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พิมพ์เมื่อ: 3 ก.ค. 2018 17:43

แพค็เกจทัวร์อดุร สกลนคร นครพนม 4 วัน 3 คืน โดยเครือ่งบิน
ต้ังแต่ 4 คน Premium Tour

 ไฮไลท์ทริป

ราคายังไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบิน ไปกลับ กรงุเทพฯ - อุดรฯ หรอื ภูมิลำเนา - อุดรฯ

ไหว้พระทำบุญ

วัดพระธาตุพนม
วัดพระธาตุเรณนูคร
วัดป่าภูก้อน
วัดพระธาตุเชิงชุม



ตื่นตากับธรรมชาติ,โบราณคดี

อุทยานภูพระบาท
พิพิธภัณฑ์อาจารย์ฝ้ันอาจาโร  
แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง 

สนุกกับการช้อป

ร้านของฝากจากอุดรฯ

พักผ่อนสบายท่ี

Centara Udon Thani
@ สกล
Fortune Hotel Group

 ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน

เดินทางต้ังแต่  4 - 5   คน 11,150.-

เดินทางต้ังแต่  6 - 7   คน 8,950.-

เดินทางต้ังแต่  8 - 9   คน 7,700.-

พักเดี่ยวเพิ่ม 3,200.-

 รายละเอียด

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ (หรอืภูมิลำเนา) - อดุรฯ - วัดป่าภูก้อน - อทุยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท



การเดินทาง ช่วงเช้า      
00:00     พบกันท่ีสนามบินดอนเมือง ช้ันผู้ โดยสารขาออก เคัาเตอร์สายการบิน...
เจ้าหน้าท่ีของบรษัิทฯ เราคอยอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

00:00      เหนิฟ้าสู่สนามบินอุดรด้วยเท่ียวบินท่ี...

00:00      เดินทางถึงสนามบินบินอุดร... ทีมงานไกด์คอยให้การต้อนรับ
 และเดินทางสู่ร้านอาหารเพื่อทานอาหารเช้า หลังอาหารเดินทางสู่ อำเภอบ้านผือ
อำเภอนายูง เพื่อชมอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท และวัดป่าภูก้อน

ช่วงบ่าย
หลังอาหารกลางวัน เดินทางกลับสู่เมืองอุดรฯ  ทานอาหารกลางวัน 
เดินทางต่อชแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง  เดินทางสู่สกลนคร เพื่อเช็คอินท่ีพัก

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ (หรอืภูมิลำเนา) - อดุรฯ - วัดป่าภูก้อน - อทุยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท



สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า
ชม อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท ต้ังอยู่บรเิวณเชิงเขาภูพาน ครอบคลุมพื้ นท่ี
3,430 ไร ่ในเขตป่าสงวนแหง่ชาติท่ีมีชื่อว่า “ป่าเขือน้ำ” บ้านติ้ ว ตำบลเมืองพาน
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธาน ีอยู่หา่งจากตัวจังหวัดระยะทางประมาณ 67 กม.
อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทเปิดบรกิารเวลา 08.00-16.30 น.
อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทแหง่นี้
ปรากฏรอ่งรอยของกิจกรรมของมนษุย์มาต้ังแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เม่ือราว
2,000 – 3,000 ปีมาแล้ว มีการพบภาพเขียนสีมากกว่า 30 แหง่
ยังพบการดัดแปลงโขดหนิและเพิงผาธรรมชาติให้กลายเป็นศาสนสถานของผู้ คนใน
วัฒนธรรมทวารวดี ลพบุร ีสืบต่อกันมาจนถึงวัฒนธรรมล้านช้าง ตามลำดับ
ซึ่งรอ่งรอยหลักฐานทางโบราณคดีเหล่านี้ แสดงให้เหน็ถึงพัฒนาการทางสังคมของ
มนษุย์ได้เป็นอย่างดี 

