
 
Tour Code : TMNKI-BS001 

 

เบ่ิงอีสาน..แซ่บนวั 

หนองคาย-เวียงจนัทน-์อดุรธานี 4วนั2คืน 
สะพานมิตรภาพ-พระธาตหุลวงเวียงจนัทน-์ประตชูยั-หลวงพ่อพระใส-ตลาดท่าเสด็จ 

วดัป่าภกูอ้น-พระพทุธไสยาสน-์ศนูยว์ฒันธรรมไทยจีน-วดัโพธิสมภรณ ์

 
เดนิทางโดย รถตูป้รับอากาศ  

พัก โรงแรม จังหวดัหนองคาย 1คนื และ จงัหวดัอดุรธานี 1คนื 

เดนิทางทกุวันพฤหัสบด ีและวันหยดุนักขัตฤกษ์ 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

วันทีเ่ดนิทาง   
07-10(วันมาฆบชูา),13-16,20-23 กมุภาพันธ,์ 27 กมุภาพันธ ์-01 มนีาคม 2563 8,900.- 
05-08,12-15,19-22,26-29  มนีาคม 2563 8,900.- 
03-06(วันจักร)ี,23-26 เมษายน 2563 8,900.- 
11-14,12-15 เมษายน 2563  (เทศกาลสงกรานต)์ 9,688.- 
วันแรกของการเดนิทาง       
กรุงเทพฯ-หนองคาย 

20.00 น. คณะเดนิทางพรอ้มกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีบรกิารน ้ามัน ปตท.(ร1 รอ) ตดิสนามกฬีากองทัพบก ถนน

วภิาวดรัีงสติ  เจา้หนา้ทีม่ัคคเุทศก ์รอใหก้ารตอ้นรับทา่นและคอยอ านวยความสะดวก 

20.30 น. ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหนา้สู ่จังหวัดหนองคาย โดยรถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง บรกิารเครือ่งดืม่บน

รถ แลว้เชญิทา่นพักผอ่นบนรถตามอัธยาศัย 

วันทีส่องของการเดนิทาง     
หนองคาย-นครเวยีงจันทน-์พระธาตหุลวง – ประตชูยั – หอพระแกว้ – วัดศรสีะเกษ – วัดศรเีมอืง  -ดวิตีฟ้ร ี

06.00 น. รุ่งอรุณที ่จังหวัดหนองคาย ใหท้า่นลา้งหนา้ลา้งตาและ บรกิารอาหารเชา้(1) ทีร่า้นอาหาร 

บรกิารทา่นดว้ย ไขก่ระทะ ,ขา้วตม้ปลา,ขนมปังญวน,กาแฟหรอืชารอ้นๆ (ทา่นละ 1 ชดุ) 

07.30 น. น าท่านเดนิทางสู่ สะพานมติรภาพไทยลาว ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง ขา้มสะพานมติรภาพ สู ่สปป.

ลาว เปลีย่นเป็นรถบัสปรับอากาศของลาว น าทา่นเดนิทางสู ่นครเวยีงจันทน ์

10.00 น. น าทา่นเดนิทางถงึ นครหลวงเวยีงจันทน ์ เขา้กราบสกัการะ พระธาตหุลวง ตัง้อยูท่างทศิ 



 
ตะวันออกเฉียงเหนือของประตชูยั เป็นศาสนสถานทีส่ าคัญทีส่ดุของประเทศลาว เป็นสญัลักษณ์ประจ า 

ชาตลิาว มคีวามหมายตอ่จติใจของประชาชนชาวลาวอยา่งใหญห่ลวง น าทา่นเทีย่วชม ประตชูยั(รันเวย ์

แนวตัง้) สญัลกัษณ์ของเมอืงเวยีงจันทนท์ีส่รา้งขึน้ในสมัยฝร่ังเศสปกครองลาว เป็นศลิปะผสมผสานของ 

ฝร่ังเศสและลาวเขา้ดว้ยกัน  จากนัน้เดนิทางสู ่ ศาลเจา้แมศ่รเีมอืง ที ่“วัดศรเีมอืง” ซึง่เป็นวดัทีช่าวลาว 

