
  

  
   

         

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 
 

รายละเอยีดการเดนิทาง วนัที� 12-15 เมษายน 2563 
 

วนัแรก   กรงุเทพฯ – หลวงพอ่โตสคี ิ�ว - อดุรธาน ี 

06.00น. สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกนั ณ จดุนัดพบ เจา้หนา้ที�บรษัิท คอยใหก้ารตอ้นรับ 
07.00น. ออกเดนิทางโดยรถตูป้รับอากาศ ออกเดนิทางมุง่สูจ่ังหวัดอดุรธานี  
 รับประทานอาหารเชา้ (1) ณ.รา้นขา้วแกงบา้นสวน  
 หลังอาหารเดนิทางตอ่ 
10.00น. นําทา่นกราบหลวง พอ่โตองคใ์หญ ่ณ. มลูนธิสิมเด็จพระพุฒาจารย ์ 
 (โต พรหมรังส)ี เมตตาบาร ีที�คณุสรพงษ์ ชาตร ีสรา้งขึ�นดว้ย 
 พลังแหง่ศรัทธา  
12.00น. รับประทานอาหาร กลางวัน(2) ณ.รา้นอาหาร หลังอาหารออกเดนิทาง 
17.00น. ถงึจงัหวัดอดุร ธานี นําทา่นเขา้พัก โรงแรม นภาลยั หรอืเทยีบเทา่  
 หลังจากนั�นนําทา่นรับประทานอาหารเย็น (3) ณ.รา้นอาหาร   
 หลังอาหารอสิระพักผอ่นตามอัธยาศัย 

วนัท ี�สอง   อดุรธาน ี– คําชะโนด  – วดัผาตากเสื�อ – วดัป่าภกูอ้น - เขยีงคาน  

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้(4) ณ.หอ้งอาหารหลังอาหารเก็บสัมภาระออกเดนิทาง 

10.00 น. นําทา่นเดนิทางสูอํ่าเภอบา้นดุง ชมป่าคําชะโนด หรอื วงันาคนิทรค์ําชะโนด ซึ�งเป็นป่าที�มี

ลักษณะเหมอืนเกาะขึ�นอยูก่ลางทุง่นา เต็มไปดว้ยตน้ชะโนด พชืจําพวกปาลม์ เรื�องราวของวัง

นาคนิทรคํ์าชะโนด หรอื ป่าคําชะโนด กลายเป็นขา่วคราวโดง่ดังขึ�นมาในชว่งเดอืนเมษายน  

 พ.ศ. 2543 เมื�อปรากฏวา่มกีลุม่บคุคลที�อา้งวา่สามารถบนัทกึวดิโีอภาพของเปรตและรุกขเทวดา

ไดท้ี�ป่าแหง่นี� กอ่นที�ความจะแตกวา่เป็นเรื�องหลอกลวง 



12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(5) ณ.รา้นอาหาร 
14.00 น. นําทา่นเดนิทางสู ่วดัผาตากเสื�อ ซึ�งเป็นวัดที�มทีวิทศันส์วยงาม มองจากผาลงมามองเหน็ความ

เป็นอยูข่องชาวไทยลาว ชว่งฤดูหนาวทา่นจะไดต้ื�นตาตื�นใจกบัเกร็ดพญานาครมิโขง ที�สะทอ้น
แสงอาทติยไ์ดอ้ยา่งสวยงามมาก  

16.00 น. พาทา่นเดนิทางสู ่วดัป่าภกูอ้น ตั �งอยูใ่นเขตป่าสงวนแหง่ชาตป่ิานายงูและป่านํ�าโสม ทอ้งที�บา้น
นาคํา ตําบลบา้นกอ้ง อําเภอนายงู จังหวัดอดุรธาน ีอนัเป็นรอยตอ่แผน่ดนิ 3 จังหวัด คอื อดุรธานี 
เลย และหนองคาย กําเนดิขึ�นจากการดํารชิอบของพุทธบรษัิทสี� ผูต้ระหนักถงึคุณประโยชน์อนั
ยิ�งใหญข่องธรรมชาตแิละป่าตน้นํ�าลําธาร ซึ�งกําลังถกูทําลาย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.00 น. นําทา่นเขา้สูท่ี�พัก บา้นครวัสสีม้ หรอืเทยีบเทา่ สัมผัสความสวยงามของบรรยากาศรมินํ�าโขง 

