
 

 

   

 

 

                                   

  

  

   

         

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

รายละเอยีดการเดนิทาง  ธ.ค.62 - พ.ค.63      PHD-NE1F                                                                                      

วนัแรก          กรงุเทพฯ – อดุรธาน ี– ทะเลบวัแดง – วดัพระธาตบุงัพวน – วดัผาตากเสื#อ – อ.สงัคม  
04.30 น.     สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกนั ณ สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 2 ผูโ้ดยสารขาออกภายในประเทศ ชั 'น 3 

ประต ู14 เคานเ์ตอร ์สายการบนินกแอร ์เจา้หนา้ที/บรษัิทพับบลคิ ฮอลเิดยค์อยใหก้ารตอ้นรับและ
อํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

05.55 น. ออกเดนิทางสูจั่งหวดัอดุรธาน ีดว้ยเที/ยวบนิที/ DD9200 
07.00 น. ถงึสนามบนิจังหวัดอดุรธานี นําทา่นสมาชกิเดนิทางสูอํ่าเภอกมุภวาปี

โดยรถตูป้รับอากาศ VIP แวะรับประทานอาหารเชา้(1) ณ รา้นอาหาร 
10.00 น. นําท่านลงเรือชมทะเลบวัแดงอันกวา้งใหญ่ไพศาลดอกบัวแดงจะ

บานสะพรั/งในชว่งเชา้ตรู่จนถงึเที/ยงวันบานเต็มทอ้งนํ'าสดุลูกหูลกูตา 
พรอ้มกบัถา่ยรปูเก็บไวเ้ป็นที/ระลกึ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั(2) ณ.รา้นอาหาร 



 

 

   

 

 

                                   

13.00 น. นําทานเดนิทางสูว่ดัพระธาตบุงัพวน ไหวพ้ระธาตบุงัพวนพระธาตศุกัดิBสทิธิBคูบ่า้นคูเ่มอืง
หนองคาย ชมสตัตมหาสถานโบราณครบ 7 สิ/ง หนึ/งในเดยีวในโลก  

14.30 น. นําทา่นเดนิทางสูว่ดัผาตากเสื#อ ซึ/งเป็นวดัที/มทีวิทศันส์วยงาม 
มองจากผาลงมามองเห็นความเป็นอยูข่องชาวไทยลาว ชว่งฤดู
หนาวทา่นจะไดต้ื/นตาตื/นใจกบัเกร็ดพญานาครมิโขง ที/สะทอ้น
แสงอาทติยไ์ดอ้ยา่งสวยงามมาก เดมิชื/อวดัถํ'าพระ หลวงปู่ เพชร 
ปะทโีป ทา่นไดเ้ดนิทางมาปฏบิตัธิรรมบรเิวณถํ'าพระและไดก้อ่ตั 'ง
วดัผาตากเสื'อขึ'น เมื/อปี พ.ศ.2477 วดัผาตากเสื'อเป็นวดัปฏบิัติ
ธรรม ตอ่มาไดอ้ญั 
เชญิพระสารรีกิธาตมุาประดษิฐานเมื/อ 2 เมษายน 2550 เป็นที/ 
สกัการะของพทุธศาสนกิชนทั/วไป  

17.00 น. นําทา่นเขา้สูท่ี/พัก บา้นไมร้มิโขง รสีอรท์ หรอืเทยีบเทา่  
สมัผัสความสวยงามของบรรยากาศรมินํ'าโขง ของ “ อ.สงัคม”  
ที/มมีนตเ์สนห่แ์ละเงยีบสงบ จงึไดช้ื/อวา่ “เชยีงคาน 2”  
รับประทานอาหารเย็น(3) รา้นอาหาร หลงัอาหาร พักผอ่นตามอธัยาศยั 

วนัที/สอง วดัป่าภกูอ้น  – พระบาทภคูวายเงนิ – เชยีงคาน – แกง่คดุคู ้– ลอ่งเรอืแมนํ่ #าโขง   
                     ดนูกอาบนํ #า   
06.00 น.  อรณุสวสัดิBยามเชา้ สดูอากาศบรสิทุธิB และบรรยากาศอนัเงยีบสงบของ อ.สงัคม 
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้(4) หลงัอาหาร เก็บสมัภาระออกเดนิทางออกเดนิทางสู ่อ.เชยีงคาน   
08.00 น. พาทา่นเดนิทางสู ่วดัป่าภกูอ้น ตั 'งอยูใ่นเขตป่าสงวนแหง่ชาติ

