
 
  
  
   

         

 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 เดินทาง เดือน เม.ย. 60 วันท่ี 22-24 
            เดือน พ.ค. 60 วันท่ี 7-9 / 21-23 
     เดือน มิ.ย. 60 วันท่ี 11-13 / 25-27 
     เดือน ก.ค 60  วันท่ี 16-18 / 30 ก.ค-1 ส.ค. 
รายละเอยีดการเดินทาง  
วนัแรก   กรงุเทพฯ – อดุรธาน ี– ค าชะโนด – วดัพระธาตบุงัพวน – วดัผาตากเสือ้ – อ.สงัคม  

04.30 น.     สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 2 เคาทเ์ตอร์ 6 สายการบินนกแอร์ เจา้หนา้ท่ี
บริษทัพบับลิค ฮอลิเดยค์อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

05.55 น. ออกเดินทางสู่จงัหวดัอุดรธานี ดว้ยเท่ียวบินท่ี DD9200 



07.00 น. ถึงสนามบินจงัหวดัอุดรธานี น าท่านสมาชิกเดินทางโดยรถตูป้รับอากาศ VIP แวะรับประทานอาหารเช้า(1)  
10.00 น. น าท่านเดินทางสู่อ าเภอบา้นดุง ชมป่าค าชะโนด หรือ วงันาคินทร์ค าชะโนด ซ่ึงเป็นป่าท่ีมีลกัษณะเหมือน

เกาะข้ึนอยูก่ลางทุ่งนา เตม็ไปดว้ยตน้ชะโนด พืชจ าพวกปาลม์ เร่ืองราวของวงันาคินทร์ค าชะโนด หรือ ป่าค า
ชะโนด กลายเป็นข่าวคราวโด่งดงัข้ึนมาในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2543 เม่ือปรากฏวา่มีกลุ่มบุคคลท่ีอา้งวา่
สามารถบนัทึกวดีิโอภาพของเปรตและรุกขเทวดาไดท่ี้ป่าแห่งน้ี ก่อนท่ีความจะแตกวา่เป็นเร่ืองหลอกลวง 
แต่จากนั้น เร่ืองราวความล้ีลบัในป่าค าชะโนดก็กลายเป็นท่ีรับรู้และสนใจของคนในสังคมทัว่ไป จนหน่ึงใน
เร่ืองเล่าเก่ียวกบัอาถรรพข์องสถานท่ีแห่งน้ีไดก้ลายเป็นภาพยนตร์ในปี พ.ศ. 2550 เร่ือง ผีจ้างหนัง น าแสดง
โดย อชิตะ ปราโมช ณ อยธุยา และภคัรมยั โปรตระนนัท์ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั(2) ณ.ร้านอาหาร 
13.00 น. น าทานเดินทางสู่ วดัพระธาตุบังพวน ไหวพ้ระธาตุบงัพวนพระธาตุศกัด์ิสิทธ์ิ

คู่บา้นคู่เมืองหนองคาย ชมสัตตมหาสถานโบราณครบ 7 ส่ิง หน่ึงในเดียวในโลก   
14.30 น. น าท่านเดินทางสู่ วดัผาตากเส้ือ ซ่ึงเป็นวดัท่ีมีทิวทศัน์สวยงาม มองจากผาลงมา

มองเห็นความเป็นอยูข่องชาวไทยลาว ช่วงฤดูหนาวท่านจะไดต่ื้นตาต่ืนใจกบัเกร็ด
พญานาคริมโขง ท่ีสะทอ้นแสงอาทิตยไ์ดอ้ยา่งสวยงามมาก เดิมช่ือวดัถ ้าพระ หลวงปู่
เพชร ปะทีโป ท่านไดเ้ดินทางมาปฏิบติัธรรมบริเวณถ ้าพระและไดก่้อตั้งวดัผาตาก

เส้ือข้ึน เม่ือปี พ.ศ.2477 วดัผาตากเส้ือเป็นวดัปฏิบติัธรรม ต่อมาไดอ้ญัเชิญ
พระสารีริกธาตุมาประดิษฐานเม่ือ 2 เมษายน 2550 เป็นท่ีสักการะของ
พุทธศาสนิกชนทัว่ไป   