วัดป่าภูก้อน ต้ังอยู่ในเขตป่าสงวนแหง่ชาติป่านายูงและป่าน้ำโสม ท้องท่ีบ้านนาคำ
ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธาน ีอันเป็นรอยต่อแผ่นดิน 3 จังหวัด คือ
อุดรธาน ีเลย และหนองคาย กำเนดิข้ึนจากการดำรชิอบของพุทธบรษัิทสี่
ผู้ ตระหนักถึงคุณประโยชน์อันย่ิงใหญ่ของธรรมชาติและป่าต้นน้ำลำธาร
ซึ่งกำลังถูกทำลาย โดยในปี พ.ศ. 2527 พระเดชพระคุณหลวงปู่ฝ้ัน อาจาโร
ได้เมตตาปรากฏในทิพยนมิิต สั่งให้ไปธดุงค์ทางภาคอีสานเป็นเวลา 10 วัน
คุณปิยวรรณและคุณโอฬาร วีรวรรณ
พร้อมคณะได้เดินทางมาธดุงค์แถบจังหวัดสกลนครและอุดรธานี
เกิดความเลื่อมใสในปฏิปทาของพระป่า
จึงได้เข้าช่วยเหลือท่านพระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก สำนักสงฆ์บ้านนาคำน้อย
ในการขออนญุาตใช้พื้ นท่ีป่าสงวนแหง่ชาติจัดต้ังเป็นวัดป่านาคำน้อย
และปลูกป่าทดแทนฟื้ นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมกว่า 750 ไร่
อย่างถูกต้องตามระเบียบของกรมป่าไม้
เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมและอยู่อาศัยของพระสงฆ์ 

ช่วงบ่าย
ได้เวลาพอสมควร เดินทางกลับยังเมืองอุดรฯ เพื่อนำชมชีวิตเรยีบง่านชาวอุดรฯ
ท่ีสวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม อยู่ในเขตเทศบาลเมืองอุดรธานี
หนองประจักษ์เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ มีมาต้ังแต่ก่อนต้ังเมืองอุดรธาน ีเดิมเรยีกว่า
หนองนาเกลือ ต้ังอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวเมือง ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น
"หนองประจักษ์" เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่พลตรพีระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมผู้ ทรงก่อต้ังเมืองอุดรธานี

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ (หรอืภูมิลำเนา) - อดุรฯ - วัดป่าภูก้อน - อทุยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท



กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมผู้ ทรงก่อต้ังเมืองอุดรธานี

อาหาร มื้ อกลางวัน
ร้านอาหาร

มื้ อเย็น
อิสระตามอัธยาศัย

ท่ีพัก พัก Centara Udon Thani Hotel

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ (หรอืภูมิลำเนา) - อดุรฯ - วัดป่าภูก้อน - อทุยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท

วันท่ี 2
อดุรฯ - พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง - เข่ือนน้ำอนู -  พิพิธภัณฑ์อาจารย์ฝ้ัน อาจาโร - หนองหาน

การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังอาหารเช้า เดินทางสู่อำเภอกุมภวาปี เพื่อชมทะเบัวแดง
เวลาพอสมควรเดินทางสู่พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง  ก่อนท่ีจะทานอาหารกลางวัน

ช่วงบ่าย
หลังอาหารกลางวันเดินทางต่อยังสกลนคร โดยแวะเย่ียมชมสถานท่ีท่องเท่ียว เช่น
เขื่อนน้ำอูน พิพิธภัณฑ์อาจารย์ฝ้ัน อาจาโร  และหนองหาน

https://www.centarahotelsresorts.com/centara/cud/


สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า
แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง ต้ังอยู่ท่ีตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน
จังหวัดอุดรธาน ีหา่งจากตัวเมืองอุดรฯ ออกตามเส้นทางสู่สกลนครประมาณ 60
กิโลเมตร เป็นแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ท่ีสำคัญแหง่หนึง่ของไทย
ครอบคลุมพื้ นท่ีประมาณ 400 ไร ่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง
 เป็นพิพิธภัณฑสถานแหง่ชาติประเภทแหล่งอนสุรณ์สถาน
จัดต้ังข้ึนในแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง
อันเป็นแหล่งประวัติศาสตร์สำคัญทางภาคตะวันออกเฉียงเหนอืของประเทศไทย
และภูมิภาคเอเชียอาคเนย์
ภายในจัดแสดงหลักฐานท่ีได้จากการสำรวจขุดค้นท่ีบ้านเชียง
และแหล่งโบราณคดีใกล้เคียง
ประกอบด้วยภาชนะดินเผา เครือ่งมือ เครือ่งใช้ และโบราณวัตถุอื่นๆ อีกมากมาย
ผู้ เข้าชมจะได้รับรู้ ถึงการดำรงชีวิตของมนษุย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปกว่า
5,000 ปี

