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1)  วันแรกของการเดนิทาง                        กรุงเทพฯ – เลย   
 

06.30 น. สมาชิกทกุท่านพรอ้มกนัท่ี หนา้คณะวศิวกรรมศาสตร์ จฬุาฯ  ริมถนนองัรีดนูงัต ์
เจา้หนา้ท่ีชยัทวัรค์อยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
07.00 น. ออกเดินทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศพรอ้มหอ้งสขุภณัฑ ์
บริการอาหารเชา้ เครื่องดื่มชา กาแฟ และผลไมต้ามฤดกูาล / สนทนาทกัทายตามประสาคนกนัเอง 
เดินทางสูอ่  าเภอบา้นไผ่  
อาหารกลางวนัท่ี .....อ.บา้นไผ ่
หลงัอาหารเดินทางตรงสูอ่  าเภอเชียงคาน  

บริษัท ชัยทัวร์ จ ากัด 
โทร. 0 2212 8431    Line ID: @chaitour 

ใบอนญุาตฯ เลขท่ี 11/461 



สุดว๊าว 3 เมือง 3 สะพาน ลอยกระทงริมโขง   2 

 

ท่ีพกั     โรงแรมเลยพาเลซ 
อาหารค ่าท่ี.....เลย 
 

2)  วันที่สองของการเดินทาง                            เชียงคาน - หนองบัวล าภู - อุดรธานี   
 

อาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
เดินทางสูบ่า้นดีหมี ต  าบลปากตม น าท่านชม สกายวอลค์ @เชยีงคาน สะพานกระจกลอยฟ้า (1) แหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ของ
จงัหวดัเลย ตัง้อยู่บนภเูขาปากน า้เหืองบริเวณพระใหญ่ ภคูกงิว้ ติดแมน่ า้โขง สะพานกระจกใสระยะทางกวา่ 100 ม. กวา้ง 2 ม. 
และสงูห่างจากแม่น า้โขงถึง 80 เมตร ทศันียภาพจากบนสกายวอลค์ท าใหส้ามารถมองเห็นทิวทศันข์องทัง้ฝ่ังไทยและฝ่ังลาว
แบบ 360 องศา และสกัการะ พระพทุธนวมินทรมงคลลีลาทวนิคราภิรกัษ์ (พระใหญ่ภูคกงิว้) พระพุทธรูปปางลีลาประทานพร 
ประดิษฐานอยู่บนเนินเขาบริเวณปากล าน า้เหืองจรดกับแม่น า้โขง สรา้งขึน้โดยกองทพัภาคท่ี 2 และประชาชน เพ่ือถวายเป็น
พระราชกศุลแดพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั   และสมเดจ็พระนางเจา้พระบรมราชินีนาถ   เน่ืองในวโรกาสมหามงคลเฉลิม 
พระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัครบ 6 รอบ และในมหามงคลแห่งราชพิธีราชาภิเษกครบ 50 ปี 
อาหารกลางวนัท่ี ....เชียงคาน 
หลงัอาหารเดินทางสูจ่งัหวดัหนองบวัล าภ ูน าชม พพิธิภณัฑห์อยหนิ 150 ลา้นปี และ สวนอทุยานไดโนเสาร์มชีวีติ (ไดโนปาร์ค) 
ภายในสวนประกอบดว้ย หุ่นไดโนเสารเ์คลื่อนไหวได ้ไข่ไดโนเสาร ์น า้ตกเทียม สรา้งบรรยากาศใหเ้หมือนป่าดกึด าบรรพ์ คกึคกั
ตื่นเตน้สนุกสนานกับเสียงค ารามของไดโนเสารท่ี์เคลื่อนไหวไดท้ั้งประเภทกินพืชและเนือ้   รวมถึงไดโนเสารท่ี์ก าลังฟักตัว      
ออกจากไข่เป็นตวัออ่น เป็นตน้ สมควรแก่เวลาเดินทางสู ่จงัหวดัอดุรธานี 
อาหารค ่าท่ี .....อดุรธานี 
ท่ีพกั ...โรงแรมอลัมานยนีูค  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3)  วันที่สามของการเดินทาง                                   อุดรธานี - หนองคาย    
 
 

