
พุทธัง..ตังเต็มเปา๋ ธัมมัง..ตังเต็มเปา๋ สังฆัง...ตังล้นเป๋า 

เท่ียวไทยปลอดภัยไร้โคโรน่า.....ราคาน่ารักเพียง 4,999.-HILIGHT  

-วังนาคินทร์ – คำชะโนด – ศาลปู่ยา่ – วัดภูตะเภาทอง – sky walk -วัดผาตากเสื้อ – วัดป่าภูก้อน สักการะ 2 

พระธาตุพระธาตุขามแก่น 

-พระธาตุแก่นนคร – วัดโพธิ์ชัย  

-ช็อปปิ้ง 2 ตลาดชื่อดัง ยูดีทาวน์ ตลาดอินโดจีน 

-ชิมอาหารพ้ืนบ้านอันเลื่องชื่อ พรแหนมเนือง 

-บริการอาหาร ขึ้นชื่อ ..ไกย่่างเขาสวนกวาง ลิ้มรสก๋วยจับ๊ญวนในอุดรธาน ี

ทริปสงกรานต์ม่วนซื่นชื่นใจ 

11-14 เมษา 2563 เดินทางวันนี้ 16 รอลุ้น.. 

คำชะโนด หนองคาย ขอนแก่น 

พุทธัง ธัมมัง สังฆัง..ตังเต็มเปา๋ 4 วัน 2 คืน 

By BUS 

เพยีง 4999  



สักการะพระธาตุ ข้ึนคำชะโนดสักการะพ่อปู่ศรีสุทโท  

 

 

16.00 น   คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ปตท วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า 

17.00 น  เดินทางมุง่สูจ่ังหวัดอุดรธานี โดยมีทางเจ้าหน้าทีท่ีมงานคอยดูแลบรกิารตลอดการเดินทาง พร้อมบริการของว่าง

บนรถ(1) 

 

06.30 น.  แวะอุทยานปั๊ม ปตท ใหทุ้กท่านทำภารกจิส่วนตัว  

07.30 น  พาทุกท่านเดินทางไปรับประทานอาหารเช้า ก๋วยจับ๊ญวน บริการท่านละ 1 ชาม พร้อมน้ำดื่ม (2) 

09.00 น  นำพาทุกท่าเดินทางสู่วัดภูตะเภาทอง  เป็นแหลง่ท่องเที่ยวเชิง

ธรรมะและประวัติศาตร ์ตั้งอยูบ่นเทอืกเขาภูพานน้อย และเป็น

สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ป้ายแดงที่กำลงัเป็นที่นิยมไม่แพ้ทีอ่ื่นซึ่งมี

ความสวยงามอลังการ รวมทัง้เปน็ที่ขอโชคลาภจากความเช่ือความ

ศรัทธาของชาวไทยพุทธที่ต่างพากันมาเที่ยว 

 ชมความสวยงามอย่างไม่ขาดสายทุกวัน โดยม ี“พญานาคราชสี

ทอง” ช่ือมจุลินท์ ที่เข้านิมิตพระครเูขมะ กาญจโนภาส อายุ 57 ปี 

เจ้าอาวาสวัดภูตะเภาทอง จะมาช่วยสร้างวัดภูตะเภาทอง และ

ขอให้สร้างรปูปั้นตนเองประดิษฐานอยู่ภายในวัดแห่งนี ้

11.00 น นำพาทุกท่านไปศาลปู่ย่า แวะชิมชาอู่หลง ศูนย์วัฒนธรรมแห่ง

นี้เกิดข้ึนโดยคณะกรรมการศาลเจ้าปู่ย่า และความร่วมมือของ

คนไทยเชื ้อสายจีนในจังหวัดอุดรธานีหลายต่อหลายรุ ่น  มี

อาคารพิพิธภัณฑ์ ที่บอกเล่าเรื่องราวการอพยพมาอาศัยอยู่ที่

จังหวัดอุดรธานีเมื่อ 120 ปีที่ผ่านมา และประวัติความเป็นมา

ของเจ้าปู่-ย่า ด้านนอกอาคารมีการจัดสวนอย่างสวยงามแบบ

จีน ภายใต้แนวคิด สวนคุณธรรมพันปี 24 กตัญญ ูเป็นเรื่องเล่า

Day 2 อุดรธานี – วัดภูตะเภาทอง - ค าชะโนด – หนองคาย – วัดโพธ์ิชัย – ตลาดท่าเสด็จ  

Day 1 กรุงเทพ – อุดรธานี  



ของชาวจีนที่ได้รับการยกย่องว่ามีความกตัญญูเล่าขานต่อกันมาแต่โบราณ ที่ประกอบด้วยคุณธรรม และคติ