ใหค้วามเคารพสกัการะ และเชือ่วา่เป็นวดัทีม่คีวามศกัดิส์ทิธิจ์งึมักมผีูค้นน าผลไมต้า่งๆ และตน้ผึง่มาบน 

บานสานกลา่วตอ่เจา้แม่ แตเ่รือ่งเดยีวทีข่อเจา้แมไ่มไ่ดก้็คอื เรือ่งความรัก และบรเิวณก าแพงขา้งวดัศร ี

เมอืง คณะยังจะไดเ้ห็นตน้สาละเชือ่กันวา่เป็นตน้ไมท้ีพ่ระพุทธเจา้ทรงน่ังประทับอยูใ่ตต้น้น้ีในขณะทีท่า่น 

ทรงออกผนวช 

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน(2) ทีร่า้นอาหาร 

13.00 น. น าทา่นเขา้ชมพพิธิภัณฑ ์หอพระแกว้  ซึง่เป็นทีป่ระดษิฐานของพระพุทธมณีรัตนปฏมิากร (พระแกว้ 

มรกต) กอ่นทีจ่ะถกูอญัเชญิมาประดษิฐานไวท้ีว่ดัพระศรรัีตนศาสดารามกรุงเทพมหานคร และเขา้ชม “วดั 

ศรสีะเกษ” เป็นวดัหลวง ทีม่ภีาพเขยีนลายผนัง (ทีเ่ลอืนหายไปบางสว่นแลว้) และภายในทัง้สว่นก าแพง  

และในโบสถ ์(สมิ) มพีระพุทธรูปใหญ ่เล็กเต็มไปหมด และเชือ่วา่เป็นวดัทีม่พีระพุทธรรูปอยูม่ากทีส่ดุ 

14.30 น. น าทา่นเลอืกซือ้สนิคา้ทมีชีือ่เสยีงของลาว อาท ิผา้ไหมลาว เครือ่งเงนิ ทีร่า้นหัตถกรรม จากนัน้น าทา่น 

ชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายนานาชนดิ ทีด่วิตีฟ้ร ีกอ่นเดนิทางกลับประเทศไทย 

16.00 น. น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง ขา้มสะพานมติรภาพ เดนิทางกลับสูฝ่ั่ง หนองคาย 

17.00 น. น าทา่นเช็คอนิเขา้สูท่ีพั่ก หนองคายไวทโ์ฮเต็ล จ.หนองคาย หรอืเทยีบเทา่ พักผอ่นตามอสิระ 

19.00 น. บรกิารอาหารค ่า(3) ทีร่า้นอาหาร จากนัน้กลับเขา้ทีพ่ัก พักผอ่นยามค ่าคนื 

ทีพ่กั โรงแรม หนองคายไวทโ์ฮเต็ล จ.หนองคาย หรอืเทยีบเทา่ 

วันทีส่ามของการเดนิทาง       
หนองคาย-หลวงพ่อพระใส-ตลาดทา่เสด็จ-วัดป่าภกูอ้น-พระพุทธไสยานสห์นิออ่นขาว-บา้นนาขา่-อดุรธานี 

07.00 น. รุ่งอรุณวันใหม ่บรกิารอาหารเชา้(4) ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 

08.30 น. อ าลาทีพ่ัก น าทา่นเทีย่วชมสถานทที่องเทีย่วใน จ.หนองคาย เขา้สู ่วัดโพธิช์ยั นมัสการ หลวงพ่อพระใส 

พระพุทธรูปคูบ่า้นคูเ่มอืงของ จ.หนองคาย ทีม่ปีระวัตคิวามเป็นมาทีน่่าสนใจ และเป็นทีเ่คารพนับถอืของ

ชาวหนองคาย เพือ่ความเป็นสริมิงคล 

09.30 น. น าท่านสู ่ตลาดท่าเสด็จ รมิแม่น ้าโขง ใหท้่านไดเ้ดนิเล่น ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ และเลอืกซือ้สนิคา้ทีต่ลาด

