วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์ ขอเสนอโปรแกรมท่ องเที่ยว อีสานตอนบน
หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ - วัดป่ าคาชะโนด - ผ้าไหมนาข่ า - หนองคาย - Skywalk ริมหน้ าผา แดนอีสาน
แก่งคุ้ดคู้ - เชียงคาน - ภูทอก - พระธาตุศรีสองรัก - ผีตาโขน - พักบนยอด เขาค้อ - เดอะบลูสกาย เขาค้อ - ภูทับเบิก

วันที่ 18 - 24 ธันวาคม 2565
วันที่ 18 ธันวาคม 2565

วันที่ 20 ธันวาคม 2565

00.30 น. ออกเดินทางจาก จ.ตรัง รับสมาชิกจุดต่างๆ สู่ นครราชสี มา 07.00 น. ทานอาหารเช้า ห้องอาหาร โรงแรม......................บริ การมื้อที่ 4
 ชมศาลาแก้วกู่ ประติมากรรม เทวาลัย เทวารู ป ที่ยิ่งใหญ่มหึมา
พุทธศาสนิกชนทั้งในภาคพื้นยุโรป และเอเชียเลื่อมใสมาก
11.30 น. ทานอาหารเที่ยง ห้องอาหาร สังคม.......................บริ การมื้อที่ 5
13.30 น. ออกเดินทาง สู่ เมืองเชียงคาน ชมความงามทางธรรมชาติ ริ ม
แม่น้ าโขง แก่งคุด้ คู้ ยามเช้า
15.30 น. พร้อมต่อรถท้องถิน่ สู่ Skywalk ริ มหน้าผา ทางเดินกระจก เปิ ด
ใหม่เชียงคาน พร้อมชมวิวแม่น้ าโขงที่สวยงาม
18.30 น. ชมตลาดเชียงคาน ติดแม่น้ าโขง ฝั่งตรงกันข้าม บ้านพี่เมืองน้อง
วันที่ 19 ธันวาคม 2565
06.00 น. ทานอาหารเช้า ห้องอาหาร โรงแรม........................บริ การมื้อที่ 2 ลาวบรรยากาศย้อนยุค สัมผัสเสน่ห์มนต์ขลัง เรื อนไม้ ริ มน้ าโขง
19.00 น. ทานอาหารเย็น ถนนคนเดินเชียงคาน ตามอัธยาศัย
 นมัสการพระธาตุ 9 ชั้น ที่ศกั ดิ์สิทธิ์ สวยงาม ริ มบึงแก่นนคร
 ชม พิพิธภัณฑ์มรดกโลก บ้านเชียง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่ 20.00 น. เข้าที่พกั โรงแรมเชียงคานแกรนด์แอนด์รีสอร์ท (คืนที่ 3)
วันที่ 21 ธันวาคม 2565
มีพฒั นาการในหลายๆ ด้าน ที่มีมานานกว่า 5,000 ปี
06.00 น. ร่ วมตักบาตรข้าวเหนียว ชมวิถีชีวิตพื้นบ้านของชาวเชียงคาน
11.30 น. ทานอาหารเที่ยง ศูนย์อาหารพื้นเมือง ตามอัธยาศัย
 ชม ตลาดผ้าบ้านนาข่า แหล่งผลิตผ้าไหม และเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ป ที่มี  ทานอาหารเช้า ร้านอาหารพื้นเมือง............................บริ การมื้อที่ 6
07.30 น. ต่อรถท้องถิ่น ชมวิวแม่น้ าโขง ไทย-ลาว ชมทะเลหมอกเหนือ
ทั้งผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าหมักโคลน ซึ่งเป็ นผ้าที่มีชื่อของนาข่า
แม่น้ าโขง ณ จุดชมวิว ภูทอก
14.00 น. ชม บ้านคาชะโนด ซึ่งมีน้ าล้อมรอบ สภาพคล้ายเกาะ มีดงต้น
 ชมป่ าหินที่สวยงามได้ชื่อว่าคุณหมิงเมืองเลยอย่างลงตัวของผางาม
ปาล์มชนิดหนึ่ง คล้ายต้นตาล และต้นมะพร้าวผสมกัน ซึ่งเรี ยกว่า
“ต้นชะโนด” คนสมัยก่อนเรี ยกที่นี่ว่า “วังนาคินทรคาชะโนด” เชื่อกันว่าบ่อ 11.30 น. ทานอาหารเที่ยง ศูนย์อาหารตามอัธยาศัย
น้ าศักดิ์สิทธิ์ที่อยูก่ ลางดงเป็ นประตูศกั ดิ์สิทธิ์อยูก่ ลางบาดาล เป็ นที่อยูอ่ าศัย  ชมพิพิธภัณฑ์ผีตาโขน วัดโพนชัย การจัดนิทรรศการเรื่ องราว
เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ที่สืบทอดมาแต่โบราณ
ของพญาสุ ทโธพญานาค ที่แปลกคือในดงชะโนด มีน้ าซับน้ าซึมอยู่
 ชมพระธาตุศรี สองรัก อนุสรณ์สถาน ความสัมพันธ์ ไทย - ลาว
ตลอดเวลา แต่กลับไม่เคยมีน้ าท่วมเลย
ที่ร่วมกัน สู ้รบกับพม่าในสมัยบุเรงนองเรื องอานาจ (ห้ามคนใส่สีแดง)
 นมัสการหลวงพ่อพระใส พระพุทธรู ปขัดสมาธิราบปางมารวิชยั
หล่อด้วยทองสี สุก มีพระรู ปลักษณ์ งดงามมาก เป็ นพระพุทธรู ปที่ 18.00 น. ทานอาหารเย็น ห้องอาหารภูเรื อ............................บริ การมื้อที่ 7
 เข้าที่พกั บุษบารี สอร์ท ภูเรื อ หรื อเทียบเท่า (คืนที่ 4)
ถือว่าศักดิ์สิทธิ์ และเป็ นที่เคารพบูชาของคนในพื้นที่ ณ.วัดโพธิ์ชยั
 ช้อปปิ้ ง สิ นค้าราคาถูก ตลาดท่าเสด็จ จ.หนองคาย ตามอัธยาศัย
18.00 น. ทานอาหารเย็น ห้องอาหาร เลอของ ริ มโขง............บริ การมื้อที่ 3
 เข้าที่พกั โรงแรม อัศวรรณหรื อแทนซิโน จ.หนองคาย (คืนที่ 2)
06.00 น. ทานอาหารเช้า บะจ่าง เค้ก โอวัลติน.......................บริ การมื้อที่ 1
11.30 น. ทานอาหารเที่ยง ศูนย์อาหารพื้นเมือง ตามอัธยาศัย
 แวะนมัสการหลวงพ่อโตที่ใหญ่ที่สุดในโลก (คุณสรพงษ์ร่วมสร้าง)
 สักการะอนุสาวรี ยย์ า่ โมวีรสตรี ไทย เป็ นอนุสรณ์ที่ราลึกถึง
วีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของท้าวสุ รนารี หรื อย่าโม
18.00 น. ทานอาหารเย็น ถนนคนเดินเมืองย่า ตามอัธยาศัย
19.00 น. เข้าที่พกั โรงแรมสบาย นครราชสี มา (คืนที่ 1)

