
 

 

 

 
   

         

 

 

  

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

รายละเอยีดการเดนิทาง  ม.ีค.  - พ.ค.63                                         PHD-NE2F 
                                                                                
วนัแรก   กรงุเทพฯ – อดุรธาน ี– คําชะโนด – วดัพระธาตบุงัพวน – วดัผาตากเสื�อ – อ.สงัคม  

04.30 น.     สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกนั ณ สนามบนิสนามบนิดอนเมอืง อาคาร 2 ผูโ้ดยสารขาออก
ภายในประเทศ ชั �น 3 ประตู 14 เคาน์เตอร ์สายการบนินกแอร ์เจา้หนา้ที�บรษัิท 

 คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 
05.55 น. ออกเดนิทางสูจ่ังหวัดอดุรธานี ดว้ยเที�ยวบนิที� DD9200 
07.00 น. ถงึสนามบนิจังหวัดอุดรธานี นําท่านสมาชกิเดนิทางโดยรถตูป้รับอากาศ VIP แวะรบัประทาน

อาหารเชา้(1) ณ.หอ้งอาหารโรงแรม หลงัจากน ั�นออกเดนิทาง 

10.00 น. นําทา่นเดนิทางสูอํ่าเภอบา้นดุง ชมป่าคําชะโนด หรอื วงันาคนิทรค์ํา

ชะโนด ซึ�งเป็นป่าที�มลีักษณะเหมอืนเกาะขึ�นอยูก่ลางทุง่นา เต็มไปดว้ย

ตน้ชะโนด พชืจําพวกปาลม์ เรื�องราวของวังนาคนิทรคํ์าชะโนด หรอื ป่า

คําชะโนด กลายเป็นขา่วคราวโดง่ดังขึ�นมาในชว่งเดอืนเมษายน พ.ศ. 

2543 เมื�อปรากฏวา่มกีลุม่บคุคลที�อา้งวา่สามารถบนัทกึวดิโีอภาพของ



เปรตและรกุขเทวดาไดท้ี�ป่าแหง่นี� กอ่นที�ความจะแตกวา่เป็นเรื�องหลอกลวง 

แต่จากนั�น เรื�องราวความลี�ลับในป่าคําชะโนดก็กลายเป็นที�รับรูแ้ละสนใจของคนในสังคมทั�วไป 

จนหนึ�งในเรื�องเลา่เกี�ยวกบัอาถรรพข์องสถานที�แหง่นี�ไดก้ลายเป็นภาพยนตรใ์นปี พ.ศ. 

2550 เรื�อง ผจีา้งหนัง นําแสดงโดย อชติะ ปราโมช ณ อยธุยา และภคัรมยั โปรตระนันท ์
12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั(2) ณ.รา้นอาหาร 
13.00 น. นําทานเดนิทางสู ่วดัพระธาตุบงัพวน ไหวพ้ระธาตุบงัพวนพระธาตศุักดิ�สทิธิ�คู่บา้นคู่เมอืง

หนองคาย ชมสัตตมหาสถานโบราณครบ 7 สิ�ง หนึ�งในเดยีวในโลก  
14.30 น. นําทา่นเดนิทางสู ่วดัผาตากเสื�อ ซึ�งเป็นวัดที�มทีวิทศันส์วยงาม 

มองจากผาลงมามองเห็นความเป็นอยูข่องชาวไทยลาว ชว่งฤดู
หนาวทา่นจะไดต้ื�นตาตื�นใจกับเกร็ดพญานาครมิโขง ที�สะทอ้น
แสงอาทติยไ์ดอ้ยา่งสวยงามมาก เดมิชื�อวดัถํ�าพระ หลวงปู่ เพชร 
ปะทโีป ทา่นไดเ้ดนิทางมาปฏบิตัธิรรมบรเิวณถํ�าพระและไดก้อ่ตั �ง
วัดผาตากเสื�อขึ�น เมื�อปี พ.ศ.2477 วัดผาตากเสื�อเป็นวดัปฏบิัติ
ธรรม ตอ่มาไดอ้ัญเชญิพระสารรีกิธาตมุาประดษิฐานเมื�อ 2 
เมษายน 2550 เป็นที�สักการะของพุทธศาสนกิชนทั�วไป  

