
 
 

 
 

วฒันา  คลงัจันทร์ ทัวร์ ขอเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว อสีานตอนบน 
หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ - วัดป่าค าชะโนด - ผ้าไหมนาข่า - หนองคาย - Skywalk ริมหน้าผา แดนอสีาน 

แก่งคุ้ดคู้ - เชียงคาน - ภูทอก - พระธาตุศรีสองรัก - ผีตาโขน -  พกับนยอด เขาค้อ - เดอะบลูสกาย เขาค้อ - ภูทับเบิก 

วนัที่ 18 - 24 ธันวาคม 2565 
วันท่ี 18 ธันวาคม 2565 
00.30 น.  ออกเดินทางจาก จ.ตรัง รับสมาชิกจุดต่างๆ สู่ นครราชสีมา 
06.00 น. ทานอาหารเชา้ บะจ่าง เคก้ โอวลัติน.......................บริการม้ือท่ี 1 
11.30 น. ทานอาหารเท่ียง ศนูยอ์าหารพ้ืนเมือง ตามอธัยาศยั 
 แวะนมสัการหลวงพ่อโตท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก (คุณสรพงษร่์วมสร้าง) 
 สักการะอนุสาวรียย์า่โมวีรสตรีไทย เป็นอนุสรณ์ท่ีร าลึกถึง

วีรกรรมอนัย่ิงใหญ่ของทา้วสุรนารีหรือยา่โม 
18.00 น. ทานอาหารเยน็  ถนนคนเดินเมืองยา่ ตามอธัยาศยั 
19.00 น. เขา้ท่ีพกั โรงแรมสบาย นครราชสีมา  (คืนที ่1) 

วันท่ี 19 ธันวาคม 2565 
06.00 น. ทานอาหารเชา้ ห้องอาหาร โรงแรม........................บริการม้ือท่ี 2 
 นมสัการพระธาตุ 9 ชั้น ท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ สวยงาม  ริมบึงแก่นนคร 
 ชม พิพิธภณัฑม์รดกโลก บา้นเชียง  ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงวฒันธรรมท่ี

มีพฒันาการในหลายๆ ดา้น ท่ีมีมานานกว่า 5,000 ปี 
11.30 น. ทานอาหารเท่ียง ศนูยอ์าหารพ้ืนเมือง ตามอธัยาศยั 
 ชม ตลาดผา้บา้นนาข่า  แหล่งผลิตผา้ไหม และเส้ือผา้ส าเร็จรูป ท่ีมี

ทั้งผา้ไหม ผา้ฝ้าย ผา้หมกัโคลน ซ่ึงเป็นผา้ท่ีมีช่ือของนาข่า  
14.00 น. ชม บา้นค าชะโนด  ซ่ึงมีน ้าลอ้มรอบ สภาพคลา้ยเกาะ มีดงตน้
ปาลม์ชนิดหน่ึง คลา้ยตน้ตาล และตน้มะพร้าวผสมกนั ซ่ึงเรียกว่า 
“ตน้ชะโนด” คนสมยัก่อนเรียกท่ีน่ีว่า “วงันาคินทรค าชะโนด” เช่ือกนัว่าบ่อ
น ้าศกัด์ิสิทธ์ิท่ีอยูก่ลางดงเป็นประตูศกัด์ิสิทธ์ิอยูก่ลางบาดาล เป็นท่ีอยูอ่าศยั
ของพญาสุทโธพญานาค ท่ีแปลกคือในดงชะโนด มีน ้าซบัน ้าซึมอยู่
ตลอดเวลา แต่กลบัไม่เคยมีน ้าท่วมเลย 
 นมสัการหลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปขดัสมาธิราบปางมารวิชยั 

หล่อดว้ยทองสีสุก มีพระรูปลกัษณ์ งดงามมาก เป็นพระพุทธรูปท่ี
ถือว่าศกัด์ิสิทธ์ิ และเป็นท่ีเคารพบูชาของคนในพ้ืนท่ี ณ.วดัโพธ์ิชยั 

 ชอ้ปป้ิง สินคา้ราคาถูก ตลาดท่าเสด็จ จ.หนองคาย ตามอธัยาศยั 
18.00 น. ทานอาหารเยน็ ห้องอาหาร เลอของ ริมโขง............บริการม้ือท่ี 3 
 เขา้ท่ีพกั โรงแรม อศัวรรณหรือแทนซิโน จ.หนองคาย (คืนที่ 2) 

