
 

 รายการน าเที่ยว

ไหว้ฮกลกซ่ิว 3 พระธาตุ อ านาจ วาสนา บารมี  
อุดรธานี-หนองคาย 3วนั 2คนื 

วนัแรก 
  08.00น. รถตูป้รับอากาศพร้อมพนกังานน าเท่ียวรับคณะท่ีสนามบินอุดรธานี 
  น าคณะออกเดินทางสู่ วดัป่าภูกอ้น ระยะทาง125 กม. 
  09.30 น. คณะเดินทางถึง วดัป่าภูก้อน เปล่ียนนัง่รถสองแถวเพื่อข้ึนเขา สักการะบูชา 
   พระพทุธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี เป็นพระพุทธรูปปางปรินิพพานท าดว้ยหินอ่อนสีขาว
   จาก ประเทศอิตาลี ความยาว 20 เมตร ยิง่ใหญ่และสวยงามอลงัการประดิษฐานบนยอดเขา ดว้ย
   บริเวณวดัมีพื้นท่ีกวา่ 3,000 ไร่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายงูและป่าน ้าโสม จึงเป็นวดัท่ีรักษา
   ไวซ่ึ้งธรรมชาติ สัตวป่์าและพนัธ์ุไมน้านาชนิดเป็นรอยต่อ 3 จงัหวดัคืออุดรธานี เลยและหนองคาย
    
 
 
 
12.00น. รับประทานอาหารกลางวนัท่ี ห้องอาหารบ้านไม้ริมโขง รีสอร์ท  อ.สังคม  จ.หนองคาย 
13.00น. น าคณะเดินทางสู่ วดัผาตากเส้ือ ท าบุญไหวพ้ระและถ่ายรูปท่ีจุดชมววิท่ีสวยท่ีสุด 
   เรียกวา่ SKY WALK สกายวอล์ค แห่งแรกของประเทศไทย  
 
 
 
 
15.00 น. คณะเดินทางถึงวดัหินหมากเป้ง ไหว ้เจดีย์หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ท่ีวดัหินหมากเป้งในบรรยากาศ
   สงบ ร่มร่ืนริมฝ่ัง แม่น ้าโขงหรือ ช่ืออยา่งเป็นทางการเรียกวา่ เจดียพ์ิพิธภณัฑ ์
   พระราชนิโรธรังสรังสีฯ ( เทสก ์ เทสรังสี ) เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2540 



 
 
 
 
 
 
16.30น. เลือกซ้ือสินคา้ของฝาก ท่ี ตลาดสินค้าอนิโดจีน หรือ ตลาดท่าเสดจ็ใหค้ณะเลือกซ้ือของฝากของ
  ท่ีระลึกจากประเทศเพื่อนบา้นเช่น ลาว จีน เวยีดนาม 
 
 
 
 
 
18.00 น. รับประทานอาหารค ่าท่ี ร้านแดงแหนมเนือง อาหารเวยีดนาม ท่ีข้ึนช่ือของหนองคาย 
 19.00น. น าท่านเขา้ท่ีพกัท่ีโรงแรมพนัล้านบูติครีสอร์ท ใหท่้านพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
วนัทีส่อง 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั  น าคณะเดินทางชมวงับวัแดง 
08.00  คณะเดินทางถึงวงับัวแดง ในวงับวัแดง มีพื้นท่ีกวา่ 2,600 ไร่ ก าลงับานสะพร่ังสวยงามรับอากาศ
  ท่ีหนาวเยน็ยามเชา้ใหท่้านถ่ายรูปเกบ็ความสวยงามไวเ้ป็นท่ีระลึก 

   
09.30น. คณะเดินทางถึง พระธาตุโพนจิกเวยีงงัวซ่ึง เป็นพระธาตุ 1ใน 4 ของพระธาตุตามต านานอุรังคธาตุ   
  สร้างโดยพระเจา้โพธิสาร กษตัริยแ์ห่งอาณาจกัรลา้นชา้งพระราชบิดา ของพระเจา้ไชยเชษฐาธิราช   

เพื่อประดิษฐานพระบรมธาตุเข้ียวฝาง ของพระพุทธเจา้ 
 
 
 
 
 

  