17.00 น. นําทา่นเขา้สูท่ี�พัก บา้นไมร้มิโขง รสีอรท์ หรอืเทยีบเทา่ สัมผัสความสวยงามของบรรยากาศ
รมินํ�าโขง ของ “ อ.สงัคม” ท ี�มมีนตเ์สนห่แ์ละเงยีบสงบ จงึไดช้ื�อวา่ “เชยีงคาน 2”  
รบัประทานอาหารเย็น(3) รา้นอาหาร หลังอาหาร พักผอ่นตามอธัยาศัย 

วนัท ี�สอง วดัป่าภกูอ้น  – พระบาทภคูวายเงนิ – เชยีงคาน – แกง่คดุคู ้– ลอ่งเรอืแมน่ํ �าโขง  

06.00 น.  อรุณสวัสดิ�ยามเชา้ สดูอากาศบรสิทุธิ� และบรรยากาศอนัเงยีบสงบของ อ.สงัคม 
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้(4) หลังอาหาร เก็บสมัภาระออกเดนิทางออกเดนิทางสู ่อ.เชยีงคาน   
08.00 น. พาทา่นเดนิทางสู ่วดัป่าภกูอ้น ตั �งอยูใ่นเขตป่าสงวนแหง่ชาตป่ิานายงูและป่านํ�าโสม ทอ้งที�บา้น

นาคํา ตําบลบา้นกอ้ง อําเภอนายงู จังหวัดอดุรธาน ีอนัเป็นรอยตอ่แผน่ดนิ 3 จังหวัด คอื อดุรธานี 
เลย และหนองคาย กําเนดิขึ�นจากการดํารชิอบของพุทธบรษัิท
สี� ผูต้ระหนักถงึคุณประโยชน์อนัยิ�งใหญข่องธรรมชาตแิละป่า
ตน้นํ�าลําธาร ซึ�งกําลังถกูทําลาย  

11.00 น. นําทา่นสักการะ พระพทุธบาทภูควายเงนิ ที�ตั �งอยูบ่นหนิลับ
มดี ชมความสวยงามของววิทวิทศัน์ของแมนํ่�าโขง และ ฝั�ง
สปป.ลาว   

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั(5) ณ รา้นอาหาร หลงัอาหาร 
ชมทศันียภาพอนัสวยงามของแกง่คดุคู ้เลอืกซื�อของฝากจากเชยีงคาน เชน่ มะพรา้วแกว้ 

14.00 น. นําทา่น เขา้สูท่ี�พัก รเิวอรไ์ซดเ์ชยีงคาน หรอืเทยีบเทา่ พักผอ่นตามอัธยาศัย 
16.30 น. เชญิทกุทา่นกราบสกัการะสิ�งศักดิ�สทิธิ�ที� วดัศรคีณุเมอืง วัดเกา่แกท่ี�ผสมผสานงานศลิปะ

ลา้นนาและลา้นชา้งไดอ้ยา่งสวยงาม 
17.00 น. พาทกุทา่น ลอ่งเรอืยามเย็นชมพระอาทติยอ์สัดง ณ รมินํ�าโขง ชมวถิชีวีติสองฝากฝั�งโขง ชม

นกกระยางฝูงใหญเ่ล่นนํ�ากอ่นบนิกลับรัง 
18.00 น. อสิระอาหารเย็น เพื�อใหท้กุทา่นไดอ้สิระในการทอ่งราตร ีบนถนนรมิโขง ที�เต็มไปดว้ยรา้นคา้เก๋

ไก ๋น่ารักในแบบของเชยีงคาน เลอืกซื�อของที�ระลกึมากมาย กับ รา้นคา้สดุ Hip เชน่ รา้นสะบาย
ดเีชยีงคาน ไอเดยีดดี ีสองผวัเมยี  เพลนิเพลนิ กาแฟ๙เจรญิ รา้นกระป๋อง 
Under+Over รกัเลย ลมรําเพย คดิถงึ ณ เชยีงคาน ใชเ่ลย 

วนัท ี�สาม   เชยีงคาน – ภูป่าเปราะ – สวนหนิผางาม – อดุรธาน ี– กรงุเทพฯ     

05.30 น. อรุณสวัสดิ�ยามเชา้ อิ�มบญุกับการใสบ่าตรที�ตลาดเชา้เชยีงคาน 
รบัประทานอาหารเชา้ (6) แบบพื�นเมอืง  

