
 
  
  
   

         

 
 
 

 
 เดนิทาง เดอืน ม.ิย – ต.ค 60                                                                           นกแอร/์ไลออนแอร ์

วนัแรก   กรงุเทพฯ – อดุรธาน ี– ค าชะโนด  

04.30 น.     สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกัน ณ สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ชัน้ 2 เคาทเ์ตอร ์6 สายการบนินกแอร ์
เจา้หนา้ทีบ่รษัิทพับบลคิ ฮอลเิดยค์อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

05.55 น. ออกเดนิทางสูจั่งหวดัอดุรธาน ีดว้ยเทีย่วบนิที ่DD9200 
07.00 น. ถงึสนามบนิจังหวดัอดุรธาน ีน าทา่นสมาชกิเดนิทางโดยรถตูป้รับอากาศ VIP  

รบัประทานอาหารเชา้(1)ณ.โรงแรม  

10.00 น. น าทา่นเดนิทางสูอ่ าเภอบา้นดงุ ชมป่าค าชะโนด หรอื วงันาคนิทรค์ าชะโนด ซึง่เป็นป่าทีม่ี

ลักษณะเหมอืนเกาะขึน้อยูก่ลางทุง่นา เต็มไปดว้ยตน้ชะโนด พชืจ าพวกปาลม์ เรือ่งราวของวงั

นาคนิทรค์ าชะโนด หรอื ป่าค าชะโนด เรือ่งราวความลีล้ับในป่าค าชะโนดก็กลายเป็นทีรั่บรูแ้ละ

สนใจของคนในสงัคมท่ัวไป จนหนึง่ในเรือ่งเลา่เกีย่วกับอาถรรพข์องสถานทีแ่หง่นีไ้ดก้ลายเป็น

ภาพยนตรใ์นปี พ.ศ. 2550 เรือ่ง ผจีา้งหนัง น าแสดงโดย อชติะ ปราโมช ณ อยธุยา และภัครมัย 

โปรตระนันท ์(อสิระอาหารกลางวนั) ไดเ้วลาสมควรน าทา่นกลับเขา้เมอืงอดุรธานี 

17.00น. น าทา่นเขา้พักโรงแรม นภาลัย หรอืเทยีบเทา่ พักผอ่นตามอัธยาศัย (อสิระอาหารเย็น ) 

วนัทีส่อง   อดุรธาน ี – วดัพระใส - วดัผาตากเสือ้ – วดัพระธาตบุงัพวน – อดุร – กรงุเทพฯ  

07.00 น.  รับประทานอาหารเชา้(2) ณ.หอ้งอาหารของโรงแรม หลังอาหารเก็บสมัภาระออกเดนิทาง 
09.00 น. น ากราบหลวง หลวงพอ่พระใส เป็นพระพทุธรปูขดัสมาธริาบปางมารวชิยั หลอ่ดว้ยทองสสีกุ มี

พระรปูลักษณ์งดงามมาก ขนาดหนา้ตัก กวา้ง 2 คบื 8 นิว้ สวนสงูจากพระสงฆเ์บือ้งลา่งถงึยอด
พระเกศ 4 คบื 1 นิว้ ของชางไม ้ปัจจบุันไดป้ระดษิฐานอยูภ่ายในพระอโุบสถวดัโพธิช์ยั(พระ
อารามหลวง) เป็นพระพทุธรปูทีช่าวจังหวดัหนองคายนับถอืวา่ศักดิส์ทิธิม์ากและเป็น ทีเ่คารพ
สกัการะอยา่งยิง่พอ่พระใส หลังจากนัน้เดนิทางสู ่อ.สงัคม(อสิระอาหารกลางวนั) 

13.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่วดัผาตากเสือ้ ซึง่เป็นวดัทีม่ทีวิทัศนส์วยงาม มอง
จากผาลงมามองเห็นความเป็นอยูข่องชาวไทยลาว ชว่งฤดหูนาวทา่น
จะไดต้ืน่ตาตืน่ใจกับเกร็ดพญานาครมิโขง ทีส่ะทอ้นแสงอาทติยไ์ด ้
อยา่งสวยงามมาก เดมิชือ่วดัถ ้าพระ หลวงปู่ เพชร ปะทโีป ทา่นได ้
เดนิทางมาปฏบิัตธิรรมบรเิวณถ ้าพระและไดก้อ่ตัง้วดัผาตากเสือ้ข ึน้ 
เมือ่ปี พ.ศ.2477 วดัผาตากเสือ้เป็นวดัปฏบิัตธิรรม ตอ่มาไดอ้ัญเชญิ
พระสารรีกิธาตมุาประดษิฐานเมือ่ 2 เมษายน 2550 เป็นทีส่กัการะ
ของพทุธศาสนกิชนท่ัวไป  

15.00น. น าทานเดนิทางสู ่วดัพระธาตบุงัพวน ไหวพ้ระธาตบุังพวนพระธาตศุักดิส์ทิธิค์ูบ่า้นคูเ่มอืง
หนองคาย ชมสตัตมหาสถานโบราณครบ 7 สิง่ หนึง่ในเดยีวในโลก หลังจากนัน้เดนิทางสู่

สนามบนิอดุรธาน ี   
18.35 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ ดว้ยเทีย่วบนิที ่DD9217 
19.35 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทับใจ 
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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
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
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%96
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%96
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A2


หมายเหตุ  โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั  
อตัราคา่บรกิาร  
  - เดนิทาง 2-3 ทา่น ราคาทา่นละ  6,900 บาท พกัเดีย่วเพิม่   1,000         บาท  
  - เดนิทาง 4-5 ทา่น ราคาทา่นละ  5,500 บาท พกัเดีย่วเพิม่   1,000        บาท 
  - เดนิทาง 6-7 ทา่น ราคาทา่นละ  4,900 บาท พกัเดีย่วเพิม่   1,000        บาท 
   - เดนิทาง 8-9 ทา่น ราคาทา่นละ  4,500 บาท พกัเดีย่วเพิม่   1,000        บาท 

              *** ต้องการเดนิทางช่วง ศุกร์ , เสาร์  เพิม่ท่านละ 500  บาท*** 
    *** ต้องการไกด์เดนิทางด้วย  เพิม่ท่านละ 500  บาท***(เดนิทาง 8 ท่าน) 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  - คา่ต ัว๋เครือ่งบนิ ไป-กลบั กรงุเทพฯ – อดุรธาน ี– กรงุเทพฯ  
- คา่ทีพั่กตามรายการ 1 คนื (หอ้งละ 2 ทา่น)  - คา่รถตูป้รับอากาศ+น ้ามัน            
- คา่อาหาร (2 มือ้) ตามรายการ            - คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งตามรายการ    
- คา่ประกันอบุัตเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท    
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม    - คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวตา่งๆ อาทเิชน่ คา่โทรศัพท ์,คา่ซกัรดี ,คา่เครือ่งดืม่มนิบิาร ์, 

คา่อาหารทีท่า่นสัง่เอง  
          - คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

***เงื่อนไขการจอง*** เน่ืองจากเป็นรายการท าร่วมกบัราคาตั๋วโปรโมช่ัน เมื่อท่านท าการจองจะต้องส่งเอกสารส าเนาบัตร
และจ่ายค่าทวัร์เต็มจ านวน และไม่สามารถเปลีย่นช่ือคนเดินทางได้ 

 


