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โปรแกรมศึกษาดูงาน  »  หนองคาย  »  อุดรธานี 
หลวงพ่อพระใส-ผาตากเสื้อ-Sky Walk-พระธาตุหนองคาย-ตลาดท่าเสด็จ 

              วังนาคินทร์ค าชะโนด-แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง-ช็อปปิง้       (2วนั 1 คืน) 
 

 

 

 

 

วันแรกของการเดนิทาง                                                                 จดุนดัหมาย-หนองคาย  

__.__ น. คณะพร้อมกนั ณ จดุนดัหมาย เจ้าหน้าท่ีเมืองแปะพาเท่ียวคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
__.__ น.    ออกเดนิทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสองชัน้ VIP บริการอาหารวา่งและเคร่ืองดื่มบนรถ  

วันทีส่องของการเดนิทาง                           หลวงพอ่พระใส-ผาตากเสือ้-Sky Walk-พระธาตหุนองคาย  

07.00 น.    เช้าแจม่ใส ณ  จงัหวดัหนองคาย “มหาประตูสู่อิโดจีน ถ่ินวีรกรรมปราบฮ่อ หลวงพ่อพระใส บัง้ไฟพระ
ยานาคารา สะพาน ๒ ชาติไทย ลาว ฝั่งโขงยาวทีส่ดุในสยาม วฒันธรรมอนัล ้าค่า ธานีพระอรหนัต์” 
ให้ทา่นปฏิบตัภิารกิจสว่นตวับริการอาหารเช้า (มือ้1) ณ ร้านอาหาร  

08.30 น. น าทา่นชมและกราบสกัการะ พลวงพ่อพระใส เป็นพระพทุธรูปขดัสมาธิราบปางมารวิชยั หล่อด้วยทอง
สีสกุมีพระรูปลกัษณะงดงามมากประดษิฐานอยูท่ี่วดัโพธ์ิชยัเป็นพระพทุธรูปศกัดิส์ิทธ์ิคูบ้่านคูเ่มือง  

10.00 น. น าท่านแวะถ่ายรูปกนัท่ี ผาตากเสือ้ภาย ภายในวดัมีธรรมชาติท่ีสมบรูณ์ ในช่วงท่ีน า้ลดหากไปยืนอยู่
บนวดัผาตากเสือ้แล้วมองลงมายงัแม่น า้โขง จะเห็นสันทรายเป็นริว้คล้ายเกล็ดพญานาคอย่างชดัเจน 
จากนัน้น าท่านชม สกายวอล์ค  เป็นทางเดินพืน้กระจกใส เรียกได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ
ประเทศไทยจดุชมวิวท่ีจะท าให้เราเห็นแมน่ า้โขงยาวเป็นสามารถเห็นนครหลวงเวียงจนัทน์ประเทศลาว 

12.00 น. บริการอาหารกลางวนั (มือ้2) ณ ร้านอาหาร 
13.00 น. น าทา่นกราบสกัการะ พระธาตหุนองคายหรือพระธาตกุลางน า้ เป็นท่ีเคารพสกัการะของชาวหนองคาย

อยา่งมาก ทางจงัหวดัจงึได้สร้างพระธาตอุงค์จ าลองขึน้มาบริเวณริมฝ่ังแมน่ า้โขงและบรรจชุิน้สว่นองค์
พระธาตจุากองค์เดมิไว้ภายใน นอกจากนีย้งัมีการจดัสภาพภมูิทศัน์โดยรอบให้มีความสวยงาม   

15.30 น. น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั โรงแรมรอยลันาคาราหรือเทียบเทา่ (ห้องละ2ทา่น) พกัผอ่นตามอธัยาศยั  
18.00 น. บริการอาหารเย็น (มือ้3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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วันทีส่องของการเดนิทาง               ตลาดทา่เสดจ็-วงันาคนิทรค์ าชะโนด-แหลง่โบราณคดบีา้นเชยีง-ชอ็ปปิง้                                   

07.00 น. อรุณสวสัดิย์ามเช้า  บริการอาหารเช้า (มือ้4) ณ ห้องอาหารของโรงแรมเก็บสมัภาระเตรียมตวัเช็คเอ้าท์ 
08.30 น. น าท่านชม ตลาดท่าเสด็จหรือตลาดอินโดจีน เป็นแหล่งซือ้ขายผลิตภัณฑ์ชุมชนจงัหวดัหนองคายท่ีมี

