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ไหว ้ฮก ลก ซิว่ 3 พระธาต ุ 
 

เสรมิอ านาจ วาสนา บารม ี
 
 
 
 
 
 
 
 

ราคาเพยีง 11,990.- 

อดุรฯ-หนองคาย บชูา 3 พระธาต ุ 
เสรมิวาสนา บารม ี3วนั 2คนื  

โดยสารการบนิแอรเ์อเชยี (FD) 

 
 



WTUTH-FD009 อดุรฯ-หนองคาย บชูา 3 พระธาต ุเสรมิวาสนา บารม ี3วนั 2คนื (FD) 

Day 
1 

 

อดุรธาน ี
- 

หนองคาย 
วนัที ่1 กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง)-อุดรธาน-ีวดัป่าภูกอ้น-วดัผาตากเสือ้ SKY 

WALK (สกายวอลค์)-วดัหนิหมากเป้ง (สกายวอลค์)-วดัโพนจกิเวยีงงวั-

พระธาตเุขีย้วฝาง 

04.00 น. เช็คอนิ สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกเคานเ์ตอรส์ายการบนิแอรเ์อเชยี (FD)  

06.40 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิดอนเมอืง สู ่จงัหวดัอุดรธาน ีดว้ยเทีย่วบนิ FD3362 (DMK-UTH  

06.40-07.50) **ไมม่นี า้หนกักระเป๋าส าหรบัโหลดใตเ้ครือ่ง และไมม่อีาหารบนเครือ่ง** 

07.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิอุดรธาน ี  

 น าคณะเดนิทางสู ่วดัป่าภูกอ้น อ.นายูง จ.อุดรธาน ี

10.30 น. คณะเดนิทางถงึ วดัป่าภูกอ้น (เปลีย่นน่ังรถสองแถว) เพือ่ขึน้เขา สกัการบชูา พระพทุธไสยาสน์ 
โลกนาถศาสดามหามุนี เป็นพระพุทธรูปปางปรนิิพพานท าดว้ยหนิอ่อนสขีาวจาก ประเทศอติาล ี

ความยาว 20 เมตร ยิง่ใหญส่วยงามอลังการดจุดั่งอยูบ่นสวรรคช์ัน้ดาวดงึส ์

 
11.30 น. น าคณะเดนิทางสู ่อ.สงัคม จ.หนองคาย 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที ่รา้นอาหารบา้นไมร้มิโขง (มือ้ที1่)   

พรอ้มชมทวิทัศน์รมิฝ่ังแมน่ ้าโขง 

13.30 น. คณะเดนิทางถงึ วดัผาตากเสือ้ ตัง้อยูบ่นเขาในเขตอ าเภอสงัคมจังหวัดหนองคาย เดมิชือ่ วัดถ ้า
พระ หลวงปู่ เพชร ปะทโีป ท่านไดเ้ดนิทางมาปฏบิัตธิรรม บรเิวณถ ้าพระและไดก้่อตัง้วัดผาตาก
เสือ้ขึน้ และเป็นจดุชมววิที ่SKY WALK (สกายวอลค์) ซึง่ภายในวัดมธีรรมชาตทิีร่ม่รืน่ และเป็น

จดุชมววิแมน่ ้าโขงทีส่วยทีส่ดุแหง่หนึง่ของ จ.หนองคาย 
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15.30 น. คณะเดนิทางถงึ วดัหนิหมากเป้ง หนิหมากเป้ง เป็นชือ่หนิสามกอ้นซึง่ตัง้เรยีงรายกันอยู่รมิฝ่ัง

โขง อันมรีปูลักษณะคลา้ยลูกตุม้เครือ่งชั่งทองค าสมัยเก่า พรอ้มกราบหุ่นขีผ้งึหลวงปู่ เทสก์ เทส
รังส"ี เกจอิาจารยช์ือ่ดังของภาคอสีาน ชม สกายวอลค์ แหง่ทีส่องของจังหวัดหนองคาย 

16.00 น. น าคณะเดนิทางสู ่วัดโพนจกิเวยีงงัว อ.เมอืง จ.หนองคาย 

17.00 น. คณะถงึ วดัโพนจกิเวยีงงวั ซึง่เป็น 1ใน 4 แหง่ ตามปรากฏในต านานอรุังธาตเุสรมิอ านาจ 
ดว้ยกราบไหว ้พระธาตเุข ีย้วฝาง (ฟัน)ของพระพทุธเจา้  ร ่ารวยดว้ยโภคทรัพยส์มบัตแิละบรวิาร