ทา่เสด็จ ซึง่มสีนิคา้ตา่งๆมากมาย และสนิคา้พืน้เมอืง เลอืกซือ้ตามอสิระ จนถงึเวลานัดหมาย 

10.30 น. น าทา่นเดนิทางสู ่อดุรธานี 

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน(5) ทีร่า้นอาหาร อ.บา้นผอื 

13.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่อ.นายงู น าทา่นเขา้ชม วัดป่าภกูอ้น พุทธอทุยานทีส่ าคัญทางภาคอสีาน พระวหิารที ่

สวยสดงดงาม ตดิตาตรงึใจเป็นอยา่งยิง่ ประดษิฐาน พระพุทธไสยาสนโ์ลกนาถศาสดามหามณีุ ทีม่พีุทธ 

ลักษณะทีง่ดงามวจิติร แกะสลักดว้ยหนิออ่นขาว มคีวามยาว 20 เมตร ใหท้า่นไดส้กัการะเพือ่ความเป็นสริ ิ

มงคล แลว้เดนิทางกลับสูต่ัวเมอืงอดุรธานี 

15.30 น. น าทา่นเดนิทางสู ่จ.อดุรธานี น าทา่นแวะเทีย่วชม บา้นนาขา่ แหลง่หัตถกรรมทีท่ีช่ ือ่ของอดุรธานี ใหท้า่น

ไดเ้ลอืกซือ้ผา้ไหมคณุภาพดจีากแหลง่ผลติ ทีม่มีากมายใหท้า่นเลอืก 

17.30 น. น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม เพรสซเิดน้ท ์อดุรธานี หรอืเทยีบเทา่ พักผอ่นตามอสิระ จนถงึเวลานัดหมาย 

19.00 น. บรกิารอาหารค ่า(6) ทีร่า้นอาหาร 

20.00 น. พักผอ่นยามค ่าคนื ในราตรอีันแสนสขุ 

ทีพ่ัก โรงแรม เพรสซเิดน้ท ์อดุรธานี หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 



 
วันทีส่ีข่องการเดนิทาง       
อดุรธานี-ศาลเจา้ปู่ ยา่-ศนูยว์ฒันธรรมไทยจนีอดุรธานี-วดัโพธิส์มภรณ์-โคราช-กรุงเทพฯ 

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้(7) ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น. น าท่านเทีย่วชมสถานทที่องเทีย่วใน จังหวัดอุดรธานี เริม่ตน้ดว้ย สักการะ อนุสาวรยีพ์ระเจา้บรมวงศเ์ธอ 

กรมหลวงประจักษ์ศลิปาคม ขอพรเกีย่วกับการงานใหเ้จรญิรุ่งเรอืง 

09.00 น. น าท่าน ไหว ้ศาลเจา้ปู่ -ย่า สถานที่ศักดิส์ทิธิท์ี่ชาวอุดรนับถือ ตัง้อยู่รมิหนองบัว แลว้น าท่านสู่ ศูนย์

วัฒนธรรมไทย-จีน จังหวัดอุดรธานี ชมพพิธิภัณฑท์ี่บอกเล่าเรือ่งราวของคนไทยเชือ้สายจีนในจังหวัด

อุดรธานี และเรือ่งราวของนักปราชญผ์ูย้ ิง่ใหญ่ “ขงจือ้” ภายในมสีวนทีร่่มรืน่ดว้ยการตกแต่งแบบจนี บ่อ

ปลาคราฟจักรพรรดขินาดใหญ ่

11.00 น. น าทา่นสู ่วัดโพธสิมภรณ์ พระอารามหลวงทีส่ าคัญ น าทา่นชม พระพุทธรูปทองส ารดิ เป็นพระพุทธรูปปาง

มารวชิยั (หลวงพ่อพระพุทธรัศม)ี อายกุวา่ 600 ปี และกราบสิง่ศักดิส์ทิธิอ์ืน่ๆภายในวัด 

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน(8) ทีร่า้นอาหาร จังหวัดอดุรธานี 

13.00 น. น าทา่นอ าลาจังหวัดอดุรธานี เดนิทางสู ่จังหวัดนครราชสมีา 

18.00 น. บรกิารอาหารค ่า(9) ทีร่า้นอาหาร จังหวัดนครราชสมีา 

19.00 น. น าทา่นเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ เชญิทา่นพักผอ่นบนรถยามค ่าคนื 