วันท่ี 20 ธันวาคม 2565 
07.00 น. ทานอาหารเชา้ ห้องอาหาร โรงแรม......................บริการม้ือท่ี 4 
 ชมศาลาแกว้กู่ ประติมากรรม เทวาลยั เทวารูป ท่ีย่ิงใหญ่มหึมา 

พุทธศาสนิกชนทั้งในภาคพ้ืนยโุรป และเอเชียเล่ือมใสมาก 
11.30 น. ทานอาหารเท่ียง ห้องอาหาร สังคม.......................บริการม้ือท่ี 5 
13.30 น. ออกเดินทาง สู่ เมืองเชียงคาน ชมความงามทางธรรมชาติ ริม
แม่น ้าโขง แก่งคุด้คู ้ ยามเชา้ 
15.30 น. พร้อมต่อรถทอ้งถ่ิน สู่ Skywalk ริมหนา้ผา ทางเดินกระจก เปิด
ใหม่เชียงคาน พร้อมชมวิวแม่น ้าโขงท่ีสวยงาม  
18.30 น. ชมตลาดเชียงคาน ติดแม่น ้าโขง ฝ่ังตรงกนัขา้ม บา้นพ่ีเมืองนอ้ง
ลาวบรรยากาศยอ้นยคุ สัมผสัเสน่ห์มนตข์ลงั เรือนไม ้ริมน ้าโขง  
19.00 น. ทานอาหารเยน็ ถนนคนเดินเชียงคาน ตามอธัยาศยั 
20.00 น. เขา้ท่ีพกั โรงแรมเชียงคานแกรนดแ์อนดรี์สอร์ท  (คืนที่ 3) 

วันท่ี 21 ธันวาคม 2565 
06.00 น. ร่วมตกับาตรขา้วเหนียว ชมวิถีชีวิตพ้ืนบา้นของชาวเชียงคาน 
 ทานอาหารเชา้ ร้านอาหารพ้ืนเมือง............................บริการม้ือท่ี 6 

07.30 น. ต่อรถทอ้งถ่ิน ชมวิวแม่น ้าโขง ไทย-ลาว ชมทะเลหมอกเหนือ
แม่น ้าโขง ณ จุดชมวิว ภูทอก 
 ชมป่าหินท่ีสวยงามไดช่ื้อว่าคุณหมิงเมืองเลยอยา่งลงตวัของผางาม 

11.30 น. ทานอาหารเท่ียง ศนูยอ์าหารตามอธัยาศยั 
 ชมพิพิธภณัฑผ์ีตาโขน วดัโพนชยั การจดันิทรรศการเร่ืองราว

เก่ียวกบัขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ท่ีสืบทอดมาแต่โบราณ 
 ชมพระธาตุศรีสองรัก อนุสรณ์สถาน ความสัมพนัธ์ ไทย - ลาว 

ท่ีร่วมกนั สู้รบกบัพม่าในสมยับเุรงนองเรืองอ านาจ (ห้ามคนใส่สีแดง) 

18.00 น. ทานอาหารเยน็ ห้องอาหารภูเรือ............................บริการม้ือท่ี 7 
 เขา้ท่ีพกั บษุบารีสอร์ท ภูเรือ หรือเทียบเท่า  (คืนที่ 4) 
 



 
วันท่ี 22 ธันวาคม 2565 
05.00 น. ต่อรถทอ้งถ่ิน ชมพระอาทิตยข์ึ้น สวยงาม บนยอดเขาภูเรือ  
 ชมสวนไมด้อกไมป้ระดบั ดอกไมเ้มืองหนาวท่ีสวยงามของภูเรือ 

07.30 น. ทานอาหารเชา้ ห้องอาหาร รีสอร์ท.......................บริการม้ือท่ี 8 
 ออกเดินทาง สู่ เขาคอ้ จ.เพชรบูรณ์ 
 ต่อรถต่อถ่ินสู่ เขาคอ้ ชมความงดงามศิลปะ เจดีย ์วดัผาซ่อนแกว้ 
11.30 น. ทานอาหารเท่ียง ศนูยอ์าหารพ้ืนเมือง ตามอธัยาศยั 
 ชม Takmoh Coffee Khao Kho โรงเต๊ียม สุดขอบฟ้า กงัหนัลม 
 ชม เดอะบลูสกาย เขาค้อ เปิดใหม่ สวนยโุรป ในเมืองไทย อีกทั้ง

สวนดอกไม ้พร้อมตุ๊กตายโุรปมุมถ่ายรูปมากมาย 
 ชม พิพิธภณัฑส์งครามคอมมิวนิสต ์และชมอนุสาวรียผ์ูก้ลา้เขาคอ้ 
 ชม พระต าหนกัเขาคอ้ สัมผสัความหนาว บรรยากาศยามเยน็ 

