
02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.
Line ID: @atsiamtourLine ID: @atsiamtour
พิมพ์เมื่อ: 11 ก.ย. 2020 15:26

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

 ไฮไลท์ทริป

ราคายังไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบิน ไปกลับ ดอนเมือง - อุดรฯ หรอื ภูมิลำเนา - อุดรฯ.....อิสระอาหารกลางวัน
และอาหารเย็น ทางไกด์ จะแนะนำร้านอรอ่ยๆ ให้ลูกค้าเลือกทานเอง

ไหว้พระทำบุญ

วัดพระธาตุพนม
วัดพระธาตุเรณนูคร
วัดป่าภูก้อน
วัดพระธาตุเชิงชุม



 ตื่นตากับธรรมชาติ,โบราณคดี

อุทยานภูพระบาท
แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง 

 สนุกกับการช้อป

ร้านของฝากจากอุดรฯ

 ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน

เดินทาง  4 - 5   คน 9,400

เดินทาง 6 - 7   คน 7,700

เดินทาง  8 - 9   คน 6,500

พักเดี่ยวเพิ่ม 2,800

 รายละเอียด

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

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Udon+Thani,+Mueang+Udon+Thani+District,+Udon
+Thani/Phu+Phra+Bat+Historical+Park,+Mueang+Phan,+Ban+Phue+District,+Udon+Thani
/@17.5639737,102.4518097,11z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x31237641e815
72a3:0x5ba46d1afe6c1f17!2m2!1d102.8158924!2d17.3646969!1m5!1m1!1s0x31240be603
562329:0x7ad9cb3068b5f38d!2m2!1d102.3578368!2d17.7307509!3e0?hl=en

https://www.google.co.th/maps/dir/Udon+Thani,+Mueang+Udon+Thani+District,+Udon+Thani/Phu+Phra+Bat+Historical+Park,+Mueang+Phan,+Ban+Phue+District,+Udon+Thani/@17.5639737,102.4518097,11z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x31237641e81572a3:0x5ba46d1afe6c1f17!2m2!1d102.8158924!2d17.3646969!1m5!1m1!1s0x31240be603562329:0x7ad9cb3068b5f38d!2m2!1d102.3578368!2d17.7307509!3e0?hl=en


หมายเหตุ รายการเดินทางเป็นเพียงแนวทางให้ลูกค้าได้เหน็ภาพว่าเดินทางไปทางใหนบ้าง
ซึ่งหากลูกค้าต้องการเดินทาง
หรอืไม่เดินทางสถานท่ีใดบ้างแจ้งเรามาเพื่อจะได้ปรับเปลี่ยน ก่อนการตกลงใช้บรกิาร

กำหนดการ
08:30   พบกัน ณ สนามบินดอนเมือง ช้ันผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย ทำการเช็คอนิและโหลดกระเป๋าสัมภาระ

10:35    เหินฟ้าสู่สนามบินอดุร ืเทีย่วบินที ่FD...

11:50    เดนิทางถึงสนามบินบินอดุร  ทมีงานไกด์คอยให้การต้อนรับเดนิทางสู่ร้านอาหารเพ่ือทานอาหารกลางวัน

13:30 - 17:30  หลังอาหารเดนิทางสู่ อำเภอบ้านผือ อำเภอนายูง เพ่ือชมอทุยานประวัตศิาสตร์ภูพระบาท และวัดป่าภูก้อน

สถานท่ีท่องเ
ท่ียว อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท ต้ังอยู่บรเิวณเชิงเขาภูพาน ครอบคลุมพ้ืนที ่3,430 ไร ่ในเขตป่าสงวนแห่งชาตทิ ีม่ช่ืีอวา่ ป่าเขือน้ำ บ้านติ้ว

ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอดุรธานี อยู่ห่างจากตัวจังหวัดระยะทางประมาณ 67 กม. 

วัดป่าภูก้อน   อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาตป่ิานายูงและป่าน้ำโสม ท้องทีบ้่านนาคำ ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอดุรธานี 