อาหารเชา้ท่ีโรงแรม  
เดินทางสู่อ  าเภอน า้โสมน าชม วดัป่าภูกอ้น ตัง้อยู่ใจกลางป่าอุทยานแห่งชาตินายูง–น า้โสม ชม พระปฐมรัตนบูรพาจารย ์     
มหาเจดีย ์ภายในบรรจพุระบรมสารีริกธาต ุและสกัการะพระพทุธไสยาสนโ์ลกนาถศาสดามหามนีุ  แกะสลกัจากหินอ่อนสีขาว
บริสทุธ์ิ น ามาจากประเทศอิตาลี ความยาวกว่า 20 เมตร ใชเ้วลาก่อสรา้งนาน 6 ปี นอกจากนีย้งัมีงานแกะสลกัภาพท่ีงดงาม
วิจิตรตระการตาวดัป่าภกูอ้นแห่งนีจ้ดัเป็น 1 ใน 10 สถานท่องเท่ียวท่ีครัง้หนึ่ง...ตอ้งไป   
อาหารกลางวนัท่ี .....อ.บา้นผือ 
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หลงัอาหารเดินทางสู่บา้นปากโสม ต าบลผาตัง้น าชม วดัผาตากเสือ้ เป็นวดัท่ีมีทิวทศันส์วยงาม อยู่บนเขาภูพานนอ้ย มีความ
สงูจากระดบัน า้ทะเลประมาณ 550 เมตร สามารถชมวิวแม่น า้โขงทัง้ฝ่ังไทยและฝ่ังลาวไดอ้ย่างชดัเจน ปัจจุบนัทางวดัไดท้  า
สะพานพืน้เป็นกระจก (2) ไวใ้หท้่านท่ีเดินเขา้ไปเพ่ือชมวิวดา้นล่าง ก็พอใหไ้ดรู้ส้กึตื่นเตน้กนัสกัหน่อย ชมทิวทศันแ์ลว้อย่าลืม
ร่วมท าบุญกบัทางวดัดว้ยนะคะ จากนัน้เดินทางสู่อ  าเภอศรีเชียงใหม่น าชม วดัหินหมากเป้ง เป็นวดัท่ีมีความร่มรื่นแต่เดิมเคย
เป็นท่ีปฏิบตัิธรรมของหลวงปู่ เทสก ์เทสรงัสี เกจิอาจารยช่ื์อดงัของภาคอีสาน เป็นผูร้ิเริ่มจดัตัง้ใหเ้ป็นสถานท่ีปฏิบัติธรรมของ
ภิกษุสงฆ ์แมชี่ และผูแ้สวงบญุ หลงัจากท่านมรณภาพไดม้ีการก่อสรา้งเจดียเ์พ่ือบรรจุอฐัของท่านแวะชมและกราบไหวบู้ชาได้
ตามอธัยาศยัก่อนชม สกายวอล์ค (3) ซึ่งเป็นแลนดม์ารค์ใหม่ของจงัหวดัหนองคายแมน้ไม่ใหญ่โตแต่ก็ดึงดดูใหผู้ค้นต่างพืน้ท่ี
เขา้มาชมและไดท้ าบญุกนัพอสมควร จากนัน้เดินทางสูอ่  าเภอเมืองหนองคาย 

อาหารค ่าท่ี ......หนองคาย หลงัอาหารรว่มลอยกระทงริมแมน่ า้โขง อธิษฐานขอพรพระแมค่งคาสิ่งดีเขา้มารา้ยใหจ้ากไป 

ท่ีพกั  โรงแรมอมนัตา หนองคาย 
 

 

 

4) วันที่สี่ของการเดินทาง                          หนองคาย - อุดรธานี   
 

อาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
ขอพรสิ่งศกัดิ์สิทธ ์หลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปซึ่งเป็นท่ีเคารพบูชาของชาวหนองคายและเพ่ือนบา้นใกลเ้คียง  จากนัน้น าชม 
ศาลาแกว้กู่ อุทยานเทวาลัยแห่งความศรัทธา ชมความแปลกตาดว้ยความแปลกใจเพราะเต็มไปดว้ยรูปป้ันก่ออิฐถือปูน
มากมายทรงสงูตระหง่านใหญ่โตถูกสรา้งขึน้ดว้ยความศรทัธาและความเช่ือของ ปู่ บุญเหลือ สรุีรตัน ์หรือ ปู่ เหลือ (พ.ศ.2476-
2539) ว่าทุกศาสนาผสมผสานกนัไดโ้ดยปรารถนาให ้"อทุยานเทวาลยั" หรือ "ศาลาแกว้กู่" หรือท่ีชาวหนองคายเรียกกนัง่ายๆ  
วา่ "วดัแขก" เป็นสถานท่ีแทนภาพดินแดนแห่งการหลดุพน้จากกิเลสทัง้ปวง เลือกซือ้ของฝากท่ีตลาดอินโดจีน 