17.00 น. น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั บ้านไม้ริมโขง รีสอร์ท หรือเทียบเท่า สัมผสัความสวยงาม
ของบรรยากาศริมน ้าโขง ของ “ อ.สังคม” ทีม่ีมนต์เสน่ห์และเงียบสงบ จึงได้
ช่ือว่า “เชียงคาน 2”  รับประทานอาหารเย็น(3) ร้านอาหาร หลงัอาหาร พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

วนัทีส่อง วดัป่าภกูอ้น  – พระบาทภคูวายเงนิ – เชยีงคาน – แกง่คดุคู ้– ลอ่งเรอืแมน่ า้โขง  

06.00 น.  อรุณสวสัด์ิยามเชา้ สูดอากาศบริสุทธ์ิ และบรรยากาศอนัเงียบสงบของ อ.สังคม 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า(4) หลงัอาหาร เก็บสัมภาระออกเดินทางออกเดินทางสู่ อ.เชียงคาน   
08.00 น. พาท่านเดินทางสู่ วดัป่าภูก้อน ตั้งอยูใ่นเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายงูและป่าน ้าโสม ทอ้งท่ีบา้นนาค า ต าบล

บา้นกอ้ง อ าเภอนายงู จงัหวดัอุดรธานี อนัเป็นรอยต่อแผน่ดิน 3 จงัหวดั 
คือ อุดรธานี เลย และหนองคาย ก าเนิดข้ึนจากการด าริชอบของพุทธ
บริษทัส่ี ผูต้ระหนกัถึงคุณประโยชน์อนัยิง่ใหญ่ของธรรมชาติและป่า
ตน้น ้าล าธาร ซ่ึงก าลงัถูกท าลาย   

11.00 น. น าท่านสักการะ พระพุทธบาทภูควายเงิน ท่ีตั้งอยูบ่นหินลบัมีด ชม
ความสวยงามของววิทิวทศัน์ของแม่น ้าโขง และ ฝ่ังสปป.ลาว   

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั(5) ณ ร้านอาหาร หลงัอาหาร ชมทศันียภาพอนัสวยงามของแก่งคุดคู้ เลือกซ้ือของ
ฝากจากเชียงคาน เช่น มะพร้าวแกว้ ผา้ห่มนวม ฯลฯ   

14.00 น. น าท่าน เขา้สู่ท่ีพกั ริเวอร์ไซด์เชียงคาน หรือเทยีบเท่า พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
16.30 น. เชิญทุกท่านกราบสักการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ี วดัศรีคุณเมือง วดัเก่าแก่ท่ีผสมผสานงานศิลปะลา้นนาและลา้นชา้ง

ไดอ้ยา่งสวยงาม 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2543
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2550
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B5%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B0_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%8A_%E0%B8%93_%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2_%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C


17.00 น. พาทุกท่าน ล่องเรือยามเยน็ชมพระอาทติย์อสัดง ณ ริมน ้าโขง ชมวถีิชีวติสองฝากฝ่ังโขง ชมนกกระยางฝงู
ใหญ่เล่นน ้าก่อนบินกลบัรัง 

18.00 น. อสิระอาหารเยน็ เพื่อใหทุ้กท่านไดอิ้สระในการท่องราตรี บนถนนริมโขง ท่ีเตม็ไปดว้ยร้านคา้เก๋ไก๋ น่ารักใน
แบบของเชียงคาน เลือกซ้ือของท่ีระลึกมากมาย กบั ร้านคา้สุด Hip เช่น ร้านสะบายดีเชียงคาน ไอเดียดีดี สอง
ผวัเมีย  เพลนิเพลนิ กาแฟ๙เจริญ ร้านกระป๋อง Under+Over รักเลย ลมร าเพย คิดถึง ณ เชียงคาน ใช่เลย 

วนัทีส่าม   เชยีงคาน – ภปู่าเปราะ – สวนหนิผางาม – อดุรธาน ี– กรงุเทพฯ     

05.30 น. อรุณสวสัด์ิยามเชา้ อ่ิมบุญกบัการใส่บาตรท่ีตลาดเชา้เชียงคาน รับประทาน
อาหารเช้า (6) แบบพื้นเมือง  