23.00 น. เดนิทางกลับถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มกับภาพความประทับใจ  

 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
ราคาทา่น

ละ (พัก
หอ้งละ 2 

ทา่น) 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พักกับ

ผูใ้หญ ่1 

ทา่น 

เด็กไมเ่กนิ 12 
ปี พักกับ

ผูใ้หญ ่2 ทา่น 

(มเีตยีงเสรมิ) 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พักกับ

ผูใ้หญ ่2 
ทา่น (ไมม่ี

เตยีงเสรมิ) 

ผูใ้หญ ่พัก

หอ้งเดีย่ว 
(เพิม่ทา่นละ) 

07-10กมุภาพันธ ์2563 (วันมาฆบชูา)   8,900.- 8,900.- 8,900.- 8,500 1,200.- 

13-16 กมุภาพันธ ์2563 8,900.- 8,900.- 8,900.- 8,500 1,200.- 

20-23 กมุภาพันธ ์2563 8,900.- 8,900.- 8,900.- 8,500 1,200.- 

27 กมุภาพันธ ์-01 มนีาคม 2563 8,900.- 8,900.- 8,900.- 8,500 1,200.- 

05-08 มนีาคม 2563 8,900.- 8,900.- 8,900.- 8,500 1,200.- 

12-15 มนีาคม 2563 8,900.- 8,900.- 8,900.- 8,500 1,200.- 

19-22 มนีาคม 2563 8,900.- 8,900.- 8,900.- 8,500 1,200.- 

26-29 มนีาคม 2563 8,900.- 8,900.- 8,900.- 8,500 1,200.- 

03-06 เมษายน 2563 (วันจักร)ี 8,900.- 8,900.- 8,900.- 8,500 1,200.- 

11-14 เมษายน 2563 (เทศกาลสงกรานต)์ 9,688.- 9,688.- 9,688.- 9,088.- 1,600.- 

12-15 เมษายน 2563  (เทศกาลสงกรานต)์ 9,688.- 9,688.- 9,688.- 9,088.- 1,600.- 

23-26 เมษายน 2563 8,900.- 8,900.- 8,900.- 8,500 1,200.- 

หมายเหต ุ  เดนิทางโดยรถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง  

สิง่ทีค่วรน าตดิตวั 

1.ยารักษาโรคประจ าตวั,ชดุทีส่วมใสส่บาย,ชดุสภุาพส าหรับการเขา้ชมวดั,รองเทา้ทีส่วมใสส่บาย 

2.กลอ้งถา่ยรูป,โทรศัพทม์อืถอื,แบตส ารอง,ทีช่ารต์โทรศัพท,์อปุกรณ์กันแดด,ร่มพับ,เสือ้กันหนาว,ผาพันคอ 

3.ของใชส้ว่นตัวทา่น อาท ิแปรงสฟัีน,ยาสฟัีน,แชมพูสระผม,ครมีตา่งๆ(ส าหรับรายการทวัรท์ีม่กีารคา้งคนื) 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ีร้วม 

1.คา่รถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง ทอ่งเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขับทีช่ านาญทาง 

2.คา่โรงแรมทีพ่ัก 2 คนื ตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ (พกัหอ้งละ 2 ทา่น) 

3.คา่อาหาร 9 มือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการทัวร ์

4.คา่ธรรมเนียมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ตามทีร่ะบใุนรายการทวัร ์

5.คา่พาหนะทอ้งถิน่(ถา้ม)ี ตามทีร่ะบใุนรายการทวัร ์

6.คา่เครือ่งดืม่และของขบเคีย้ว บรกิารบนรถในระหวา่งการเดนิทาง 



 
7.คา่มคัคเุทศก ์ทีค่อยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

8.คา่ประกันอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 

(คา่ประกันอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 2,000,000 บาท , คา่รักษาพยาบาลในกรณีทีเ่กดิ 

