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เดินทางทุกวนั เสาร ์– อาทิตย ์  ตัง้แต ่6 ทา่นข้ึนไป 

วนัแรก  

.................. รบัคณะจาก สนามบินนานาชาติจงัหวดัอุดรธานี หลงัจากน้ันพาคณะเดินทางสูว่ดัป่าภกูอ้น 

ระยะทางประมาณ 120 กิโลเมตร 

10.00 น. เดินทางถึง  วดัป่าภูกอ้น  ภายในวดัมีพระบรม

สารีริกธาตุบรรจุ ในพระเกศพระรว่งโรจน์ศรีบรูพา ซ่ึง

เป็นประธานประดิษฐานหนา้องคพ์ระปฐมรตัน

บรูพาจารยม์หาเจดีย ์มีพระพุทธไสยาสน์โลกนาถ

ศาสดามหามุนี  พระพุทธไสยาสน์หินอ่อนสีขาว ความ

ยาว 20 เมตร สรา้งดว้ยหินอ่อนจากประเทศอิตาลี ท่ีน ามาเรียงซอ้นกนัถึง 42 กอ้น 

11.00 น. น าคณะเดินทางสู ่ วดัถ  ้าศรีมงคล(ถ ้าเพียงดิน) อ.สงัคม จ.หนองคาย ระยะทางประมาณ 

60 กิโลเมตร 

12.00 น. พกัแวะรบัประทานอาหารเท่ียง ท่ีรา้นอาหารระหวา่งทาง  

13.00 น. เดินทางถึง  วดัถ  ้าศรีมงคล (ถ ้าเพียงดิน) ส าหรบัสาเหตุ

ท่ีมีคนเรียกถ ้าดินเพียงวา่“ ถ ้าพญานาค ” น้ัน มาจาก

ต านานความเชื่อวา่ ท่ีน่ีเป็นทางเขา้ ออกของธิดา

พญานาค ซ่ึงมาหลงรกัเจา้ชายของเมืองน้ีบนโลกมนุษย ์

แต่ครั้นพอถึงวนัออกพรรษา ธิดาพญานาคตอ้งกลบัสู่

เมืองบาดาลเพ่ือไปเลน่น ้ากบัพญานาคดว้ยกนั จนสุดทา้ย เจา้ชายตามมาพบ รูว้า่คนรกัของ

ตนเป็นพญานาคจึงขอตดัขาดจากกนัท่ีถ ้าแหง่น้ีจากเร่ืองเลา่โบราณมาถึงเร่ืองเลา่ปัจจุบนั

บา้ง 

14.00 น. เดินทางไปยงั  วดัผาตากเส้ือ อ.สงัคม จ.หนองคาย 

14.30 น. เดินทางถึงวดัผาตากเส้ือ ถ่ายรปูกบัจุดชมวิว ( Sky 

Walk) จากจุดชมวิววดัผาตากเส้ือหากมองไปทาง

ซา้ยมือจะมองเห็นวิวแม่น ้าโขงวาดยาวโคง้เป็นคุง้น ้า 

กลางแม่น ้ามีเกาะ ขนาดใหญ่ ท าใหแ้ม่น ้าโขงชว่งน้ีมี

ลกัษณะคลา้ยแยกเป็นรปู Y ท่ีมองเห็นประเทศเพ่ือน
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บา้นไดอ้ยา่งชดัเจน นอกจากจุดชมวิวตรงวดัแลว้ ปัจจุบนัก่อนถึงวดัผาตากเส้ือไดมี้การท า

จุดชมวิวซ่ึงท าใหม้องเห็นร้ิวรายคลา้ยเกล็ดพญานาคไดช้ดัเจนแบบไม่มีอะไรมาบงั 

15.30 น. เดนิทางเขา้สู่ตวัเมอืงหนองคายระยะทางประมาณ 80 กโิลเมตร  
17.30 น. เดินทางถึง โรงแรม ริมโขง เกสทเ์ฮา้ส ์ซ่ึงเป็นโรงแรมติดกบัแม่น ้าโขง และหนา้โรงแรมคือ

ถนนคนเดินสามารถ และตลาดท่าเสด็จ มาชมบรรยากาศริมโขงพรอ้มกบัอิสระอาหารค า่ 

ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือและเลือกทานไดต้ามอธัยาศยั  และเป็นท่ีตั้งท่ีใกลก้บัรา้นแดงแหนมเนือง

