
 
 
 
  
   

         

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

เดนิทาง เดอืน พ.ย 62 – ม.ีค 63                                                                         นกแอร/์ไลออนแอร ์

วนัแรก   กรงุเทพฯ – อดุรธาน ี– ค าชะโนด – พระใส – ศาลาแกว้กู ่– หนองคาย  

04.30 น.     สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกัน ณ สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 2 ประต ู14 เคาทเ์ตอร ์14 สายการบนินก
แอร ์เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

05.55 น. ออกเดนิทางสูจั่งหวดัอดุรธาน ีดว้ยเทีย่วบนิ  นกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD9200 
07.00 น. ถงึสนามบนิจังหวดัอดุรธาน ีน าทา่นสมาชกิเดนิทางโดยรถตูป้รับอากาศ  VIP  

10.00 น. น าทา่นเดนิทางสูอ่ าเภอบา้นดงุ  ถงึ ป่าค าชะโนด หรอื วงันาคนิทรค์ าชะโนด ซึง่เป็นป่าทีม่ี

ลักษณะเหมอืนเกาะขึน้อยูก่ลางทุง่นา เต็มไปดว้ยตน้ชะโนด เป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีช่าวบา้นให ้

ความเคารพนับถอืเป็นอยา่งมาก ดว้ยเชือ่วา่เป็นทีอ่ยูข่องพญานาคและเป็นทางเชือ่มตอ่เมอืง

บาดาล ปกครองรักษาโดยพญานาคราชปู่ ศรสีทุโธและองคแ์มศ่รปีทมุมานาคราชเทว ี 

12.00น. รับประทานอาหารกลางวนั (1) ณ.รา้นอาหาร 
15.00น. น ากราบหลวง หลวงพอ่พระใส เป็นพระพทุธรปูขดัสมาธริาบปางมารวชิยั หลอ่ดว้ยทองสสีกุ มี

พระรปูลักษณ์งดงามมาก ขนาดหนา้ตัก กวา้ง 2 คบื 8 นิว้ สวนสงูจากพระสงฆเ์บือ้งลา่งถงึยอด
พระเกศ 4 คบื 1 นิว้ ของชางไม ้ปัจจบุันไดป้ระดษิฐานอยูภ่ายในพระอโุบสถวดัโพธิช์ยั 

 (พระอารามหลวง) เป็นพระพทุธรปูทีช่าวจังหวดัหนองคายนับถอืวา่ศักดิส์ทิธิม์ากและเป็น  
 ทีเ่คารพสกัการะอยา่งยิง่พอ่พระใส หลังจากนัน้เดนิทางสู ่อ.สงัคม  

16.00น. น าชม ศาลาแกว้กู ่เป็นส านักปฏบิัตธิรรม เป็นทีป่ระดษิฐาน 

 รปูป้ันคอนกรตีเสรมิเหล็กขนาดใหญจ่ านวนรวมกวา่ 200 องค ์ 

 สรา้งขึน้โดยปู่ บญุเหลอื สรุรัีตน์ ภายใตแ้นวคดิวา่  

 "ทกุศาสนาสามารถอยูร่วมกันได"้ และใหเ้ป็น "สถานทีแ่ทน 

 ภาพดนิแดนแหง่การหลดุพน้จากกเิลสทัง้ปวง"  

17.00น. น าทา่นเขา้พักโรงแรม  อัศวรรณ หรอืเทยีบเทา่  

 พักผอ่นตามอัธยาศัย (อสิระอาหารเย็น ) 

 

 

 

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


วนัทีส่อง   หนองคาย  – วดัป่าภกูอ้น - วดัผาตากเสือ้ – วดัพระธาตบุงัพวน – อดุร – กรงุเทพฯ  

07.00 น.  รับประทานอาหารเชา้(2) ณ.หอ้งอาหารของโรงแรม หลังอาหารเก็บสมัภาระออกเดนิทาง 
10.00น. น าชม วดัป่าภกูอ้น พระวหิารทีส่วยงามสะดดุตา องคพ์ระพทุธรปูหนิออ่น พระวหิาร ศาลาราย 

และอาคารรอบลานเขา โดยพระวหิารมลีักษณะเป็นสถาปัตยกรรมไทยประยกุตส์มัยรัตนโกสนิทร ์
มปีระตทูางเขา้ออกวหิาร 3 ดา้น ภายในถกูตกแตง่อยา่งวจิติรตระการตา มพีระพทุธไสยาสน์
โลกนาถศาสดามหามนุ ี พระพทุธไสยาสนห์นิออ่นสขีาว ความยาว 20 เมตร สรา้งดว้ยหนิออ่น
จากประเทศอติาล ีซึง่เป็นหนิขาวออ่นทีม่คีวามสวยงามและทนทานมากทีส่ดุ   

12.00น. รับประทานอาหารกลางวนั (3) ณ.รา้นอาหาร 
13.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่วดัผาตากเสือ้ ซึง่เป็นวดัทีม่ทีวิทัศนส์วยงาม มองจากผาลงมามองเห็นความ

เป็นอยูข่องชาวไทยลาว ชว่งฤดหูนาวทา่นจะไดต้ืน่ตาตืน่ใจกับเกร็ดพญานาครมิโขง ทีส่ะทอ้น
แสงอาทติยไ์ดอ้ยา่งสวยงามมาก เดมิชือ่วดัถ ้าพระ หลวงปู่ เพชร ปะทโีป ทา่นไดเ้ดนิทางมา
ปฏบิัตธิรรมบรเิวณถ ้าพระและไดก้อ่ตัง้วดัผาตากเสือ้ข ึน้ เมือ่ปี พ.ศ.2477  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.00น. น าทานเดนิทางสู ่วดัพระธาตบุงัพวน ไหวพ้ระธาตบุังพวนพระธาตศุักดิส์ทิธิค์ูบ่า้นคูเ่มอืง

หนองคาย ชมสตัตมหาสถานโบราณครบ 7 สิง่ หนึง่ในเดยีวในโลก หลังจากนัน้เดนิทางสู่

สนามบนิอดุรธาน ีรับประทานอาหารเย็น(4)ณ.รา้นอาหาร หลังอาหารออกเดนิทางสูส่นามบนิ   
21.35 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ ดว้ยเทีย่วบนิที ่ DD9219 
22.35 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

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

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  - คา่ต ัว๋เครือ่งบนิ ไป-กลบั กรงุเทพฯ – อดุรธาน ี– กรงุเทพฯ  
    - คา่ทีพั่กตามรายการ 1 คนื (หอ้งละ 2 ทา่น)   
    - คา่รถตูป้รับอากาศ+น ้ามัน    - คา่อาหาร (4 มือ้) ตามรายการ        
    - คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งตามรายการ - คา่ประกันอบุัตเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม    - คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวตา่งๆ อาทเิชน่ คา่โทรศัพท ์,คา่ซกัรดี ,คา่เครือ่งดืม่มนิบิาร ์, 
คา่อาหารทีท่า่นสัง่เอง  
          - คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
           - คา่น ้าหนักกระเป๋าโหลดใตเ้ครือ่ง   
 

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

  *** คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 300 บาท ตลอดการเดนิทาง*** 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ/่เด็ก พกัเดีย่ว 

วนัที ่23-24 พ.ย.62 
วนัที ่7-8 / 21-22  ธ.ค.62 
วนัที ่11-12 / 25-26 ม.ค.63 
วนัที ่8-9 / 22-23 ก.พ.63 
วนัที ่14-15 / 28-29 ม.ีค.63 
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