สอนใจ ทำให้ได้กลิ่นอายเหมือนอยู่เมืองจีน  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ครัว ครูบล (3) 

บ่าย   เดินทางถึง พระวัดศิริสทุโธ คำชะโนด นำท่าน ไหว้พระองค์ใหญ่ เดินเข้าป่าคำชะโนดโดยใช้สะพาน ระหว่างเดิน

ทางเข้าป่า จะพบรอยสะพานแยก (ระหว่างน้ำกับเกาะ,เล่ากันว่าจะไมส่ามารถเช่ือมรอยต่อของสะพานกับกับเกาะ

ได้ จะแตกออกตลอด  เค้าเช่ือกันว่าเป็นรอยต่อระหว่างโลกมนุษย์กบับาดาล)ไหว้ศาลพ่อปู่ศรีสทุโทที่ท่านเป็น

พญานาคราช ณ เมืองบาดาล ตาม ความเช่ือ ชมต้นชะโนด เชิญท่าน "ลบูฆ้อง" เป็น ความเช่ือว่าคนมีบุญใช้มือลกู

เบาๆ ที่ฆ้องอย่าง ต่อเนื่องจะเกิดเสียงดังข้ึน  ชมบ่อน้ำศักดิ์สทิธ์ิ (สามารถใช้ลูบหัวเพื่อความเป็นศิริมงคล และ ("ลบูฆ้อง")  

15.30 น   นำพาทุกท่านเดินทางสู่ วัดโพธ์ิชัยเป็นวัดหลวงคู่บ้านคู่เมืองหนองคาย เช่นเดียวกับหลวงพ่อพระใสที่เป็นพระพุทธรูป

 ศักดิ์สิทธ์ิคู่บ้านคู่เมืองหนองคาย เป็นที่สักการะของทั้งชาวไทยและชาวลาว 

17.30 น เดินทางสู่ตลาดท่าเสด็จ อิสระรับประทานอาหารเย็น  

 

19.00 น เดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรมหิรัญแกรนด์ 

 



 

เช้า  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4) 

08.00 น พาทุกท่านเดินทางไปยังวัดผาตากเสื้อ เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่มทีัศนียภาพสวยงามเปน็อย่างมากแห่งหนึ่งใน อ.

สังคม จ.หนองคาย ตั้งอยู่บนยอดเขาสูง ท่ามกลางธรรมชาติสมบูรณ์สวยงาม  ที่วัดแห่งนี้ไม่ได้เป็นแต่สถานที่

ปฏิบัติธรรมเท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความงดงามตามธรรมชาติที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาชมความงาม 

และจุดไฮไลท์ที่สำคัญคือ สกายวอร์คแห่งแรกในประเทศไทย ซึ่ง มีความแข็งแรงปลอดภัย โดยฐานยึดติดดับช้ัน

หินด้านล่าง ความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 500 เมตร มองเห็นทัศนียภาพของแม่น้ำโขงและฝั่งตรงข้ามเปน็

เมืองสังข์ทอง ประเทศลาว 

11.30 น พาทุกท่านรับประทานอาหารกลางวัน (5) 

