
 

 

ทวัรค์ ำชะโนด 4วนั 2คนื 
>>>โปรแกรมทอ่งเทีย่ว หนองคำย – อดุรธำน<ี<< 

จ.อดุร – วดัผำตำกเสือ้– วดัโพธิช์ยั – ตลำดทำ่เสด็จ – 

 ค ำชะโนด – วดัสริสิทุโธ 

เชยีงใหม-่อดุรธำน-ีหนองคำย 

ออกเดนิทำง 8 ทำ่นขึน้ไป โดยรถตูพ้รอ้มคนขบัมอือำชพี 
 

วนัที ่1 :  เชยีงใหม–่ อดุรธำน ี                                              (-/-/-) 

 

19.00-20.00น.  พรอ้มกนัทีจ่ดุนัดหมายเพือ่เดนิทางไปยังจังหวดัหนองคาย 

(เวลาเดนิทางประมาณ10-12ชม.) 

 

วนัที ่2 : อดุรธำน ี-พพิธิภณัฑเ์มอืงอดุรธำน ี–ศนูยว์ฒันธรรมไทยจนี ศำลปู่ ยำ่ – หนองคำย  

 

06.00-07.30 น. เดนิทางถงึ จ.อุดร แวะท าธรุะสว่นตวัทีปั่้มน ้ามนั  

อสิระอำหำรเชำ้ ตำมอธัยำศยั รำ้นอำหำร 

08.30 น. เทีย่วชม พพิธิภณัฑเ์มอืงอดุรธำน ีมลีกัษณะสถาปัตยกรรมคลาสสกิมาประยุกตเ์ขา้กบั

แบบไทย กอ่อฐิถอืปนู หลงัคาทรงปัน้หยา หนา้ตา่งโคง้ มมีุขยืน่ออกมาดา้นหนา้ซุม้ประต ู

ถอืเป็นอาคารเกา่แกข่องเมอืงอุดรธานีทีม่กีารปรับปรุงมาตอ่เนือ่ง ในปี พ.ศ.2557 

เทศบาลนครอดุรธานี ไดด้ าเนนิโครงการปรับปรุงพพิธิภณัฑเ์มือง 

อดุรธำน ีเพือ่บรูณะและพฒันำอำคำรเพือ่ใชเ้ป็นแหลง่เรยีนรูแ้หง่ใหม ่ศนูย์

วฒันธรรมไทยจนี ศำลปู่ ยำ่  

สถานทีต่กแตง่โดยจ าลองบรรยากาศแบบจนี เหมอืนยกเมอืงจนีมาไวใ้จ กลางอุดร 

โดยสรา้งขึน้เพือ่เชดิชอูงคเ์จา้ปู่ เจา้ย่า ทีเ่ป็นทีเ่คารพและศรัทธาของชาวอุดรธาน ี

12.00-13.30 น.  อสิระอำหำรเทีย่งที ่รำ้น วที ีแหนมเนอืง คอมมนูติ ี ้

13.30-16.00 น. เดนิทางไปยัง จ.หนองคาย ระหวา่งทาง พาคณะแวะ ตลำดนำขำ่อดุร 

16.00 น.  ถงึโรงแรมทีพ่ัก จ.หนองคาย ใหท้า่นไดพ้ักผอ่นอย่างอสิระที ่โรงแรม หนองคำย 



 

อสิระอำหำรเย็น ตำมอธัยำศยั 

 

วนัที ่3 : ไหวพ้ระ ขอพร ที ่วงัค ำชะโนด – วดัผำตำกเสือ้     (B/-/-) 

07.00 น.  คณะรับประทานอาหารเชา้ ที ่โรงแรม (มือ้ที1่) ทีห่อ้งอาหาร 

08.00 น.  คณะพรอ้มเดนิทางไปยัง วังพญานาค ( เดนิทาง 1-1.30 ชม.) 

