
02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.
Line ID: @atsiamtourLine ID: @atsiamtour
พิมพ์เมื่อ: 11 ก.ย. 2020 14:26

ทัวร์อดุรฯ หนองคาย 4 วัน 3 คืน โดยเครือ่งบิน ต้ังแต่ 4 คน
Premium Tour

 ไฮไลท์ทริป

ราคายังไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบินไปกลับ ดอนเมือง - อุดรธาน ีและยังไม่รวมค่าอาหารกลางวัน + เย็น
ไกด์จะแนะนำร้านให้ ลูกค้าเลือกทานและจ่ายเอง

ไหว้พระทำบุญ

วัดป่าภูก้อน
วัดป่าบ้านตาด
วัดพระธาตุพังพวน



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 - อดุรฯ - วัดป่าบ้านตาด - หนองบัวแดง - โบราณคดีบานเชียง - เช็คอนิท่ีพัก

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Bangkok/Udon+Thani/Ban+Chiang,+Nong+Han+Dist
rict,+Udon+Thani/@15.5823087,100.7453894,8z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s
0x311d6032280d61f3:0x10100b25de24820!2m2!1d100.5017651!2d13.7563309!1m5!1m1!
1s0x3123775e83b74385:0x36c2ca421f2b0138!2m2!1d102.7872325!2d17.4138413!1m5!1m
1!1s0x3123433da7750279:0x402b541136148f0!2m2!1d103.2317225!2d17.4017103!3e0?
hl=en

https://www.google.co.th/maps/dir/Bangkok/Udon+Thani/Ban+Chiang,+Nong+Han+District,+Udon+Thani/@15.5823087,100.7453894,8z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x311d6032280d61f3:0x10100b25de24820!2m2!1d100.5017651!2d13.7563309!1m5!1m1!1s0x3123775e83b74385:0x36c2ca421f2b0138!2m2!1d102.7872325!2d17.4138413!1m5!1m1!1s0x3123433da7750279:0x402b541136148f0!2m2!1d103.2317225!2d17.4017103!3e0?hl=en


กำหนดการ
08:35  พร้อมกันท่ีสนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ช้ัน 3 ผู้ โดยสารขาออกในประเทศ
เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย ทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋าสัมภาระ
10:35  เหนิฟ้าสู่สนามบินอุดรด้วยเท่ียวบิน FD...
11:50  เดินทางถึงสนามบินบินอุดร...   ไกด์คอยให้การต้อนรับ
และนำท่านเดินทางสู่ร้านอาหารเพิ่อทานอาหารกลางวัน
13:30 - 16:30    เดินทางชม วัดป่าบ้านตาด หนองบัวแดง
ชมแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง ได้เวลาสมควรเดินทางกลับตัวเมืองอุดรธาน ี
จากน้ันเช็คอินท่ีพัก อิสระพักผ่อนก่อนทานอาหารเย็น

สถานท่ีท่องเ
ท่ียว วัดป่าบ้านตาด หา่งจากตัวเมืองอุดรฯ ประมาณ 16 กิโลเมตร เป็นสถานท่ีปฏิบัติธรรม

อันสงบเรยีบง่าย รม่ครึ้ มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่นานาพันธ ุ์
ทะเลบัวแดง อำเภอกุมภวาปี บัวแดงดังกล่าวนี้ อยู่ในบึงน้ำจืดหนองหาน
ซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์
โดยจะมีดอกบัวออกดอกมากท่ีสุดในช่วงเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ 
แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง ต้ังอยู่ท่ีตำบลบ้านเชียง
อำเภอหนองหาน เป็นแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ท่ีสำคัญแหง่หนึง่ของ
ไทย
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง เป็นพิพิธภัณฑสถานแหง่ชาติประเภทแหล่งอนสุรณ์สถาน
จัดต้ังข้ึนในแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง
อันเป็นแหล่งประวัติศาสตร์สำคัญทางภาคตะวันออกเฉียงเหนอืของประเทศไทย
ได้เวลาสมควรเดินทางกลับสู่เมืองอุดร เข้าเช็คอินท่ีพัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ก่อนท่ีจะทานอาหารเย็น

อาหาร
กลางวัน    อิสระลูกค้าจ่ายเอง
เย็น           อิสระลูกค้าจ่ายเอง

ท่ีพัก พัก Centara Udon Thani Hotel หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 1
ดอนเมือง - อดุรฯ - วัดป่าบ้านตาด - หนองบัวแดง - โบราณคดีบานเชียง - เช็คอนิท่ีพัก



วันท่ี 2
อดุรฯ - อทุยานภูพระบาท - วัดป่าภูก้อน - สังคม

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Udon+Thani/Phu+Phra+Bat+Historical+Park,+Muean
g+Phan,+Ban+Phue+District,+Udon+Thani/Sangkhom+District,+Nong+Khai/@17.7389215,
102.1979681,10z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x3123775e83b74385:0x36c2ca
421f2b0138!2m2!1d102.7872325!2d17.4138413!1m5!1m1!1s0x31240be603562329:0x7ad9
cb3068b5f38d!2m2!1d102.3578368!2d17.7307509!1m5!1m1!1s0x312422e85af06777:0x30
2b541136067d0!2m2!1d102.1861447!2d18.0628631!3e0?hl=en

