
 

 

รหัสทัวร B2B2000746 
ทัวรหนองคาย เวียงจันทน อุดรธานี เบิ่งอีสาน..แซบนัว 4 วัน 2 คนื 
สะพานมิตรภาพ-พระธาตุหลวงเวียงจันทน-ประตชูัย-หลวงพอพระใส-ตลาดทาเสด็จ 
วัดป�าภูกอน-พระพุทธไสยาสน-ศูนยวัฒนธรรมไทยจีน-วัดโพธิสมภรณ 
 

 
 
 



 

 

 
เดินทางโดย รถตูปรบัอากาศ  

พัก โรงแรม จงัหวัดหนองคาย 1คืน และ จงัหวัดอุดรธานี 1คืน 
เดินทางทุกวันพฤหัสบด ีและวันหยุดนักขัตฤกษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่เดินทาง   
07-10(วันมาฆบูชา),13-16,20-23 กุมภาพันธ, 27 กุมภาพันธ -01 มีนาคม 
2563 

8,900.- 

05-08,12-15,19-22,26-29  มีนาคม 2563 8,900.- 
03-06(วันจักรี),23-26 เมษายน 2563 8,900.- 
11-14,12-15 เมษายน 2563  (เทศกาลสงกรานต) 9,688.- 

 

 

 

 

 

 



 

 

วันแรกของการเดินทาง       
กรุงเทพฯ - หนองคาย 
20.00 น. คณะเดินทางพรอมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีบริการนํ้ามัน ปตท.(ร1 รอ) ติดสนาม

กีฬากองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต  เจาหนาที่มัคคุเทศก รอใหการตอนรับทานและ
คอยอํานวยความสะดวก 

20.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุงหนาสู จังหวัดหนองคาย โดยรถตูปรับอากาศ 9 ที่นั่ง 
บริการเครือ่งดื่มบนรถ แลวเชิญทานพักผอนบนรถตามอัธยาศัย 
 

วันที่สองของการเดินทาง     
หนองคาย – นครเวียงจันทน - พระธาตุหลวง – ประตูชัย – หอพระแกว – วัดศรีสะเกษ 
– วัดศรีเมือง - ดิวตี้ฟร ี
06.00 น. รุงอรุณที่ จังหวัดหนองคาย ใหทานลางหนาลางตาและ บริการอาหารเชา(1) ที่

รานอาหาร บริการทานดวย ไขกระทะ ,ขาวตมปลา,ขนมปงญวน,กาแฟหรือชา
รอนๆ (ทานละ 1 ชุด) 

07.30 น. นําทานเดินทางสู สะพานมิตรภาพไทยลาว ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง ขาม
สะพานมิตรภาพ สู สปป.ลาว เปลี่ยนเปนรถบัสปรับอากาศของลาว นําทานเดินทาง
สู นครเวียงจันทน 

10.00 น. นําทานเดินทางถึง นครหลวงเวียงจันทน  เขากราบสักการะ พระธาตุหลวง ตั้งอยู
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประตูชัย เปนศาสนสถานที่สําคัญที่สุดของประเทศ
ลาว เปนสัญลักษณประจําชาติลาว มีความหมายตอจิตใจของประชาชนชาวลาว
อยางใหญหลวง นําทานเที่ยวชม ประตูชัย(รันเวยแนวตั้ง) สัญลักษณของเมือง
เวียงจันทนที่สรางขึ้นในสมัยฝรั่งเศสปกครองลาว เปนศิลปะผสมผสานของฝรั่งเศส
และลาวเขาดวยกัน  จากนั้นเดินทางสู  ศาลเจาแมศรีเมือง ที่ “วัดศรีเมือง” ซึ่งเปน
วัดที่ชาวลาวใหความเคารพสักการะ และเชื่อวาเปนวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์จึงมักมี
ผูคนนําผลไมตางๆ และตนผึ่งมาบนบานสานกลาวตอเจาแม แตเรื่องเดียวที่ขอเจา
แมไมไดก็คือ เรื่องความรัก และบริเวณกําแพงขางวัดศรีเมือง คณะยังจะไดเห็นตน
สาละเชื่อกันวาเปนตนไมที่พระพุทธเจาทรงนั่งประทับอยูใตตนนี้ในขณะที่ทานทรง
ออกผนวช 



 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน(2) ที่รานอาหาร 
13.00 น. นําทานเขาชมพิพิธภัณฑ หอพระแกว  ซึ่งเปนที่ประดิษฐานของพระพุทธมณีรัตนปฏิ

