
 

 

 

2TH112: ทวัรค์ าชะโนด วดัผาตากเสือ้ สงัคม วดัปา่ภกู้อน 3 

วนั 1 คนื 

 

 แผนการเดนิทาง 
 

 

 

 

19.30 น. จุดนัดพบ: Big C Extra ลาดพรา้ว ซอย 7 ออกเดินทางด้วย รถตูป้รบั

อากาศ VIP รุ่นใหม ่มุ่งหน้าสู่ จ.อดุรธาน ี

20.00 น. ลอ้หมนุ !! หากมาชา้เกนิกวา่นี ้ทา่นจะตกทรปิ และไมส่ามารถเรยีกรอ้ง

คา่เสยีหายใดๆ ไดท้ัง้สิน้ 

 

 

05.00 น. เดินทางถึง จ. อดุรธาน ีให้ท่านได้ล้างหน้าล้างตาในตอนเช้า 

รบัประทานอาหารเชา้ (1) ณ รา้นอาหาร (ไข่กะทะ โจ๊ก ต้มเลือดหมู 

ฯลฯ) 

น าท่านเดินทางไปยัง วดัศริสิทุโธ หรือ วดัปา่ค าชะโนด อ.บา้นดงุ จ.

วนัแรก กรงุเทพฯ - อดุรธาน ี

 

วนัทีส่อง อดุรธาน ี- ค าชะโนด - วดัโพธิช์ยั - ศาลาแกว้กู ่- วดัผาตากเสือ้ - 

อ าเภอสงัคม(หนองคาย) 



 

 

 

อุดรธานี อีกหนึ่งต านานความเช่ือเกี่ยวกับพญานาคทีค่นไทยหลายคน

ยังสงสัยซ่ึงคนในพื้นที่เชื่อว่าเปน็ดินแดนของพญานาคป่าศักดิ์สทิธ์ิลี้ลับ

อาถรรพ์เกาะลอยน้ ากับเรื่องราวความเช่ือที่ว่าเกาะค าชะโนดไม่เคย

จมน้ าเพราะมีพญานาคคอยปกปกัรักษาสมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่

ตวัเมอืงหนองคาย 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั (2) ณ รา้นอาหาร 

  น าท่านเดินทางไปสักการะหลวงพอ่พระใสพระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมือง

หนองคายทีว่ดัโพธิช์ยั 

  น าท่านชมศาลาแกว้กู่หรือที่รู้จักกันในนามวดัแขก น าชมรูปปั้นทาง

ศาสนาซ่ึงเกิดจากแรงบันดาลใจ   ของหลวงปู่บุญเหลือสุรีรัตน์ 

  จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งณ ตลาดทา่เสดจ็ 

  น าท่านเดินทางสู่ อ.สงัคม น าท่านเดินทางไปยัง วดัผาตากเสือ้ เพื่อมา

ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ  เกล็ดพญานาคริมโขงก่อนถงึวัดเพียง

เล็กน้อยจะมีจุดชมวิวสามารถเห็นร้ิวลายของดินทีค่ล้ายกับเกล็ด 

 พญานาคในยามน้ าลดได ้ อย่างชัดเจนแบบไม่มีต้นไม้หรืออะไรมาบัง

นอกจากนี้ยังมี สะพานแกว้ชมววิ   หนึ่งเดียวในไทยไม่ต้องไปดูไกลถึง

ประเทศจีนอีกด้วย 

16.30 น.  น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่ัก ณ สงัคมรเิวอรว์วิรสีอรท์ หรอืเทยีบเทา่ระดบั

เดยีวกนั 

  (ห้องละ 2-3 ท่าน แอร์ น้ าอุ่น) เก็บสัมภาระอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 

18.30 น.  รบัประทานอาหารเยน็ (3) ณ หอ้งอาหารของทีพ่กั หลงัอาหารอิสระ

พักผ่อนตามอัธยาศัย 

 

 

05.30 น. คณะพร้อมกันหน้ารีสอร์ท เตรียมออกเดินทางไปชม ทะเลหมอกภหูว้ยอิ

สนั เช้านี้เราจะต้องเปลี่ยนรถ  เป็นรถอีแต๊ก (ได้สัมผัสวิถีชีวิตอีกแบบ) 

เพื่อขึ้นไปยังจุดชมวิว ถือว่าเป็น จุดชมทะเลหมอก    

 จุด Unseen ที่ สวยงามอีกจุดหน่ึงของจังหวัดหนองคาย 

วนัทีส่าม ทะเลหมอกภหูว้ยอสินั - วดัปา่ภกูอ้น - กรงุเทพฯ 

 



 

 

 

  ภหู้วยอสินั ต้ังอยู่ใน ต าบลบ้านม่วง อ าเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ซึ่งเปน็จุดท่ี