ป่านายงูและป่านํ'าโสม ทอ้งที/บา้นนาคํา ตําบลบา้นกอ้ง 
อําเภอนายงู จังหวดัอดุรธาน ีอนัเป็นรอยตอ่แผน่ดนิ 3 จังหวดั 
คอื อดุรธาน ีเลย และหนองคาย กําเนดิขึ'นจากการดํารชิอบ
ของพทุธบรษัิทสี/ ผูต้ระหนักถงึคณุประโยชนอ์นัยิ/งใหญข่อง
ธรรมชาตแิละป่าตน้นํ'าลําธาร ซึ/งกําลังถกูทําลาย  

11.00 น. นําทา่นสกัการะพระพทุธบาทภคูวายเงนิ ที/ตั 'งอยูบ่นหนิลบั
มดี ชมความสวยงามของววิทวิทศันข์องแมนํ่'าโขง และ ฝั/ง
สปป.ลาว   

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั(5) ณ รา้นอาหาร หลงัอาหาร ชมทศันยีภาพอนัสวยงามของแกง่
คดุคู ้เลอืกซื'อของฝากจากเชยีงคาน เชน่ มะพรา้วแกว้ ผา้หม่นวม ฯลฯ  

14.00 น. นําทา่น เขา้สูท่ี/พัก รเิวอรไ์ซดเ์ชยีงคาน หรอืเทยีบเทา่ พักผอ่นตามอธัยาศยั 
16.30 น. เชญิทกุทา่นกราบสกัการะสิ/งศกัดิBสทิธิBที/ วดัศรคีณุเมอืง วดัเกา่แกท่ี/ผสมผสานงานศลิปะลา้นนา

และลา้นชา้งไดอ้ยา่งสวยงาม 
17.00 น. พาทกุทา่นลอ่งเรอืยามเย็นชมพระอาทติยอ์สัดง ณ รมินํ'าโขง ชมวถิชีวีติสองฝากฝั/งโขง ชมนก

กระยางฝงูใหญเ่ลน่นํ'ากอ่นบนิกลบัรัง 
18.00 น. อสิระอาหารเย็น เพื/อใหท้กุทา่นไดอ้สิระในการทอ่งราตร ีบนถนนรมิโขง ที/เต็มไปดว้ยรา้นคา้เกไ๋ก ๋

น่ารักในแบบของเชยีงคาน เลอืกซื'อของที/ระลกึมากมาย กบั รา้นคา้สดุ Hip เชน่ รา้นสะบายดี
เชยีงคาน ไอเดยีดดี ีสองผวัเมยี ภฝู้าย เพลนิเพลนิ กาแฟ๙เจรญิ รา้นกระป๋อง 
Under+Over รกัเลย ลมราํเพย คดิถงึ ณ เชยีงคาน ใชเ่ลย 

วนัที/สาม   เชยีงคาน – ภปู่าเปราะ – สวนหนิผางาม – อดุรธาน ี– กรงุเทพฯ     
05.30 น. อรณุสวสัดิBยามเชา้ อิ/มบญุกบัการใสบ่าตรที/ตลาดเชา้เชยีงคาน 

รบัประทานอาหารเชา้ (6) แบบพื'นเมอืง  
08.30 น. ออกเดนิทางสูภ่ปู่าเปราะ พาทกุทา่นน ั/งรถอแีตก๊ ข ึ#นภปู่าเปาะ 

ชมววิธรรมชาตอินัสวยงามงามแบบ 360 องศา ทา่นสามารถ
มองเห็นภหูอ ที/วา่กนัวา่มลีกัษณะคลา้ยภเูขาไฟฟจู ิประเทศ
ญี/ปุ่ น  จนทาํใหใ้ครตอ่ใครขนานนามวา่เป็นฟจูเิมอืงเลย  

12.00 น. บรกิารอาหารกลางวนั (7) ณ รา้นอาหาร หลงัอาหารนําทา่นชม 



 

 

   

 

 