09.30น. เดนิทางถงึ วดัค ำชะโนด อุดรธาน ีเชือ่กนัว่าวดัแห่งนี้เป็นประตเูชือ่ม ระหว่างวังพญานาค 

กบัโลกมนุษยเ์ป็นสถานทีศ่กัด ิส์ทิธิท์ีช่าวบา้นหคึวามศรัทธาภายใตบ้่อน ้าศกัด ิส์ทิธิล์อืกนั

ว่ามเีจา้พญานาคเชือ่ว่าศรสีทุโธเป็นผูค้รองเมอืง 

       
11.30 น.  อสิระอำหำรกลำงวนั ตำมอธัยำศยั 

13.00-15.30 น. เดนิทางจาก ไปยัง วดัผำตำกเสือ้ ( 2-2.30 ชม.) เพือ่เทีย่วชม สกายวอลค์ 

วัดผาตากเสือ้ จุดชมววิพืน้กระจกใส อันซนีหนึง่เดยีวในประเทศไทย  

 

16.30-17.30 น. เดนิทางกลบัเขา้สู ่โรงแรม หนองคาย / อสิระอำหำรเย็น  

 

วนัที ่4  :เดนิทำงกลบัเชยีงใหม ่- หลวงพอ่พระใส วดัโพธิช์ยั จ.หนองคำย   (B/-/-) 

07.00 น. คณะรับประทานอาหารเชา้ ที ่โรงแรม (มือ้ที ่2) ทีห่อ้งอาหาร 

09.00 น. มาพรอ้มกนัที ่Lobby ของโรงแรมเพือ่ Check out 

แวะกราบไหว ้ หลวงพอ่พระใส วดัโพธิช์ยั จ.หนองคำย เป็นพระพุทธรูปส าคญัคูเ่มอืง 

ประดษิฐานอยู่ทีว่ัดโพธิช์ยั ซ ึง่มฐีานะเป็นวัดอารามหลวง 

12.00 น. อสิระอำหำรกลำงวนั ที ่รำ้นภเูรอืโภชนำ ตำมอธัอำศยั 

  หลงัรับประทานอาหารเทีย่งเดนิทางกลบัเชยีงใหม่  

  ระหวำ่งทำง อสิระอำหำรเย็นตำมอธัอำศยั 

03.00 น. ถงึเชยีงใหมโ่ดยสวสัดภีำพและประทบัใจ 

 

***โปรแกรมทวัรอ์ำจมกีำรเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสมของเวลำ*** 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 



 

อตัรำคำ่บรกิำรทวัรส์ ำหรบั **ไมร่วมภำษ*ี* 
รำคำ/ทำ่น    8 ทำ่น/1ตู ้   15-18ทำ่น/2ตู ้   22-27/3ตู ้

โรงแรม พนัลำ้น บตูคิ รสีอรท์ หนองคำย 2คนื (2ทำ่น/หอ้ง) 

ผูใ้หญ ่ 4,850.- 4,650.- 4,550.- 

เด็ก 4-10ขวบ **ไมเ่สรมิเตยีง** 3,500.- 3,500.- 3,500.- 

** ฟร ีเด็ก 1-3 ขวบ ** 

 

อตัรำคำ่บรกิำรรวม   

- ใชร้ถ ตู ้ตามระบุ พรอ้มพนักงานขบั  

- ทีพ่ัก 2 คนื พักหอ้งละ 2 ทา่น  

- คา่เขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ตามระบุในโปรแกรม 

- คา่อาหารตามรายการทีร่ะบ ุ

- น ้าดืม่ + ผา้เย็น + ขนม + แจกระหว่างการเดนิทาง 

- คา่ประกนักรเดนิทาง วงเงนิ 100,000 บาท คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม ์

 

คำ่ทวัรไ์มร่วม 

- ทปิไกด ์ทปิพนักงานขบัรถ 

- มัคคเุทศก ์ดแูลคณะ ฝ่ังไทย 1 ทา่น  

- คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิมนิบิาร ์คา่ซกัรดี รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือจากรายการ 

- คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 

- คา่กจิกรรมตา่ง ๆ นอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ 

 

หมำยเหต ุ

- ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็น

ส าคญั                                                                                                                                                                                                                     

- ทางบรษัิทฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการไม่ทาน

อาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้่ายทกุอย่าง ทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้่ายกอ่นออกเดนิทางแลว้                                                                                                               

- ทางบรษัิทฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบัตเิหตทุีเ่กดิจากความ

ประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง                                                                                                                                                                                                       

- เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ถอืว่าทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงทีไ่ดร้ะบุไว ้

แลว้ทัง้หมด 

 

 

 

 

 

 


