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เดินทางทุกวัน เสาร์ – อาทิตย์ ตัง้ แต่ 6 ท่านขึ้ นไป
วันแรก
.................. รับคณะจาก สนามบินนานาชาติจงั หวัดอุดรธานี หลังจากนั้นพาคณะเดินทางสูว่ ดั ป่ าภูกอ้ น
ระยะทางประมาณ 120 กิโลเมตร
10.00 น. เดินทางถึง
วัดป่ าภูกอ้ น ภายในวัดมีพระบรม
สารีริกธาตุบรรจุ ในพระเกศพระร่วงโรจน์ศรีบรู พา ซึ่ง
เป็ นประธานประดิษฐานหน้าองค์พระปฐมรัตน
บูรพาจารย์มหาเจดีย ์ มีพระพุทธไสยาสน์โลกนาถ
ศาสดามหามุนี พระพุทธไสยาสน์หินอ่อนสีขาว ความ
ยาว 20 เมตร สร้างด้วยหินอ่อนจากประเทศอิตาลี ที่นามาเรียงซ้อนกันถึง 42 ก้อน
11.00 น. นาคณะเดินทางสู่
วัดถ้าศรีมงคล(ถ้าเพียงดิน) อ.สังคม จ.หนองคาย ระยะทางประมาณ
60 กิโลเมตร
12.00 น. พักแวะรับประทานอาหารเที่ยง ที่รา้ นอาหารระหว่างทาง
13.00 น. เดินทางถึง
วัดถ้าศรีมงคล (ถ้าเพียงดิน) สาหรับสาเหตุ
ที่มีคนเรียกถ้าดินเพียงว่า“ ถ้าพญานาค ” นั้น มาจาก
ตานานความเชื่อว่า ที่นี่เป็ นทางเข้า ออกของธิดา
พญานาค ซึ่งมาหลงรักเจ้าชายของเมืองนี้ บนโลกมนุ ษย์
แต่ครั้นพอถึงวันออกพรรษา ธิดาพญานาคต้องกลับสู่
เมืองบาดาลเพื่อไปเล่นน้ ากับพญานาคด้วยกัน จนสุดท้าย เจ้าชายตามมาพบ รูว้ า่ คนรักของ
ตนเป็ นพญานาคจึงขอตัดขาดจากกันที่ถ้าแห่งนี้ จากเรื่องเล่าโบราณมาถึงเรื่องเล่าปั จจุบนั
บ้าง
14.00 น. เดินทางไปยัง
วัดผาตากเสื้ อ อ.สังคม จ.หนองคาย
14.30 น. เดินทางถึงวัดผาตากเสื้ อ ถ่ายรูปกับจุดชมวิว (
Sky
Walk) จากจุดชมวิววัดผาตากเสื้ อหากมองไปทาง
ซ้ายมือจะมองเห็นวิวแม่น้ าโขงวาดยาวโค้งเป็ นคุง้ น้ า
กลางแม่น้ ามีเกาะ ขนาดใหญ่ ทาให้แม่น้ าโขงช่วงนี้ มี
ลักษณะคล้ายแยกเป็ นรูป Y ที่มองเห็นประเทศเพื่อน
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บ้านได้อย่างชัดเจน นอกจากจุดชมวิวตรงวัดแล้ว ปั จจุบนั ก่อนถึงวัดผาตากเสื้ อได้มีการทา
จุดชมวิวซึ่งทาให้มองเห็นริ้ วรายคล้ายเกล็ดพญานาคได้ชดั เจนแบบไม่มีอะไรมาบัง
15.30 น. เดินทางเข้าสู่ตวั เมืองหนองคายระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร
17.30 น.
เดินทางถึง โรงแรม ริมโขง เกสท์เฮ้าส์ ซึ่งเป็ นโรงแรมติดกับแม่น้ าโขง และหน้าโรงแรมคือ
ถนนคนเดินสามารถ และตลาดท่าเสด็จ มาชมบรรยากาศริมโขงพร้อมกับอิสระอาหารคา่
ให้ท่านได้เลือกซื้ อและเลือกทานได้ตามอัธยาศัย และเป็ นที่ต้งั ที่ใกล้กบั ร้านแดงแหนมเนื อง
อาหารเวียดนามขึ้ นชื่อของจังหวัดหนองคายเหมาะสาหรับซื้ อเป็ นของฝาก

วันที่สอง
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
09.00 น. เดินทางไป
วัดโพธิ์ชัย ผ่านชมพระธาตุหล้าหนอง
เมืองหนองคาย สักการะพระธาตุกลางน้ า
09.30 น.