สมบัต ิความมั่นคง ความมั่งคั่ง ดว้ยสนิทรัพยศ์ฤงคาร มตี าแหน่งยศถาบรรดาศักดิ ์เปรยีบดั่งการ

ไหว ้ “องคฮ์ก”  ของคนจนี   

17.30 น. น าคณะรับประทานอาหารค ่า ที ่รา้นอาหารครวัแมแ่ป๊ด (มือ้ที2่) 

18.30 น. น าทา่นเดนิทางเขา้เช็คอนิที ่โรงแรมอมนัตา หนองคาย หรอื เทยีบเทา่  พักผอ่นตามอัธยาศัย 

  

 
 
 

 

  

Day 
2 

 

หนองคาย 

วนัที ่2 ใสบ่าตร(ตลาดทา่เสด็จ)-หลวงพอ่พระใส-หลวงพอ่พระใส-หลวงพอ่ใหญ-่ 

พญาพสิยัสตันาคราช-ถ ้าพญานาค-พระธาตุกลางน ้า  (พระธาตุหล้า

หนอง)-ลานพญานาคคู-่หลวงพอ่พระบุญคุม้(วดัล าดวน)-ตลาดอนิโดจนี 

06.00 น. น าทา่นใสบ่าตร ณ บรเิวณ ตลาดทา่เสด็จ ตามนโยบายทา่นผูร้าชการจังหวัดหนองคาย 

นุ่งผา้หนองคายใส่บาตรรมิโขง พรอ้มชมพระอาทติย์ขึน้ รมิแม่น ้าโขง (ชุดใส่บาตรไม่รวมใน
โปรแกรมทัวร)์ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที3่) 
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08.30 น. น าคณะนมัสการ หลวงพ่อพระใส  พระพุทธรูปเก่าแก่ที่ไดอ้ัญเชญิจากเมืองเวียงจันทน์มา

ประดิษฐานที่วัดหอก่อง ก่อนยา้ยมาประดิษฐานวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวของงจังหวัด

หนองคาย ซึง่ในชว่งเทศกาลสงกรานตม์ีพธิแีห่หลวงพ่อพระใส ใหป้ระชาชนชาวจ.หนองคาย

และนักทอ่งเทีย่วทีเ่ดนิทางมาจากตา่งหวัดไดส้รงน ้าขอพรเพือ่ความเป็นศริมิงคล 

09.30 น. น าคณะเดนิทางสู ่วัดไทย อ.โพนพสิยั จ.หนองคาย 

10.30 น. คณะเดนิทางถงึ วดัไทย น าทา่นกราบ  หลวงพอ่ใหญ ่พระพทุธรปูปางนาคปรก 9 เศยีร 

และสกัการะ  พญาพสิยัสตันาคราช  พญานาค ปางนาคปรก 7 เศยีร ณ แลนดม์ารค์ ลาน
นาคาเบกิฟ้า  จากนั้น ชม ถ า้พญานาค เมืองบาดาลจ าลองอันสวยงาม  นอกจากนี้ในช่วง

เทศกาลออกพรรษา  ยังเป็นจดุชมบัง้ไฟพญานาคอกีแหง่หนึง่ชองชาวหนองคาย 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที ่รา้นโขงววิ(มือ้ที4่) 

13.00 น. น าคณะเดนิทางสูต่ัวเมอืงจ.หนองคาย 

14.00 น. น าคณะสกัการบชูา พระธาตกุลางน า้ (พระธาตหุลา้หนอง) “เสรมิบารม”ี ดว้ยการกราบไหว ้

พระบรมธาตพุระบาทเบือ้งขวา(เทา้)ของพระพทุธเจา้ จะน าพาสูก่ารเดนิทางเพือ่สรา้งบญุ 
สรา้งบารม ี มอีายยุนืยาว มสีขุภาพพลานามัยสมบรูณ์แข็งแรง  เงนิทองไมร่ั่วไหล เปรยีบดั่ง 

การไหว ้“องคซ์ิว่” ของคนจนี 

15.00 น. น าคณะแวะถา่ยรปูแลนดม์ารค์หนองคายที ่ลานพญานาคคู ่เป็นจดุชมววิทีส่วยงามและน าคณะ
นมัสการ "หลวงพอ่พระบุญคุม้" วดัล าดวน ซึง่อยูต่รงขา้มลานพญานาคคูแ่ละชมววิสวยๆของ

แมน่ ้าโขงจากดา้นบน 

15.30 น. น าคณะเลอืกซือ้สนิคา้ของฝาก ที ่ตลาดสนิคา้อนิโดจนี หรอื ตลาดท่าเสด็จใหค้ณะเลอืกซือ้

