 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 11 ก.ย. 2020 15:26

ทัวร์อดุ รฯ สกลนคร นครพนม 4 วัน 3 คืน โดยเครือ่ งบิน ตั้ งแต่
4 คน Premium Tour



ไฮไลท์ทริป

ราคายังไมร่ วมคา่ ตั ๋ วเครือ่ งบิน ไปกลับ ดอนเมือง - อดุ รฯ หรอื ภมู ิลำเนา - อดุ รฯ.....อิสระอาหารกลางวัน
และอาหารเย็น ทางไกด์ จะแนะนำร้านอรอ่ ยๆ ให้ลูกค้าเลือกทานเอง
ไหว้พระทำบุญ

วัดพระธาตุพนม
วัดพระธาตุเรณนู คร
วัดป่าภูก้อน
วัดพระธาตเุ ชิงชมุ

ตื่นตากับธรรมชาติ,โบราณคดี

อุทยานภูพระบาท
แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง
สนุกกับการช้อป

ร้านของฝากจากอุดรฯ




ราคา
จำนวนผ้ เู ดินทาง

ราคา / คน

เดินทาง 4 - 5 คน
เดินทาง 6 - 7 คน
เดินทาง 8 - 9 คน

9,400
7,700
6,500

พักเดี่ยวเพิ่ม

2,800

รายละเอียด

วันที่ 1

ดอนเมือง (หรอื ภูมิลำเนา) - อดุ รฯ - วัดป่าภูก้อน - อทุ ยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
แผนที่

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

วันที่ 1

ดอนเมือง (หรอื ภูมิลำเนา) - อดุ รฯ - วัดป่าภูก้อน - อทุ ยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
หมายเหตุ

รายการเดินทางเป็นเพียงแนวทางให้ลูกค้าได้เหน็ ภาพวา่ เดินทางไปทางใหนบ้าง
ซึ่งหากลูกค้าต้องการเดินทาง
หรอื ไมเ่ ดินทางสถานที่ใดบ้างแจ้งเรามาเพื่อจะได้ปรับเปลี่ยน กอ่ นการตกลงใช้บรกิ าร

กำหนดการ
08:30 พบกั น ณ สนามบินดอนเมือง ชั้ นผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย ทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋ าสัมภาระ
10:35 เหินฟ้ าสู่สนามบินอุดร ืเทีย่ วบินที่ FD...
11:50 เดินทางถึ งสนามบินบินอุดร ทีมงานไกด์คอยให้การต้อนรั บเดินทางสูร่ ้ านอาหารเพื ่อทานอาหารกลางวั น
13:30 - 17:30 หลั งอาหารเดินทางสู่ อำเภอบ้านผื อ อำเภอนายูง เพื ่อชมอุทยานประวั ตศิ าสตร์ภูพระบาท และวั ดป่าภูก้อน

สถานที่ท่องเ
ที่ยว

อุทยานประวัติศาสตร์ ภูพระบาท ตั้ งอยู่บริเวณเชิงเขาภูพาน ครอบคลุมพื้ นที่ 3,430 ไร่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติทม่ี ชี ื ่อวา่ ป่าเขื อน้ำ บ้านติ้ว
ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผื อ จั งหวั ดอุดรธานี อยูห่ า่ งจากตั วจั งหวั ดระยะทางประมาณ 67 กม.

วัดป่าภูก้อน อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ำโสม ท้องทีบ่ ้ านนาคำ ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จั งหวั ดอุดรธานี
ได้เวลาพอสมควร เดินทางกลั บยั งเมืองอุดรฯ เพื ่อเช็คอินทีพ่ ั ก กอ่ นทานอาหารเย็น

อาหาร
กลางวั น อิสระ ลูกค้าจา่ ยเอง
เย็น

ที่พัก

อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง

Centara Udon Thani Hotel หร ือเทียบเท่า

วันที่ 2

อดุ รฯ - พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง - เขื่อนน้ำอนู - พิพิธภัณฑ์อาจารย์ฝั้น อาจาโร - หนองหาน
แผนที่