18.00 น. ทานอาหารเยน็ แม่มาลี ห้องอาหารเขาคอ้.............บริการม้ือท่ี 9 
 เขา้ท่ีพกั ภูยา่ฟ้าใส บนยอดเขาคอ้ ห้องละ 2 ท่าน  (คืนที่ 5) 

วันท่ี 23 ธันวาคม 2565 
05.00 น. ทานอาหารเชา้ ห้องอาหาร ในโรงแรม..............บริการม้ือท่ี  10 
 ชมบรรยากาศยามเชา้ บนยอดเขาสูง 1,768 เมตร ภูทบัเบิก 

พร้อมสัมผสับรรยากาศหนาวเยน็บนยอดเขาท่ีสดช่ืนตลอดปี  
อีกทั้งสวนกะหล ่าปี ท่ีใหญ่ ท่ีสุดในประเทศไทย 

 นมสัการ พระวดัป่า ภูทบัเบิก สถานท่ีรับน ้าฟ้ากลางหาว เพ่ือน า
น ้าขึ้นทูลเกลา้ถวายพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯเพ่ือท าน ้า
พระพุทธมนตใ์นพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา  

12.00 น. ทานอาหารเท่ียง บุฟเฟ่ ขนมจีน 7 สี ขา้วแกง หมูป้ิง ลูกช้ิน 
อ่ืนๆ อาหารขึ้นช่ือของจงัหวดัเพชรบูรณ์........................บริการม้ือท่ี 11 
 ชมส้ินคา้พ้ืนเมือง และของฝากมากมาย OTOP ปลาส้มก านนัจุล 
 แวะนมสัการรอยพระพุทธพระบาท สระบุรี  

18.30 น. ทานอาหารเยน็ ศูนยอ์าหารพ้ืนเมือง ตามอธัยาศยั 
19.30 น. เขา้ท่ีพกัโรงแรม SD AVENUE ใจกลางเมืองกรุง (คืนที่ 6) 

 
วันท่ี 24 ธันวาคม 2565 
06.00 น.  ทานอาหารเชา้ ห้องอาหาร โรงแรม...................บริการม้ือท่ี 12 
 แวะซ้ือของฝาก ท่ีมีให้เลือกสรรมากมาย ตลาดน ้าดอยหวาย 

11.30 น. ทานอาหารเท่ียง ศนูยอ์าหาร ตามอธัยาศยั  
 ออกเดินทาง กลบั ปักษใ์ต ้ แวะซ้ือของฝากระหว่างเดินทาง 

18.00 น.  ทานอาหารเยน็ ศูนยอ์าหารพ้ืนเมือง ตามอธัยาศยั 
21.30 น. ถึง จ.ตรัง โดยสวสัดิภาพปลอดภยั พร้อมความประทบัใจ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
หมายเหตุ โปรแกรมน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ขึ้นอยูก่บั
สภาพดินฟ้าอากาศ และเหตุการณ์เฉพาะหนา้ แต่ทางบริษทัวฒันาทวัร์ 
จะค านึงถึงผลประโยชนข์องสมาชิกผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

         

 

 

 

 

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

จัดโดย วฒันา คลงัจันทร์ ทัวร์ โทร. 075 - 572093 // 081 - 9565574 

ใบอนุญาตเลขท่ี 41/00304 

www.wattanatour.com 
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1. รถทวัร์น าเท่ียวปรับอากาศ  2 ช้ัน วัฒนา ทัวร์  ( VIP 2 - 1 ) 
2. รถทอ้งถ่ินขึ้นเขาคอ้ ภูทบัเบิก Skywalk เชียงคาน ภูทอก 
3. รวมค่าท่ีพกัโรงแรมและรีสอร์ท รวม 6 คืน ห้องละ 2 ท่าน  
4. รวมค่าอาหารบริการตามรายการ 12 ม้ือ 
5. รวมค่าบตัรเขา้ชมทุกอยา่ง สถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุตามเง่ือนไขกรมธรรม์ 1,000,000 บาท/ท่าน 
7. ไกดไ์ทย ทีมงานวฒันาทวัร์ พร้อมบริการ เป็นกนัเอง 

 

 ด้านบริการ 

คิดค่าบริการ ตามรายการเพยีงท่านละ 9,500 บาท 
เด็กต ่ากว่า 10ปี (พักกบัผู้ใหญ่)เพยีงท่านละ 7,500 บาท 

 

 

รถทัวร์ วัฒนา คลงัจันทร์ ทัวร์ 
“ส่ิงอ านวยความสะดวกครบ” 