อาหารเวียดนามข้ึนชื่อของจงัหวดัหนองคายเหมาะส าหรบัซ้ือเป็นของฝาก  

วนัที่สอง  

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  

09.00 น. เดินทางไป  วดัโพธ์ิชัย  ผ่านชมพระธาตุหลา้หนอง 

เมืองหนองคาย สกัการะพระธาตุกลางน ้า 

09.30 น. นมัสการหลวงพ่อพระใส พระคู่บา้นคู่เมืองของชาว

จงัหวดัหนองคาย ณ วดัโพธ์ิชยั 

10.00 น. น าคณะเดินทางไปยงั  ศาลาแกว้กู่ (วดัแขก) ท่ีมีรปูป้ันปนูซีเมนตใ์นรปูแบบต่างๆตามความ

เช่ือของศาสนา รวมไปถึงรปูป้ันเทวลยัพระเจา้ยา่ทวดแอไค่ ท่ีมีลกัษณะชว่งบนเป็นมนุษย์

ผูห้ญิง และชว่งลา่งตั้งแต่ชว่งเอวเป็นพญานาค 

11.00 น. ออกเดินทางไป วดัไทย อ าเภอโพนพิสยั   

11.45 น. น าท่านชมวดัไทย พรอ้มกบัลอดถ ้าพญานาค จุด

แลนดม์ารค์ของอ าเภอโพนพิสยั    

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั เป็นอาหารจานเดียว ท่ี

รา้นอาหารบา้นปลาทู  

12.30 น. ออกเดินทางสูค่ าชะโนด ผ่านเสน้ทาง โพนพิสยั – 

เฝ้าไร ่– บา้นดุง  

14.00 น. เดินทางมาถึงค าชะโนด อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอุดรธานี เป็นป่าท่ีมีลกัษณะเหมือนเกาะ

ข้ึนอยูก่ลางทุ่งนา เต็มไปดว้ยตน้ชะโนด ซ่ึงเป็นพืชจ าพวกปาลม์ ความยาวประมาณ 200 

เมตร ป่าค าชะโนดเป็นสถานท่ีๆ ปรากฏในต านานพ้ืนบา้น เป็นสถานท่ีๆ เชื่อวา่ เป็นท่ีสิง

สถิตของพญานาคและส่ิงล้ีลบัต่างๆ น าท่าน สกัการะทา้วศรีสุทโธนาคราช และแม่ย่าศรี

ปทุมมา ชมบ่อน ้าศกัด์ิสิทธ์ิ   

16.30 น. น าคณะเดินทางกลบั สนามบินนานาชาติ จงัหวดัอุดรธานี เดินทางกลบัโดยสวสัดิภาพ  

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

***ถา้รูจ้กั...แลว้คุณจะรกัอนันตด์าทวัร*์** 
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หมายเหตุ โปรแกรมน าเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

ราคาโปรดสอบถาม 

โปรแกรมน้ีรบัส  าหรบัหมู่คณะท่ีเดินทางตั้งแต่ 6 ท่านข้ึนไป 

เร่ิมตน้ท่ีจงัหวดัอุดรธานี และ ส้ินสุดท่ีจงัหวดัอุดรธานี  

ส่ิงท่ีควรน าไปดว้ย   

1. ของใชส้ว่นตวั   2.ยารกัษาโรคประจ าตวั   3.รองเทา้สวมใสส่บาย 4. รม่   5.แวน่กนัแดด  

6. เส้ือกนัหนาว ( กรณีเดินทางชว่งฤดหูนาว )   7. หมวก   9. ครีมกนัแดด   

ราคาน้ีรวม  

1. รถตูป้รบัอากาศ วีไอพี รุน่ใหม่ จ านวน   1 คนั ต่อคณะ  

2. ค่าท่ีพกั จ านวน 2 คืน  พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ( บึงกาฬ 1 คืน หนองคาย 1 คืน )  

3. ค่าอาหารตามท่ีระบุลงในรายการน าเท่ียว  

4. ค่าน ้าด่ืมและอาหารวา่งระหวา่งการเดินทาง  

5. ค่ารถข้ึนอุทยาน ท่ีภสิูงห ์และค่าลอ่งแพท่ีหนองคอน  

6. ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ   

7. ค่ามคัคุเทศก ์พรอ้มเจา้หนา้ท่ี  ตลอดการเดินทาง  

8. ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง คุม้ครอง 1,000,000 บาท ค่ารกัษา 500,000 บาท   

ราคาน้ีไม่รวม   

1. ค่าใชจ้่ายสว่นตวัท่ีโรงแรม อาทิ มินิบาร ์ค่าซกัรีด ฯลฯ  

2. ค่าเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์  

เง่ือนไขการจอง   

จองก่อนเดินทาง  6  วนั   / ขอสงวนสิทธ์ิการยกเลิกการคืนเงินทวัรทุ์กกรณี เม่ือมีการจ่ายเงินเขา้มาแลว้   