นมัสการหลวงพ่อพระใส พระคู่บา้ นคู่เมืองของชาว
จังหวัดหนองคาย ณ วัดโพธิ์ชยั
10.00 น. นาคณะเดินทางไปยัง
ศาลาแก้วกู่ (วัดแขก) ที่มีรปู ปั้ นปูนซีเมนต์ในรูปแบบต่างๆตามความ
เชื่อของศาสนา รวมไปถึงรูปปั้ นเทวลัยพระเจ้าย่าทวดแอไค่ ที่มีลกั ษณะช่วงบนเป็ นมนุ ษย์
ผูห้ ญิง และช่วงล่างตั้งแต่ชว่ งเอวเป็ นพญานาค
11.00 น. ออกเดินทางไป วัดไทย อาเภอโพนพิสยั
11.45 น. นาท่านชมวัดไทย พร้อมกับลอดถ้าพญานาค จุด
แลนด์มาร์คของอาเภอโพนพิสยั
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน เป็ นอาหารจานเดียว ที่
ร้านอาหารบ้านปลาทู
12.30 น. ออกเดินทางสูค่ าชะโนด ผ่านเส้นทาง โพนพิสยั –
เฝ้ าไร่ – บ้านดุง
14.00 น. เดินทางมาถึงคาชะโนด อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี เป็ นป่ าที่มีลกั ษณะเหมือนเกาะ
ขึ้ นอยูก่ ลางทุ่งนา เต็มไปด้วยต้นชะโนด ซึ่งเป็ นพืชจาพวกปาล์ม ความยาวประมาณ 200
เมตร ป่ าคาชะโนดเป็ นสถานที่ๆ ปรากฏในตานานพื้ นบ้าน เป็ นสถานที่ๆ เชื่อว่า เป็ นที่สิง
สถิตของพญานาคและสิ่งลี้ ลับต่างๆ นาท่าน สักการะท้าวศรีสุทโธนาคราช และแม่ย่าศรี
ปทุมมา ชมบ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์
16.30 น. นาคณะเดินทางกลับ
สนามบินนานาชาติ จังหวัดอุดรธานี เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
********************************************************
***ถ้ารูจ้ กั ...แล้วคุณจะรักอนันต์ดาทัวร์***
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หมายเหตุ โปรแกรมนาเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ราคาโปรดสอบถาม
โปรแกรมนี้ รับสาหรับหมู่คณะที่เดินทางตั้งแต่ 6 ท่านขึ้ นไป
เริ่มต้นที่จงั หวัดอุดรธานี และ สิ้ นสุดที่จงั หวัดอุดรธานี
สิ่งที่ควรนาไปด้วย
1. ของใช้สว่ นตัว 2.ยารักษาโรคประจาตัว 3.รองเท้าสวมใส่สบาย 4. ร่ม 5.แว่นกันแดด
6. เสื้ อกันหนาว ( กรณีเดินทางช่วงฤดูหนาว ) 7. หมวก 9. ครีมกันแดด
ราคานี้ รวม
1. รถตูป้ รับอากาศ วีไอพี รุน่ ใหม่ จานวน 1 คัน ต่อคณะ
2. ค่าที่พกั จานวน 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน ( บึงกาฬ 1 คืน หนองคาย 1 คืน )
3. ค่าอาหารตามที่ระบุลงในรายการนาเที่ยว
4. ค่าน้ าดื่มและอาหารว่างระหว่างการเดินทาง
5. ค่ารถขึ้ นอุทยาน ที่ภสู ิงห์ และค่าล่องแพที่หนองคอน
6. ค่าธรรมเนี ยมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
7. ค่ามัคคุเทศก์ พร้อมเจ้าหน้าที่ ตลอดการเดินทาง
8. ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง คุม้ ครอง 1,000,000 บาท ค่ารักษา 500,000 บาท
ราคานี้ ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่โรงแรม อาทิ มินิบาร์ ค่าซักรีด ฯลฯ
2. ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
เงื่อนไขการจอง
จองก่อนเดินทาง 6 วัน / ขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการคืนเงินทัวร์ทุกกรณี เมื่อมีการจ่ายเงินเข้ามาแล้ว
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