13.00 น พาทุกท่านเดินทางไปวัดป่าภูก้อน ภายในวัดมีพระบรม

สารีริกธาตุบรรจุ ในพระเกศพระร่วงโรจน์ศรีบูรพา ซึ่งเป็น

ประธานประดิษฐานหน้าองค์พระปฐมรัตนบูรพาจารย์มหา

เจดีย์ มีพระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี  พระพุทธ

ไสยาสน์หินอ่อนสีขาว ความยาว 20 เมตร สร้างด้วยหิน

อ่อนจากประเทศอิตาลี ที ่นำมาเรียงซ้อนกันถึง 42 ก้อน   

ซึ่งเป็นหินขาวอ่อนที่มีความสวยงามและทนทานมากที่สุด 

ใช้ระยะเวลาในการสร้างถึง 6 ป ีสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสมหา

มงคลที ่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่ห ัว  ทรงเจร ิญพระ

ชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา ในปี 2554 คณะพุทธ

บริษัทวัดป่าภูก้อนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

ท่าน จึงมีการจัดสร้างพระพุทธไสยาสน์องค์นี้ข้ึน ซึ่งมีจุดมุ่งหมาย 

 เพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ทางพุทธศิลป์แห่งรัชกาลที่ 9 นอกจากพระวิหารและพระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหา

มุนีที่เป็นจุดเด่นของวัดป่าภูก้อนแล้ว ยังมี พระปฐมรัตนบูรพาจารย์มหาเจดีย์ ที่อยู่ในอาณาบริเวณเดียวกันถัดมา

ทางด้านล่างก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กัน เพราะเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารรีิกธาตุ และรูปปั้นหินอ่อนของ

เหล่าเกจิอาจารย์ช่ือดังของประเทศไทย ซึ่งมีศิษยานุศิษย์อยู่มากมาย โดยนักท่องเที่ยวจะต้องเดินทางข้ึนบันได

ยาวเพื่อเข้ามายังเจดีย์เพื่อเข้าไปสักการะบูชา แม้จะสร้างขึ้นได้ไม่นานแต่ที่นี่ถูกยกให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของ

พุทธศาสนิกชนชาวอีสาน  

Day 3  หนองคาย – วัดผาตากเสือ้ – วัดป่าภกู้อน – บ้านนาขา่ – อุดรธานี – ศาลปู่ ยา่ – ตลาดยดูีทาวน ์

ธาตุ 



15.30 น เดินทางพาทุกท่านเยี่ยมชมสินค้าโอท็อปบ้านนาข่า 

18.00 น  พาทุกท่านเดินทางไปรับประทานอาหารพื้นเมือง พร แหนมเนือง (6) 

ค่ำ  เดินทางเข้าสู่โรงแรมธารบุรี นัดหมายทุกท่านไปช็อปปิ้ง UD Town หรืออิสระพักผ่อน 

 

เช้า  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7) 

09.00 น.  เช็คเอ้าท์ พร้อมมุง่หน้าเดินทางสู่จงัหวัดขอนแก่น 

11.00 น นำทุกท่านเดินทางไปสักการะพระธาตุขามแก่น 

เป็นปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองขอนแก่น เป็น

เจดีย์ที่สำคัญและเก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์เมือง

ขอนแก่น ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ เป็นที่

เคารพบูชาของชาวจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใน

ภาตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน

พระธาตุขามแก่นมีตำนานเล่าขานกันว่า  คณะ

อัญเชิญพระอังคารธาตุของพระพุทธเจ้า จากเมืองโมรีย์ (ประเทศกัมพูชาในปัจจุบัน) นำโดยกษัตริย์เจ้านครโมรีย์ 

พร้อมด้วยพระอรหันต์ 9 องค์ ได้เดินทางเพื่อนำพระอังคารธาตุไปบรรจใุนพระธาตุพนม ซึ่งระหว่างนั้นยังสร้างไม่

แล้วเสร็จ ระหว่างทางได้แวะพักในบริเวณดอนมะขาม อันที ่ตั ้งของพระธาตุขามแก่นในปัจจุบัน ซึ ่งมีต้น

มะขามใหญ่ที่ตายแล้วเหลือเพียงแก่นและได้นำพระอังคารธาตุไปวางพักไว้บนแก่นมะขามนั้น รุ่งเช้า จึงเดินทาง

มุ่งหน้าสู่สถานที่ก่อสร้างพระธาตุพนมต่อไป เมื่อไปถึงปรากฎว่า พระธาตุพนมได้สร้างเสร็จแล้ว จึงต้องนำพระ