08.30 น. ออกเดนิทางสูภ่ปู่าเปราะ พาทกุทา่นน ั�งรถอแีตก๊ ข ึ�นภปู่าเปาะ 
ชมววิธรรมชาตอินัสวยงามงามแบบ 360 องศา ทา่นสามารถ
มองเห็นภหูอ ที�วา่กนัวา่มลีกัษณะคลา้ยภเูขาไฟฟจู ิประเทศ
ญี�ปุ่ น  จนทําใหใ้ครตอ่ใครขนานนามวา่เป็นฟูจเิมอืงเลย  

12.00 น. บรกิารอาหารกลางวนั (7) ณ รา้นอาหาร หลังอาหารนําทา่น
ชม วนอทุยานสวนหนิผางาม หรอื คนุหมงิเมอืงเลย กลุ่มภเูขา
หนิปนูมากมาย มลีักษณะคลา้ยเขาวงกต และมกีอ้นหนิรปูร่าง
แปลกประหลาดมากมาย เชน่ เตา่ หงส ์ เป็นตน้ ชมเขาหนิปนูที�มี
ลักษณะคลา้ยคนุหมงิที�เมอืงจนีซงึเป็นสญัลกัษณ์ของวนอทุยาน
สวนหนิผางาม 



14.30 น. ออกเดนิทางกลับสู ่  สนามบนิจังหวัดอดุรธาน ี
18.00 น. รบัประทานอาหารเย็น(8) ณ รา้นอาหาร  
19.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิจงัหวัดอดุรธานี นําทา่นเช็คอนิที�เคา้ทเ์ตอรส์ายการบนินกแอร ์
21.40 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ ดว้ยเที�ยวบนิที� DD9219 
22.40 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ (ดอนเมอืง) โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

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

อตัราคา่บรกิาร 

 
*** ตอ้งการเดนิทางชว่ง ศกุร ์, เสาร ์ เพ ิ�มทา่นละ 2,000  บาท*** 

 
 

อตัราคา่บรกิารนี�รวม  - คา่ต ั�วเครื�องบนิ ไป-กลบั กรงุเทพฯ – อดุรธาน ี– กรงุเทพฯ  
- คา่ที�พักตามรายการ 2 คนื (หอ้งละ 2 ทา่น)   - คา่รถตูป้รบัอากาศ  
- คา่อาหาร (8 มื�อ) ตามรายการ  - คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งตามรายการ 

 - คา่เรอืลอ่งแมนํ่�าโขง    - คา่มคัคเุทศก ์
- คา่ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท  

 
อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม  
- คา่ตักบาตรขา้วเหนียวตอนเชา้ (ชดุละ 50 บาท) 
- คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัต่างๆ อาทเิชน่ คา่โทรศัพท ์,คา่ซกัรดี ,คา่เครื�องดื�มมนิบิาร ์ 
- คา่อาหารที�ทา่นสั�งเอง  
- คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม และภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3% 
 
 
เงื�อนไขการจอง   
- มดัจํา 5,000 บาท / ทา่น สว่นที�เหลอืชําระกอ่นวนัเดนิทาง 15 วนั 
- กรณียกเลกิการเดนิทาง หากแจง้หลังจากจา่ยเงนิมดัจําแลว้ หรอืชําระเงนิเต็มจํานวนแลว้ ทางบรษัิท ขอ
สงวนสทิธิ�ไมค่นืเงนิใดๆทั�งสิ�นใหก้ับลกูคา้ เนื�องจากทวัรร์ายการนี�เป็นทวัรร์าคาพเิศษ 
- กรณีที�มกีารจองตํ�ากวา่ 8 ทา่น บรษัิท ขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิโปรแกรมนี�โดยจะคนืเงนิที�ลกูคา้ไดชํ้าระ
ไวแ้ลว้ทั �งหมด 
 
หมายเหต ุ โปรแกรมอาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัประโยชนแ์ละความ

ปลอดภยัของทา่นเป็นสําคัญ  
 

*** คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 300 บาท ตลอดการเดนิทาง *** 

กาํหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ/่เด็ก พกัเดี�ยว 

 
วนัท ี� 8-10 / 22-24 ม.ีค.63 
 
วนัท ี� 5-7 / 26-28 เม.ย.63 
 
วนัท ี� 10-12 / 24-26 พ.ค.63 
 

           
 
           7,999 

            
            
            1,800 