และถนนคนเดนิที�เต็มไปดว้ยรา้นคา้เกไ๋ก ๋(อสิระอาหารเย็น ) น่ารักในแบบของเชยีงคาน เลอืก
ซื�อของที�ระลกึมากมาย กับ รา้นคา้สดุ Hip เชน่ รา้นสะบายดเีชยีงคาน สองผวัเมยี   

วนัท ี�สาม เชยีงคาน  – สกายวอลค์เชยีงคาน – แกง่คดุคู ้– ภปู่าเปาะ – ภเูรอื  

05.00 น.  อรุณสวัสดิ�ยามเชา้ สูดอากาศบรสิุทธิ� และบรรยากาศอันเงยีบสงบของ อ.เชยีงคาน อิ�มบุญกับ
  การใส่บาตรที�ตลาดเชา้เชยีงคาน 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้(6) หลังอาหาร เก็บสมัภาระออกเดนิทางออกเดนิทาง  
09.00 น. นําทา่น สูส่กายวอลค์ แลนดม์ารค์แหง่ใหมล่า่สดุ ที�เชยีงคาน เป็นสกายวอลค์ทางเดนิกระจกที�

ยื�นออกไปชมววิแมนํ่�าโขงประมาณ 80 เมตร และมคีวามกวา้ง 2 เมตร มคีวามสงูจากพื�นดนิถงึ  
 80 เมตร หรอืเทยีบเทา่กับตกึ 30 ชั �น 
11.00น. ชมทศันียภาพอนัสวยงามของ แกง่คุดคู ้เลอืกซื�อ 
 ของฝากจากเชยีงคาน เชน่ มะพรา้วแกว้  
 ผา้หม่นวม ฯลฯ หลังจากนั�นเดนิทางสู ่อ.หนองหนิ 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั (7) ณ.รา้นอาหาร   
14.00 น. ออกเดนิทางสูภ่ปู่าเปราะ พาทกุทา่นน ั�งรถอแีตก๊  
 ขึ�นภปู่าเปาะ ชมววิธรรมชาตอินัสวยงามงามแบบ  
 360 องศา ทา่นสามารถมองเห็น ภหูอ ที�วา่กนัวา่ 
 มลีักษณะคลา้ยภเูขาไฟฟจู ิประเทศญี�ปุ่ น  จนทํา 
 ใหใ้ครต่อใครขนานนามวา่เป็นฟจูเิมอืงเลย  
17.00น. นําทา่นเขา้พัก............หรอืเทยีบเทา่อ.ภเูรอื  
 หลังจากนั�น บรกิารอาหารเย็น (8) ณ.รา้นอาหาร หลังอาหารนําเขา้ที�พักอสิระตามอธัยาศัย 

วนัท ี�สี�  ยอดภเูรอื  – พระธาตศุรสีองรกั – วดัเนรมติรวปิสันา – ผตีาโขน – กรุงเทพฯ  

