เดินทางวันที่ 10 – 12 สิงหาคม 2561
วันศุกร์ ท่ ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 : อุดรธานี – ศูนย์ วัฒนธรรมไทย-จีน อุดรธานี– หนองคาย – จวน
ผู้ว่าหลังเก่ า
10.00 น.

10.00 น.
11:05 น.
12.00 น.

14.00 น.
14.30 น.

พร้ อมกันที่ ดอนเมือง อาคาร 2 ขาออกภายในประเทศ ชัน้ 3 เคาน์เตอร์ เช็คอิน สายการบิน
นกแอร์ แถวที่ 14 -15
(กรุ ณาเตรี ยมบัตรประชาชนตัวจริง เพื่อแสดงตัวก่ อนขึ้นเครื่ อง)
ออกเดินทางสู่ จ.อุดรธานี โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD9202
ถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี หลังรับกระเป๋ าแล้ ว นาท่านเดินทางสูต่ วั เมืองอุดรธานี
(ระยะเวลาเดิ นทางจากสนามบิ น – ร้านอาหาร ประมาณ 23 นาที)
รับประทานอาหารพื ้นเมือง ณ ร้ านครัวคุณนิด
จากนันฟั
้ งเทคนิคการถ่ายภาพในมุมมองต่างๆ โดยกูรูด้านเทคนิคการถ่ายภาพ อาจารย์
นพดล อาชาสันติสุข และอาจารย์ สมโภช แตงไทย
(ระยะเวลาเดิ นทางจากร้านอาหาร – ศูนย์วฒ
ั นธรรมไทย-จี น ประมาณ 30 นาที)
ออกเดินทางกันต่อสูจ่ งั หวัดหนองคาย
เพิ่มสีสนั ของภาพศูนย์วฒ
ั นธรรมจีนด้ วยสีแดงตัดกับท้ องฟ้า ณ ศูนย์ วัฒนธรรมไทย-จีน
อุดรธานี ศูนย์อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม วิถีบรรพชนและหลักปรัชญาของชาวไทยเชื ้อสายจีน
ในจังหวัดอุดรธานี ภายในมีการจัดแสดงสวนคุณธรรมพันปี 24 กตัญญู ที่ตกแต่งด้ วยไม้

15.30 น.
16.30 น.

17.30 น.
18.30 น.
19.30 น.

มงคลของจี น รวมถึง บ่อปลาคาร์ พ จักรพรรดิต ามหลักความเชื่ อของชาวจี นในรู ปของหิ น
แกะสลัก
ออกเดินทางต่อไปยัง จ.หนองคาย
แวะถ่ายภาพแนวสถาปั ตยกรรมแบบโคโลเนียล ฝรั่งเศส ณ จวนผู้ว่าหลังเก่ า ตัวอาคารมี
ลักษณะเป็ นทรงปั น้ หยา 2 ชัน้ สร้ างขึ ้นสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงยุโรป คงความสวยงามและความ
เก่าแก่ร่วมร้ อยปี
เช็คอินเข้ าสูท่ ี่พกั ระดับ 4 ดาว ณ อมันตา โฮเทล หนองคาย
รับประทานอาหารค่า ณ ร้ านแดงแหนมเนือง ลิ ้มลองอาหารเวียดนามสูตรต้ นตาหรับจาก
ชาวเวียดนามแท้ ๆ พร้ อมชมและถ่ายภาพพระอาทิตย์ตกดินริมฝั่ งโขง
เดินทางกลับที่พกั อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันเสาร์ ท่ ี 11 สิงหาคม 2561 : บึงกาฬ – หินสามวาฬ - วัดเจติยาคีรีวิหาร (ภูทอกน้ อย) – นา้ ตกถา้
พระ – อุดรธานี

06.30 น
07.30 น.
10.00 น.

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในโรงแรม
ออกเดินทางสู่ อ. ศรี วิไล จ. บึงกาฬ
(ระยะเวลาเดิ นทางจากโรงแรม-หิ นสามวาฬ ประมาณ 2.30 ชม.)
เปลี่ยนนัง่ รถกระบะขึ ้นสูย่ อดเขา

12.30 น.
14.30 น.

15.30 น.

17.00 น.

