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ชมบัง้ไฟพญานาค ตกับาตรเทโว 

ต านานความเช่ือ ความศรทัธาแหง่ล ุม่แม่น ้าโขง  

สมัผสัวิถีชีวิตอนัเรยีบง่าย ณ  เชียงคาน 

4 วนั 3 คืน  

วนัท่ี 19-22 ตลุาคม  2564 

 



 
 
 

Around the World ใบอนญุาตเลขที่ 11/09394 

 
 
 
 
 
 

 
 

         13.30 น.       คณะพรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารภายในประเทศ อาคาร 2  
ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 14-15 โดยสายการบินนกแอร์ เจา้หน้าที่คอยใหก้ารตอ้นรบัดูแล
อ านวยความสะดวกดา้นเอกสารเช็คอินและสมัภาระในการเดินทาง  

            14.50 น.          ออกเดินทางสู ่ท่าอากาศยานเลย โดยสายการบินนกแอร ์เทีย่วบินที ่DD376   

15.55 น. เดินทางสู ่เชียงคาน เมืองเล็กๆ รมิแม่น า้โขงสดุชายแดนไทยเป็นอ าเภอหนึ่งในจงัหวัดเลย
ที่คงยังคงไวซ้ึ่งวัฒนธรรมขนบประเพณีการใชช้ีวิตแบบเรียบง่ายพอเพียงวิถีชีวิตแบบ
ดัง้เดิม เต็มไปดว้ยรอยยิม้ และเงียบสงบแห่งนี ้ก าลงัเป็นที่สนใจของนกัท่องเที่ยวจ านวน
มาก ภาพบา้นเก่าๆที่เรียงรายติดกันอยู่ริมถนนชายโขงดึงดูดใจใหน้ักท่องเที่ยวหลั่งไหล
เดินทางกนัมาที่นี่กนัอย่างไม่ขาดสาย     
  

           ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร Smile @Chiang Khan 
 

ถนนคนเดินเชียงคาน อีกหนึ่งสถานที่ ที่ไดร้บัความนิยมจากนกัท่องเที่ยวจ านวนมาก  
มี  เสน่หด์ว้ยบา้นเรือนไมใ้นบรรยากาศแบบเก่า ๆ ที่เป็นเสน่หด์งึดดูผูค้นใหม้าเยือน ทัง้นี ้
ตลอดแนวถนน มีรา้นอาหาร และรา้นกาแฟน่ารกัหลายรา้นเปิดใหบ้ริการอีกดว้ย 
 

เข้าสู่ทีพ่ัก เชียงคาน ริเวอร ์เมาทเ์ทน รีสอรท์ หรือเทียบเท่า  

 
 
 
 
 
 

วนัองัคารท่ี 19 ตลุาคม 2564  

ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานเลย - เชียงคาน  

 ถนนคนเดินเชียงคาน 
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 ตักบาตรข้าวเหนียว กิจกกรมที่รักษาซึ่งวัฒนธรรมดั้งเดิม โดย พระสงฆ์จะเดินออก

บิณฑบาต ใหท้่านสามารถร่วมตกับาตรขา้วเหนียว พรอ้มชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ยามเชา้
ของผูค้นเชียงคานอีกดว้ย  

 

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทีพั่ก 
 

Sky walk @เชียงคาน สะพานกระจกลอยฟ้าแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดเลย 
เป็นกระจกใสเป็นระยะทางกว่า 100 เมตร กวา้ง 2 เมตร และสงูห่างจากแม่น า้โขงถึง 80 
เมตร ทัศนียภาพจากบนสกายวอลค์ท าให้สามารถ
มองเห็นทิวทัศนข์องทัง้ฝ่ังไทยและ  สปป.ลาว ไดใ้น
มุมสูง โดยมีแม่น า้โขงกั้นระหว่างทั้งสองประเทศไว้ 
ทั้งตรงนีย้ังเป็นจุด  ที่แม่น า้เหืองไหลมาบรรจบกับ
แม่น า้โขงเป็นแม่น า้สองสีอีกดว้ย  อิสระใหท้่านไดเ้ดิน
ชมบรรยากาศโดยรอบ 
 

         เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เฮือนหลวงพระบาง 
 

           บ่าย วัดป่าภูก้อน ตัง้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายงูและป่าน า้โสม จงัหวดัอดุรธานี วิหาร
ของวัดป่าภูก้อน สวยงามสะดุดตานักท่องเที่ยวชาวไทย และต่างชาติ โดยพระวิหารมี
ลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกตส์มัยรตันโกสินทร ์มีประตูทางเขา้ออกวิหาร 3 
ดา้น ภายในวิหารจะถูกตกแต่งอย่างอย่างงดงามตระการตาเลยทีเดียวค่ะ และจะแฝงไป  
ดว้ยเรื่องราวค าสอนของพระพทุธเจา้ รอบๆ ผนัง มีภาพพุทธประวัติและภาพทศชาติอยู่
และมีการตกแต่งแบบภาพป้ันนูนต ่าหล่อดว้ยทองแดงซึ่งเป็นภาพของพระพทุธเจา้ในองค์
ชาติทัง้ 10 ชาติ ดา้นบนของทุกภาพ จะถกูแกะสลกัดว้ยบทสวดอิติปิโส ช่องละท่อนดว้ยสี
เขียวเขม้บนพืน้หินอ่อนสีขาว ถือว่าเป็นผนงัวิหารที่มีเอกลกัษณง์ดงาม น่าประทบัใจ        
 

                   ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร 
 

เข้าสู่ทีพ่ัก โรงแรม เดอ ปริน้เซส อุดรธานี หรือเทยีบเท่า   

วนัพธุท่ี 20 ตลุาคม 2564 

ตกับาตรขา้วเหนียว - Sky walk @เชียงคาน – วดัป่าภกูอ้น - อดุรธานี 
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          เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 

 ร่วมท าบุญตักบาตรเทโว วันออกพรรษา ทีว่ัดป่าบ้านตาด  
 เป็นสถานที่ปฏิบติัธรรม อนัสงบเรียบง่าย รม่ครึม้ไปดว้ยตน้ไมส้งูใหญ่นานาพนัธุ์  
พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสมฺปนฺโน) ท่านสอนในเรื่องความเรียบง่าย มกันอ้ย
สนัโดษ การใชส้อย ปัจจยัสี่ที่ศรทัธาญาติโยมถวายมานัน้ ใหเ้ป็นไปดว้ยความประหยดั ใช ้ 
สอยในสิ่งที่จ  าเป็นเท่านัน้ กิจวัตรประจ าวันหลกัของที่นี่ การนั่งสมาธิภาวนา เดินจงกรม 
เพื่อฝึกสติปัญญา และช าระกิเลสตัวรอ้นรุ่มกระวนกระวายภายในจิตใจใหเ้หือดแหง้ไป 
พระในวดันีจ้ะไม่รบักิจนิมนต ์ไปฉนัในที่ต่างๆ เพื่อมีเวลาส าหรบับ าเพ็ญเพียรภาวนาเพียง
อย่างเดียว 

 

        เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  
 

วัดผาตากเสื้อ เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนยอดเขาสูง วัดแห่งนีไ้ม่ไดเ้ป็นแต่สถานที่ปฏิบัติธรรม
เท่านัน้ แต่ยงัเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความงดงามตามธรรมชาติ ภายในวดัมองเห็นวิวของ
แม่น า้โขงที่สวยที่สดุแห่งหนึ่ง โดย  ไดจ้ดัท า Skywalk ริมหนา้ผาเป็นทางเดินกระจกใสรูป
วงกลมส าหรบัชมวิว  
หรือ   
อุทยานประวัติศาสตรภ์ูพระบาท พืน้ที่ทัง้หมดจะอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขือน า้ 
ทางกรมศิลปากรได้ขออนุญาตใช้พื ้นที่ป่าจ านวนกว่า 3 ,430 ไร่ ให้เป็นเขตอุทยาน
ประวติัศาสตรภ์พูระบาท อทุยานนีจ้ะแสดงถึงอารายธรรมของมนษุยแ์ละการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิประเทศ ชื่อ ภูพระบาท มาจากรอยพระพุทธบาทที่ประดิษฐานอยู่บน
เทือกเขานี ้และภายในเขตอทุยาน ยงัมีเสาหินและเพิงหินขนาดใหญ่อยู่ทั่วไป เป็นเพิงหิน