สินค้าแทบทกุอยา่งท่ีต้องการ เชน่ อาหารพืน้เมือง สินค้า OTOP ประจ าต าบล ของท่ีระลกึ  
10.00 น.      น าท่านชม วังนาคินทร์ค าชะโนด เป็นเกาะลอยน า้โดยมีความเช่ือว่ามีพญาศรีสุทโธนาคาเป็น

ผู้ปกครอง สิ่งท่ีน่าแปลกและถกูเล่าขานกนัของสถานท่ีแห่งนีคื้อ สถานท่ีแห่งนีจ้ะเย็นมากแม้ภายนอก
จะร้อนขนาดไหนก็ตาม น า้บริเวณรอบข้างจะสูงเพียงใดแต่สถานท่ีแห่งนีไ้ม่เคยถูกน า้ท่วมและการ
สร้างสะพานเช่ือมเข้าไปสร้างครัง้ไหนล้วนแตเ่ป็นอนัต้องหกัลงไมส่ามารถเช่ือมกนัได้ 

12.00 น.  บริการอาหารกลางวนั (มือ้ท่ี 5) ณ ร้านอาหาร 
13.00 น.      น าท่านชม แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีแสดงถึงการด ารงชีวิตในสมัยก่อน

ประวตัศิาสตร์ย้อนหลงัไปกวา่ 5,000 ปีและท่ีโดเดน่ คือ เศษภาชนะดนิเผาท่ีมีลวดลายเขียนสีแดง 
15.00 น. น าทา่น ช็อปปิง้ซือ้ของท่ีระลกึ เชน่ แหนมเนือง, กนุเชียง, หมยูอ, แหนมซ่ีโครงหม,ู มะพร้าวแก้ว 
16.00 น. บริการอาหารเย็น (มือ้6) ณ ร้านอาหาร 
__.__  น.  น าคณะทกุทา่นบ้านโดยสวสัดภิาพแล้วท่านจะประทบัใจมิรู้ลืม 
 

รายการ  หมายเหต ุ

อตัราคา่บริการทา่นละ     บาท จ านวนผู้ใหญ่ขั้นต  า 50 ท่าน 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่รถโค้ชปรับอากาศ  2 ชัน้ VIP  
 คา่ท่ีพกั 1 คืน (หนองคาย) 
 คา่อาหารตามรายการะบ ุ6 มือ้  
 คา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ 
 คา่ของวา่งและเคร่ืองดื่มบนรถ 
 คา่มคัคเุทศก์และผู้ชว่ยบริการ 
 คา่คาราโอเกะงานเลีย้งสงัสรรค์ 
 คา่ประกนัภยัการเดนิทาง  1,000,000  บาท คา่รักษาพยาบาล วงเงิน 500,000 บาท(ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่มินิบาร์ภายในโรงแรม 
 คา่ซกัรีด 
 คา่เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
 คา่อาหารนอกเหนือจากรายการก าหนด 

บรกิารพเิศษส าหรบัทา่น 

 ปา้ยคณะ  
 หมวกกนัแดด 
 กิจกรรมนนัทนาการตลอดเส้นทาง 
 ดแูลเอกสารเบิกจา่ยหนว่ยงานราชการ 

สิง่ทีค่วรตดิตวัไปดว้ย 

 ยารักษาโรค 
 รองเท้าสวมใสส่บาย 
 อปุกรณ์กนัแดด 
 กล้องถ่ายรูป 

เงือ่นไขการจองทวัร ์

 โอนเงินมดัจ าลว่งหน้า 30% ก่อนเดนิทางอยา่งน้อย 30  วนั สว่นท่ีเหลือทัง้หมดช าระในวนัเดนิทาง 
 โอนเงินมดัจ าการเดนิทาง ธนาคารกรุงไทย ช่ือบญัชี นายวีรพงษ์  บญุยอ เลขท่ีบญัชี 4910084789 
 กรุณาสง่ช่ือ – นามสกลุ เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน เพ่ือท าประกนัภยัเดนิทาง 
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