                                   

วนอทุยานสวนหนิผางาม หรอื คนุหมงิเมอืงเลย กลุม่ภเูขาหนิปนูมากมาย มลีกัษณะคลา้ยเขา
วงกต และมกีอ้นหนิรปูรา่งแปลกประหลาดมากมาย เชน่ เตา่ หงส ์ เป็นตน้ ชมเขาหนิปนูที/มี
ลกัษณะคลา้ยคนุหมงิที/เมอืงจนีซงึเป็นสญัลกัษณ์ของวนอทุยานสวนหนิผางาม 

14.30 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่  สนามบนิจังหวดัอดุรธาน ี
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น(8) ณ รา้นอาหาร  
19.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิจังหวดัอดุรธาน ีนําทา่นเชค็อนิที/เคา้ทเ์ตอรส์ายการบนินกแอร ์
21.40 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ ดว้ยเที/ยวบนิที/ DD9219 
22.40 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
 

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

 
 
อตัราคา่บรกิาร          
                *** ตอ้งการเดนิทางชว่ง ศกุร ์, เสาร ์ เพิ/มทา่นละ 2,000  บาท ไมต่รงชว่งเทศกาล*** 
อตัราคา่บรกิารนี#รวม  - คา่ต ัWวเครื/องบนิ ไป-กลบั กรงุเทพฯ – อดุรธาน ี– กรงุเทพฯ  
            ** สายการบนิที/ใช ้NOK AIR / LION AIR หรอื AIR ASIA ** 

- คา่ที/พักตามรายการ 2 คนื (หอ้งละ 2 ทา่น)   - คา่รถตูป้รับอากาศ  
- คา่อาหาร (8 มื'อ) ตามรายการ   - คา่เรอืลอ่งแมนํ่'าโขง  
- คา่เขา้ชมสถานที/ตา่งตามรายการ    - คา่มคัคเุทศก ์                   
- คา่ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท 
   

อตัราคา่บรกิารนี#ไมร่วม - คา่ตกับาตรขา้วเหนยีวตอนเชา้ (ชดุละ 50 บาท) 
- คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ อาทเิชน่ คา่โทรศพัท ์,คา่ซกัรดี ,คา่เครื/องดื/มมนิบิาร ์ 
 คา่อาหารที/ทา่นสั/งเอง  
 - คา่นํ'าหนักกระเป๋าโหลดใตเ้ครื/อง 
- คา่ภาษีมลูคา่เพิ/ม และภาษีหกั ณ ที/จา่ย 3% 

 
เง ื/อนไขการจอง  - มดัจาํ 5,000 บาท / ทา่น สว่นที/เหลอืชําระกอ่นวนัเดนิทาง 15 วนั 

- กรณียกเลกิการเดนิทาง หากแจง้หลงัจากจา่ยเงนิมดัจําแลว้ หรอืชาํระเงนิเต็ม
จํานวนแลว้ ทางบรษัิท ขอสงวนสทิธิBไมค่นืเงนิใดๆทั 'งสิ'นใหก้บัลกูคา้ เนื/องจากทวัร์
รายการนี'เป็นทวัรร์าคาพเิศษ 
- กรณีที/มกีารจองตํ/ากวา่ 8 ทา่น บรษัิท ขอสงวนสทิธิBในการยกเลกิโปรแกรม

 นี'โดยจะคนืเงนิที/ลกูคา้ไดช้าํระไวแ้ลว้ทั 'งหมด 
 

หมายเหต ุ โปรแกรมอาจมกีารเปลี/ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั 'งนี'ข ึ'นอยูก่บัประโยชนแ์ละความปลอดภยั
ของทา่นเป็นสําคญั  
 

*** คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 300 บาท ตลอดการเดนิทาง *** 
 

กาํหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ/่เด็ก พกัเดี/ยว 
วนัที/ 1-3 / 15-17 ธ.ค.62 
วนัที/ 12-14 / 26-28 ม.ค.63 
วนัที/ 9-11 / 23-25 ก.พ.63 
วนัที/ 8-10 / 22-24 ม.ีค.63 
วนัที/ 5-7 / 26-28 เม.ย.63 
วนัที/ 10-12 / 24-26 พ.ค.63 

 
 
 

7,999  
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