มากร (พระแกวมรกต) กอนที่จะถูกอัญเชิญมาประดิษฐานไวที่วัดพระศรีรัตนศาสดา
รามกรุงเทพมหานคร และเขาชม “วัดศรีสะเกษ” เปนวัดหลวง ที่มีภาพเขียนลาย
ผนัง (ที่เลือนหายไปบางสวนแลว) และภายในทั้งสวนกําแพง และในโบสถ (สิม) มี
พระพุทธรูปใหญ เล็กเตม็ไปหมด และเชื่อวาเปนวัดที่มีพระพุทธรรูปอยูมากที่สุด 

14.30 น. นําทานเลือกซื้อสินคาทีมีชื่อเสียงของลาว อาทิ ผาไหมลาว เครื่องเงิน ที่ราน
หัตถกรรม จากนั้นนําทานชอปปم�งสินคามากมายนานาชนิด ที่ดิวตี้ฟรี กอนเดินทาง
กลับประเทศไทย 

16.00 น. นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง ขามสะพานมิตรภาพ เดินทางกลับสูฝم�ง 
หนองคาย 

17.00 น. นําทานเช็คอินเขาสูที่พัก หนองคายไวทโฮเต็ล จ.หนองคาย หรือเทียบเทา พักผอน
ตามอิสระ 

19.00 น. บริการอาหารคํ่า(3) ที่รานอาหาร จากนั้นกลับเขาท่ีพัก พักผอนยามคํ่าคืน 
ที่พัก โรงแรม หนองคายไวทโฮเต็ล จ.หนองคาย หรือเทียบเทา 

 
วันที่สามของการเดินทาง       
หนองคาย – หลวงพอพระใส – ตลาดทาเสด็จ – วัดป�าภูกอน 
- พระพุทธไสยานสหินออนขาว – บานนาขา - อุดรธานี 
07.00 น. รุงอรุณวันใหม บริการอาหารเชา(4) ที่หองอาหารของโรงแรม 
08.30 น. อําลาที่พัก นําทานเที่ยวชมสถานทีทองเที่ยวใน จ.หนองคาย เขาสู วัดโพธิ์ชัย 

นมัสการ หลวงพอพระใส พระพุทธรูปคูบานคูเมืองของ จ.หนองคาย ที่มีประวัติ
ความเปนมาที่นาสนใจ และเปนที่เคารพนับถือของชาวหนองคาย เพื่อความเปนสิริ
มงคล 

09.30 น. นําทานสู ตลาดทาเสด็จ ริมแมนํ้าโขง ใหทานไดเดินเลน ถายรูปเปนที่ระลึก และ
เลือกซื้อสินคาท่ีตลาดทาเสด็จ ซ่ึงมีสินคาตางๆมากมาย และสินคาพ้ืนเมือง เลือกซื้อ
ตามอิสระ จนถึงเวลานัดหมาย 

10.30 น. นําทานเดินทางสู อุดรธานี 



 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน(5) ที่รานอาหาร อ.บานผือ 
13.00 น. นําทานเดินทางสู อ.นายูง นําทานเขาชม วัดป�าภูกอน พุทธอุทยานที่สําคัญทางภาค

อีสาน พระวิหารที่สวยสดงดงาม ติดตาตรึงใจเปนอยางยิ่ง ประดิษฐาน พระพุทธ
ไสยาสนโลกนาถศาสดามหามุณี ที่มีพุทธลักษณะที่งดงามวิจิตร แกะสลักดวยหิน
ออนขาว มีความยาว 20 เมตร ใหทานไดสักการะเพื่อความเปนสิริมงคล แลว
เดินทางกลับสูตัวเมืองอุดรธานี 

15.30 น. นําทานเดินทางสู จ.อุดรธานี นําทานแวะเท่ียวชม บานนาขา แหลงหัตถกรรมที่ที่ชื่อ
ของอุดรธานี ใหทานไดเลือกซื้อผาไหมคุณภาพดีจากแหลงผลิต ท่ีมีมากมายใหทาน
เลือก 

17.30 น. นําทานเขาสูที่พัก โรงแรม เพรสซิเดนท อุดรธานี หรือเทียบเทา พักผอนตามอิสระ 
จนถึงเวลานัดหมาย 

19.00 น. บริการอาหารคํ่า(6) ทีร่านอาหาร 
20.00 น. พักผอนยามคํ่าคืน ในราตรีอันแสนสุข 