08.30 น. ออกเดินทางสู่ภูป่าเปราะ พาทุกท่านน่ังรถอแีต๊ก ขึน้ภูป่าเปาะ ชมววิ
ธรรมชาติอนัสวยงามงามแบบ 360 องศา ท่านสามารถมองเห็นภูหอ ทีว่่ากนั
ว่ามีลกัษณะคล้ายภูเขาไฟฟูจิ ประเทศญีปุ่่น  จนท าให้ใครต่อใครขนานนาม
ว่าเป็นฟูจิเมืองเลย   

12.00 น. บริการอาหารกลางวนั (7) ณ ร้านอาหาร หลงัอาหารน าท่านชม วนอุทยาน
สวนหินผางาม หรือ คุนหมิงเมืองเลย กลุ่มภูเขาหินปูนมากมาย มีลกัษณะ
คลา้ยเขาวงกต และมีกอ้นหินรูปร่างแปลกประหลาดมากมาย เช่น เต่า หงส์  
เป็นตน้ ชมเขาหินปูนท่ีมีลกัษณะคลา้ยคุนหมิงท่ีเมืองจีนซึงเป็นสัญลกัษณ์
ของวนอุทยานสวนหินผางาม 

14.30 น. ออกเดินทางกลบัสู่   สนามบินจงัหวดัอุดรธานี 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น(8) ณ ร้านอาหาร  
19.30 น. เดินทางถึงสนามบินจงัหวดัอุดรธานี น าท่านเช็คอินท่ีเคา้ทเ์ตอร์สายการบินนกแอร์ และโหลดสัมภาระ 
21.40 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ ดว้ยเท่ียวบินท่ี DD9219 
22.40 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

@@@@@@@@@@@@@@@@ 
หมายเหตุ  โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั  

อตัราค่าบริการ  ผู้ใหญ่ และ เด็ก   ท่านละ    8,900  บาท 
พกัเดีย่วเพิม่       ท่านละ    1,500   บาท 

              *** ต้องการเดนิทางช่วง ศุกร์ , เสาร์  เพิม่ท่านละ 2,000  บาท*** 
อตัราค่าบริการนี้รวม  - ค่าตั๋วเคร่ืองบิน ไป-กลบั กรุงเทพฯ – อุดรธานี – กรุงเทพฯ  
- ค่าท่ีพกัตามรายการ 2 คืน (หอ้งละ 2 ท่าน)   - ค่ารถตูป้รับอากาศ - ค่าอาหาร (8 ม้ือ) ตามรายการ   
- ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างตามรายการ   - ค่าเรือล่องแม่น ้าโขง - ค่ามคัคุเทศกแ์ละทีมงานดูแลตลอดรายการ 
- ค่าประกนัอุบติัเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท  - ค่าธรรมเนียมขา้ม สปป.ลาว  
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม - ค่าตกับาตรขา้วเหนียวตอนเชา้ (ชุดละ 50 บาท) 

- ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ อาทิเช่น ค่าโทรศพัท ์,ค่าซกัรีด ,ค่าเคร่ืองด่ืมมินิบาร์ , ค่าอาหารท่ีท่านสั่งเอง  
   - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 



เงื่อนไขการจอง  - มัดจ า 3,000 บาท / ท่าน ส่วนทีเ่หลอืช าระก่อนวันเดินทาง 15 วนั 
- กรณียกเลกิการเดินทาง หากแจง้หลงัจากจ่ายเงินมดัจ าแลว้ พบับลิค ฮอลิเดย ์ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บ
ค่าธรรมเนียมท่านละ 3,000 บาท หากแจง้ระหวา่ง 15 – 8 วนั ก่อนวนัเดินทาง พบับลิค ฮอลิเดยข์อ
สงวนสิทธ์ิคืนเงินใหก้บัลูกคา้จ านวน 50 % ของเงินท่ีลูกคา้ไดช้ าระไวแ้ลว้ หากแจง้นอ้ยกวา่ 8 วนั 
ก่อนวนัเดินทาง พบับลิค ฮอลิเดย ์ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ินใหก้บัลูกคา้ 
- กรณีทีม่ีการจองต ่ากว่า 8 คน บริษทัพบับลิค ฮอลิเดย ์ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมน้ีโดย
จะคืนเงินท่ีลูกคา้ไดช้ าระไวแ้ลว้ทั้งหมด 

 


