
 

 

 

 

 

ศลิปวฒันธรรม และ ธรรมชาติ

อุดรธาน ี– เวยีงจนัทน 
 

 กาํหนดการเดนิทาง  วนัที� 19-23 

 

 

13.00 น. บริการรถรับส่งท่าน ณ บา้น หรือ ที�พกัของท่าน  จากนั�นออกเดินทางสู่สนามบินภูเกต็

14.00 น. คณะพร้อมกนัที�สนามบินภูเกต็ เคาน์เตอร์สายการบิน แอร์เอเซีย

15.30 น. ออกเดินทางสู่ จ.อุดรธานี โดยสายการบินแอร์

17.20น. ถึง จ.อุดรธานี นาํท่าน

อาหาร เขา้สู่ที�พกัโรงแรม

  

 

 

07.00 น.          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.30 น. พพิธิภณัฑ์เมืองอุดรธานี

ของเมืองอุดรธานีไดดี้

จนมาถึงการอพยพยา้ยคนจากสงครามยคุ

วนัแรก ภูเกต็ – อุดรธานี 

วนัที�สอง  พพิธิภัณฑ์เมืองอุดรฯ

ประตูชัย   

ศลิปวฒันธรรม และ ธรรมชาติ

เวยีงจนัทน – เชยีงคาน

23 ธันวาคม 2562 

บริการรถรับส่งท่าน ณ บา้น หรือ ที�พกัของท่าน  จากนั�นออกเดินทางสู่สนามบินภูเกต็

คณะพร้อมกนัที�สนามบินภูเกต็ เคาน์เตอร์สายการบิน แอร์เอเซีย

อุดรธานี โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที�ยวบิน FD3170

อุดรธานี นาํท่าน            รับประทานอาหารเยน็ ณ ร้านอาหารระเบียงพชันี

อาหาร เขา้สู่ที�พกัโรงแรม 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

พพิธิภณัฑ์เมืองอุดรธานีถือวา่เป็นพิพิธภณัฑที์�ใหญ่และเล่าประวติัศาสตร์ความเป็นมา

ของเมืองอุดรธานีไดดี้ เล่าทุกดา้นเลยจริง ๆ ตั�งแต่ประวติัศาสตร์

ยา้ยคนจากสงครามยคุไดโนเสาร์ที�บา้นเชียง

 

พพิธิภัณฑ์เมืองอุดรฯ - เวยีงจันทน์ - พระธาตุหลวง – 

ศลิปวฒันธรรม และ ธรรมชาต ิ

เชยีงคาน 

บริการรถรับส่งท่าน ณ บา้น หรือ ที�พกัของท่าน  จากนั�นออกเดินทางสู่สนามบินภูเกต็ 

คณะพร้อมกนัที�สนามบินภูเกต็ เคาน์เตอร์สายการบิน แอร์เอเซีย 

FD3170 

ณ ร้านอาหารระเบียงพชันี หลงั

ถือวา่เป็นพิพิธภณัฑที์�ใหญ่และเล่าประวติัศาสตร์ความเป็นมา

เล่าทุกดา้นเลยจริง ๆ ตั�งแต่ประวติัศาสตร์การเกิดเมืองอุดรธานี

ที�บา้นเชียงและอื�นๆอีกมากมาย 

 อนุสาวรีย์   



 

 

 

 

11.30 น.             รับประทานอาหารเที�ยง 

หลงัอาหาร แวะชมหมู่บ้านนาข่า และ ศูนย์หตัถกรรมบ้านเม่น

ผา้ขิต และ จาํหน่ายผลิตภณัฑจ์ากผา้ขิตในราคายอ่มเยา

หลงัจากนั�น นาํท่านเดินทาง 

เสร็จแลว้นาํคณะออก เดินทางสู่

 

 

 

 

 

 