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

วันที่ 2

อดุ รฯ - พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง - เขื่อนน้ำอนู - พิพิธภัณฑ์อาจารย์ฝั้น อาจาโร - หนองหาน
กำหนดการ
07:00 อาหารเช้าทีห่ ้ องอาหารรีสอร์ท
08:30 - หลั งอาหารเช้า เดินทางสู่อำเภอกุมภวาปี เพื ่อชมทะเบั วแดง เวลาพอสมควรเดินทางสู่พิพิธภั ณฑ์บ้านเชียง
13:30 - 17:30 เดินทางตอ่ ยั งสกลนคร โดยแวะเยี่ยมชมสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว เช่น เขื ่อนน้ำอูน พิพิธภั ณฑ์อาจารย์ฝั้น อาจาโร และหนองหาน

สถานที่ท่องเ
ที่ยว

แหลง่ โบราณคดีบ้านเชียง เป็นแหลง่ โบราณคดีสมั ยกอ่ นประวั ตศิ าสตร์ทสี่ ำคั ญแหง่ หนึ ่งของไทย ครอบคลุมพื้ นทีป่ ระมาณ 400 ไร่
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง เป็นพิพิธภั ณฑสถานแห่งชาติประเภทแหล่งอนุสรณ์สถาน
ภายในจั ดแสดงหลั กฐานทีไ่ ด้จากการสำรวจขุดค้นทีบ่ ้ านเชียง และแหล่งโบราณคดีใกล้เคียง

เ

เขื่อนน้ำอูน ป็นเขื ่อนดินกั้ นแมน่ ้ ำอูน อำเภอพั งโคน จั งหวั ดสกลนคร หา่ งจากตั วจั งหวั ดประมาณ 54 กิโลเมตร ตั วเขื ่อนน้ำอูน มีความสูง 29.50 เมตร
สันเขื ่อนยาว 3,000 เมตร เก็บน้ำได้ 520 ล้านลูกบาศก์เมตร

หนองหาน เป็นแหลง่ น้ำธรรมชาติทใี่ หญท่ สี่ ุดในภาคตะวั นออกเฉียงเหนื อ มีความกว้างประมาณ 7 กิโลเมตร ยาว 18 กิโลเมตร พื้ นทีร่ วมทั้ งสิ้น 123
ตารางกิโลเมตร
เวลาสมควรเดินทางเข้าเช็คอินทีพ่ ั ก อิสระตามอั ธยาศัย กอ่ นทานอาหารเย็น

อาหาร
เช้า
กลางวั น
เย็น

ที่พัก

วันที่ 3

ห้องอาหารโรงแรม
อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง
อิสระ ลูกค้าจา่ ยเอง

โรงแรมแอทสกล หร ือเทียบเท่า

สกลนคร - พระธาตุเชิงชุม - อทุ ยานแห่งชาติภูพาน - พระตำหนักภูพานราชนเิ วศน์
- วัดนักบุญอันนา - นครพนม

วันที่ 3

สกลนคร - พระธาตุเชิงชุม - อทุ ยานแหง่ ชาติภูพาน - พระตำหนักภูพานราชนเิ วศน์
- วัดนักบุญอันนา - นครพนม
แผนที่

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 อาหารเช้าทีห่ ้ องอาหารรีสอร์ท
08:30 เดินทางชมสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว เช่น วั ดพระธาตุเชิงชุม พระธาตุแจงแวง อุทยานแห่งชาติภูพาน พระตำหนั กภูพานราชนิเวศน์

13:30

เดินทางชมสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วตอ่ ยั งพิพิธภั ณฑ์ หลวงปู่มัน่ ภูรโิ ต วั ดนั กบุญอั นนา กอ่ นทีจ่ ะเข้าเช็คอินทีพ่ ั ก อิสระพั กผอ่ นตามอั ธยาศัย

ก่อนทานอาหารเย็น

วันที่ 3

สกลนคร - พระธาตุเชิงชุม - อทุ ยานแหง่ ชาติภูพาน - พระตำหนักภูพานราชนเิ วศน์
- วัดนักบุญอันนา - นครพนม
ข้อมูลท่องเที่
ยว

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร เป็นเจดีย์ก่ออิฐถื อปูน ฐานรูปสี่เหลี่ยม สูงประมาณ 24 เมตร ส่วนบนเป็นทรงบั วเหลี่ยม ไมม่ ลี วดลายประดั บ
ยอดฉั ตรทองคำเหนื อองค์พระธาตุเชิงชุมทำด้วยทองคำบริสุทธิ์มนี ้ ำหนั ก 247 บาท สร้างครอบรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าสี่พระองค์ ซึ ่งหมายถึ ง
พระกกุสันทะ พระโกนาคม พระกั สสะปะ และพระโคดม หรือพระศรีอารียเมตตรั ย