อาหารกลางวนัท่ี ...หนองคาย 

ตามรอยละครและภาพยนตรด์งัเรื่องนาคีชม ป่าค าชะโนด สถานท่ีท่องเท่ียวศกัดิ์สิทธต์ัง้อยู่ในอ าเภอบา้นดงุ ดว้ยการเล่าขาน
ต านานลีล้ับอันโด่งดังท่ีเช่ือกันว่าเป็นดินแดนของพญานาค พญานาคราชปู่ ศรีสุทโธและองคแ์ม่ศรีปทุมมานาคราชเทวี 
ปกครองรกัษาผืนป่าลอยน า้และความเช่ือเก่ียวกับเมืองบาดาล ชาวจังหวดัอุดรธานีและจังหวดัใกลเ้คียงจึงเช่ือว่าเป็นพืน้ท่ี
ศกัดิส์ิทธ์ิ     จงึมกัขอพรใหพ้ญานาคราชปู่ ศรีสทุโธคุม้ครอง จากนัน้เลือกซือ้เลือกหาผา้พืน้เมืองทอมือท่ี ตลาดบา้นนาข่า       

อาหารค ่าท่ี...Dos Espresso อดุรธานี  

ท่ีพกั โรงแรมประจกัษต์รา ดีไซน ์
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5) วันที่ห้าของการเดินทาง                      อุดรธานี - กรุงเทพฯ 

  
 

อาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
น าท่านเลือกซือ้ของฝากท่ีวีทีแหนมเนือง และรา้นขนมบา้นภทัรา  
อาหารกลางวนัท่ี .... บา้นไผ ่
หลงัอาหารเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ  
19.00 น. ถงึ กรุงเทพมหานคร โดยสวสัดิภาพ รถจอดท่ี หนา้คณะครุศาสตร์ จฬุาฯ  ริมถนนพญาไท 
หมายเหต ุ    ก าหนดการนีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามเหตกุารณแ์ละความเหมาะสม    
 

อัตราค่าบริการ  

ผูใ้หญ่     ท่านละ    15,800.-    บาท 

พกัเดี่ยว  เพิ่ม           2,800.-    บาท     **** สมาชิก 18-24 ท่าน / 1 บสั *** 
 

อัตรานี้รวม 1. รถโคช้ปรบัอากาศ ท่องเท่ียวตามรายการ 
  2. ท่ีพกัตามรายการพกัหอ้งละ 2 ท่าน 
   3. อาหารจดัเลีย้ง พรอ้มอาหารวา่ง เครื่องดื่มและผลไม ้
   4. คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ 
   5. ทนุประกนัอบุตัิเหต ุในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
        -  วงเงินคา่รกัษาพยาบาลเน่ืองจากอบุตัิเหตทุ่านละ  500,000  บาท  
   6. มคัคเุทศกแ์ละทีมงานท่ีเขม้แข็งจากชยัทวัร ์  
 

อัตรานี้ไม่รวม 1. คา่อาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ  
   2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั  เช่น  คา่โทรศพัท ์, คา่มินิบาร ์, คา่ซกัรีด 
 

สิ่งอ านวยความสะดวกในรถ แอลกอฮอลส์เปรย ์, หนา้กากอนามยั , ท าความสะอาดพาหนะตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
 

 

เงื่อนไขการจอง        ยืนยนัการเดินทางพรอ้มช าระคา่บริการโดยโอนเขา้บญัชี 
บริษัท ชัยทัวร์ 1984 จ ากัด 

ธ.กรุงเทพ สาขา สาธุประดษิฐ์ บ/ช ออมทรพัย ์ เลขท่ี 171-429-914-4 
เม่ือโอนแลว้กรุณา สง่ใบ Pay In ผา่นทาง Line @chaitour  /  โทรสาร. 02 211 0119 

 
 

 
 

                         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