บ่าย นาํท่านสักการะ พระธาตุหลวง

สาํคญัยิ�งแห่งเวียงจนัทน์ และเป็นศูนยร์วมใจของประชาชนชาวลาวทั�วประเทศ 

ตํานานกล่าวว่าพระธาตุหลวงมีประวัติกา

ก่อสร้างนับพนัปีเช่นเดียวกนัพระธาตุพนมใน

ประเทศไทย ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 

(กระดูกส่วนหวัเหน่า ของพระพุทธเจา้

และยิ�งใหญ่ที�สุด ในสปป

เชษฐาธิราช โดยการสร้างคร่อมพระธาตุเก่าเป็นที� สกัการะขอ

ไทยมีอายุ 400 กว่าปี สร้างในสมยัพระเจา้ไเชษฐาธิราช โดยการสร้าง ค่อม พระธาตุ

องค์เก่า ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจา้ เป็น ที�เคารพของพี�น้อง

ประชาชนชาวไทย และชาวลาว 

 

รับประทานอาหารเที�ยง ณร้าน VT แหนมเนือง 

หมู่บ้านนาข่า และ ศูนย์หตัถกรรมบ้านเม่น

ผา้ขิต และ จาํหน่ายผลิตภณัฑจ์ากผา้ขิตในราคายอ่มเยา 

หลงัจากนั�น นาํท่านเดินทาง สู่ด่านมิตรภาพไทย-ลาว ผา่นด่านพิธีตรวจคนเขา้เมือง 

เสร็จแลว้นาํคณะออก เดินทางสู่ นครหลวงเวยีงจนัทน์ สปป.ลาว

พระธาตุหลวงหรือ พระเจดียโ์ลกะจุฬามณี นบัเป็นปูชนียสถานอนั

สาํคญัยิ�งแห่งเวียงจนัทน์ และเป็นศูนยร์วมใจของประชาชนชาวลาวทั�วประเทศ 

ตํานานกล่าวว่าพระธาตุหลวงมีประวัติกา

ก่อสร้างนับพนัปีเช่นเดียวกนัพระธาตุพนมใน

ประเทศไทย ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 

กระดูกส่วนหวัเหน่า ของพระพุทธเจา้) สวยงาม

และยิ�งใหญ่ที�สุด ในสปป.ลาว สร้างโดยพระเจา้

เชษฐาธิราช โดยการสร้างคร่อมพระธาตุเก่าเป็นที� สกัการะขอ

กว่าปี สร้างในสมยัพระเจา้ไเชษฐาธิราช โดยการสร้าง ค่อม พระธาตุ

องค์เก่า ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจา้ เป็น ที�เคารพของพี�น้อง

และชาวลาว  

หมู่บ้านนาข่า และ ศูนย์หตัถกรรมบ้านเม่นเป็นหมู่บา้นที�มีการ  ทอ

ลาว ผา่นด่านพิธีตรวจคนเขา้เมือง 

ลาว 

หรือ พระเจดียโ์ลกะจุฬามณี นบัเป็นปูชนียสถานอนั

สาํคญัยิ�งแห่งเวียงจนัทน์ และเป็นศูนยร์วมใจของประชาชนชาวลาวทั�วประเทศ ตาม

เชษฐาธิราช โดยการสร้างคร่อมพระธาตุเก่าเป็นที� สกัการะของประชาชนทั�งลาวและ

กว่าปี สร้างในสมยัพระเจา้ไเชษฐาธิราช โดยการสร้าง ค่อม พระธาตุ

องค์เก่า ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจา้ เป็น ที�เคารพของพี�น้อง



 

 

 

 

จากนั�น ชม อนุสาวรีย์ประตูชัย

ระหว่าง ลาว ล้านช้าง และฝรั�งเศส ลักษณะเป็น

สี�เหลี�ยมจตุัรัส สูง 45 

ยอด สร้างขึ�นเพื�อนเป็นที�ระลึก กตญั�ูกตเวทิตา 

ใหก้บัวีรชนลาว ชั�นบนสุดสามารถชม ทิวทศัน์นคร

เวียงจนัทน์ไดร้อบทิศทาง

จากนั�นนาํท่านพกัผอ่นที�บาร์และร้านอาหารริมฝั�งโขง เพื�อ

โขง หรือ ชม “ตลาดนัดถนนคนเดินเวยีงจันทน์

สินคา้นานาชนิดมาวางขาย ใหท่้านเลือกซื�อ ต่อ

18.30 น.          รับประทานอาหารคํ�า

         โรงแรมดอนจนั พาเลซ

 

 

 

 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ ที�พกั หลงัอาหาร นาํท่านชม

จดัแสดงวตัถุมากมาย รวมทั�งพระบางจาํลองดว้ย  

 