ได้เวลาพอสมควร เดนิทางกลับยังเมืองอดุรฯ เพ่ือเช็คอนิทีพั่ก ก่อนทานอาหารเย็น 

อาหาร
กลางวัน   อสิระ ลูกค้าจ่ายเอง

เย็น         อสิระ ลูกค้าจ่ายเอง

ท่ีพัก Centara Udon Thani Hotel หรือเทียบเท่า 

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

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

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Udon+Thani,+Mueang+Udon+Thani+District,+Udon
+Thani/Sakon+Nakhon/@17.3666841,102.9159639,9z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1
m1!1s0x31237641e81572a3:0x5ba46d1afe6c1f17!2m2!1d102.8158924!2d17.3646969!1m5
!1m1!1s0x313ca35946f7da63:0x9377548ef8f91dd3!2m2!1d104.1348365!2d17.1545995!3e
0?hl=en

https://www.google.co.th/maps/dir/Udon+Thani,+Mueang+Udon+Thani+District,+Udon+Thani/Sakon+Nakhon/@17.3666841,102.9159639,9z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x31237641e81572a3:0x5ba46d1afe6c1f17!2m2!1d102.8158924!2d17.3646969!1m5!1m1!1s0x313ca35946f7da63:0x9377548ef8f91dd3!2m2!1d104.1348365!2d17.1545995!3e0?hl=en


กำหนดการ
07:00   อาหารเช้าทีห้่องอาหารรสีอร์ท

08:30 -    หลังอาหารเช้า เดนิทางสู่อำเภอกุมภวาปี เพ่ือชมทะเบัวแดง เวลาพอสมควรเดนิทางสู่พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง 

13:30 - 17:30    เดนิทางตอ่ยังสกลนคร โดยแวะเย่ียมชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว เช่น เข่ือนน้ำอนู พิพิธภัณฑ์อาจารย์ฝ้ัน อาจาโร  และหนองหาน

สถานท่ีท่องเ
ท่ียว แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง   เป็นแหล่งโบราณคดสีมัยก่อนประวัตศิาสตร์ทีส่ำคัญแห่งหน่ึงของไทย ครอบคลุมพ้ืนทีป่ระมาณ 400 ไร ่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง  เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตปิระเภทแหล่งอนุสรณ์สถาน

ภายในจัดแสดงหลักฐานทีไ่ด้จากการสำรวจขุดค้นทีบ้่านเชียง และแหล่งโบราณคดใีกล้เคยีง

เข่ือนน้ำอูน  เป็นเข่ือนดนิก้ันแมน้่ำอนู อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 54 กิโลเมตร ตัวเข่ือนน้ำอนู มคีวามสูง 29.50 เมตร

สันเข่ือนยาว 3,000 เมตร เก็บน้ำได้ 520 ล้านลูกบาศก์เมตร 

หนองหาน  เป็นแหล่งน้ำธรรมชาตทิ ีใ่หญท่ ีสุ่ดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มคีวามกว้างประมาณ 7 กิโลเมตร ยาว 18 กิโลเมตร พ้ืนทีร่วมท้ังส้ิน 123

ตารางกิโลเมตร

เวลาสมควรเดนิทางเข้าเช็คอนิทีพั่ก อสิระตามอัธยาศัย ก่อนทานอาหารเย็น

อาหาร
เช้า            ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน      อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง
เย็น             อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง

ท่ีพัก โรงแรมแอทสกล หรือเทียบเท่า 

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

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



แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Sakon+Nakhon/Phu+Phan+Ratchaniwet+Palace,+H
uai+Yang,+Mueang+Sakon+Nakhon+District,+Sakon+Nakhon/Nakhon+Phanom/@17.255
699,104.1180697,10z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x313ca35946f7da63:0x93
77548ef8f91dd3!2m2!1d104.1348365!2d17.1545995!1m5!1m1!1s0x313cec66b538fa39:0x4
3a37fbc25b0fd6e!2m2!1d104.0232864!2d17.1247365!1m5!1m1!1s0x313b8b9ecb5fa6bf:0x
d43611e2fb698334!2m2!1d104.7695508!2d17.392039!3e0?hl=en

กำหนดการ
07:00   อาหารเช้าทีห้่องอาหารรสีอร์ท

08:30   เดนิทางชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว เช่น วัดพระธาตเุชิงชุม  พระธาตแุจงแวง อทุยานแห่งชาตภูิพาน พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์

13:30    เดนิทางชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตอ่ยังพิพิธภัณฑ์ หลวงปู่มัน่ ภูรโิต  วัดนักบุญอันนา ก่อนทีจ่ะเข้าเช็คอนิทีพั่ก อสิระพักผ่อนตามอัธยาศัย

ก่อนทานอาหารเย็น

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

https://www.google.co.th/maps/dir/Sakon+Nakhon/Phu+Phan+Ratchaniwet+Palace,+Huai+Yang,+Mueang+Sakon+Nakhon+District,+Sakon+Nakhon/Nakhon+Phanom/@17.255699,104.1180697,10z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x313ca35946f7da63:0x9377548ef8f91dd3!2m2!1d104.1348365!2d17.1545995!1m5!1m1!1s0x313cec66b538fa39:0x43a37fbc25b0fd6e!2m2!1d104.0232864!2d17.1247365!1m5!1m1!1s0x313b8b9ecb5fa6bf:0xd43611e2fb698334!2m2!1d104.7695508!2d17.392039!3e0?hl=en