สามารถมองพระอาทิตย์ข้ึน และทะเล  หมอกไดก้ว้างไกลสุดตา และยังสามารถมองเห็น

เกาะแก่ง ของแมน่้ าโขง ซึ่งหากวันใดท่ีสายหมอกบางเบาจะสามารถ  มองเห็นวิวพระ

อาทิตย์สีทองในยามเช้าสะท้อนไปยังพื้นน้ าและเกาะแก่งได้ชัดเจน 

07.30 น. บรกิารอาหารเชา้ (4) ณ หอ้งอาหารของทีพ่กั หลงัอาหาร เก็บสมัภาระ

Check out 

  น าท่านเดินทางสู ่วดัปา่ภกูอ้น ให้ท่านได้สักการะบูชา พระพุทธไสยาสน์

โลกนาถศาสดามหามุนี และ   ถ่ายรูปกบัวัดที่สวยติดอันดับต้นๆ ของ

เมืองไทยตามอัธยาศัย 

  วดัปา่ภกูอ้น ต้ังอยู่ในเขตป่าสงวนแหง่ชาติป่านายูงและป่าน้ าโสม ท้องท่ีบ้านนาค า 

ต าบลบ้านก้อง อ าเภอนายูง    จังหวัดอุดรธานี เปน็ศาสนสถานท่ีเปีย่มไปด้วย

ความศรัทธา และความสวยงามของสถาปัตยกรรม วัดป่าภูก้อนแห่งนี้  ต้ังอยู่บนเนิน

เขาท่ีรายล้อมด้วยผืนป่าเขียวขจีกว่า 3,000 ไร่ ซึ่งจุดเร่ิมต้นในการสร้างวัด คือ ความมุ่งหมาย

ท่ีจะ   รักษาธรรมชาติของป่าอนัสมบูรณ์ และแหล่งต้นน้ าล าธารอันอุดมสมบูรณ์

เอาไว้จากการถูกบกุรุกท าลาย นอกจากนี้  บริเวณวัดเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ข้ึนท่ี

สวยงาม ท่ีนอกจากจะเย็นใจในการได้เดินทางมาเยือนดินแดนแห่ง   

 พระพุทธศาสนา ยังเย็นตาไปกบังานก่อสร้างอนัสวยงามอลังการอีกด้วย 

  น าท่านเดินทางสู ่ตวัเมอืงจงัหวดัอดุรธาน ี

12.30 น. บรกิารอาหารกลางวนั (5) ณ รา้นอาหาร น าทา่นเดินทาง

กลับ กรงุเทพฯ 

  ระหว่างทางแวะให้ท่าน รบัประทานอาหารเย็น ตามอธัยาศยั 

23.00 น. เดินทางกลบัถึง กรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

สิ้นสุดการให้บริการ 

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

**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่

ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบรษิัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

 

 



 

 

 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ่

ทา่นละ 

เดก็อาย ุ4-11 ป ี 

ราคาทา่นละ 
พกัเดีย่ว 

05 - 07 มิถุนายน 2563 5,500 5,200 1,000 

12 - 14 มิถุนายน 2563 5,500 5,200 1,000 

19 - 21 มิถุนายน 2563 5,500 5,200 1,000 

26 - 28 มิถุนายน 2563 5,500 5,200 1,000 

03 - 05 กรกฎาคม 2563 5,900 5,500 1,000 

10 - 12 กรกฎาคม 2563 5,500 5,200 1,000 

17 - 19 กรกฎาคม 2563 5,500 5,200 1,000 

24 – 26 กรกฎาคม 2563 5,500 5,200 1,000 

 31 กรกฎาคม – 02 สิงหาคม 

2563 
5,500 5,200 1,000 

07 - 09 สิงหาคม 2563 5,500 5,200 1,000 

14 - 16 สิงหาคม 2563 5,500 5,200 1,000 

21 - 23 สิงหาคม 2563 5,500 5,200 1,000 

28 - 30 สิงหาคม 2563 5,500 5,200 1,000 

04 - 6 กันยายน 2563 5,500 5,200 1,000 

11 - 13 กันยายน 2563 5,500 5,200 1,000 

18 - 20 กันยายน 2563 5,500 5,200 1,000 

25 - 27 กันยายน 2563 5,500 5,200 1,000 

02 - 04 ตุลาคม 2563 5,500 5,200 1,000 

09 - 11 ตุลาคม 2563 5,500 5,200 1,000 

16 - 18 ตุลาคม 2563 5,500 5,200 1,000 

23 - 25 ตุลาคม 2563 5,900 5,500 1,000 



 

 

 