วนัที�สาม  เวยีงจันทน์ - พพิธิภัณฑ์หอแก้ว

อนุสาวรีย์ประตูชัยซึ� งเป็นศิลปะผสม

ล้านช้าง และฝรั�งเศส ลักษณะเป็น

45 เมตร หลงัคาเป็นยอดช่อฟ้า 5 

ยอด สร้างขึ�นเพื�อนเป็นที�ระลึก กตญั�ูกตเวทิตา 

ใหก้บัวีรชนลาว ชั�นบนสุดสามารถชม ทิวทศัน์นคร

เวียงจนัทน์ไดร้อบทิศทาง   

จากนั�นนาํท่านพกัผอ่นที�บาร์และร้านอาหารริมฝั�งโขง เพื�อชมพระอาทิตยอ์สัดงริมฝั�ง

ตลาดนัดถนนคนเดินเวยีงจันทน์” (ริมแม่นํ� าโขง

สินคา้นานาชนิดมาวางขาย ใหท่้านเลือกซื�อ ต่อ-รองราคากนัไดต้ามอธัยาศยั

รับประทานอาหารคํ�า ณ ร้านอาหารริมฝั�งโขง หลงัอาหารนาํท่านเขา้สู่ที�พกั 

โรงแรมดอนจนั พาเลซ อิสระใหท่้องราตรีเมืองเวียงจนัทน์ตามอธัยาศยั

รับประทานอาหารเชา้ ณ ที�พกั หลงัอาหาร นาํท่านชมพิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว

หนึ� งเคยประดิษฐาน พระแก้วมรกต เมื�อครั� ง

ก่อนกองทพัสยาม ตีเมืองเวียงจนัทน์แตก และ

ถูกอญัเชิญมาประดิษฐาน ณ กรุงธนบุรี โดยพระ

ยามหากษตัริยศึ์ก (ร.1) 

ประดิษฐานอยู่ที�วดัพระแกว้ ภายในพิพิธภณัฑ์

ย รวมทั�งพระบางจาํลองดว้ย   

พพิธิภัณฑ์หอแก้ว-อุดรธานี – แก่งคุดคู้ 

ชมพระอาทิตยอ์สัดงริมฝั�ง

ริมแม่นํ� าโขง) ซึ� งมีพ่อคา้แม่คา้ นาํ

รองราคากนัไดต้ามอธัยาศยั 

หลงัอาหารนาํท่านเขา้สู่ที�พกั  

อิสระใหท่้องราตรีเมืองเวียงจนัทน์ตามอธัยาศยั 

พิพิธภัณฑ์หอพระแก้วซึ� งครั� ง

หนึ� งเคยประดิษฐาน พระแก้วมรกต เมื�อครั� ง

ก่อนกองทพัสยาม ตีเมืองเวียงจนัทน์แตก และ

ถูกอญัเชิญมาประดิษฐาน ณ กรุงธนบุรี โดยพระ

) เมื�อปี ค.ศ.1778 ปัจจุบนั

ประดิษฐานอยู่ที�วดัพระแกว้ ภายในพิพิธภณัฑ์

แก่งคุดคู้ -  เชียงคาน 



 

 

 

 

นาํท่านสู่ด่านมิตรภาพไทย

ภาษี ไดเ้วลาอนัสมควรเดินทางสู่ จ

12.00 น.            รับประทานอาหารเที�ยง

หลงัอาหารนาํท่านเดินทาง สู่เชียงคาน 

16.30 น. นาํท่านชม แก่งคุดคู้

คานประมาณ 3 กม. 

อยู่ใตน้ํ� าเป็นเวลานาน ทาํให้หินเหล่านี� มีสีสัน ไปต่าง ๆ ตวัแก่ง 

สองฝั�งแม่นํ� าโขง มีกระแสนํ� าไหลผ่านไปเพียงช่องแคบ ๆ ใกลฝั้�งไทยเท่านั�นเอง ซึ� ง

กระแสนํ� าเชี�ยวกราก เวลาที�เหมาะจะชมแก่งคุดคูที้�สุดคือ เดือนกุมภาพนัธ์ ถึงเดือน