วนัพฤหสัท่ี 21 ตลุาคม 2564 

ท าบญุตกับาตรเทโว ณ วดัป่าบา้นตาด – วดัผาตากเสื้อ - ตลาดท่าเสด็จ 

 ชมบัง้ไฟพญานาค    
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ทราย มีอายกุว่า 130 ลา้นปี อยู่ในสมยัครีเทเชียส ที่ถกูกระบวนการทางธรรมชาติกดัเซาะ 
ทัง้จากน า้และลมมาหลายลา้นปี เลยท าใหก้ลายเป็นเสาหินและเพิงหินรูปร่างสวยงาม  
แปลกตา 
ตลาดท่าเสด็จ หรือ ตลาดอินโดจีน เดิมชื่อ ตลาดท่าเรือ ตั้งอยู่ริมแม่น า้โขง ในเขต
เทศบาลเมืองหนองคาย เป็นแหลง่รวมสินคา้เป็นแหลง่ซือ้ขายผลิตภณัฑจ์งัหวดัหนองคาย  
เช่น อาหารพืน้เมือง สินคา้โอท๊อป ของที่ระลึก และของเครื่องใชต่้างๆ ในตลาดท่าเสด็จมี
ร้านขายกาแฟและอาหารเวียดนาม ชื่ อ ร้านกาแฟเวียด ที่ตกแต่งแนวโบราณสไตล์
เวียดนาม 
 

                   ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร 
 

ชมบั้งไฟพญานาค   เป็นปรากฏการณท์ีก่ล่าวกันว่า
เหน็ทีแ่ม่น ้าโขง เป็นลูกไฟมีสี  แดงอมชมพู ลอยขึน้
จากน ้าขึน้ไปในอากาศ ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นบั้งไฟของ
พญานาคทีเ่มืองบาดาล   

 

เข้าสู่ทีพ่ัก โรงแรม เดอ ปริน้เซส อุดรธานีหรือเทยีบเท่า   

    
 
 
 
 
 

 

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทีพั่ก 
 

 ศูนยว์ัฒนธรรมไทย-จีน สถานที่ตกแต่งจ าลองบรรยากาศแบบจีน เหมือนยกเมืองจีนมา
ไวใ้จกลางอุดร โดยสรา้งขึน้เพื่อเชิดชูองคเ์จา้ปู่ เจา้ย่า ที่เป็นที่เคารพและศรทัธาของชาว    
อดุรธานีและจงัหวดัใกลเ้คียง อีกทัง้เป็นแหล่งในการสืบสานวฒันธรรม ประเพณีอนัดีงาม

วนัศกุรท่ี์ 22 ตลุาคม 2564 

 ศนูยว์ฒันธรรมไทย-จีน 
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ของชาวจีนที่อพยพจากประเทศจีนมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในจังหวัดอุดรธานี  เป็น
สถานที่สงบ เย็นสบาย และสวยงามมาก ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัการเก็บภาพ 

 

          เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  
 

Dose Factory รา้นคาเฟ่ที่ตกแต่งสไตลโ์รงงานแบบอินดสัเตรียลลอฟต ์โดดเด่นดว้ยกาแฟ
ที่หอมอร่อย โดยเมล็ดกาแฟที่ใชท้างรา้นเลือกใชเ้มล็ดกาแฟไทย และเมล็ดกาแฟจาก   
ต่างประเทศ อาทิ เอธิโอเปีย บราซิล โคลมัเบีย และน ามาเบลนดเ์ป็นสูตรของทางรา้น 2 
สตูรคือ โดสเฮาสเ์บลนด ์และ กาเบรียลเบลนด ์
 

น าท่านเดินทางสู ่ท่าอากาศยานอดุรธานี 
16.25 น. เดินทางกลบัสู ่ท่าอากาศยานดอนเมือง (กรุงเทพฯ) โดยสายการบินนกแอร ์

เทีย่วบินที ่DD 311 
17.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง (กรุงเทพฯ) โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 
รายละเอียดการเดินทางและอาหารบางมือ้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดท้ัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศและเหตสุดุวิสยัต่างๆ  
ที่ไม่สามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิัทฯจะค านึงถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดินทางเป็นส าคัญ 
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อัตราค่าบริการ   

