
วนัแรก     อุดรธานี –  เชียงคาน 

 
 
 

เสน้ทางที ่1 

“แชะ ชิล วิวโขง เช่ือมโยง 3 สกายวอรค์” 

อีสานเหนอื : อุดรธาน ี– เลย - หนองคาย (3 วนั 2 คืน) 
 

 

   มาตรการดูแลป้องกนัการติดเช้ือโควิด -19 ของเราภายใตเ้งือ่นไข 

   • ตรวจวัดอุณหภมูิก่อนเดินทาง 

   • ฉีดพ่นฆ่าเช้ือภายในยานพาหนะ และภายในห้องพัก 

   • โตะ๊อาหาร มีการจัดที่น่ังแบบเว้นระยะห่าง ใช้ช้อนกลาง (Social Distancing) 

   บริการหน้ากากอนามัยชนิดผ้า-เจลแอลกอฮอล์ ท่านละ 1 ชุดมาตรการ 

 

09.30 น.  รถบัสปรับอากาศรับคณะที่สนามบินอุดรธานี สายการบนิไทยสมายล ์(เทีย่วบนิ WE2) 

 น าทา่นเดินทางสู่วัดป่าภกู้อน อ าเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี 

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นแม่แดงปลาเผา (1) 

13.30 น. คณะเดินทางถึง วดัป่าภูกอ้น (เปลีย่นนัง่รถทอ้งถิน่) เพ่ือขึ้นเขาสกัการะบูชาพระไสยาสน์โลกนาถ 

 พุทธศาสดามหามุนี พระพุทธรูปปางปรินิพพานท าด้วยหินอ่อนสขีาวจากประเทศอติาลี ความยาว  

 20 เมตร ย่ิงใหญ่และสวยงามอลังการ ประดิษฐานบนยอดเขา เป็นรอยต่อ 3 จังหวัด อุดรธานี –  

 เลย - หนองคาย   
 

 

 
 

14.30 น. เดินทางสู่ อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย (ระยะทาง 107 กม.) เลาะเลียบริมแม่น า้โขง 

16.00 น. เย่ียมชม ชุมชนบา้นหาดเบี้ ย อ.ปากชม จ.เลย ร่วมกจิกรรม โยนเบ้ียคืนถิ่น คืนความสขุให้ตัวเรา 

17.00 น. เชค็อนิเข้าโรงแรมที่พักที่ โรงแรมริเวอรไ์ซด ์เชียงคาน รีสอรท์ หรือระดับเดียวกนั 

 
 



วนัทีส่อง    เชียงคาน – หนองคาย 

 

 

18.00 น.  รับประทานอาหารค ่า ณ รา้นอาหารเฮือนหลวงพระบาง (2) 

หลังอาหารให้ทา่นช้อปป้ิง ถนนคนเดินเชียงคาน พร้อมชมบรรยากาศริมโขง 

สมควรแก่เวลาน าทา่นกลับเข้าที่พักทอ่งราตรีหรือพักผ่อนตามอธัยาศัย 

 
 

 

 

 

 

 
     

06.00 น.       น าคณะตักบาตรข้าวเหนียวตอนเช้า (ชุดข้าวเหนียวใส่บาตรไม่รวมในรายการทวัร์) 

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั (3) พร้อมเกบ็สมัภาระให้เรียบร้อย 

08.00 น. น าทา่นออกเดินทางชมความงามของสกายวอลค์แห่งที่สอง ของภาคอสีาน ที่ภคูกง้ิว 

09.00 น.   คณะเดินทางถึงลานจอดรถสกายวอร์คบ้านท่าดีหมี (เปลี่ยนใชร้ถทอ้งถิน่) สู่สกายวอลค์พระใหญ่

 ภูคกง้ิว เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดเลย สร้างบนภเูขาสูงติดแม่น า้โขง มีความสงูกว่าระดับแม่

 โขง 80 เมตร หรือเท่ากับตึก 30 ช้ัน มองเหน็จุดบรรจบกันระหว่าง แม่น า้เหืองและแม่น า้โขง ที่ไหล

 ออกจาก สปป.ลาว กลับเข้าสู่ชายแดนไทยอกีคร้ัง เป็นต้นสายแม่น า้โขงในแดนอสีาน 

 

 

 

 

 

 
 

 

10.00 น. เดินทางสู่ แก่งคุดคู ้จุดชมวิวที่สวยงามอกีแห่งของเชียงคาน 

10.30 น.  ถึงแก่งคุดคู้ ให้ท่านชมวิว แก่งคุดคู  ้และช้อปป้ิงซ้ือของฝากของที่ระลึกจากท้องถิ่น อาทิเช่น 

