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1)  อังคารที่ 16 มีนาคม 2564         กรุงเทพฯ – เลย   
 

06.00 น. สมาชิกทกุท่านพรอ้มกนัที่ หนา้คณะวศิวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ  รมิถนนองัรีดนูงัต ์
เจา้หนา้ที่ชยัทวัรค์อยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
06.30 น. ออกเดินทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศ 
บรกิารอาหารเชา้ เครื่องดื่มชา กาแฟ และผลไมต้ามฤดกูาล / สนทนาทกัทายตามประสาคนกนัเอง 
เดินทางสูจ่งัหวดัชยัภมูิ 
อาหารกลางวนัที่ รา้นมาตาคซูีน 
หลงัอาหารเดินทางตรงสูอ่  าเภอเชียงคาน  

บริษัท ชัยทัวร์ จำกัด 

โทร. 0 2212 8431    Line ID: @chaitour 

ใบอนญุาตฯ เลขท่ี 11/461 

             อังคารที่ 16 – เสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 
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ที่พกั     โรงแรมเชียงคานรเิวอรเ์มาทเ์ท่น 
อาหารค ่าที่ รา้นเฮือนหลวงพระบาง  หลงัอาหารชมบรรยากาศถนนคนเดินตามอธัยาศยั 
 

2)  พุธที่ 17 มีนาคม 2564                           เชียงคาน - หนองบัวลำภู - อุดรธานี   
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 
เดินทางสู่บา้นดีหมี ต าบลปากตม น าท่านชม สกายวอล์ค @เชียงคาน สะพานกระจกลอยฟ้า (1) แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของ
จงัหวดัเลย ตัง้อยู่บนภเูขาปากน า้เหืองบรเิวณพระใหญ่ ภคูกงิว้ ติดแม่น า้โขง สะพานกระจกใสระยะทางกว่า 100 ม. กวา้ง 2 ม. 
และสูงห่างจากแม่น า้โขงถึง 80 เมตร ทศันียภาพจากบนสกายวอลค์ท าใหส้ามารถมองเห็นทิวทัศนข์องทัง้ฝ่ังไทยและฝ่ังลาว
แบบ 360 องศา และสกัการะ พระพทุธนวมินทรมงคลลีลาทวินคราภิรกัษ์ (พระใหญ่ภูคกงิว้) พระพุทธรูปปางลีลาประทานพร 
ประดิษฐานอยู่บนเนินเขาบรเิวณปากล าน า้เหืองจรดกับแม่น า้โขง สรา้งขึน้โดยกองทัพภาคที่ 2 และประชาชน เพื่อถวายเป็น
พระราชกศุลแด่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั   และสมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชินีนาถ   เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิม 
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัครบ 6 รอบ และในมหามงคลแห่งราชพิธีราชาภิเษกครบ 50 ปี 
อาหารกลางวนัที่ ....หนองบวัล าภ ู
หลงัอาหารน าท่านชมผลงานผา้ไทยที่ออกแบบดีไซนไ์มแพช้าติใดในโลก Khwanta handicraft ศูนย์การเรียนรูข้วญัตา จาก
กลุ่มชุมชนเล็กๆกา้วเข้าสู่สินคา้โอทอปออกแบบลวดลายผืนผ้าสรา้งสรรคด์ีไซนผ์ลงานการตัดเย็บภายใต้แบรด ์Khwanta 
ผลักดันจนไดก้้าวเข้าเวทีงาน LONDON FASHION WEEK 2020 by house of ikons วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา 
จากผา้นุ่งผา้ถุงแบบไทยๆปรบัเปลี่ยนเป็นชุดสวยๆเลือกชมเลือกชอ้ปตามที่ชอบกันไดต้ามอธัยาศยั จากนั้นไปชม พิพธิภณัฑ์
หอยหิน 150 ลา้นปี และ สวนอุทยานไดโนเสาร์มีชีวิต (ไดโนปาร์ค) ภายในสวนประกอบดว้ย หุ่นไดโนเสารเ์คลื่อนไหวได้ ไข่
ไดโนเสาร ์น า้ตกเทียม สรา้งบรรยากาศใหเ้หมือนป่าดึกด าบรรพ์ คึกคักตื่นเตน้สนุกสนานกับเสียงค ารามของไดโนเสารท์ี่
เคลื่อนไหวไดท้ัง้ประเภทกินพืชและเนือ้  รวมถึงไดโนเสารท์ี่ก าลงัฟักตวัออกจากไข่เป็นตวัอ่อน เป็นตน้ สมควรแก่เวลาเดินทางสู ่
จงัหวดัอดุรธานี 
อาหารค ่าที่ โรงแรม 
ที่พกั ...โรงแรมอลัมานยนูีค  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3)  พฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564                อุดรธานี - หนองคาย    
 