ข้อมูลท่องเท่ี
ยว วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร  เป็นเจดย์ีก่ออฐิถือปูน ฐานรปูส่ีเหล่ียม สูงประมาณ 24 เมตร ส่วนบนเป็นทรงบัวเหล่ียม ไมม่ลีวดลายประดับ

ยอดฉัตรทองคำเหนือองค์พระธาตเุชิงชุมทำด้วยทองคำบรสุิทธ์ิมน้ีำหนัก 247 บาท สร้างครอบรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าส่ีพระองค์ ซ่ึงหมายถึง

พระกกุสันทะ พระโกนาคม พระกัสสะปะ และพระโคดม หรือพระศรอีารยีเมตตรัย

พระธาตุแจงแวง เป็นพระธาตสุร้างด้วยหินทราย มลัีกษณะปรางค์แบบขอมทีส่่วนใหญส่ร้วบรางกันในสมัยน้ัน ส่วนฐานก่อด้วยศลิาแลงขนาดใหญ่

องค์เจดย์ีรปูทรงส่ีเหล่ียมมซุ้ีมประตแูตล่ะด้าน ภายใต้ซุ้มข้างบนสลักรปูนารายณ์บรรทมสินธ์ุ ประดับด้วยกนกด้านขด

อุทยานแห่งชาติภูพาน เป็นป่าทีอ่ดุมสมบูรณ์และมธีรรมชาตทิ ีส่วยงาม เช่น น้ำตก ถ้ำ หน้าผาทวิทัศน์ตามธรรมชาติ

ในอดตีได้ช่ือวา่เป็นปัญหาทางด้านการเมือง และในสมัยสงครามโลกคร้ังที ่2 ก็ยังเป็นแหล่งสะสมอาวธุยุทธภัณฑ์ทีใ่ช้สำหรับตอ่ต้านทหารกองทัพญีปุ่่น

พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ สร้างข้ึนในบรเิวณเทือกเขาภูพาน ใน พ.ศ. ๒๕๑๘

โดยพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้ทรงเลือกพ้ืนทีส่ร้างพระตำหนักด้วยพระองค์เอง ทรงใช้แผนทีท่างอากาศและการเสดจ็สำรวจเส้นทางบรเิวณ ป่าเขา

น้ำตก เป็นปัจจัยในการกำหนดเขตพ้ืนทีก่่อสร้างพระตำหนักและบรเิวณพระตำหนักซ่ึงประกอบด้วยเขตพระราชฐานช้ันในและเขตพระราชฐานช้ันนอก

พิพิธภัณฑ์ หลวงปู่ม่ัน ภูร ิโต ต้ังอยู่ในวัดป่าสุทธาวาส  ตรงข้ามศนูย์ราชการจังหวัด พิพิธภัณฑ์มลัีกษณะการก่อสร้างแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหมป่ระยุกต์

สร้างด้วยกระเบ้ืองดนิเผา ภายในพิพิธภัณฑ์มรีปูหล่อเหมือนองค์ของพระอาจารย์มัน่ ในทา่น่ังสมาธิ

 และมตีู้กระจกบรรจุอัฐขิองทา่นทีแ่ปรสภาพเป็นแก้วผลึกใสสีขาว ยกฐานสูงพ้ืนปูด้วยหินออ่น พร้อมท้ังตู้แสดงเครือ่งอัฐบรขิาร

รวมท้ังประวัตคิวามเป็นมาของทา่นต้ังแตเ่กิดจนมรณภาพ

วัดนักบุญอันนา เป็นโบสถ์ครสิต์ทีม่คีวามเก่าแก่สวยงามแห่งหน่ึงในจังหวัดนครพนม ต้ังอยู่บรเิวณรมิเข่ือนแมน้่ำโขง ฝ่ังตรงข้ามคือประเทศลาว

ก่อสร้างข้ึนเมือ่ปี ค.ศ. 1926 โดยบาทหลวงเอดัวร์ นำลาภ อธิการโบสถ์ วัดนักบุญอันนาหนองแสงน้ีเป็นสัญลักษณ์ของเมืองทีม่คีนหลายเช้ือชาตอิาศัยอยู่รวมกัน

อาหาร
เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง
เย็น          อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง

ท่ีพัก โรงแรมฟอร์จูน ร ิเวอร์วิว นครพนม หรือเทียบเท่า 

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

วันท่ี 4
พระธาตุเรณนูคร - พระธาตุพนม - สนามบินนครพนม - ดอนเมือง



แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Nakhon+Phanom/Udon+Thani/@17.4382891,103.21
77049,9z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x313b8b9ecb5fa6bf:0xd43611e2fb698
334!2m2!1d104.7695508!2d17.392039!1m5!1m1!1s0x3123775e83b74385:0x36c2ca421f2b
0138!2m2!1d102.7872325!2d17.4138413!3e0?hl=en

กำหนดการ
07:00    อาหารเช้าทีห้่องอาหารรสีอร์ท

09:30    เดนิทางชมสะพานมติรภาพไทย-ลาว พระธาตนุครพนม  ไหว้พระทีพ่ระธาตเุรณูนคร  พระธาตนุครพนม  

13:30-15:30  สถานทีท่อ่งเทีย่วตอ่ยัง พญาศรสัีตตนาคราช พิพิธภัณฑ์จวนผู้วา่ อนุสรณ์สถานโฮจิมนิห์ ก่อนทีจ่ะเดนิทางสู่สนามบินนครพนม

17:05      เหนิฟ้ากลับสู่กรงุเทพฯโดยสายการบินแอร์เอเชีย
18:15     ถึงสนาบินดอนเมือง โดยสวัสดภิาพ     

สถานท่ีท่องเ
ท่ียว ตลาดเมืองนครพนม  อิสะเดินชม ชิม ช้อปของฝากอิสระตามอัธยาศัย

สะพานมิตรภาพไทย – ลาว ถือเป็นสะพานเช่ือมไทยและลาวแห่งที ่3 ของเมืองไทย ซ่ึงถ้าข้ามฟากไปก็จะเป็นบ้านเวนิใต้ เมืองทา่แขก 

แขวงคำมว่น ประเทศลาว

พระธาตุพนม  ภายในองค์พระธาตบุรรจุพระอรัุงคธาตขุองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ ลักษณะของสถาปัตยกรรมมแีหล่งทีม่าทีเ่ดยีวกันกับปราสาทของขอม

ไมเ่พียงแตเ่ป็นศนูย์รวมจิตใจของชาวนครพนมเทา่น้ัน ยังเป็นทีเ่คารพของชาวไทยภาคอืน่ ๆ  และชาวลาวอกีด้วย 
พระธาตุเรณูนคร  สร้างข้ึนเมือ่ปี พ.ศ.2460 เป็นพระธาตคุูเ่มืองของชาวเรณูนคร โดยจำลองรปูทรงมาจากพระธาตพุนมองค์เดมิ 
พญาศรีสัตตนาคราช  นับเป็นอกีหน่ึงแลนด์มาร์กทีส่ง่างามแห่งลุ่มแมน้่ำโขงของจังหวัดนครพนม

ได้ช่ือวา่เป็นองค์พญานาคทองเหลืองทีใ่หญท่ ีสุ่ดของภาคอสีาน 

พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่า  ทีน่ี่เป็นอกีหน่ึงไฮไลท์ทีไ่มค่วรพลาดเลยเชียว กับตัวอาคารสไตล์โคโลเนียลสวยงามออ่นช้อยสีเหลืองสดใสสะดดุตา

อนุสรณ์สถานโฮจิมินห์  นครพนมเคยเป็นเมืองหน่ึงของประเทศไทย ทีป่ระธานาธิบดโีฮจิมนิห์ของเวยีดนามเคยมาใช้ชีวติอยู่ในช่วงระยะหน่ึง

อาหาร
เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน     อิสระลูกค้าจ่ายเอง

วันท่ี 4
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ราคาน้ีรวม

https://www.google.co.th/maps/dir/Nakhon+Phanom/Udon+Thani/@17.4382891,103.2177049,9z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x313b8b9ecb5fa6bf:0xd43611e2fb698334!2m2!1d104.7695508!2d17.392039!1m5!1m1!1s0x3123775e83b74385:0x36c2ca421f2b0138!2m2!1d102.7872325!2d17.4138413!3e0?hl=en


ค่าท่ีพัก 3 คืน พัก 2 คน / ห้อง
ค่ารถตู้ วีไอพี + น้ำมัน
ค่าไกด์นำเท่ียว
ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียว
ค่าประกันอุบัติเหตุในเงิน 1,000,000
น้ำดื่มตลอดการเดินทาง

ราคาน้ีไมร่วม

ค่าต๋ัวเครือ่งบินไปกลับ ดอนเมือง - อุดรธานี
ค่าอาหารกลางวันและเย็น
ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7 % และภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3 %

� รูปภาพ

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี



https://www.atsiamtour.com/udon-thani/1040
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