ที่พัก โรงแรม เพรสซิเดนท อุดรธานี หรือเทียบเทา 
 

วันที่สี่ของการเดินทาง       
อุดรธานี – ศาลเจาปู�ยา – ศูนยวัฒนธรรมไทยจีนอุดรธานี – วัดโพธิ์สมภรณ – โคราช 
- กรุงเทพฯ 
07.00 น. บริการอาหารเชา(7) ที่หองอาหารของโรงแรม 
08.00 น. นําทานเที่ยวชมสถานทีทองเที่ยวใน จังหวัดอุดรธานี เริ่มตนดวย สักการะ อนุสาวรีย

พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงประจักษศิลปาคม ขอพรเกี่ยวกับการงานให
เจริญรุงเรือง 

09.00 น. นําทาน ไหว ศาลเจาปู�-ยา สถานที่ศักดิ์สิทธ์ิที่ชาวอุดรนับถือ ตั้งอยูริมหนองบัว แลว
นําทานสู ศูนยวัฒนธรรมไทย-จีน จังหวัดอุดรธานี ชมพิพิธภัณฑที่บอกเลาเรื่องราว
ของคนไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดอุดรธานี และเรื่องราวของนักปราชญผูยิ่งใหญ 
“ขงจื้อ” ภายในมีสวนที่รมรื่นดวยการตกแตงแบบจีน บอปลาคราฟจักรพรรดิขนาด
ใหญ 

11.00 น. นําทานสู วัดโพธิสมภรณ พระอารามหลวงที่สําคัญ นําทานชม พระพุทธรูปทอง



 

 

สําริด เปนพระพุทธรูปปางมารวิชัย (หลวงพอพระพุทธรัศมี) อายุกวา 600 ป และ
กราบสิ่งศักดิส์ิทธิ์อ่ืนๆภายในวัด 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน(8) ที่รานอาหาร จังหวัดอุดรธานี 
13.00 น. นําทานอําลาจังหวัดอุดรธานี เดินทางสู จังหวัดนครราชสีมา 
18.00 น. บริการอาหารคํ่า(9) ทีร่านอาหาร จังหวัดนครราชสีมา 
19.00 น. นําทานเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ เชิญทานพักผอนบนรถยามคํ่าคืน 
23.00 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมกับภาพความประทับใจ  

 
อัตราคาบริการทัวร 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ 
ราคาทาน
ละ (พัก

หองละ 2 
ทาน) 

เด็กไมเกิน 
12 ป พัก
กับผูใหญ 
1 ทาน 

เด็กไมเกิน 
12 ป พัก

กับผูใหญ 2 
ทาน (มี

เตียงเสริม) 

เด็กไมเกิน 
12 ป พัก
กับผูใหญ 
2 ทาน 

(ไมมีเตียง
เสริม) 

ผูใหญ พัก
หองเด่ียว 
(เพิ่มทาน

ละ) 

07-10กุมภาพันธ 2563  
(วันมาฆบูชา)   

8,900.- 8,900.- 8,900.- 8,500 1,200.- 

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

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

27 กุมภาพันธ -01 มีนาคม 2563 8,900.- 8,900.- 8,900.- 8,500 1,200.- 

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

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

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

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

03-06 เมษายน 2563 (วันจักรี) 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 ุ  เดินทางโดยรถตูปรับอากาศ 9 ที่นั่ง  



 

 

สิ่งที่ควรนําติดตัว 

1.ยารักษาโรคประจําตวั,ชุดที่สวมใสสบาย,ชุดสุภาพสําหรับการเขาชมวัด,รองเทาท่ีสวมใสสบาย 
2.กลองถายรูป,โทรศัพทมือถือ,แบตสํารอง,ท่ีชารตโทรศัพท,อุปกรณกันแดด,รมพับ,เสื้อกัน
หนาว,ผาพันคอ 
3.ของใชสวนตัวทาน อาทิ แปรงสีฟน,ยาสีฟน,แชมพูสระผม,ครีมตางๆ(สําหรับรายการทัวรที่มี
การคางคืน) 

อัตราคาบริการทัวรนี้รวม 
1.คารถตูปรับอากาศ 9 ที่นั่ง ทองเท่ียวตามรายการ พรอมคนขับที่ชํานาญทาง 
2.คาโรงแรมท่ีพัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (พักหองละ 2 ทาน) 
3.คาอาหาร 9 ม้ือ ตามท่ีระบุในรายการทัวร 
4.คาธรรมเนียมสถานที่ทองเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร 
5.คาพาหนะทองถิ่น(ถามี) ตามท่ีระบุในรายการทัวร 
6.คาเครื่องดื่มและของขบเคี้ยว บรกิารบนรถในระหวางการเดินทาง 
7.คามัคคุเทศก ท่ีคอยดูแลและอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
8.คาประกันอุบตัิเหตุในระหวางการเดินทาง 
(คาประกนัอุบัติเหตคุุมครองในระหวางการเดนิทาง วงเงินทานละ 2,000,000 บาท , คา
รักษาพยาบาลในกรณทีี่เกิด 
   จากอุบัติเหตุ วงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม 