พฤษภาคม ซึ� งเป็น  เวลาที�นํ� าแห้ง มองเห็นเกาะแก่งชดัเจน บริเวณแก่ง มีร้านอาหาร

จาํหน่าย มากมายไดเ้วลาอนัสมควร นาํท่านเขา้สู่ที�พกั

โรงแรม ศรีเชียงคาน

18.00 น. อาหารเยน็อิสระตามอธัยาศยั

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นาํท่านสู่ด่านมิตรภาพไทย-ลาว และอิสระใหท่้านชอ้ปิ� งดิวตี�ฟรี เลือกซื�อสินคา้

ภาษี ไดเ้วลาอนัสมควรเดินทางสู่ จ.หนองคาย 

รับประทานอาหารเที�ยง ณเรือนริมนํ�าหนองคาย 

หลงัอาหารนาํท่านเดินทาง สู่เชียงคาน (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

แก่งคุดคู้ เป็นแก่งหินใหญ่ขวางอยู่กลางลาํนํ� าโขง ห่างจากตวัอาํเภอเชียง

. ประกอบดว้ยหินกอ้นใหญ่ ๆ เป็นจาํนวนมากจากการที�หินเหล่านี�

อยู่ใตน้ํ� าเป็นเวลานาน ทาํให้หินเหล่านี� มีสีสัน ไปต่าง ๆ ตวัแก่ง 

สองฝั�งแม่นํ� าโขง มีกระแสนํ� าไหลผ่านไปเพียงช่องแคบ ๆ ใกลฝั้�งไทยเท่านั�นเอง ซึ� ง

กระแสนํ� าเชี�ยวกราก เวลาที�เหมาะจะชมแก่งคุดคูที้�สุดคือ เดือนกุมภาพนัธ์ ถึงเดือน

พฤษภาคม ซึ� งเป็น  เวลาที�นํ� าแห้ง มองเห็นเกาะแก่งชดัเจน บริเวณแก่ง มีร้านอาหาร

าย มากมายไดเ้วลาอนัสมควร นาํท่านเขา้สู่ที�พกั          โรงแรม วงษ์สายศิริ และ

โรงแรม ศรีเชียงคานอิสระใหท่้านเดินเล่นริมแม่นํ� าโขง และถนนคนเดินเมืองเชียงคาน

อาหารเยน็อิสระตามอธัยาศยั (ไม่รวมในรายการทวัร์)   

อปิ� งดิวตี�ฟรี เลือกซื�อสินคา้ปลอด

ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชั�วโมง) 

เป็นแก่งหินใหญ่ขวางอยู่กลางลาํนํ� าโขง ห่างจากตวัอาํเภอเชียง

ประกอบดว้ยหินกอ้นใหญ่ ๆ เป็นจาํนวนมากจากการที�หินเหล่านี�

อยู่ใตน้ํ� าเป็นเวลานาน ทาํให้หินเหล่านี� มีสีสัน ไปต่าง ๆ ตวัแก่ง กวา้งใหญ่เกือบจรด

สองฝั�งแม่นํ� าโขง มีกระแสนํ� าไหลผ่านไปเพียงช่องแคบ ๆ ใกลฝั้�งไทยเท่านั�นเอง ซึ� ง

กระแสนํ� าเชี�ยวกราก เวลาที�เหมาะจะชมแก่งคุดคูที้�สุดคือ เดือนกุมภาพนัธ์ ถึงเดือน

พฤษภาคม ซึ� งเป็น  เวลาที�นํ� าแห้ง มองเห็นเกาะแก่งชดัเจน บริเวณแก่ง มีร้านอาหาร

โรงแรม วงษ์สายศิริ และ

อิสระใหท่้านเดินเล่นริมแม่นํ� าโขง และถนนคนเดินเมืองเชียงคาน 



 

 

 

 

 

 

06.00 น. ตื�นแต่เชา้หน่อยร่วมกนั 

คาน จากนั�นเดินชม ตลาดเชียงคาน ชมวิถีชีวิตพื�นบา้นของชาวเชียงคาน 

ชายโขงยามเชา้ 

07.00 น.            รับประทานอาหารเช้า

คุณเมือง ตั�งอยูที่�ซอย 

ลอ้มรอบตวัพระอุโบสถ 

จะเห็นไดจ้ากโบสถ ์ซึ� งหลงัคาลดหลั�นอย่างศิลปะลา้นนา ศิลปวตุัที�สาํคญัมีหลายชิ�น

เช่นพระพุทธรูปไมจ้าํหลกั ลงรักปิดทองปางประทานอภยัแบบลา้นชา้ง พระพุทธรูป

ดงักล่าวมีพระเกศาเป็นปุ่มแหลมเลก็ พระกรรณค่อนขา้งแหลมแล

เดินทางสู่ อ.ภูเรือ (ใชเ้วลาประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