10.30น.  คณะเดินทางถึง วดัพระธาตุบังพวน เพื่อสักการบูชาพระธาตุบงัพวน สร้างข้ึนในสมยัของ 
   เจา้จนัทนบุ์รี ผูค้รองนครเวยีงจนัทน ์เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุหวัเหน่าของพระพุทธเจา้ 
   และต่อมาไดมี้การบูรณะข้ึนอีกคร้ังใน สมยัของพระเจา้ไชยเชษฐาธิราช แห่งราชอาณาจกัรลา้นชา้ง 
   และภายในบริเวณวดัยงัมีกลุ่มโบราณสถานเป็น 1 ใน 2 สัตตมหาสถาน ของเมืองไทย เป็นท่ี 
   เคารพบูชาของชาวเมืองหนองคาย 
 

 
 
 
 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนัท่ีร้านครัวบุญชู  
13.00 น. น าคณะนมสัการหลวงพ่อพระใส  พระพุทธรูปเก่าแก่ ท่ีในรัชกาล ท่ี 3 ไดอ้ญัเชิญจากเมือง 
   เวยีงจนัทน ์มาประดิษฐานท่ีวดัหอก่องและในสมยัราชกาลท่ี 4 ไดอ้ญัเชิญมาประดิษฐานท่ี วดั
   โพธ์ิชยั พระอารามหลวงจงัหวดัหนองคาย ในช่วงเทศกาลสงกรานตมี์พิธีแห่หลวงพ่อพระใส
   เพื่อใหป้ระชาชนไดส้รงน ้า ขอพรเพื่อความเป็นศิริมงคล  
 
 
 
               
 
13.30น. น าคณะ สักการบูชาพระธาตุกลางน า้ ( พระธาตุหลา้หนอง )สร้างเพื่อประดิษฐานพระบรม  
  สารีริกธาตุพระบาทเบ้ืองขวาของพระพุทธเจา้  สร้างข้ึนราวพุทธศตวรรษท่ี 17 - 20โดยพระอรหนัต ์
  หา้องคเ์ดิมเจดียอ์ยูบ่นฝ่ังริมแม่น ้าโขงในเขตวดัพระธาตุหนองคาย เม่ือแม่น ้าโขงกดัเซาะตล่ิงพงัเขา้ 
  ไปจนถึงองคพ์ระธาตุ ในท่ีสุดพระธาตุไดพ้งัลงจมในแม่น ้าโขงตราบทุกวนัน้ี และในปัจจุบนัไดมี้ 
  การก่อสร้างพระธาตุองคจ์  าลองข้ึนใกลพ้ระธาตุองคเ์ดิมเพื่อเป็นท่ีสักการะสืบไป 

            
14.30น. น าคณะเขา้ชม ศาลาแกว้กู่ สวนสถาปัตยกรรมปูนป้ันขนาดใหญ่ เป็นศิลปะผสมผส ระหวา่ง 
   ศาสนาพุทธ พราหมณ์และความเช่ือคนพื้นบา้นต่างๆ มีรูปป้ันหลากหลายจ านวนมากกวา่ 200 รูป 
   



       
 
15.30น. น าคณะน าคณะชม พพิธิภัณฑ์บ้านภาพสามมติิ ความงามและศิลปะในการวาดภาพเสมือนจริง 
   
 
 
   
  
 
16.30น. น าคณะกลบัเขา้โรงแรมท่ีพกั 
18.00น. น าคณะรับประทานอาหารค ่าท่ี สวนอาหารบ่อปลาว.ีเอส. 
20.00น. ส่งคณะกลบัเขา้โรงแรมท่ีพกั..พกัผอ่นและท่องราตรีเมืองหนองคายตามอธัยาศยั (ราตรีสวสัด์ิ) 
วนัทีส่าม 
  07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั  เกบ็สัมภาระใหเ้รียบร้อย    
 08.00 น. น าคณะเดินทางสู่ วดัค  าชะโนด จงัหวดัอุดรธานี ระยะทาง 122 กม.   
 10.00 น. คณะเดินทางถึง วดัค าชะโนด ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยๆ เกาะตั้งโดดเด่ียว 
 มีน ้าลอ้มรอบมีเน้ือท่ีประมาณ 20 กวา่ไร่ ภายในเกาะชะโนด มีศาลพ่อปู่ศรีสุทโธนาคา 
  และแม่ย่าศรีปทุมมานาคใีหก้ราบไหวข้อพร และมีบ่อน ้าศกัดสิ์ทธ์ิท่ีเช่ือกนัว่าเป็นทาง 
 เช่ือมต่อระหวา่งเมืองมนุษยแ์ละเมืองบาดาล 
 
 
 