ของฝากของทีร่ะลกึจากประเทศเพือ่นบา้นเชน่ ลาว จนี เวยีดนาม 

17.30 น. รับประทานอาหารค ่าที ่ รา้นแดงแหนมเนอืง (มือ้ที5่) 

18.30 น. น าทา่นเขา้เช็คอนิที ่โรงแรมอมนัตา หนองคาย หรอื เทยีบเทา่  พักผอ่นตามอัธยาศยั 

  

 
 

 
 Day  
3 

 

อดุรธาน ี
- 

กรงุเทพฯ 

วนัที ่3 พระธาตบุงัพวน-วดัป่าค าชะโนด-กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง) 
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07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที6่) 

08.00 น. น าคณะเดนิทางสู ่วัดพระธาตบุังพวนเพือ่สกัการบชูาพระธาตบุังพวน 

08.30 น. เดนิทางถงึ พระธาตบุงัพวน “เสรมิวาสนา” ดว้ยการกราบไหวพ้ระธาตหัุวเหน่าของพระพทุธเจา้  

ถอืเป็นผูม้ีความเจรญิ มโีชคลาภ มีวาสนา  ฐานะมั่นคง การงานกา้วหนา้  มีกนิมใีชต้ลอดกาล  

เปรยีบดั่งการไหว ้“องคล์ก” ของคนจนี  และภายในบรเิวณ วัดพระธาตบุังพวนยังมกีลุ่มสัตตมหา

สถาน 1 ใน 4 ของโลก เป็นทีเ่คารพบชูาของชาว หนองคาย และพทุธศาสนกิชนทั่วไป 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ที ่รา้นวาสนาปารค์ (มือ้ที7่) 

 คณะเดนิทางถงึ วดัป่าค าชะโนด ซึง่มลีักษณะคลา้ยๆ เกาะตัง้โดดเดีย่วมนี ้าลอ้มรอบภายในเกาะ

ชะโนด ม ีศาลพ่อปู่ ศรสีุทโธนาคาและแม่ย่าศรปีทุมมานาค  ีใหก้ราบไหวข้อพรและมบี่อน ้า

ศักดส์ทิธิท์ีเ่ชือ่กันวา่เป็นทางเชือ่มตอ่ระหวา่งเมอืงมนุษยแ์ละเมอืงบาดาล หรอื “วงันาคนิทร”์ 

 
14.30 น. น าคณะเดนิทางสู ่หมูบ่า้นนาขา่ 

16.00 น. คณะเดนิทางถงึ หมูบ่า้นนาขา่ จ.อุดรธานี ใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ OTOP ของฝากของ ทีร่ะลกึ 
ผา้ถงุ ผา้ไหม ผา้ฝ้าย และผา้หมีข่ดิ และงานผา้สวยงามตา่งๆ มากมาย   

17.30 น. น าคณะเดนิทางสูส่นามบนิอดุรธานี 

19.30 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิอดุรธานี สู ่สนามบนิดอนเมอืง ดว้ยเทีย่วบนิ FD3357 (UTH-DMK 

19.30-20.30) **ไมม่นี า้หนกักระเป๋าส าหรบัโหลดใตเ้ครือ่ง และไมม่อีาหารบนเครือ่ง** 

20.30 น. เดนิทางถงึดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

***************************** 
 

อตัราคา่บรกิาร 
ก าหนดการเดนิทาง ราคาทา่นละ 

23-25 ตลุาคม 2564 11,990 บาท  

20-22 พฤศจกิายน 2564 11,990 บาท 

04-06 ธนัวาคม 2564 11,990 บาท 

พกัเดีย่วช าระเพิม่ 2,000 บาท / ไมม่รีาคาเด็ก 
 

หมายเหต ุ(กรุณาอา่นายละเอยีดทกุขอ้หมายเหต)ุ 

1. รบกวนพจิารณาโปรแกรมการเดนิทางใหล้ะเอยีดกอ่นท าการจอง 

2. กรณุาปฏบิัตรตามทีเ่จา้หนา้ทีแ่นะน า เพือ่เป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานทอ่งเทีย่วปลอดภยัดา้น

สขุอนามัย) และเพือ่ความปลอดภยัในการทอ่งเทีย่ว 

3. กรณุาจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 7 วัน 

4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ หรอืยกเลกิการเดนิทาง ในกรณี

ทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 8 ทา่น โดยบรษัิทจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้ 

5. ก าหนดการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมูค่ณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพ

ภมูอิากาศในขณะนัน้ โดยค านงึถงึความปลอดภยัและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป้นส าคญั 

6. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิ หรอืเลือ่นการเดนิทาง ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีก่ าหนด 
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อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีร้วม 

1. บัตรโดยสารเครือ่งบนิสายการบนิแอรเ์อเชยี กรงุเทพฯ-อดุรธานี –กรงุเทพฯ 

น ้าหนักสมัภาระถอืขึน้เครือ่ง Carry On 7 กโิลกรัม โดยสมัภาระทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งไมม่ขีองมคีม 

กรรไกรตัดเล็บ วัตถ ุไวไฟ ของเหลวสามารถโหลดไดไ้มเ่กนิขนาดบรรจ ุ100 มล. 

2. รถปรับอากาศ ทอ่งเทีย่วตามรายการ  

3. คา่ธรรมเนียมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ตามทีร่ะบใุนรายการทัวร ์

4. พาหนะทอ้งถิน่(ถา้ม)ี ตามทีร่ะบใุนรายการทัวร ์

5. มัคคเุทศก ์ทีค่อยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

6. คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง (คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ

ทา่นละ 1,000,000 บาท , คา่รักษาพยาบาลในกรณีทีเ่กดิจากอบุัตเิหต ุวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 

บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ ไมร่วมประกันสขุภาพ 

 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีไ้มร่วม 
1. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืรายการทวัรท์ีร่ะบ ุอาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ คา่รกัษาพยาบาล 

(ในกรณีทีเ่กดิจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตัว) 

2. คา่ใชจ้า่ยทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว ทีเ่กดิจากผูเ้ดนิทางเอง 

3. คา่ธรรมเนียมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ส าหรับชาวตา่งชาตทิีต่อ้งช าระเพิม่ อาท ิคา่ธรรมเนยีมอทุยานแหง่ชาต ิ

4. คา่ทปิมัคคเุทศก ์และพนักงานขับรถ จ านวน 300 บาท/ลกูคา้ 1 ทา่น 

5. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (เฉพาะในกรณีทีต่อ้งการใบก ากับภาษีเทา่นัน้) 

(กรณีตอ้งการ รบกวนแจง้กอ่นท าการช าระเงนิ) 

6. น ้าหนักกระเป๋าโหลดใตเ้ครือ่ง 

 
การจองทวัรแ์ละส ารองทีน่ ัง่ 

1. กรณุาแจง้ชือ่-นามสกลุ, ทีอ่ยูแ่ละหมายเลขโทรศัพทข์องผูจ้อง ส าหรับออกใบแจง้หนี้และใบรับเงนิ

ของทา่น  

2. กรณุาช าระคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน เพือ่เป็นการยนืยันการจองจงึจะถอืวา่ไดท้ าการส ารองทีน่ั่งเสร็จสมบรูณ์ 

โดยการโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบรษัิทฯ ดังรายละเอยีด 

3. กรณุาสง่ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง ใหท้างบรษัิทฯ  

กอ่นการเดนิทาง 10 วัน เพือ่ใชส้ าหรับการท าเอกสารประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 

 
การยกเลกิการเดนิทาง 

1. เมือ่ทา่นตกลงช าระคา่ทัวรก์ับทางบรษัิทฯแลว้ ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับ   เงือ่นไขและ

ขอ้ตกลงทัง้หมดทกุขอ้แลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด ในทกุกรณี 

 
ขอ้แนะน าส าหรบัการเดนิทาง  ในชว่งภาวะ โควทิ 19 

มาตรการการบรกิารบนรถบรกิาร 

1. สมาชกิตอ้งใสห่นา้กากอนามัยตลอดการเดนิทาง  

2. กอ่นขึน้-ลงรถทกุครัง้  ทางบรษัิทจะมมีาตรการ วัดไข ้ และ ลา้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอลบ์นรถงดใช ้

หอ้งน ้าบนรถตลอดการเดนิทาง  

3. ประตรูถ  เปิด-ปิด ประตเูดยีว 

4. กรณุากรอกรายละเอยีดแบบฟอรม์  ต.๘-คค  (ทางบรษัิท ปริน้แบบฟอรม์นี้ใหท้กุทา่น  เมือ่ทา่นกรอก

แลว้กรณุาสง่คนืให ้ จนท.บรกิารบนรถบรกิาร) 

5. น ้าดืม่/น ้าเปลา่  แจกใหว้ันละ 1 ขวด    

6. ทางบรษัิทขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารวา่ง ระหวา่งทีอ่ยูบ่นรถ   
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