12.00           รับประทานอาหารเที�ยง ณ

 

วนัที�สี�  ตกับาตรข้าวเหนียว 

องุ่นชาโตเดอเลย  -

เชา้หน่อยร่วมกนั ตกับาตรข้าวเหนียว แบบขนบธรรมเนียมดั�

คาน จากนั�นเดินชม ตลาดเชียงคาน ชมวิถีชีวิตพื�นบา้นของชาวเชียงคาน 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  หลงัอาหารไหว้

ตั�งอยูที่�ซอย 7 ถนน ชายโขง ทางดา้นเหนือของตลาดเชียงคาน มีกาํแพงแกว้

ลอ้มรอบตวัพระอุโบสถ วดันี� เป็นแหล่งรวมงานศิลปะทั�งแบบลา้นนาและลา้นชา้งดงั

จะเห็นไดจ้ากโบสถ ์ซึ� งหลงัคาลดหลั�นอย่างศิลปะลา้นนา ศิลปวตุัที�สาํคญัมีหลายชิ�น

เช่นพระพุทธรูปไมจ้าํหลกั ลงรักปิดทองปางประทานอภยัแบบลา้นชา้ง พระพุทธรูป

ดงักล่าวมีพระเกศาเป็นปุ่มแหลมเลก็ พระกรรณค่อนขา้งแหลมแล

ใชเ้วลาประมาณ 2.5 ชม.) 

รับประทานอาหารเที�ยง ณร้านภูเรือโภชนาอ.ภูเรือ  

ตกับาตรข้าวเหนียว – วดัศรีคุณเมือง – วดัพระธาตุศรีสองรัก 

- ไร่ดอกไม้ทีเอสเอ 

แบบขนบธรรมเนียมดั�งเดิมของชาวเชียง

คาน จากนั�นเดินชม ตลาดเชียงคาน ชมวิถีชีวิตพื�นบา้นของชาวเชียงคาน และเดินชม

หลงัอาหารไหวพ้ระวัดศรี

ถนน ชายโขง ทางดา้นเหนือของตลาดเชียงคาน มีกาํแพงแกว้

วดันี� เป็นแหล่งรวมงานศิลปะทั�งแบบลา้นนาและลา้นชา้งดงั

จะเห็นไดจ้ากโบสถ ์ซึ� งหลงัคาลดหลั�นอย่างศิลปะลา้นนา ศิลปวตุัที�สาํคญัมีหลายชิ�น

เช่นพระพุทธรูปไมจ้าํหลกั ลงรักปิดทองปางประทานอภยัแบบลา้นชา้ง พระพุทธรูป

ดงักล่าวมีพระเกศาเป็นปุ่มแหลมเลก็ พระกรรณค่อนขา้งแหลมและยาว จากนั�นนาํท่าน

วดัพระธาตุศรีสองรัก    ไร่



 

 

 

 

หลงัอาหาร เดินทางสู่ อ

รัก (สาํหรับที�นี�งดใส่เสื�อผา้ ที�มีสีแดงทั�งในและนอก เพื�อความเป็นศิริมงคล

เพื�อเป็นสกัขีพยานในการช่วยเหลือซึ� งกนัและกนัระหว่างกรุงศรีอยธุยาและกรุงศรีสตั

นาคนหุต (เวียงจนัทร์ สมยัพระเจา้ไชยเชษฐาธิราช

ชมพระอุโบสถ และเจดียที์�ก่อสร้างดว้ยศิลาแลงทั�งหลงัอยา่งสวยงาม หลงัจากนั�นออก

เดินทางสู่ อ.ภูเรือ แวะชม 

ต่างประเทศหลากหลายชนิด ชมโรงงานผลิตไวน์ ชิมไวน์และผลองุ่นสด ช้อปปิ� ง

ผลิตภณัฑ์จากไร่ตามอธัยาศยั   

ประดบัเมืองหนาวนานาชนิด ซึ� งมีการจดัสวนที�สวยงาม ตื�นตาตื�นใจกบัฟักทองยกัษ์

หนกักวา่ 10 กิโลกรัม 

ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านเขา้สู่ที�พกั 

18.00 น.          รับประทานอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