 
 
11.30 น. น าคณะรับประทานอาหารกลางวนั ร้านอาหารวาสนาปาร์ค 
13.00น. น าคณะเดินทางสู่วดัสระมณโีชติ  
 
 
 



14.00น. คณะเดินทางถึง วดัสระมณี ตั้งอยูท่ี่ บา้นผกัตบ ต.ผกัตบ อ.หนองหาน จ.อุดรธานีสร้างข้ึนเม่ือ 
 ปีพ.ศ. 2338  ช่ือเดิมของวดัสระมณี คือ มีผูเ้ฒ่าผูแ้ก่เล่าวา่มีลูกแกว้ชนิดหน่ึงลอยข้ึนมาจากสระน ้า
 เปล่งแสงประกายงดงามมากเม่ือชาวบา้นมาตั้งวดัข้ึน จึงใชช่ื้อวา่ ‘’วดัสระมณโีชติ’’  อุบาสิกากเ็ขา้วดั
 ท าบุญใหท้านรักษาศีลมิไดข้าด ยดึถือพระไตรรัตนเ์ป็นท่ีตั้งดว้ยแรงศรัทธาเป็นอยา่งยิง่ 
 
 
 
 
 
 
 
14.30 น.  น าคณะเดินทางสู่ หมู่บ้านนาข่า จ.อุดรธานี 
15.00น. ใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้ของฝากของท่ีระลึก OTOP ผา้ถุง  
   ผา้ไหม ผา้ฝ้าย และผา้หม่ีขิด และงานผา้ต่างๆ มากมาย   
16.00น. น าคณะเดินทางสู่ตวัเมืองอุดรธานี 
16.30น. น าคณะเยีย่มชมศูนย์วฒันธรรมไทย-จีน (มูลนิธิศาลเจา้ปู่ -ยา่ )  
   กลุ่มพ่อคา้ชาวจีนในจงัหวดัอุดรธานี ไดอ้ญัเชิญผงธูปท่ีเรียกกนัวา่ ผงมงคล หรือ ผงอทิธิเจแห่ง 
   องคเ์ทพเจา้ปู่ยา่    

       
17.00 น. ไหว ้พระบรมธาตุธรรมเจดีย ์ วดัโพธิสมภรณ์  เป็นอารามหลวงแห่งเมืองอุดรธานี ภายใน 
   พระธาตุบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ สมเดจ็พระญาณสังวร สมเดจ็พระสังฆราช สกลมหา- 
   สังฆปริณายก และบรรจุอฐิัธาตุพระอาจารยม์ัน่ ภูริทตัโต  
 
 
 
 
 
 
 



 
17.30 น. เดินทางสู่สนามบินอุดรธานี 
18.00 น. ถึงสนามบินอุดรธานี เช็คอินตัว๋เคร่ืองบิน เพื่อเดินทางกลบักรุงเทพฯ  
19.30 น.  เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดย สายการบิน.... 
20.30 น.  คณะเดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ   

 

  

  หมายเหตุ :  โปรแกรมอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

 

 
 
          อตัราค่าบริการ     นักท่องเทีย่ว   8   ท่าน    ค่าบริการท่านละ   5,900  บาท 

    (พกัเดี่ยวเพิม่ท่านละ1,000  บาท )   

 ราคานีร้วม 
1. ค่ารถตูป้รับอากาศ 
2. ค่าหารเชา้ 2ม้ือ ,ค่าอาหารกลางวนั 3 ม้ือ ,อาหารค ่า 2 ม้ือ  
3. ค่าบริการไกดท์อ้งถ่ิน    น ้าด่ืม  //  ผา้เยน็  
4.  ค่าประกนัอุบติัเหตุ วงเงินท่านละ  1,000,000   บาท (ตามเง่ือนไขบริษทัประกนั) 
5. ค่าโรงแรมหนองคาย 2 คืน  

 ราคานีไ้ม่รวม  
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืน ๆ  
2. ค่าอาหารนอกเหนือรายการ  
3. ค่าซกัรีด,ค่ามินิบาร์ 
4. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั 
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  7 %  และภาษี หกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

  หมายเหตุ    กรุณาส่งรายช่ือ-สกลุอาย ุเพื่อท าประกนัอุบติัเหตุ  
        และโอนเงินค่าบริการเขา้บญัชี  (มดัจ า  50 % และทีเ่หลอืช าระ  ณ.วนัเดินทาง ) 

 
                     
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