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม  
เดินทางสู่อ  าเภอน า้โสมน าชม วดัป่าภูกอ้น ตั้งอยู่ใจกลางป่าอุทยานแห่งชาตินายูง–น า้โสม ชม พระปฐมรตันบูรพาจารย ์     
มหาเจดีย ์ภายในบรรจพุระบรมสารีรกิธาต ุและสกัการะพระพุทธไสยาสนโ์ลกนาถศาสดามหามนุี  แกะสลกัจากหินอ่อนสีขาว
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บริสทุธิ์ น ามาจากประเทศอิตาลี ความยาวกว่า 20 เมตร ใชเ้วลาก่อสรา้งนาน 6 ปี นอกจากนีย้ังมีงานแกะสลกัภาพที่งดงาม
วิจิตรตระการตาวดัป่าภกูอ้นแห่งนีจ้ดัเป็น 1 ใน 10 สถานท่องเที่ยวที่ครัง้หนึ่ง...ตอ้งไป   
อาหารกลางวนัที่ ครวัเจ๊นงค ์ อ. สงัคม 
หลงัอาหารเดินทางสู่บา้นปากโสม ต าบลผาตัง้น าชม วดัผาตากเสือ้ เป็นวดัที่มีทิวทศันส์วยงาม อยู่บนเขาภูพานนอ้ย มีความ
สงูจากระดับน า้ทะเลประมาณ 550 เมตร สามารถชมวิวแม่น า้โขงทัง้ฝ่ังไทยและฝ่ังลาวไดอ้ย่างชัดเจน ปัจจุบันทางวัดไดท้ า
สะพานพืน้เป็นกระจก (2) ไวใ้หท้่านที่เดินเขา้ไปเพื่อชมวิวดา้นล่าง ก็พอใหไ้ดรู้ส้ึกตื่นเตน้กันสกัหน่อย ชมทิวทศันแ์ลว้อย่าลืม
รว่มท าบุญกับทางวดัดว้ยนะคะ จากนั้นเดินทางสู่อ  าเภอศรีเชียงใหม่น าชม วดัหินหมากเป้ง เป็นวดัที่มีความร่มรื่นแต่เดิมเคย
เป็นที่ปฏิบตัิธรรมของหลวงปู่ เทสก ์เทสรงัสี เกจิอาจารยช์ื่อดังของภาคอีสาน เป็นผูร้ิเริ่มจัดตัง้ใหเ้ป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของ
ภิกษุสงฆ ์แม่ชี และผูแ้สวงบญุ หลงัจากท่านมรณภาพไดม้ีการก่อสรา้งเจดียเ์พื่อบรรจอุฐิัของท่านแวะชมและกราบไหวบ้ชูาได้
ตามอธัยาศยัก่อนชม สกายวอล์ค (3) ซึ่งเป็นแลนดม์ารค์ใหม่ของจงัหวดัหนองคายแมน้ไม่ใหญ่โตแต่ก็ดึงดดูใหผู้ค้นต่างพืน้ที่
เขา้มาชมและไดท้ าบญุกนัพอสมควร จากนัน้เดินทางสูอ่  าเภอเมืองหนองคาย 
อาหารค ่าที่ ......หนองคาย  
ที่พกั  โรงแรมอมนัตา หนองคาย 
 

 

 

4) ศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564                 หนองคาย - อุดรธานี   
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 
ขอพรสิ่งศักด์ิสิทธ ์หลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของชาวหนองคายและเพื่อนบา้นใกลเ้คียง  จากนัน้น าชม 
ศาลาแกว้กู่ อุทยานเทวาลัยแห่งความศรัทธา ชมความแปลกตาดว้ยความแปลกใจเพราะเต็มไปดว้ยรูปป้ันก่ออิฐถือปูน
มากมายทรงสงูตระหง่านใหญ่โตถูกสรา้งขึน้ดว้ยความศรทัธาและความเชื่อของ ปู่ บุญเหลือ สรุีรตัน ์หรือ ปู่ เหลือ (พ.ศ.2476 -
2539) ว่าทุกศาสนาผสมผสานกันไดโ้ดยปรารถนาให ้"อุทยานเทวาลยั" หรือ "ศาลาแกว้กู่" หรือที่ชาวหนองคายเรียกกันง่ายๆ 
ว่า "วดัแขก" เป็นสถานที่แทนภาพดินแดนแห่งการหลดุพน้จากกิเลสทัง้ปวง เลือกซือ้ของฝากที่ตลาดอินโดจีน 
อาหารกลางวนัที่ รา้นครวัวาสนา ค าชะโนด 
ตามรอยละครและภาพยนตรด์งัเรื่องนาคีชม ป่าค าชะโนด สถานที่ท่องเที่ยวศกัด์ิสิทธต์ัง้อยู่ในอ าเภอบา้นดงุ ดว้ยการเล่าขาน
ต านานลีล้ับอันโด่งดังที่เชื่อกันว่าเป็นดินแดนของพญานาค พญานาคราชปู่ ศรีสุทโธและองค์แม่ศรีปทุมมานาคราชเทวี 
ปกครองรกัษาผืนป่าลอยน า้และความเชื่อเก่ียวกับเมืองบาดาล ชาวจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกลเ้คียงจึงเชื่อว่าเป็นพืน้ที่
ศกัด์ิสิทธิ์     จึงมกัขอพรใหพ้ญานาคราชปู่ ศรีสทุโธคุม้ครอง จากนัน้เลือกซือ้เลือกหาผา้พืน้เมืองทอมือที่ ตลาดบา้นนาข่า       
อาหารค ่าที่... อดุรธานี  
ที่พกั ...โรงแรมอลัมานยนูีค 
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5) เสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564                      อุดรธานี - กรุงเทพฯ 

  

อาหารเชา้ที่โรงแรม 
สกัการะศาลเจา้ปู่  - ย่า และเลอืกซือ้ของฝากที่วีทีแหนมเนือง  
อาหารกลางวนัที่ รา้นไก่ย่างแม่ผ่องศรี อ.บา้นไผ ่
แวะซือ้ขนมของฝากที่รา้นภทัรา เดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ  
เย็นบรกิารอาหารกลอ่ง 
20.00 น. ถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวสัดิภาพ รถจอดที่ หนา้คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ  รมิถนนพญาไท 
หมายเหต ุ    ก าหนดการนีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามเหตกุารณแ์ละความเหมาะสม    
 

อัตราค่าบริการ  

ผูใ้หญ่     ท่านละ    16,800.-    บาท 

พกัเดี่ยว  เพิ่ม           3,300.-    บาท     **** สมาชิก 18 – 19 ทา่น / 1 บสั *** 
 

อัตรานี้รวม  

1. รถโคช้ปรบัอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ   2. ที่พกัตามรายการพกัหอ้งละ 2 ท่าน 
 3. อาหารจดัเลีย้ง พรอ้มอาหารว่าง เครื่องดื่มและผลไม ้  4. ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
 5. ทนุประกนัอบุตัิเหต ุในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (วงเงินค่ารกัษาพยาบาลเนื่องจากอบุตัิเหตทุ่านละ  500,000 บาท) 

6. มคัคเุทศกแ์ละทีมงานที่เขม้แข็งจากชยัทวัร ์  

อัตรานี้ไม่รวม  

1. ค่าอาหารและเครื่องด่ืมนอกเหนือจากรายการ  2. ค่าใชจ้่ายสว่นตวั  เช่น  ค่าโทรศพัท ์, ค่ามินิบาร ์, ค่าซกัรีด 
 

สิ่งอำนวยความสะดวกในรถ แอลกอฮอลส์เปรย ์, หนา้กากอนามยั , ท าความสะอาดพาหนะตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 

 

เงื่อนไขการจอง  โปรดสอบถามกบัเจา้หนา้ที่ 
 
 
 

       
 
 
 

 
 

         ติดต่อ  :  065 635 1997 , 080 571 5551   
            Line ID : @chaitour  /  E-mail : domestic@chaitour.co.th 

                                                                                                                                                                                                                                                            จนัทร ์– ศกุร ์ เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 

www.chaitour.co.th 

mailto:domestic@chaitour.co.th