 

 

 

 

 

 

 

05.00 น. เชา้ตรู่นาํท่านนั�งรถสองแถวขึ�นยอดภูเรือชมพระอาทิตย์ขึ�น 

สมาสจากนั�นช่วงลงกลบัแวะถ่ายรูป 

 

วนัที�ห้า  ทะเลหมอกชมพระอาทิตย์ขึ�นภูเรือ 

- กล้วยไม้อุดรซันไฌน์ 

หลงัอาหาร เดินทางสู่ อ.ด่านซา้ย (ใชเ้วลาประมาณ 40 นาที)  นมัสการพระธาตุศรีสอง

สาํหรับที�นี�งดใส่เสื�อผา้ ที�มีสีแดงทั�งในและนอก เพื�อความเป็นศิริมงคล

เพื�อเป็นสกัขีพยานในการช่วยเหลือซึ� งกนัและกนัระหว่างกรุงศรีอยธุยาและกรุงศรีสตั

เวียงจนัทร์ สมยัพระเจา้ไชยเชษฐาธิราช) และ  อีกแห่งที� วดัเนรมิตวิปัสสนา

เจดียที์�ก่อสร้างดว้ยศิลาแลงทั�งหลงัอยา่งสวยงาม หลงัจากนั�นออก

ภูเรือ แวะชม ไร่องุ่นชาโตเดอเลย ในพื�นกว่า 2,000

ต่างประเทศหลากหลายชนิด ชมโรงงานผลิตไวน์ ชิมไวน์และผลองุ่นสด ช้อปปิ� ง

ผลิตภณัฑ์จากไร่ตามอธัยาศยั   และแวะชม ไร่ทีเอสเอ TSAชมแปลกปลูกไมด้อกไม้

ประดบัเมืองหนาวนานาชนิด ซึ� งมีการจดัสวนที�สวยงาม ตื�นตาตื�นใจกบัฟักทองยกัษ์

กิโลกรัม  

ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านเขา้สู่ที�พกั           โรงแรมภูเรือ รีสอร์ท

รับประทานอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นั�งรถสองแถวขึ�นยอดภูเรือชมพระอาทิตย์ขึ�น แล

จากนั�นช่วงลงกลบัแวะถ่ายรูป เทอร์โมมเิตอร์ยกัษ์หนา้ที�วา่การอาํเภอภูเรือ

ทะเลหมอกชมพระอาทิตย์ขึ�นภูเรือ – เทอร์โมมิเตอร์ยกัษ์

กล้วยไม้อุดรซันไฌน์ - ภูเกต็ 

นมัสการพระธาตุศรีสอง

สาํหรับที�นี�งดใส่เสื�อผา้ ที�มีสีแดงทั�งในและนอก เพื�อความเป็นศิริมงคล) สร้างขึ�น

เพื�อเป็นสกัขีพยานในการช่วยเหลือซึ� งกนัและกนัระหว่างกรุงศรีอยธุยาและกรุงศรีสตั

และ  อีกแห่งที� วดัเนรมิตวิปัสสนา

เจดียที์�ก่อสร้างดว้ยศิลาแลงทั�งหลงัอยา่งสวยงาม หลงัจากนั�นออก

2,000 ไร่ ปลูกองุ่นสายพนัธ์ุ

ต่างประเทศหลากหลายชนิด ชมโรงงานผลิตไวน์ ชิมไวน์และผลองุ่นสด ช้อปปิ� ง

ชมแปลกปลูกไมด้อกไม้

ประดบัเมืองหนาวนานาชนิด ซึ� งมีการจดัสวนที�สวยงาม ตื�นตาตื�นใจกบัฟักทองยกัษ์

โรงแรมภูเรือ รีสอร์ท 

และแวะสวนดอกไม้คริ

หนา้ที�วา่การอาํเภอภูเรือ 

เทอร์โมมิเตอร์ยกัษ์ 



 

 

 

 