พระธาตุแจงแวง เป็นพระธาตุสร้างด้วยหินทราย มีลักษณะปรางค์แบบขอมทีส่ ว่ นใหญส่ ร้วบรางกั นในสมั ยนั้ น สว่ นฐานกอ่ ด้วยศลิ าแลงขนาดใหญ่
องค์เจดีย์รปู ทรงสี่เหลี่ยมมีซ้ มุ ประตูแตล่ ะด้าน ภายใต้ซ้ มุ ข้างบนสลั กรูปนารายณ์บรรทมสินธุ์ ประดั บด้วยกนกด้านขด
อุทยานแหง่ ชาติภูพาน เปน็ ป่าทีอ่ ดุ มสมบูรณ์และมีธรรมชาติทสี่ วยงาม เชน่ น้ำตก ถ้ำ หน้าผาทิวทั ศน์ตามธรรมชาติ
ในอดีตได้ชื่อวา่ เป็นปัญหาทางด้านการเมือง และในสมั ยสงครามโลกครั้ งที่ 2 ก็ยังเป็นแหล่งสะสมอาวุธยุทธภั ณฑ์ทใี่ ช้สำหรั บตอ่ ต้านทหารกองทั พญปี่ ุ่น

พระตำหนักภพู านราชนิเวศน์ สร้างขึ้ นในบริเวณเทือกเขาภูพาน ใน พ.ศ. ๒๕๑๘
โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้ทรงเลื อกพื้ นทีส่ ร้างพระตำหนั กด้วยพระองค์เอง ทรงใช้แผนทีท่ างอากาศและการเสด็จสำรวจเส้นทางบริเวณ ป่าเขา
น้ำตก เป็นปัจจั ยในการกำหนดเขตพื้ นทีก่ อ่ สร้างพระตำหนั กและบริเวณพระตำหนั กซึ ่งประกอบด้วยเขตพระราชฐานชั้ นในและเขตพระราชฐานชั้ นนอก
พิพิธภัณฑ์ หลวงปู่มั่น ภูร ิโต ตั้ งอยูใ่ นวั ดป่าสุทธาวาส ตรงข้ามศูนย์ราชการจั งหวั ด พิพธิ ภั ณฑ์มลี ั กษณะการกอ่ สร้างแบบสถาปัตยกรรมสมั ยใหมป่ ระยุกต์
สร้างด้วยกระเบื้ องดินเผา ภายในพิพิธภั ณฑ์มรี ปู หล่อเหมือนองค์ของพระอาจารย์มัน่ ในทา่ นั ่งสมาธิ
และมีต้ กู ระจกบรรจุอัฐขิ องทา่ นทีแ่ ปรสภาพเปน็ แก้วผลึ กใสสขี าว ยกฐานสูงพื้ นปูด้วยหินออ่ น พร้อมทั้ งตู้แสดงเครือ่ งอั ฐบริขาร
รวมทั้ งประวั ตคิ วามเป็นมาของทา่ นตั้ งแตเ่ กิดจนมรณภาพ

วัดนักบุญอันนา เป็นโบสถ์คริสต์ทมี่ คี วามเกา่ แกส่ วยงามแหง่ หนึ ่งในจั งหวั ดนครพนม ตั้ งอยูบ่ ริเวณริมเขื ่อนแมน่ ้ ำโขง ฝั่งตรงข้ามคือประเทศลาว
ก่อสร้างขึ้ นเมือ่ ปี ค.ศ. 1926 โดยบาทหลวงเอดั วร์ นำลาภ อธิการโบสถ์ วั ดนั กบุญอั นนาหนองแสงนี้เป็นสัญลั กษณ์ของเมืองทีม่ คี นหลายเชื้ อชาติอาศัยอยู่รวมกั น

อาหาร
เช้า
กลางวั น
เย็น

ที่พัก

วันที่ 4

ห้องอาหารโรงแรม
อิสระ ลูกค้าจา่ ยเอง
อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง

โรงแรมฟอร์ จูน ริเวอร์ วิว นครพนม หร ือเทียบเท่า

พระธาตุเรณนู คร - พระธาตุพนม - สนามบินนครพนม - ดอนเมือง

วันที่ 4

พระธาตุเรณนู คร - พระธาตุพนม - สนามบินนครพนม - ดอนเมือง
แผนที่

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 อาหารเช้าทีห่ ้ องอาหารรีสอร์ท
09:30 เดินทางชมสะพานมิตรภาพไทย-ลาว พระธาตุนครพนม ไหว้พระทีพ่ ระธาตุเรณูนคร พระธาตุนครพนม
13:30-15:30 สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วตอ่ ยั ง พญาศรีสัตตนาคราช พิพิธภั ณฑ์จวนผู้วา่ อนุสรณ์สถานโฮจิมนิ ห์ กอ่ นทีจ่ ะเดินทางสูส่ นามบินนครพนม

17:05 เหนิ ฟ้ ากลับสกู่ รงุ เทพฯโดยสายการบินแอร์เอเชีย
18:15 ถึ งสนาบินดอนเมือง โดยสวั สดิภาพ

สถานที่ท่องเ
ที่ยว

อิสะเดินชม ชิม ช้อปของฝากอิสระตามอัธยาศัย

ตลาดเมอื งนครพนม
สะพานมิตรภาพไทย – ลาว ถื อเป็นสะพานเชื ่อมไทยและลาวแหง่ ที่ 3 ของเมืองไทย ซึ ่งถ้าข้ามฟากไปก็จะเป็นบ้านเวินใต้ เมืองทา่ แขก
แขวงคำมว่ น ประเทศลาว

พระธาตุพนม ภายในองค์พระธาตุบรรจุพระอุรังคธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ ลั กษณะของสถาปัตยกรรมมีแหล่งทีม่ าทีเ่ ดียวกั นกั บปราสาทของขอม
ไมเ่ พียงแตเ่ ป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวนครพนมเทา่ นั้ น ยั งเป็นทีเ่ คารพของชาวไทยภาคอืน่ ๆ และชาวลาวอีกด้วย

พระธาตุเรณูนคร สร้างขึ้ นเมือ่ ปี พ.ศ.2460 เป็นพระธาตุคเู่ มืองของชาวเรณูนคร โดยจำลองรูปทรงมาจากพระธาตุพนมองค์เดิม
พญาศร ีสัตตนาคราช นั บเป็นอีกหนึ ่งแลนด์มาร์กทีส่ งา่ งามแหง่ ลุม่ แมน่ ้ ำโขงของจั งหวั ดนครพนม
ได้ชื่อวา่ เป็นองค์พญานาคทองเหลื องทีใ่ หญท่ สี่ ุดของภาคอีสาน
พิพิธภัณฑ์จวนผ้ วู า่ ทีน่ ีเ่ ปน็ อีกหนึ ง่ ไฮไลท์ทไี่ มค่ วรพลาดเลยเชียว กั บตั วอาคารสไตล์โคโลเนียลสวยงามออ่ นช้อยสีเหลื องสดใสสะดุดตา

อนุสรณ์สถานโฮจิมินห์ นครพนมเคยเป็นเมืองหนึ ่งของประเทศไทย ทีป่ ระธานาธิบดีโฮจิมนิ ห์ของเวียดนามเคยมาใช้ชีวติ อยู่ในช่วงระยะหนึ ่ง

อาหาร
เช้า
กลางวั น

ราคานี้รวม

ห้องอาหารโรงแรม
อิสระลูกค้าจา่ ยเอง

ค่าที่พัก 3 คืน พัก 2 คน / ห้อง
คา่ รถต้ วู ีไอพี + น้ำมัน
ค่าไกด์นำเที่ยว
คา่ เข้าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยว
ค่าประกันอุบัติเหตุในเงิน 1,000,000
น้ำดื่มตลอดการเดินทาง
ราคานี้ไมร่ วม

คา่ ตั ๋ วเครือ่ งบินไปกลับ ดอนเมือง - อุดรธานี
ค่าอาหารกลางวันและเย็น
ภาษมี ูลคา่ เพิ่ม 7 % และภาษหี ั ก ณ ที่จา่ ย 3 %

รปู ภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

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