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ 19,900  บาท 
เด็ก 2-11 ขวบ พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน  เสริมเตียง  ราคาท่านละ 17,900  บาท  
เด็ก 2-11 ขวบ พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน  ไม่เสริมเตียง  ราคาท่านละ 16,900  บาท  
พักห้องเดี่ยว จ่ายเพิม่ท่านละ  4,000  บาท 

 

อัตราค่าบริการรวม  

- ค่าบตัรโดยสารสายการบินนกแอร ์ไป-กลบั 

- ค่าอาหารและเครื่องด่ืมทกุมือ้ ตามที่ระบใุนรายการ  
- ค่าที่พกั 3 คืน ตามที่ระบุ 

- ค่าบริการน าเที่ยว และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ  

- ประกนัอบุติัเหต ุวงเงิน 1,000,000.-บาท(ค่ารกัษาพยาบาลไม่เกิน 500,000.-บาท) **ตามเงื่อนไขกรมธรรม*์* 
อัตรานีไ้ม่รวม 

- ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าซกัรีด ค่าอาหารและเครื่องด่ืมที่สั่งเพิ่มพิเศษ  นอกเหนือรายการท่ีก าหนด 
- ค่าทิปไกด ์สตาฟ และคนขบัรถ  

การช าระเงนิ 

• ช าระมดัจ า 5,000 บาท ภายใน 3 วนั หลงัการจอง 

• ช าระสว่นที่เหลือ 20 วนัก่อนการเดินทาง 
กรุณาโอนเงินมาที ่บัญชี ชื่อ “บริษัท อะราวดเ์ดอะเวิลด ์จ ากัด” 

• ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนวิภาวดีรังสิต 196–0-8810–66 

• ธนาคารกสิกรไทย สาขาการบินไทย 046–8– 4548–82 
 
 

ชมบัง้ไฟพญานาค ตกับาตรเทโว 

ต านานความเช่ือ ความศรทัธาแห่งล ุม่แม่น ้าโขง  

สมัผสัวิถีชีวิตอนัเรยีบง่าย ณ  เชียงคาน 

4 วนั 3 คืน  

วนัท่ี 19-22 ตลุาคม  2564 



 
 
 

Around the World ใบอนญุาตเลขที่ 11/09394 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจง้ยกเลิกลว่งหนา้มากกว่า 30 วนัก่อนวนัเดินทางเก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 
2. แจง้ยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนวนัเดินทาง เก็บค่าใชจ้่ายครึง่หนึ่งของค่าทวัร ์
3. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนัก่อนวนัเดินทางขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดของการเดินทาง 
4. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯ จะหกัเฉพาะ

ค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่น ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว ค่าปรบัการยกเลิกที่พกัและบรกิารอ่ืนๆ 
 
บริษัทขอสงวนสิทธิในการรับผิดชอบต่อกรณีดังกล่าว 

1. ผูโ้ดยสารที่เดินทางลา่ชา้ไม่อาจเรียกรอ้งสิทธิใดๆได ้
2. หากท่านไม่สามารถเดินทางไดด้ว้ยสาเหตใุดก็ตามไม่อาจเรียกรอ้งสิทธิใดๆได ้
3. บรษิัทในฐานะตวัแทน ไม่สามารถรบัผิดชอบใดๆต่อการบาดเจ็บ และสญูหายของทรพัยส์ิน หรือค่าใชจ้่ายต่างๆ อนั

เกิดจากความลา่ชา้ของท่าน 
4. กรณีเกิด อบุติัเหต ุภยัธรรมชาติ การนดัหยุดงาน และ ปัญหาทางการเมือง ไม่อาจเรียกรอ้งสิทธิใดๆได ้
5. กรณีที่ลกูคา้ลืมของหรือท าของหลน่หายในระหว่างการเดินทาง ไม่ถือเป็นความรบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัร ์หรือของ 

บรษิัทฯ หากแต่จะช่วยด าเนินการประสานงานใหอ้ย่างสดุความสามารถ  
 

 
ด าเนินการโดย  บริษัท อะราวดเ์ดอะเวิลด ์จ ากดั 
ใบอนญุาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเลขที่ 11/09394 

 
 
 
 
 
 

AROUND THE WORLD,TRAVEL TOGETHER #เท่ียวดว้ยกนั #ไปรอบโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