08.00 น.            รับประทานอาหารเช้า 

  จ.อุดรธานี (4 ชั�วโมง

13.00 น. ถึง จ.อุดรธานีรับประทานอาหารเที�ยง 

 หลงัอาหาร นาํท่านชม 

เป็นสวนกลว้ยไมที้�ผลิตกลว้ยไมก้ลิ�นหอมพนัธ์ุใหม่ของไทยซึ� งใชเ้วลาในการคน้ควา้ 

และผสมพนัธ์ุระหว่างแวนดา้ 

Berrow) ไดรั้บการจดทะเบียนลิขสิทธิ� ที�สมาคมกลว้ยไมโ้ลกประเทศองักฤษ เมื�อปี 

2531 ชื�อพนัธ์ุ Udon Sunshine Orchi

สกดัทาํนํ� าหอมในชื�อเดียวกนัไปจาํหน่าย

 

 

 

 

 

15.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินอุดร

17.45 น. ออกเดินทางสู่ภูเกต็ โดยสายการบินแอร์

19.35 น. ถึงสนามบินภูเกต็โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ

 

 

หมายเหตุ : โปรแกรมเดินทางอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงประโยชน์

 ของลูกคา้เป็นสาํคญั 

 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร ของโรงแรมจากนั�นออกเดินทางสู่ 

ชั�วโมง) 

รับประทานอาหารเที�ยง ณ ร้านระเบียงพชันี 

หลงัอาหาร นาํท่านชม สวนกล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์ 

เป็นสวนกลว้ยไมที้�ผลิตกลว้ยไมก้ลิ�นหอมพนัธ์ุใหม่ของไทยซึ� งใชเ้วลาในการคน้ควา้ 

และผสมพนัธ์ุระหว่างแวนดา้ (Vanda) โจเซฟฟินแวนเบอร์โร 

ไดรั้บการจดทะเบียนลิขสิทธิ� ที�สมาคมกลว้ยไมโ้ลกประเทศองักฤษ เมื�อปี 

Udon Sunshine Orchid หรือพนัธ์ุนางสาวอุดรซนัไฌน์ ซึ� งมีการนาํไป

สกดัทาํนํ� าหอมในชื�อเดียวกนัไปจาํหน่าย 

ออกเดินทางสู่สนามบินอุดร 

ออกเดินทางสู่ภูเกต็ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที�ยวบิน FD3171

โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

โปรแกรมเดินทางอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงประโยชน์

 

จากนั�นออกเดินทางสู่  

เป็นสวนกลว้ยไมที้�ผลิตกลว้ยไมก้ลิ�นหอมพนัธ์ุใหม่ของไทยซึ� งใชเ้วลาในการคน้ควา้ 

โจเซฟฟินแวนเบอร์โร (Josephine Van 

ไดรั้บการจดทะเบียนลิขสิทธิ� ที�สมาคมกลว้ยไมโ้ลกประเทศองักฤษ เมื�อปี 

หรือพนัธ์ุนางสาวอุดรซนัไฌน์ ซึ� งมีการนาํไป

FD3171 

โปรแกรมเดินทางอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงประโยชน์ 



 

 

 

 

อตัราค่าบริการ  

ราคาท่านละ 14,900 บาท  

 

อตัราค่าบริการรวม 

- ค่าตั�วเครื�องบิน ภูเกต็ – อุดรธานี // อดุรธานี-ภูเกต็ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย 

- นํ�าหนักกระเป๋า คนละ 20 กก. ไป-กลบั 

- ค่ารถสองแถวขึ�นภูเรือ 

- ค่าที�พกั 4 คนื 

- ค่ารถบัสปรับอากาศ ตลอดการเดนิทาง 

- รถตู้รับ-ส่งสนามบนิ  

- ค่าอาหารตามรายการทัวร์ 

- มัคคุเทศก์ นําเที�ยวตลอดการเดนิทาง 

 

อตัราค่าบริการนี�ไม่รวม 

- ค่าอาหาร และ เครื�องดื�มนอกเหนือรายการทัวร์ 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศัพท์ในที�พกั , ค่าซักรีด , ค่าเครื�องดื�มมนิิบาร์ ฯลฯ  

- ค่าภาษมูีลค่าเพิ�ม 7 % 

 

 