อังคารธาตุ กลับตามเส้นทางเดิม โดยตั้งใจว่าจะนำกลับไปยังนครโมรีย์ของตนตามเดิม เมื่อกลับมาถึงดอนมะขาม

ที่เคยพักแรม ได้เห็นมะขามต้นที่ตายเหลือแต่แก่น กับฟื้นคืนชีวิตแตกใบเขียวชะอุ่ม น่าอัศจรรย์ จึงพร้อมใจกัน

สร้างพระธาตุครอบต้นมะขามและบรรจุพระอังคารธาตุไว้และพระพุทธรูปบรรจุไว้ภายใน และให้นามว่า “พระ

ธาตุขามแก่น” 

Day 4 อุดรธานี - ขอนแก่น – พระธาตุขามแก่น – พระธาตุแก่นนคร – กรุงเทพมหานคร 
ธาตุ 



เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ แซ่บนัวครัวอีสาน (8) 

บ่าย  นำพาทุกท่านสักการะพระธาตุแก่นนคร พระมหาธาตุ

 แก่นนคร พระธาตุ 9 ชั้นเหลืองอร่ามสวยงามจนเลื่องลือ 

 อยู ่ในวัดเก่าแก่ของเมือง“ ขอนแก่น”หนึ่งในสถานที่

 ท่องเที ่ยวขึ ้นชื ่อ ด้วยสถาปัตยกรรมทางศาสนาอัน

 ประณีตวิจิตรทุกรายละเอียดและที่ชั ้นบนสุดของพระ

 มหาธาตุสามารถชมวิวบึงแก่นนคร และทิวทัศน์เมือง

 ขอนแก่นได้อย่างตระการตา 

14.30 น  ได้เวลาอันสมควรแก่การเดินทางกลบักรุงเทพ 

23.00 น  เดินทางถึงกรงุเทพโดยสวัสดิภาพ 

 

อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง ราคา พักเดี่ยว 

11 – 14 เมษายน 2563 4,999 1,500 

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมตามสภาวะอากาศ  

อัตราค่าบริการรวม  

✓ รถโค้ชปรับอากาศ 2 ช้ัน  ขนาด 45 ที่นั่ง ตามรายการที่ระบุ  
✓ อาหาร 8  มื้อ ตามรายการที่ระบุ 
✓ ค่าเข้าอุทยานและค่ารถนำเที่ยวต่างๆ ตามรายการ  
✓ ค่าบริการมัคคุเทศน์และผู้ช่วยมัคคุเทศก์  
✓ ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางเงื่อนไข ที่ระบุ 
✓ โรงแรมที่พัก 2 คืน ตามรายการที่ระบุ 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

❖ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด

ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ 

❖ เดินทางขึ้นต่ำ 25 ท่าน หากต่ำกว่ากำหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่

จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์

ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป 

โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 



❖ ค่าทิปไกด์และคนขับรถ เพื่อเป็นสินน้ำใจในการทำงาน ข้ึนอยู่กับความพึงพอใจของท่าน  

เง่ือนไขการจอง และ การชำระเงิน   

❖ มัดจำท่านละ 2,500 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวัน

เดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน  

❖ ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 

× หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ 

× หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข 

× เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั ้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและ

ข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 

✓ หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทาง

แฟกซ ์

 

เงื่อนไขการยกเลิกการจอง 

เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่

จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการ

รายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงนิมัดจาคืน 

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกัน

ระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 
30 ท่าน  

2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณี การประท้วง, การนัดหยุดงาน,การก่อการจลาจล, ภัย

ธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท 

3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , 

เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

4. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้

ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่
พักเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  



6. การจัดการเรื่องหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัห้องให้กับกรุป๊ที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรบัผูส้บู

บุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความ

พร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้ 

7. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 

วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้ 

8. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น 

9. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ 

ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่มี

ค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

10. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกบัวันหยุดเทศกาล หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้
เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถ
ในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยว
ตามโปรแกรม 

 



 