06.00น. นําทกุทา่น ชมพระอาทติยข์ึ�น ณ.อทุยานแหง่ชาตภิเูรอื ที�  
 ผาโหลน่นอ้ย สามารถมองเห็นภหูลวงและทะเลภ ู
 เขาสลับซบัซอ้น จากนั�นเดนิเลยีบหนา้ผา ผา่นป่า 
 ไมท้ี�มดืครื�ม อากาศเย็นสบาย จนถงึ ยอดภเูรอื  
 ที�ยอดภเูรอืสามารถมองเห็นแมนํ่�าเหอืงและแม ่
 นํ�าโขงได ้และเป็นที�ประดษิฐานพระพทุธรปูนาวา  
08.00น. บรกิารอาหารเชา้ (9) ณ รา้นอาหารของรสีอรท์  
  หลังอาหารเก็บสมัภาระออกเดนิทาง 
10.00 น. นําทา่นนมสัการ พระธาตศุรสีองรกั ที�อําเภอ 
 ดา่นซา้ย พระธาตุศกัดิ�สทิธิ�คู่เมอืงเลย สรา้งขึ�นเมื�อ   
 พ.ศ.2103  แลว้เสร็จเมื�อ พ.ศ. 2106 ในสมยัแผ่น 
 ดนิสมเด็จพระมหาจักรพรรดแิหง่กรุงศรอียธุยาเพื�อ 
 เป็นสักขพียานแสดงความสมัพันธอ์นัดงีามระหวา่ง กัน กบัพระเจา้ไชยเชษฐาธริาชแหง่กรุงศรสีตั

นาคนหตุ    



 
11.00 น. นําทา่นถงึ วดัเนรมติรวปิสันา เป็นวัดที�มพีระ 
 อโุบสถทําจากศลิาแลงที�สวยงาม ที�สดุภายใน 
 พระอโุบสถเป็นที�ประดษิฐานของ พระพุทธราช 
 ชนิราชจําลอง และมภีาพจติรกรรมฝาผนังฝีมอื 
 ชา่งเขยีน ชาวดา่นซา้ยที�ใชเ้วลาวาดกวา่ 8 ปี  
 วัดนี�สรา้งดว้ยทนุทรัพยม์หาศาล ซึ�งกอ่สรา้ง 
 ไดเ้พราะบญุบารมขีอง พระครภูาวนาวสิทุธญิาน 
 (หลวงพอ่มหาพันธ)์ ที�มรณภาพไปแลว้  
 นําทา่นชม พพิธิภณัฑผ์ตีาโขน ศกึษาประวัตคิวามเป็นมาอนัยาวนานของประเพณีผตีาโขน  
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั (10) ณ.รา้นอาหาร หลงัอาหารเดนิทางกลับ (อสิระอาหารเย็น)  
20.00 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

 
@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 
หมายเหต ุ โปรแกรมอาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัประโยชนแ์ละความ
ปลอดภยัของทา่นเป็นสําคัญ  
 

อตัราคา่บรกิาร  ผูใ้หญ ่และ เด็ก   ทา่นละ      6,900           บาท 
                                พกัเดี�ยวเพิ�ม       ทา่นละ      2,000           บาท 

 
อตัราคา่บรกิารนี�รวม  - คา่รถตูป้รบัอากาศ   

- คา่ที�พักตามรายการ 3 คนื (หอ้งละ 2 ทา่น)       
- คา่อาหาร (10 มื�อ) ตามรายการ   
- คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งตามรายการ     
- คา่มคัคเุทศก ์
- คา่ของวา่งนํ�าดื�ม 
- คา่ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท   

 
อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม - คา่ตักบาตรขา้วเหนียวตอนเชา้ (ชดุละ 50 บาท) 

- คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัต่างๆ อาทเิชน่ คา่โทรศัพท ์,คา่ซกัรดี ,คา่เครื�องดื�มมนิบิาร ์, 
  คา่อาหารที�ทา่นสั�งเอง  

    - คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม และภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3% 
 
 
เงื�อนไขการจอง - มดัจํา 3,000 บาท / ทา่น สว่นที�เหลอืชําระกอ่นวนัเดนิทาง 15 วนั 

- กรณียกเลกิการเดนิทาง หากแจง้หลังจากจา่ยเงนิมดัจําแลว้ 
หรอืชําระเงนิเต็มจํานวนแลว้ ขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืเงนิใดๆทั �งสิ�นใหก้บัลกูคา้ 
เนื�องจากทวัรร์ายการนี�เป็นทวัรร์าคาพเิศษ 

 
 