วันที่ 22 ธันวาคม 2565

วันที่ 24 ธันวาคม 2565

05.00 น. ต่อรถท้องถิ่น ชมพระอาทิตย์ข้ นึ สวยงาม บนยอดเขาภูเรื อ
 ชมสวนไม้ดอกไม้ประดับ ดอกไม้เมืองหนาวที่สวยงามของภูเรื อ
07.30 น. ทานอาหารเช้า ห้องอาหาร รี สอร์ท.......................บริ การมื้อที่ 8
 ออกเดินทาง สู่ เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
 ต่อรถต่อถิ่นสู่ เขาค้อ ชมความงดงามศิลปะ เจดีย ์ วัดผาซ่อนแก้ว
11.30 น. ทานอาหารเที่ยง ศูนย์อาหารพื้นเมือง ตามอัธยาศัย
 ชม Takmoh Coffee Khao Kho โรงเตี๊ยม สุ ดขอบฟ้า กังหันลม
 ชม เดอะบลูสกาย เขาค้อ เปิ ดใหม่ สวนยุโรป ในเมืองไทย อีกทั้ง
สวนดอกไม้ พร้อมตุ๊กตายุโรปมุมถ่ายรู ปมากมาย
 ชม พิพิธภัณฑ์สงครามคอมมิวนิสต์ และชมอนุสาวรี ยผ์ กู ้ ล้าเขาค้อ
 ชม พระตาหนักเขาค้อ สัมผัสความหนาว บรรยากาศยามเย็น
18.00 น. ทานอาหารเย็น แม่มาลี ห้องอาหารเขาค้อ.............บริ การมื้อที่ 9
 เข้าที่พกั ภูยา่ ฟ้าใส บนยอดเขาค้อ ห้ องละ 2 ท่ าน (คืนที่ 5)

