว้ยเร่ืองราวค าสอนของ
พระพุทธเจา้ ภายในวดัมีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุ ในพระเกศพระร่วงโรจน์ศรีบูรพา ซ่ึงเป็นประธานประดิษฐานหน้า
องค์พระปฐมรัตนบูรพาจารยม์หาเจดีย ์มีพระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี พระพุทธไสยาสน์หินอ่อนสีขาว 
ความยาว 20 เมตร สร้างดว้ยหินอ่อนจากประเทศอิตาลี ท่ีน ามาเรียงซ้อนกนัถึง 42 กอ้น เป็นหินอ่อนท่ีมีความสวยงาม
และทนทานมากท่ีสุด ใชร้ะยะเวลาในการสร้างถึง 6 ปี ท่ีน่ีถูกยกให้เป็นศูนยร์วมจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวอีสานอีก
หน่ึงแห่ง. 

 

เท่ียง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 



 

 น าท่านเดินทางสู่ วัดผำตำกเส้ือ Wat Pha Tak Suea  อ  าเภอสังคม จังหวดัหนองคาย เป็นวดัท่ีตั้ งอยู่บนยอดเขาสูง 
บรรยากาศภายในวดัร่มร่ืน เงียบสงบ มีจุดไหวพ้ระดา้นหน้าทางเขา้ 1 จุด และด้านในโบสถ์ 1 จุด ทางเดินเขา้โบสถ์มี
บนัไดพญานาคทอดยาวไปจนถึงตวัโบสถ ์ Hilight  ไฮไลท์ของท่ีวัดแห่งนี ้คือ Skywalk พื้นกระจกท่ียื่นออกมาจากหนา้
ผา ให้นกัท่องเท่ียวไดเ้ดินออกไปสัมผสับรรยากาศบนกระจกใสแบบต่ืนเตน้ ชมวิวแม่น ้ าโขงท่ีกั้นระหว่างประเทศไทย
กับประเทศ ลาว นอกจาก Skywalk แล้ว วดัผาตากเส้ือยงัมีอีกจุดชมวิวท่ีอยู่ใกล้กันเป็นชะง่อนผายื่นออกไป ให้
นกัท่องเท่ียวไดเ้ป็นภาพมุมสูงท่ีมีภาพเบ้ืองหลงัเป็นแม่น ้ าโขงและธรรมชาติโดยรอบทั้ง 2 ฝ่ังแม่น ้ าโขง (ไม่รวมค่าเดิน
บนสกายวอลค)์ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่านเดินทางสู่ วัดโพธิ์ชัย Wat Pho Chai   พระอารามหลวงวดัเก่าแก่ท่ีมีความส าคญัแห่งจงัหวดัหนองคาย  เน่ืองจาก
เป็นท่ีประดิษฐานหลวงพ่อพระใสอนัศกัด์ิสิทธ์ิ ถือเป็นพระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมืองท่ีมีต านานผกูพนักบัทั้งชาวไทยและชาว
ลาวในประวติัศาสตร์ เป็นท่ีเคารพสักการะอยา่งสูงสุดของชาวหนองคาย และผูค้นลุ่มน ้าโขงแห่งน้ี พระพุทธรูปขดัสมาธิ
ราบปางมารวิชยั  หล่อดว้ยทองสุกอนัเป็นเน้ือทองค า  92 เปอร์เซ็นต ์ซ่ึงมีพระพุทธลกัษณะอนังดงาม  มีต านานท่ีเล่าสืบ
ต่อกนัมาถึงประวติัของหลวงพ่อพระใสว่าสร้างขึ้นโดยพระ ธิดา  3 องค ์ของพระไชยเชษฐาธิราช  กษตัริยแ์ห่งลา้นช้าง
ซ่ึงไดห้ล่อพระพุทธรูปขึ้น 3 องค ์และขนานนามพระพุทธรูปตามนามของตนเองไวด้ว้ยวา่  “พระสุก” ประจ าพระธิดาคน
โต  “พระเสริม” ประจ าพระธิดาคนกลาง และ “พระใส” ประจ าพระธิดาคนสุดทอ้ง ซ่ึงมีขนาดลดหลัน่กนัตามล าดบั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ตลำดท่ำเสด็จ หรือ ตลำดอินโดจีน  แหล่งรวมสินคา้น าเขา้มาจากประเทศเพื่อนบา้น มีสินคา้
หลากหลายทั้งของกินของใช ้เส้ือผา้ ราคาไม่แพง รวมถึงสินคา้ OTOP เช่น หมูยอ ปลาส้ม ไส้กรอกอีสาน กุนเชียง ผลไม้
อบแห้ง มะพร้าวแกว้ ฯลฯ อิสระให้ท่านไดเ้ดินชอ้ปป้ิง เดินเล่นถ่ายรูปริมถนนมีชยั  *อิสระอำหำรเย็น ณ ตลำดท่ำเสด็จ 
ตำมอธัยำศัย 