 มะพร้าวแก้ว  ข้าวลืมผัว ผ้าถุง เสื้อผ้า และขนมต่าง ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

   

  11.30 น.     รับประทานอาหารกลางวันที่ รา้นครวันุชา (4) 

12.30 น.  น าคณะเดินทางสู่ วัดผาตากเสื้อ อ.สงัคม จ.หนองคาย 

 



วนัทีส่าม    หนองคาย – อุดรธานี 

 

 

14.30 น. ถึง วดัผาตากเสื้ อ (เปลีย่นใชร้ถทอ้งถิน่) ท าบุญไหว้พระและถ่ายรูปที่จุดชมวิวที่สวยที่สดุเรียกว่า  

 สกายวอลค์ แห่งแรก ของประเทศไทย 

 

 

 

 

 
 

 

16.00 น. น าคณะไหว้ เจดียห์ลวงปู่เทสก ์เทสรงัสี ที่ วดัหินหมากเป้ง ในบรรยากาศสงบ 

 ร่มร่ืนริมฝั่งแม่น า้โขงหรือ ช่ืออย่างเป็นทางการเรียกว่า เจดีย์พิพิธภัณฑ ์พระราชนิโรธรังสฯี  

 และชม สกายวอลค์ แห่งทีส่อง ของจังหวัดหนองคายจากน้ันเดินทางสู่ตัวเมืองหนองคาย 

 

 

 

 

 

   
 

 

17.00 น. ชม สัตตมหาสถาน  ที่สร้างข้ึนตามคติพุทธศาสนา หมายถึง การจ าลองสถานที่ เกี่ยวข้องกับ

 พระพุทธเจ้า หลังจากตรัสรู้แล้ว จ านวน ๗ แห่ง ณ วดัพระธาตุบงัพวน อ.เมือง จ.หนองคาย 

18.30 น.  รับประทานอาหารค ่า ณ ชุมชนบา้นเดือ่ (5) อาหารพื้ นเมือง ชิมเมนูปลาน า้โขง  

20.00 น.  เชค็อนิเข้าที่พักที่ โรงแรมพนัลา้น บูติค รีสอรท์ หรือ ระดับเดียวกนั 

 

 
 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั (6) 

08.00 น. เชค็เอ้าท ์จัดเกบ็สมัภาระเรียบร้อย เดินทางสู่วัดโพธิ์ชัย 

08.30 น. นมัสการหลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปเก่าแก่ประดิษฐานที่ วดัโพธ์ิชยั จ.หนองคาย ตามประวัติกล่าว

ไว้ว่าพระธิดาสามพ่ีน้องของกษัตริย์ล้านช้าง ได้ร่วมกันสร้าง พระพุทธรูปประจ าพระองค์ขึ้ น 3 องค์ 

เพ่ือสืบทอดพระพุทธศาสนา แล้วขนานนาม พระพุทธรูปตามพระนามว่า 

 และ มีขนาดลดกันตามล าดับ พระสุกน้ันเป็นพระประจ าพ่ีผู้ใหญ่ พระเสริมประจ าคนกลาง 

 พระใส ประจ าคนสดุท้อง ภายหลังในสมัยรัชกาลที่ 3 ได้เกดิกบฏเจ้าอนุวงศ์ข้ึนที่เมืองเวียงจันทน์

พระบาทสมเดจ็พระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้ท าลายเมืองเวียงจันทน์ เสยีสิ้น  

   



 

 จึงให้สมเดจ็พระบวรราชเจ้ามหาศักด์ิพลเสพย์ ได้เป็นจอมทพัยกพลมาปราบเมื่อเมืองเวียงจันทน์สงบ

แล้ว จึงได้อัญเชิญพระสุก พระเสริม และพระใสมาที่ จังหวัดหนองคาย ครั้นล่องแพต่อมาจนถึง

แม่น ้ าโขง ตรงปากงึม เฉียงกบับา้นหนองกุง้  อ.โพนพิสยั จ.หนองคาย ไดบ้งัเกิดฝนฟ้าคะนอง 

พระสุกไดแ้หกแพ จมลงในน ้ า ทอ้งฟ้าที่วิปริตต่างๆ จึงหายไป บริเวณนั้นจึงไดชื้่อ “เวินสุก” 

ตั้ งแต่นั้นมา ดว้ยเหตุนี้  การอันเชิญครั้ งนี้ จึงเหลือแต่พระเสริม และพระใสมาถึงหนองคาย 

ส าหรบัพระใสนั้นไดอ้ญัเชิญไปประดิษฐานไว ้ณ  วดัโพธ์ิชยั ส่วนพระเสริมได ้อญัเชิญไปไวย้งัวดั