อัตราคาบริการทัวรนี้ไมรวม 
1.คาใชจายสวนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวรที่ระบุ อาทิ คาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม
ตางหาก,คารักษา พยาบาล(ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป�วยดวยโรคประจําตัว) 
2.คาอาหารมื้อท่ีไมไดระบุไวในรายการทัวร(มื้อที่ทานอิสระ),คาโทรศัพทและคาเครื่องดื่มมินิ
บารในหองพักโรงแรม 
3.คาใชจายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการทองเท่ียว ท่ีเกิดจากผูเดินทางเอง 
4.คาธรรมเนียมสถานทีท่องเที่ยว สําหรับชาวตางชาติทีต่องชําระเพิ่ม อาทิ คาธรรมเนียม
อุทยานแหงชาติ 
5.คาทิปมัคคุเทศก และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรดวยนํ้าใจของทาน 
6.คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 



 

 

การจองทัวรและสํารองที่นั่ง 
1.กรุณาแจงชื่อ-นามสกุล, ที่อยูและหมายเลขโทรศัพทของผูจอง สําหรับออกใบแจงหนี้และใบ
รับเงินของทาน  
2.ชําระมัดจําทัวร ทานละ 2,000 บาท เพ่ือเปนการยืนยันการจองจึงจะถือวาไดทําการสํารองที่
นั่งเสร็จสมบูรณ โดยการโอนเงินเขาทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด 
3.ชําระคาทัวรสวนที่เหลือ กอนการเดินทางอยางนอย 15 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะถือวาทาน
ยกเลิกทัวรโดยอัตโนมัติ และไมสามารถเรียกรองเงินคามัดจําคืนได  
4.กรุณาสงสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง ใหทางบริษัทฯ กอนการ
เดินทาง 15 วัน เพ่ือใชสําหรับการใสชื่อตั๋วเครื่องบิน(สําหรับทัวรเครื่องบิน) และการทําเอกสาร
ประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง 

การยกเลิกการเดินทาง 
1.แจงยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน  ทางบริษัทฯจะคืนคาใชจายทัง้หมด 
2.แจงยกเลิกกอนการเดินทาง 15-29 วัน  ทางบริษัทฯ จะเก็บคามัดจําทัวร 
3.แจงยกเลิกนอยกวา 14 วันกอนการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะเก็บคาใชจาย เต็มจํานวนของ
ราคาทัวร 
4.การไมมาชําระเงินคาทัวรตามที่กําหนดทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจําทัวร
ทั้งหมด  

หมายเหตุ : กรุณาอานรายละเอียดทุกขอหมายเหต ุ
1.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู
รวมเดินทางไมถึงตามที่กําหนดไว  
2.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาทัวร หากมีการปรับราคาคานํ้ามันขึ้น กอนการ
เดินทาง หรือมีการปรับ   ราคาคานํ้ามันและภาษีนํ้ามัน(กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน) 
3.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทองเท่ียวหรือบางประการ โดยมิตองแจง
ใหทราบลวงหนา เพื่อ   ใหเปนไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทั้งนี้โดยคํานึงถึง
ผลประโยชนและความปลอดภัยของทานเปน   สําคัญ หรือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมสามารถแกไข
ได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดรับ   บาดเจ็บที่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของมัคคุเทศกหรือหัวหนาทัวร 



 

 

4.ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ และ
อื่นๆที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือ
ทางออม เชน การเจ็บป�วย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุตางๆ" 
5.ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดการสูญหายสิ่งของที่มีคา อันเนื่องมาจาก
ความประมาทของตัวผู เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อุบัติ เหตุจากความประมาทของตัว
นักทองเที่ยวเอง 
6.เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง
พรอมคณะ ถือวาทาน   ละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืนได ไมวากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น 
7.เมื่อทานตกลงชําระคามัดจําหรือชําระคาทัวรทั้งหมด กับทางบริษัทฯแลว ทางบริษัทฯถือวา
ทานรับทราบและยอมรับ   เงื่อนไขและขอตกลงของหมายเหตุทั้งหมดทุกขอแลว 
 
 
    
 