ช่วงบ่าย
เขื่อนน้ำอูน  เป็นเขื่อนดินก้ันแม่น้ำอูน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
หา่งจากตัวจังหวัดประมาณ 54 กิโลเมตร เริม่ก่อสร้างเม่ือปี พ.ศ. 2510
ตัวเขื่อนสร้างเสรจ็ พ.ศ. 2517 งานระบบส่งน้ำเสรจ็ พ.ศ. 2524 ตัวเขื่อนน้ำอูน
มีความสูง 29.50 เมตร สันเขื่อนยาว 3,000 เมตร เก็บน้ำได้ 520 ล้านลูกบาศก์เมตร
ใช้ประโยชน์เพื่อการเพาะปลูกในฤดูฝน 185,800 ไร ่ในฤดูแล้ง
63,000ไรแ่ละช่วยบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำอูน  

หนองหาน  เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื
มีความกว้างประมาณ 7 กิโลเมตร ยาว 18 กิโลเมตร พื้ นท่ีรวมท้ังสิ้ น 123
ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมเขตการปกครองเทศบาลเมืองสกลนคร กับอีก 10 ตำบล
ของอำเภอเมืองสกลนครและอำเภอโพนนาแก้ว ได้แก่
ตำบลธาตุเชิงชุม ตำบลธาตุนาเวง ตำบลเชียงเครอื ตำบลท่าแร ่ตำบลนาแก้ว
ตำบลบ้านแป้น ตำบลนาตงวัฒนา ตำบลม่วงลาย ตำบลเหล่าปอแดง
และตำบลงิ้ วด่อน

เวลาสมควรเดินทางเข้าเช็คอินท่ีพัก อิสระตามอัธยาศัย ก่อนทานอาหารเย็น

วันท่ี 2
อดุรฯ - พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง - เข่ือนน้ำอนู -  พิพิธภัณฑ์อาจารย์ฝ้ัน อาจาโร - หนองหาน



อาหาร มื้ อเช้า          
ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อกลางวัน    
ร้านอาหาร

มื้ อเย็น
อิสระตามอัธยาศัย

ท่ีพัก โรงแรมแอทสกล

วันท่ี 2
อดุรฯ - พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง - เข่ือนน้ำอนู -  พิพิธภัณฑ์อาจารย์ฝ้ัน อาจาโร - หนองหาน

วันท่ี 3
สกลนคร - พระธาตุเชิงชุม - อทุยานแห่งชาติภูพาน - พระตำหนักภูพานราชนเิวศน์
-  วัดนักบุญอันนา - นนครพนม

การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังอาหารเช้าท่ีโรงแรมท่ีพัก เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียว เช่น วัดพระธาตุเชิงชุม 
พระธาตุแจงแวง อุทยานแหง่ชาติภูพาน พระตำหนักภูพานราชนเิวศน์

ช่วงบ่าย
เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่อยังพิพิธภัณฑ์ หลวงปู่ม่ัน ภูรโิต  วัดนักบุญอันนา
ก่อนท่ีจะเข้าเช็คอินท่ีพัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ก่อนทานอาหารเย็น

สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า
วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร  เป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูน ฐานรปูสี่เหลี่ยม สูงประมาณ
24 เมตร ส่วนบนเป็นทรงบัวเหลี่ยม ไม่มีลวดลายประดับ
ยอดฉัตรทองคำเหนอืองค์พระธาตุเชิงชุมทำด้วยทองคำบรสิุทธ ิ์ มีน้ำหนัก 247 บาท
มีซุ้ มประตู   4 ด้าน  ซุ้ มยอดประตูมีลักษณะเป็นยอดปราสาท
ข้างในทึบสร้างด้วยศิลาแลง และหนิทรายแดง มีซุ้ มประตูหลอกแบบขอม ด้านทิศ
เหนอื ใต้ และตะวันตก ซุ้ มประตูทางเข้าจรงิด้านทิศตะวันออก
สร้างครอบรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าสี่พระองค์ ซึ่งหมายถึง พระกกุสันทะ
พระโกนาคม พระกัสสะปะ และพระโคดม หรอืพระศรอีารยีเมตตรัย

http://www.atsakonhotel.com/


อาหาร มื้ อเช้า          
ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อกลางวัน    
ร้านอาหาร

มื้ อเย็น
อิสระตามอัธยาศัย

ท่ีพัก โรงแรมฟอร์จูน รเิวอร์ววิ นครพนม

วันท่ี 3
สกลนคร - พระธาตุเชิงชุม - อทุยานแห่งชาติภูพาน - พระตำหนักภูพานราชนเิวศน์
-  วัดนักบุญอันนา - นนครพนม

วันท่ี 4
พระธาตุเรณนูคร - พระธาตุพนม - อดุรฯ - กรงุเทพฯ

การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังอาหารเช้า เดินทางไหว้พระท่ีพระธาตุเรณนูคร  พระธาตุนครพนม 
ทานอาหารกลางวันท่ีเมืองนครพนม

ช่วงบ่าย
หลังอาหารกลางวัน เดินทางกลับสู่จังหวัดอุดรฯ
หากมีเวลาพอแวะซื้ อของฝากก่อนท่ีจะเดินทางสู่สนามบินอุดรฯเพื่อทำการเช็คอิน
โหลดสัมภาระและเดินทางกลับยังกรงุเทพฯ หรอืภูมิลำเนาโดยสวัสดิ์ ภาพ

00:00    เหนิฟ้ากลับสู่กรงุเทพฯโดยสายการบิน...

00:00    เดินทางกลับถึงสนาบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ     

http://fortunehotelgroup.com/index.php?route=page_home


สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า
ตลาดเมืองนครพนม  อิสะเดินชม ชิม ช้อปของฝากอิสระตามอัธยาศัย

สักการะ พระธาตุเรณูนคร   พระธาตุเรณนูคร สร้างข้ึนเม่ือปี พ.ศ.2460
เป็นพระธาตุคู่เมืองของชาวเรณนูคร โดยจำลองรปูทรงมาจากพระธาตุพนมองค์เดิม
คือองค์ก่อนทีล้มในปี พ.ศ.2518 แต่มีขนาดเล็กกว่า สูง 35 เมตร กว้างด้านละ 8.37
เมตร ภายในเจดีย์บรรจุคัมภีร์พระธรรม พระพุทธรปูทองคำ พระพุทธรปูเงิน
เพชรนลิจินดา หนอ่งา 
และของมีค่าท่ีเจ้าเมืองเรณนูคร กับประชาชนนำมาบรจิาค
และได้บรรจุพระบรมสารรีกิธาตุ และพระอรหันต์ธาตุ 

สิ่งของบูชาพระธาตุ ข้าวตอก น้ำอบ ข้าวเหนยีวป้ิง ดอกไม้สีเหลือง ธปู 15 ดอก
เทียนขาว 2 เล่ม  เชื่อกันว่าผู้ ท่ีได้ไปนมัสการ
จะได้อานสิงค์ส่งผลให้มีวรรณะงดงามผุดผ่องดังแสงจันทร์ 

สักการะพระธาตุพนม   พระธาตุพนม เป็นพระธาตุประจำผู้ ท่ีเกิดวันอาทิตย์
 ประดิษฐาน ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
ผลจากการขุดค้นทางโบราณคดีลงความเหน็ว่าพระธาตุพนมสร้างข้ึนระหว่าง พ.ศ.
1200–1400 ตามตำนานกล่าวว่าผู้ สร้างคือ พระมหากัสสปะ พระอรหันต์ 500 องค์
และท้าวพระยาเมืองต่าง ๆ
ภายในองค์พระธาตุบรรจุพระอุรังคธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้
ลักษณะของสถาปัตยกรรมมีแหล่งท่ีมาท่ีเดียวกันกับปราสาทของขอม
และได้ทำการบูรณะเรือ่ยมา ในปี พ.ศ. 2485
ได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงช้ันเอกข้ึนเป็น วรมหาวิหาร

พระธาตุพนมไม่เพียงแต่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวนครพนมเท่าน้ัน
พระธาตุพนมยังเป็นท่ีเคารพของชาวไทยภาคอื่น ๆ และชาวลาวอีกด้วย
ว่ากันว่าถ้าใครได้มานมัสการพระธาตุครบ 7 คร้ัง จะถือว่าเป็น “ลูกพระธาตุ”
เป็นสิรมิงคลแก่ชีวิตและจะมีความเจรญิรุง่เรอืง
หรอืแม้แต่การได้มากราบพระธาตุพนม 1 คร้ัง ก็ถือเป็นมงคลแก่ชีวิตแล้ว
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อาหาร มื้ อเช้า          
ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อกลางวัน    
ร้านอาหาร
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ราคานี้ รวม

ค่าท่ีพัก 3 คืน พัก 2 คน / ห้อง
ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
ค่ารถตู้ วีไอพี + น้ำมัน
ค่าไกด์ ตลอดการเดินทาง
ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียว
ค่าประกันอุบัติเหตุในเงิน 1,000,000.- บาท
น้ำดื่มตลอดการเดินทาง

ราคานี้ ไม่รวม

ค่าต๋ัวเครือ่งบินไปกลับ ดอนเมือง - สนามบินอุบลราชธานี
ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7 % และภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3 %

� รูปภาพ



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี



https://www.atsiamtour.com/northeast/1015
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