หอก่อง หรือวดัประดิษฐธ์รรมคุณ และพระสุก ไดส้รา้งองคจ์ าลองไวที้ว่ดัศรีคุณเมือง ณ ปัจจุบนั 

 

 

 

 
 

 

 
 

09.30 น.  น าคณะเข้าชม ศาลาแกว้กู่ สวนสถาปัตยกรรมปูนป้ันขนาดใหญ่ เป็นศิลปะผสมผสานระหว่าง          

ศาสนาพุทธ พราหมณ์ และความเช่ือคนพ้ืนบ้านต่างๆ มีรูปป้ันหลากหลายจ านวนมากกว่า 200 รูป 

10.30 น.  น าคณะช้อปป้ิงที่ ตลาดอินโดจีน (ท่าเสด็จ) เป็นสนิค้าที่น าเข้าจากแถบอนิโดจีนและของฝากจาก 

  เมืองหนองคาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.30 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นแดงแหนมเนอืง (7) ร้านอาหารเวียดนาม 

  ที่ข้ึนช่ือของเมืองหนองคาย และซ้ือของฝาก แหนมเนือง หมูยอ กุนเชียง กล้วยทอด  

12.30 น.  น าคณะเดินทางสู่ วัดป่าค าชะโนด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 

14.00 น. เดินทางถึง วดัป่าค าชะโนด น าคณะไหว้ขอพร เจ้าปู่ ศรีสทุโธ และเจ้าย่าศรีปทุมมาแห่งวังนาคินทร์ 

 ค าชะโนด ป่าที่มีลักษณะเหมือนเกาะข้ึนอยู่กลางทุง่นา เตม็ไปด้วยต้นชะโนด ซ่ึงเป็นพืชตระกูลเดียว 

 กบัปาล์ม ป่าค าชะโนดเป็นสถานที่ๆ ปรากฏในต านานพ้ืนบ้านเช่ือว่าเป็นที่สงิสถิตของพญานาคและ 

 สิ่งล้ีลับต่าง ๆ  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

               15.00 น.  น าคณะเดินทางสู่ตัวอ าเภอเมือง จ.อุดรธานี 

17.00 น.  เดินทางถึง ศาลเจ้าปู่ย่า และศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน จ.อุดรธานี แหล่งในการสืบสานวัฒนธรรม

 ประเพณีอนัดีงามของชาวจีนที่อพยพจากประเทศจีนมาพ่ึงพระบรมโพธสิมภารในจังหวัดอุดรธานี  

  มีความสงบ ร่มร่ืน เยน็สบาย เเละสวยงามมาก   

17.30 น. เดินทางสู่สนามบินอุดรธานี 

18.00 น. ถึงสนามบินอุดรธานี เชค็อนิตัว๋เคร่ืองบิน เพ่ือเดินทางกลับกรุงเทพฯ  

19.15 น.  เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดย สายการบนิไทยสมายล ์(เทีย่วบนิ WE9) 

22.25 น.  คณะเดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

หมายเหตุ :  โปรแกรมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถงึผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั 
 

 

 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  1  ใบ 

 

 

 

ยวตามรายการ 

 

- ค่าอาหารเช้า 2 ม้ือ, อาหารกลางวัน 3 ม้ือ,  อาหารค ่า 2 มื้อ 

- ค่าโรงแรมที่พักที่เชียงคาน 1 คืน, หนองคาย 1 คืน (พักห้องละ 2 – 3 ทา่น) 

- ค่ามัคคุเทศกท้์องถิ่นคอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

- น า้ดื่ม // ผ้าเยน็  

- ค่าประกนัอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 500,000 บาท 

- กรณีเสยีชีวิต วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 

 

 

- ชุดข้าวเหนียวใส่บาตรยามเช้า ที่ อ.เชียงคาน จ.เลย 

- ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%, 1% 

- ค่าตัว๋เคร่ืองบิน กทม.-อุดรฯ-กทม. 

- ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมนอกเหนือรายการ 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าซักรีด, มินิบาร์, โทรศัพท ์ฯลฯ 

- ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น + พนักงานคนขับ 

 

จ านวนผูเ้ดินทาง 2 ท่าน 4 ท่าน 6 ท่าน 8 ท่าน 20ท่าน 30ท่าน 

ราคาท่านละ(บาท) 12,400  9,400 8,400 7,400 7,000 6,400 

พกัเดีย่วเพิม่ท่านละ  1,000 บาท 

อตัรานี้ รวม 

อตัราค่าบริการ   

                          

อตัรานี้ ไม่รวม 

เอกสารทีใ่ชใ้นการเดินทาง 