กำหนดการ
07:00  ทานอาหารเช้าทีห้่องอาหารรสีอร์ท

08:30 - 17:30    เดินทางสู่สถานท่ีท่องเท่ียวตามท่ีกำหนดไว้
ในช่วงบ่ายๆถึงอำเภอสังคม พร้อมเข้าเช็คอินท่ีพัก
อิสระชมวิวน้ำโขงตามอัธยาศัย อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท วัดป่าภูก้อน

สถานท่ีท่องเ
ท่ียว อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท อยู่บรเิวณเชิงเขาภูพาน ครอบคลุมพื้ นท่ี 3,430 ไร่

ในเขตป่าสงวนแหง่ชาติท่ีมีชื่อว่า ป่าเขือน้ำ 
วัดป่าภูก้อน อยู่ในเขตป่าสงวนแหง่ชาติป่านายูงและป่าน้ำโสม ท้องท่ีบ้านนาคำ
ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง อันเป็นรอยต่อแผ่นดิน 3 จังหวัด คือ อุดรธาน ีเลย
และหนองคาย กำเนดิข้ึนจากการดำรชิอบของพุทธบรษัิทสี่
ผู้ ตระหนักถึงคุณประโยชน์อันย่ิงใหญ่ของธรรมชาติและป่าต้นน้ำลำธาร
ซึ่งกำลังถูกทำลาย 
เดินทางเข้าสู่อำเภอสังคมเพื่อเช้าเช็คอินท่ีพัก อิสระก่อนทานอาหารเย็น

อาหาร
เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน     อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง
เย็น           อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง

ท่ีพัก สังคมริเวอร์วิว ร ีสอร์ท แอนด์ เรสเตอรองท์ หรือเทียบเท่า 

https://www.google.co.th/maps/dir/Udon+Thani/Phu+Phra+Bat+Historical+Park,+Mueang+Phan,+Ban+Phue+District,+Udon+Thani/Sangkhom+District,+Nong+Khai/@17.7389215,102.1979681,10z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x3123775e83b74385:0x36c2ca421f2b0138!2m2!1d102.7872325!2d17.4138413!1m5!1m1!1s0x31240be603562329:0x7ad9cb3068b5f38d!2m2!1d102.3578368!2d17.7307509!1m5!1m1!1s0x312422e85af06777:0x302b541136067d0!2m2!1d102.1861447!2d18.0628631!3e0?hl=en


วันท่ี 3
ภูห้วยอสัิน - วัดหินหมากเป้ง - วัดพระธาตุโพธิ์ ชัย - ศาลาแก้วกู่ - พระธาตุบังพวน -
เมืองหนองคาย

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Sangkhom+District,+Nong+Khai/Nong+Khai/@17.939
1209,102.1692557,10z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x312422e85af06777:0x3
02b541136067d0!2m2!1d102.1861447!2d18.0628631!1m5!1m1!1s0x3124eb01d19a39b9:0
x102b54113604a30!2m2!1d102.7412638!2d17.8782803!3e0?hl=en

กำหนดการ
07:00  ทานอาหารเช้าทีห้่องอาหารรสีอร์ท

08:30 - 17:00  เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียว เริม่ต้ังแต่อำเภอสังคม
มาตามเส้นทางสู่เมืองหนองคาย และเข้าเช็คอินท่ีพักในเมืองหนองคาย

สถานท่ีท่องเ
ท่ียว ภูห้วยอีสัน อยู่ตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม เป็นจุดพระอาทิตย์ข้ึนและทะเลหมอก

วัดหินหมากเป้ง อยู่ท่ีบ้านไทยเจรญิ ตำบลพระพุทธบาท โดยหลวงป์ู่เทสก์ เทสรังสี
วัดอรัญบรรพต พระสุธรรมเจดีย์ อยู่รมิถนนสายศรเีชียงใหม่-สังคม
ตำบลบ้านหม้อเป็นท้ังพิพิธภัณฑ์และเจดีย์บรรจุพระบรมสารรีกิธาตุ
วัดโพธิ์ ชัย  วัดเก่าแก่ท่ีมีความสำคัญแหง่จังหวัดหนองคาย
ศาลาแก้วกู่ หรือ วัดแขก สถานท่ีซึ่งคล้ายพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแสดงรปูป้ันทางศาสนา
พระธาตุบังพวน  พระธาตุองค์นี้ น้ันมีประวัติศาสตร์เล่าต่อกันมายาวนาน
อิสระเดินชมความสวยงามสองฟากฝั่งแม่น้ำโขงยามเย็น ก่อนท่ีจะเข้าเช็คอินท่ีพัก

อาหาร
เช้า            ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน      อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง
เย็น             อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง

ท่ีพัก Amanta Hotel หรือรอยัลนาคารา หรือพันล้านบูติค ร ีสอร์ท หรือเทียบเท่า 

https://www.google.co.th/maps/dir/Sangkhom+District,+Nong+Khai/Nong+Khai/@17.9391209,102.1692557,10z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x312422e85af06777:0x302b541136067d0!2m2!1d102.1861447!2d18.0628631!1m5!1m1!1s0x3124eb01d19a39b9:0x102b54113604a30!2m2!1d102.7412638!2d17.8782803!3e0?hl=en
https://www.facebook.com/amantahotelnongkhai/
http://www.royalnakhara.com/TH/index.php
http://www.panlaan-resort.com/
https://www.facebook.com/PhuMokDokMaiPhuChiFaResort/


วันท่ี 4
หนองคาย - เดินตลาดอนิโดจีน - อทุยานล้านปีภูฝอยลม - ซ้ือของฝาก - สนามบินอดุรฯ -
ดอนเมือง

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Nong+Khai/Udon+Thani+International+Airport+
(UTH),+Mueang+Udon+Thani+District,+Udon+Thani/Donmuang+Airport+Guesthouse+%
E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%
87%E0%B8%94+Pak+Kret+District,+Nonthaburi/@15.8913686,100.6268727,8z/data=!3m1
!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x3124eb01d19a39b9:0x102b54113604a30!2m2!1d102.741
2638!2d17.8782803!1m5!1m1!1s0x31239d88ac386879:0x960d0f16cb0ab983!2m2!1d102.7
755279!2d17.387112!1m5!1m1!1s0x30e2830b0e91f315:0x15fb1c4d69322446!2m2!1d100.
5544455!2d13.9127664!3e0?hl=en

กำหนดการ
07:00   อาหารเช้าห้องอาหารรสีอร์ท
08:30    หลังอาหารเช้า เดินทางชมตลาดอินโดจีน หรอืตลาดท่าเสด็จ
เวลาสมควรเดินทางต่อยังเมืองอุดรฯ
11:30      เดินทางถึงอุทยานล้านปีภูฝอยลม ทานอาหารกลางวัน หลังอาหาร
เดินทางกลับยังเมืองอุดร เพื่อชมชิมช้อปตามอัธยาศัย
ก่อนท่ีจะได้เวลาเดินทางสู่สนามบินอุดร เพื่อทำการเช็คอิน
18:05    เดินทางกลับสู่สนามบินดอนเมืองโดยสายการบินแอร์เอเชีย
19:55     ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

สถานท่ีท่องเ
ท่ียว ตลาดท่าเสด็จ หรือ ตลาดอินโดจีน ตลาดขนาดใหญ่รมิแม่น้ำโขงในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย 

ท่ีเรยีกกันว่า ตลาดอินโดจีน ก็เป็นเพราะ
ตลาดแหง่นี้ เป็นศูนย์รวมสินค้าจากหลากหลายประเทศในแถบอินโดจีนไม่ว่าจะเป็น
ไทย ลาว เวียดนาม จีน ฯลฯ
ภูฝอยลม  เป็นยอดภูเขาสูงท่ีมีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์
อยู่ในเขตป่าสงวนแหง่ชาติป่าพันดอน - ปะโค อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี
สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ประมาณ 600เมตร
มีอากาศหนาวเย็นเกือบตลอดท้ังปี 
ช่วงบ่ายหลังอาหาร เดินทางกลับยังเมืองอุดรฯ
เพื่อให้ท่านมีเวลาเดินชมสินค้าท้องถิ่นและของฝาก ก่อนท่ีจะเดินทางสู่สนามบิน

https://www.google.co.th/maps/dir/Nong+Khai/Udon+Thani+International+Airport+(UTH),+Mueang+Udon+Thani+District,+Udon+Thani/Donmuang+Airport+Guesthouse+%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2581%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%2594+Pak+Kret+District,+Nonthaburi/@15.8913686,100.6268727,8z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x3124eb01d19a39b9:0x102b54113604a30!2m2!1d102.7412638!2d17.8782803!1m5!1m1!1s0x31239d88ac386879:0x960d0f16cb0ab983!2m2!1d102.7755279!2d17.387112!1m5!1m1!1s0x30e2830b0e91f315:0x15fb1c4d69322446!2m2!1d100.5544455!2d13.9127664!3e0?hl=en


อาหาร
เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน     อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง

วันท่ี 4
หนองคาย - เดินตลาดอนิโดจีน - อทุยานล้านปีภูฝอยลม - ซ้ือของฝาก - สนามบินอดุรฯ -
ดอนเมือง

ราคาน้ีรวม

ค่าท่ีพัก 3 คืน พัก 2 คน / ห้อง
อาหารเช้าห้องอาหารโรงแรมท่ีพัก
ค่ารถตู้ วีไอพี + น้ำมัน
ค่าไกด์ ตลอดการเดินทาง
ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียว
ค่าประกันอุบัติเหตุในเงิน 1,000,000
น้ำดื่มระหว่างการเดินทาง

ราคาน้ีไมร่วม

ค่าต๋ัวเครือ่งบินไปกลับ ดอนเมือง - สนามบินอุดรธานี
ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7 % และภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3 %
ค่าอาหารกลางวัน+เย็น ไกด์แนะนำร้านอรอ่ยให้

� รูปภาพ



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/udon-thani/1064

https://www.atsiamtour.com/udon-thani/1064
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