   จากอบุัตเิหต ุวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม ์

9.คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ีไ้มร่วม 

1.ค่าใชจ่้ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มต่างหาก,ค่ารักษา 

พยาบาล(ในกรณีทีเ่กดิจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตัว) 

2.คา่อาหารมือ้ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการทวัร(์มือ้ทีท่านอสิระ),คา่โทรศัพทแ์ละคา่เครือ่งดืม่มนิบิารใ์นหอ้งพักโรงแรม 

3.คา่ใชจ่้ายทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว ทีเ่กดิจากผูเ้ดนิทางเอง 

4.คา่ธรรมเนียมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ส าหรับชาวตา่งชาตทิีต่อ้งช าระเพิม่ อาท ิคา่ธรรมเนียมอทุยานแหง่ชาต ิ

5.คา่ทปิมคัคเุทศก ์และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรดว้ยน ้าใจของทา่น 

การจองทวัรแ์ละส ารองทีน่ ัง่ 

1.กรุณาแจง้ชือ่-นามสกลุ, ทีอ่ยูแ่ละหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง ส าหรับออกใบแจง้หน้ีและใบรับเงนิของทา่น  

2.ช าระมัดจ าทัวร ์ท่านละ 2,000 บาท เพื่อเป็นการยนืยันการจองจงึจะถอืว่าไดท้ าการส ารองทีน่ั่งเสร็จสมบูรณ์ โดย

การโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบรษัิทฯ ดังรายละเอยีด 

3.ช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนการเดนิทางอย่างนอ้ย 15 วัน มฉิะนั้นทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านยกเลกิทัวร์โดย

อัตโนมัต ิและไมส่ามารถเรยีกรอ้งเงนิคา่มัดจ าคนืได ้ 

4.กรุณาสง่ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง ใหท้างบรษัิทฯ กอ่นการเดนิทาง 15 วัน เพือ่ใช ้

ส าหรับการใสช่ือ่ตั๋วเครือ่งบนิ(ส าหรับทัวรเ์ครือ่งบนิ) และการท าเอกสารประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 

การยกเลกิการเดนิทาง 

1.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน  ทางบรษัิทฯจะคนืคา่ใชจ่้ายทัง้หมด 

2.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน  ทางบรษัิทฯ จะเก็บคา่มดัจ าทัวร ์

3.แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 14 วนักอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะเก็บคา่ใชจ่้าย เตม็จ านวนของราคาทวัร ์

4.การไมม่าช าระเงนิคา่ทวัรต์ามทีก่ าหนด  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมัดจ าทวัรท์ัง้หมด  

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นรายละเอยีดทกุขอ้หมายเหตุ 

1.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการที่จะเลือ่นการเดนิทาง หรือยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีที่มีผูร่้วมเดนิทางไม่ถงึ

ตามทีก่ าหนดไว ้ 

2.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าทัวร ์หากมกีารปรับราคาค่าน ้ามันขึน้ กอ่นการเดนิทาง หรอืมกีารปรับ   

ราคาคา่น ้ามันและภาษีน ้ามัน(กรณีเดนิทางโดยเครือ่งบนิ) 

3.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วหรอืบางประการ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ เพือ่   

ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานทีแ่ละเวลา ทัง้น้ีโดยค านึงถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็น   

ส าคัญ หรือเกดิเหตุสุดวสิัยจนไม่สามารถแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสยี หรือไดรั้บ   

บาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของมัคคเุทศกห์รอืหัวหนา้ทัวร์ 

4.ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนือการ

ควบคุมของทางบรษัิทฯหรอืค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การ

สญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ" 

5.ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิการสญูหายสิง่ของทีม่คี่า อันเน่ืองมาจากความประมาทของตัวผู ้

เดนิทาง,เกดิการโจรกรรม,อบุัตเิหตจุากความประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 

6.เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ทา่น   

ละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

7.เมือ่ทา่นตกลงช าระคา่มัดจ าหรอืช าระคา่ทัวรท์ัง้หมด กับทางบรษัิทฯแลว้ ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับ   

เงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมายเหตทุัง้หมดทกุขอ้แลว้ 

 