06.00 น. ทานอาหารเช้า ห้องอาหาร โรงแรม...................บริ การมื้อที่ 12
 แวะซื้อของฝาก ที่มีให้เลือกสรรมากมาย ตลาดน้ าดอยหวาย
11.30 น. ทานอาหารเที่ยง ศูนย์อาหาร ตามอัธยาศัย
 ออกเดินทาง กลับ ปักษ์ใต้ แวะซื้อของฝากระหว่างเดินทาง
18.00 น. ทานอาหารเย็น ศูนย์อาหารพื้นเมือง ตามอัธยาศัย
21.30 น. ถึง จ.ตรัง โดยสวัสดิภาพปลอดภัย พร้อมความประทับใจ

ด้ านบริการ

0

วันที่ 23 ธันวาคม 2565

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รถทัวร์นาเที่ยวปรับอากาศ 2 ชั้น วัฒนา ทัวร์ ( VIP 2 - 1 )
รถท้องถิ่นขึ้นเขาค้อ ภูทบั เบิก Skywalk เชียงคาน ภูทอก
รวมค่าที่พกั โรงแรมและรีสอร์ ท รวม 6 คืน ห้ องละ 2 ท่ าน
รวมค่าอาหารบริ การตามรายการ 12 มื้อ
รวมค่าบัตรเข้าชมทุกอย่าง สถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ 1,000,000 บาท/ท่ าน
ไกด์ไทย ทีมงานวัฒนาทัวร์ พร้อมบริ การ เป็ นกันเอง

05.00 น. ทานอาหารเช้า ห้องอาหาร ในโรงแรม..............บริ การมื้อที่ 10
 ชมบรรยากาศยามเช้า บนยอดเขาสู ง 1,768 เมตร ภูทบั เบิก
พร้อมสัมผัสบรรยากาศหนาวเย็นบนยอดเขาที่สดชื่นตลอดปี
คิดค่ าบริการ ตามรายการเพียงท่ านละ 9,500 บาท
อีกทั้งสวนกะหล่าปี ที่ใหญ่ ที่สุดในประเทศไทย
เด็กต่ากว่า 10ปี (พักกับผู้ใหญ่ )เพียงท่ านละ 7,500 บาท
 นมัสการ พระวัดป่ า ภูทบั เบิก สถานที่รับน้ าฟ้ากลางหาว เพื่อนา
น้ าขึ้นทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯเพื่อทาน้ า
หมายเหตุ โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยูก่ บั
พระพุทธมนต์ในพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา
สภาพดินฟ้าอากาศ และเหตุการณ์เฉพาะหน้า แต่ทางบริ ษทั วัฒนาทัวร์
12.00 น. ทานอาหารเที่ยง บุฟเฟ่ ขนมจีน 7 สี ข้าวแกง หมูปิ้ง ลูกชิ้น
จะคานึงถึงผลประโยชน์ของสมาชิกผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
อื่นๆ อาหารขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบูรณ์........................บริ การมื้อที่ 11
 ชมสิ้นค้าพื้นเมือง และของฝากมากมาย OTOP ปลาส้มกานันจุล
www.wattanatour.com
 แวะนมัสการรอยพระพุทธพระบาท สระบุรี
รถทัวร์ วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์
18.30 น. ทานอาหารเย็น ศูนย์อาหารพื้นเมือง ตามอัธยาศัย
ใบอนุญาตเลขที่ 41/00304 “สิ่ งอานวยความสะดวกครบ”
19.30 น. เข้าที่พกั โรงแรม SD AVENUE ใจกลางเมืองกรุ ง (คืนที่ 6)

รถทัวร์ วัฒนา โอ่งโถง VIP 2 - 1 เบาะใหญ่ นั่ง - นอน สบาย เราเน้ นคุณภาพ และบริการ”

จัดโดย วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์ โทร. 075 - 572093 // 081 - 9565574