ถ่ายภาพมุมสูงและแบบพาโนรามา ณ หินสามวาฬ หินยักษ์ ขนาดใหญ่รูปร่ างคล้ ายวาฬติด
หน้ า ผาสูง อายุร าวประมาณ 75 ล้ า นปี แยกตัว เป็ น 3ก้ อ น มองจากระยะไกลดูค ล้ า ยฝูง
ครอบครัวปลาวาฬ เป็ นจุดชมวิวที่สวยที่สดุ อีกแห่งหนึง่ ในภูสิงห์
(ระยะเวลาเดิ นทางจากหิ นสามวาฬ –ร้านอาหาร 35 นาที )
รับประทานอาหาร ณ ร้ านคลองสาราญ
(ระยะเวลาเดิ นทางจากร้านอาหาร – วัดเจติ ยาคีรีวิหาร 50 นาที )
แวะถ่ายภาพ วั ดเจติยาคีรีวิหาร หรื อ ภูทอกน้ อย แบบระยะไกล เป็ นภูเขาหินทรายที่ มี
สะพานและบันไดไม้ เวียนไปมาโดยรอบภูทอก มี ทงหมด
ั้
7 ชัน้ ใช้ เพียงแรงงานคนสร้ าง ด้ วย
ระยะเวลาในการก่อสร้ างนานถึง 5 ปี
(ระยะเวลาเดิ นทางจาก วัดเจติ ยาคีรีวิหาร – น้าตกถ้าพระ 29 นาที )

ล่องเรื อสู่ นา้ ตกถา้ พระ น ้าตกที่มีความยิ่งใหญ่ด้วยลานหินกว้ าง แบ่งเป็ น 3 ช่วงหลักๆ คือ
น ้าตกช่วงแรกอยู่บริ เวณด้ านล่าง มีลกั ษณะเป็ นธารน ้าตกไหลลดหลัน่ ลงสู่แอ่งก้ นกระทะ มี
ระดับน ้าลึก น ้าตกช่วงกลางมีลกั ษณะเป็ นลาธารหลายสาร มีสายน ้าไหลแรงแต่ระดับน ้าตื ้น
และจุดไฮไลน์คือเหนือฝายขึ ้นไปจะมีบนั ไดเดินขึ ้นไปสูน่ ้าตกถ ้าพระ เป็ นสายน ้าตกกว้ างสีขาว
ฟูฟ่องไหลลงมาสูแ่ อ่งน ้าตื ้นเบื ้องล่าง
ออกเดินทางกลับสู่ จ.อุดรธานี
(ระยะเวลาเดิ นทางจากน้าตกถ้าพระ-ร้านอาหาร ประมาณ 3 ชม. )

20.30 น.

22.00 น.

รับประทานอาหารค่า ณ สวนอาหารบึงไม้ หอม ท่ามกลางธรรมชาติในสวนและต้ นไม้ สี
เขียวเย็นตา
(ระยะเวลาเดิ นทางจากร้านอาหาร - โรงแรม ประมาณ 15 นาที )
เช็คอินเข้ าสูโ่ รงแรมระดับ 4 ดาว ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ ท่ ี 12 สิงหาคม 2561 : วัดป่ าภูก้อน – ตลาดนาข่ า - กรุงเทพฯ

เช้ า
07.30 น.
10.00 น.

12.30 น.
15.30 น.
16.00 น.
17.05 น.
18.10 น.

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในโรงแรม
เช็คเอาท์ เก็บสัมภาระ ออกเดินทางกันต่อ โดยรถตู้ปรับอากาศ
(ระยะเวลาเดิ นทางจาก โรงแรม-วัดป่ าภูก้อน ประมาณ 2.15 ชม.)
ถ่ายภาพความงดงามของสถาปั ตยกรรมแห่งพุทธสถาน ณ วัดป่ าภูก้อน ชมพระพุทธรูป
ไสยาสน์ ปางปรินิพพานที่ใหญ่ที่สดุ ในโลกแกะสลักด้ วยหินอ่อนสีขาวอันงดงาม จากนันร่
้ วม
ถวายสังฆทานเพือ่ ความเป็ นสิ ริมงคลแก่ตนเอง
(เดิ นทางจาก วัดป่ าภูก้อน – ร้านอาหาร ใช้เวลาประมาณ1.07 ชม.)
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้ าน ส.กุ้งเผา
(เดิ นทางจาก ร้านอาหาร – สนามบิ น ใช้เวลาประมาณ 1.10 ชัว่ โมง)
แวะช้ อ ปปิ ้ ง ณ ตลาดนาข่ า แหล่ ง ช้ อปปิ ้ง เสื อ้ ผ้ า และผ้ า ต่า งๆ ของที่ ร ะลึ ก และสิ น ค้ า
หลากหลายในสไตล์พื ้นบ้ าน ให้ เลือกซื ้อเป็ นของฝาก ติดไม้ ตดิ มือกลับบ้ าน
ถึงสนามบินนานาชาติอดุ รธานี
เดินทางสูก่ รุงเทพฯ ด้ วย สายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD9215
ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