30 ตุลาคม - 01 พฤศจิกายน 

2563 
5,500 5,200 1,000 

06 - 08 พฤศจิกายน 2563 5,500 5,200 1,000 

13 - 15 พฤศจิกายน 2563 5,500 5,200 1,000 

20 - 22 พฤศจิกายน 2563 5,500 5,200 1,000 

27 - 29 พฤศจิกายน 2563 5,500 5,200 1,000 

04 - 06 ธันวาคม 2563 5,900 5,500 1,000 

11 - 13 ธันวาคม 2563 5,500 5,200 1,000 

18 - 20 ธันวาคม 2563 5,500 5,200 1,000 

25 - 27 ธันวาคม 2563 5,500 5,200 1,000 

01 - 03  มกราคม 2564 5,900 5,500 1,000 

08 - 10 มกราคม 2564 5,500 5,200 1,000 

15 – 17 มกราคม 2564 5,500 5,200 1,000 

22 - 24 มกราคม 2564 5,500 5,200 1,000 

29 - 31 มกราคม 2564 5,500 5,200 1,000 

 

 

รายละเอยีดอัตราคา่บรกิาร 

 

ลกัษณะการเขา้พกั 

ราคาขึน้อยูก่บัช่วงเทศกาล และวนัหยดุนกัขัตฤกษ ์
ราคา 

ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน ราคาท่านละ 5,500 (ราคาเริ่มต้น) 

เด็ก พักกบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ *อายุต่ า

กว่า 3-11 ปี 
5,200 



 

 

 

เด็ก พักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาทา่นละ 5,200 

เด็ก พักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่าน

ละ 
4,500 

ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว ราคาท่านละ 1,000 

 

เงือ่นไขการจอง มดัจ าทา่นละ 2,000 บาท 

*** เมื่อช าระค่ามัดจ าแล้วถอืว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวร์ทุกประการ *** 

ส่วนท่ีเหลือจ่ายก่อนเดนิทาง 7 วัน 

 

 

อัตรานีร้วม 

 ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9ที่นั่ง พร้อมน้ ามันและคนขับน าเที่ยวตลอดการ

เดินทาง 

 ค่าที่พัก 1 คืน พักห้องละ2-3 ท่าน  ( แอร์ + ทีวี + น้ าอุ่น) 

 ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 5 ม้ือ 

 ค่ามัคคุเทศก์ดูแล และน าเที่ยวตลอดเส้นทาง 

 ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 

500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต 

 

อัตรานีไ้มร่วม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง 

× ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และหกัณทีจ่า่ย 3% (ในกรณขีอใบก ากบัภาษี) 

 

 

 



 

 

 

 

สิง่ทีค่วรน าไป 

 เสื้อกันหนาว หมวกและถุงมือ 

 รองเท้าสวมสบาย, รองเท้ารัดส้น 

 ไฟฉาย 

 ครีมกันแดด 

 ของใช้ส่วนตัว 

 ยาประจ าตัว 

 กล้องถา่ยรูป 

เงือ่นไขการจองและส ารองทีน่ัง่ 

1. วางเงินมัดจ าภายใน 48 ชม. หลังการจองท่านละ 2,000 บาทหรือ 50% ของ

ราคาเต็ม 

2. ช าระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน 

3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วันต้องช าระเต็มจ านวน 100% 

4. หากไม่ช าระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วันถือว่าสละสิทธ์ิและไม่สามารถเรียก

เงินมัดจ าคืนได้ 

 

เงือ่นไขการเดนิทาง 

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้

ทราบลว่งหน้า 

2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเปน็ส าคัญหากท่านไม่

สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ที่ก าหนดไว้ในโปรแกรมหรือไม่ใช้

บริการส่วนใดสว่นหนึ่งพร้อมคณะทัวร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วน

นั้นคืนได้ 

3. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัย

เช่นการถูกปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลิกหรือล่าชา้ของเที่ยวบินภัยที่อาจเกิดขึ้น

ตามธรรมชาติการจราจรและอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงเหตุการณ์ทาง

การเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อ่ืนๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของ

บริษัทฯ 



 

 

 

4. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้

เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืน

ค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทางของทา่น 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทางต้ังแต่ 30 วันขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจ าในทุกกรณ ี

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วันคืนเงิน 20% ของราคาทัวรใ์นทุกกรณี (โอน

เงินค่าทัวร์มาเต็มจ านวนแล้ว) 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วันขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินค่าทัวรท์ั้งหมดในทุกกรณี 

* การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้น

จะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิโปรแกรมทวัรใ์นกรณทีี่ 

1. รถโค้ช - คณะจองจ านวน(ผู้ใหญ่)ต่ ากว่า 30 ท่าน 

2. รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจ านวน(ผู้ใหญ่)ต่ ากว่า 8 ท่าน 

3. รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจ านวน(ผู้ใหญ่)ต่ ากว่า 10 ท่าน 

 