   น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั HOP INN HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
 (หมำยเหต ุ: โรงแรมไม่มีบริกำรห้องพกัแบบ 3 ท่ำน จึงแนะน ำให้ลูกค้ำท่ำนท่ี 3 ซ้ือพกัเดี่ยวเพิม่ ) 
  
 
 
 
 

วันท่ีสอง ค ำชะโนด (วังนำคินทร์ค ำชะโนด) – พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธำนี – ร้ำนของฝำก – สนำมบินอุดร – สนำมบินดอนเมือง
(กรุงเทพฯ) 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ (ไข่กระทะ) 
 น าท่านเดินทางสู่อ าเภอบา้นดุงเขา้สู่  ค ำชะโนด หรือ วังนำคินทร์ค ำชะโนด   เช่ือกนัวา่เป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิดินแดนล้ีลบั 

จุดเช่ือมต่อเมืองบาดาลและโลกมนุษย ์ สถานท่ีแห่งน้ีปรากฏในต านานพื้นบา้นเช่ือกนัวา่เป็นท่ีสิงสถิตของพญานาคราช
ปู่ ศรีสุทโธและองค์แม่ศรีปทุมมานาคราชเทวี และส่ิงล้ีลบัต่าง ๆ เป็นท่ียึดเหน่ียวจิตใจรวมศรัทธาของคนในจงัหวดั
อุดรธานีและอีสานตอนบน ค าชะโนดมีลกัษณะเป็นเกาะลอยน ้ า  เม่ือเขา้มาถึงภายในพื้นท่ีของค าชะโนด จะรู้สึกไดถึ้ง
ความร่มร่ืน เพราะปกคลุมไปด้วยต้นชะโนดทั่วบริเวณ ให้ท่านได้กราบไหวศ้าลเจ้าปู่ ศรีสุทโธขอโชคขอลาภ ตาม
อธัยาศยั *TIP การเขา้ไปสักการะตอ้งเดินเทา้เปล่าเขา้ไปเท่านั้น เม่ือไปถึงจะมีเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวก แนะน า
วิธีการ เดินเขา้สักการะ และจดัหาท่ีวางรองเทา้ไวใ้ห้ค่ะกฎระเบียบ 6 ขอ้ห้าม ในการมาค าชะโนด ไดแ้ก่   1. ไม่จุดธูป
เทียนบูชาในป่าค าชะโนด  2. ให้น าพานบายศรีหรือเคร่ืองเซ่นไหวก้ลบั เพื่อเป็นการลดขยะ 3. ไม่โยนเหรียญลงบ่อน ้ า
ศกัด์ิสิทธ์ิ  4. งดปล่อยปลาและสัตวน์ ้าลงไปในแหล่งน ้า   5. ไม่ผกูผา้แพร 7 สี   6. ไม่ทาแป้งหรือขดัถูตน้ไม ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 



 

น าท่านเขา้ชม พพิิธภัณฑ์เมืองอุดรธำนี อาคารเก่าแก่ท่ีสร้างขึ้นในสมยัรัชกาลท่ี 6 สถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล ภายใน
จดัแสดงเร่ืองราวเก่ียวกบัจงัหวดัอุดรธานี ตั้งแต่ประวติัศาสตร์ โบราณคดี ธรรมชาติวิทยา ธรณีวิทยา ประวติัศาสตร์
ทอ้งถ่ิน ศิลปะวฒันธรรม รวมถึงพระประวติัและพระเกียรติคุณของกรมหลวงประจกัษศิ์ลาปาคมผูก่้อตั้งเมืองอุดรธานี 
ดว้ยการน าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาช่วยน าเสนอปรับแต่งบรรยากาศให้มีมุมถ่ายภาพชิค ๆ ท าให้การเท่ียวชมพิพิธภณัฑ์
น่าสนใจมากขึ้น ไม่น่าเบ่ืออีกต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นน าท่านแวะซ้ือของฝำกของท่ีระลึกติดไมติ้ดมือกลบัไปฝากคนท่ีท่านรัก เช่น แหนมเนือง หมูยอ แหนมซ่ีโครงหมู  
มะพร้าวแกว้ ผา้ไหมลายขิด เป็นตน้ อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือของฝาก *อสิระอำหำรเย็นตำมอธัยำศัย   จากนั้นสมควรแก่
เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองอุดรธานี 

หมายเหตุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ท าการเช็คอนิกอ่นขึน้เครือ่งประมาณ 1-2 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉนิทีอ่าจเกดิขึน้ เชน่ 

สภาพการจราจรทีค่ับคั่ง,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมตีัวแทนบรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถ)เป็นผูพ้จิารณาและบรหิารเวลา

อยา่งเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหากลกูคา้ไมส่ามารถขึน้เครือ่งกลับตามวันและเวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร.์ 

22.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินนกแอร์ เท่ียวบินท่ี DD9219 
23.10 น. เดินทางถึงสนำมบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ)  โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ........... 
 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

 

ก ำหนดวนัเดนิทำง ผู้ใหญ่ พกัเดี่ยวเพิม่ ไซส์กรุ๊ป สำยกำรบิน  
14 - 15 กนัยำยน 2563 4,555 +600 20 DD 
26 – 27 กนัยำยน 2563  4,555 +600 20 DD 
10 – 11 ตุลำคม 2563 4,999 +600 20 DD 
24 – 25 ตุลำคม 2563 4,999 +600 20 DD 

14 – 15 พฤศจิกำยน 2563 4,999 +600 20 DD 
28 – 29 พฤศจิกำยน 2563 4,999 +600 20 DD 
12 – 13 ธันวำคม 2563 4,999 +600 20 DD 
19 – 20 ธันวำคม 2563 4,999 +600 20 DD 



 

*ค่ำบริกำรข้ำงต้นเฉพำะนักท่องเท่ียวชำวไทยเท่ำนั้น  ค่ำทัวร์ไม่รวมค่ำทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่ำนละ  500 บำท / ตลอดกำร
เดินทำง / ต่อท่ำน   ช ำระท่ีสนำมบินก่อนออกเดินทำง 

 
 
 

อัตรำค่ำบริกำรนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามรายการท่ีระบุ  (ท่านสามารถน าสัมภาระ ขึ้นเคร่ืองได ้7 กก.)    
 ค่าภาษีสนามบิน  
 ค่ารถรับ-ส่ง น าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัห้องละ 2 ท่าน  
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ    
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินคอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 
 

อัตรำค่ำบริกำรนี ้ไม่ รวม 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอร์เนต็ ค่าซกัรีด 
      ค่ามินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังเพ่ิมนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการ) 
 ค่ำน ้ำหนักกระเป๋ำโหลดใต้ท้องเคร่ือง 
 ค่ำทัวร์ไม่รวมค่ำทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่ำนละ 500  บำท/ตลอดกำรเดินทำง/ต่อท่ำน  
 กรณีท่ีลูกค้ำเป็นชำวต่ำงชำติ  ต้องช ำระเพิม่ ท่ำนละ 500 บำท 
 กรณีเด็กท่ีมีอำยุ 0 - 2 ปี(Infant) ช ำระค่ำทัวร์ 50 % จำกรำคำทัวร์ของผู้ใหญ่ แต่ไม่เก็บค่ำทิปมคัคุเทศก์และคนขับรถ  
 ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ขึน้อยู่กับควำมพงึพอใจของท่ำน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
  

เง่ือนไขกำรให้บริกำร 
ในการจองทวัร์กรุณา ช ำระค่ำทัวร์เต็มจ ำนวน พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน หลงัจากท าการจองทวัร์ 3 วนั  หากไม่ช าระตามท่ีบริษทัก าหนด ขออนุญาต
ตดัท่ีนัง่เพ่ือให้ลูกคา้ท่านอ่ืนท่ีรอท่ีนัง่อยูโ่ดยอตัโนมติั  เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัร์เรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัฯถือว่าท่านยอมรับเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆท่ี
ไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 

กำรยกเลิก 
** เน่ืองจำกรำคำทัวร์นี้เป็นรำคำโปรโมช่ัน ตั๋วเคร่ืองบินกำรันตีกำรจ่ำยเงินล่วงหน้ำเต็ม 100%  เม่ือจองและช าระเงินแลว้  ไม่สามารถยกเลิก,เล่ือน,
เปล่ียนผูเ้ดินทาง,ขอคนืเงินทกุกรณี  และเม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืนไม่ว่ากรณีใดทั้งส้ิน.  

หมำยเหตุ 
1.บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน เท่ียวบิน,ราคาและรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม 
2.บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3.รายการท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 



 

4.บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เช่น พายุไตฝุ้่ น ปฏิวติัและอื่นๆท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯหรือ
ค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
5.ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้
หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 
6.หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน 
แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 
7.ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 
8.ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอย่าง ทาง
บริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
9.ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
10.เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามา
เล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 
11.มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้ แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น 
12.เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

 

 


