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เส้นทาง : อดุรธานี บึงกาฬ หนองคาย 

 

  

 

 

เทีย่วแบบ New Normol  คณะสว่นตวั 6 ทา่น 

กําหนดการเดนิทาง        

วิว ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่ 
05.30 น.  คณะเดินทางพร้อมกนัท่ี สนามบินสวุรรณภมิู อาคารผู้โดยสารข าออก ชัน้  4  ประตทูางเข้า 2   เคาเตอร์    

สายการบินไทยสไมล์   โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษทัฯ คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกแก่ทา่น     
07.25 น. โดยเท่ียวบินท่ี  WE002  สู ่สนามบิน จ. อุดรธานี 
08.30 น. ถึงสนามบินอุดรธานี หลงัรับสมัภาระแล้ว  นําทา่นเดินทางสู ่ วัดศิริสุทโธ หรือ วัดป่าคาํชะโนด  

ตัง้อยู ่อ.บ้านคงุ จงัหวดัอุดรธานี  ( ระยะทาง 96 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง )  
ในทา่นร่วมพิธีบวงสรวงพญานาคปู่ ศรีสทุโธและยา่ศรีปทมุ  มา อีก
หนึ่งสถานท่ีท่องเท่ียวศักด์ิสิทธ์ ท่ีตัง้อยู่อําเภอบ้านดุง จังหวัด
อุดรธานี สถานท่ีแห่งนีน้อกจากเป็นสถานท่ีเลื่อมใสศรัทธาของ
ชาวบ้านในจังหวัดอุดรธานีและใกล้เคียงแล้ว  หากแต่ยังเป็น
สถานท่ีท่ีเต็มไปด้วยการเลา่ขานตํานานลีล้บัอันโด่งดงั ท่ีเช่ือกันว่า
เป็นดินแดนของพญานาค ผืนป่าลอยนํา้ หรือความเช่ือเก่ียวกับ
เมืองบาดาล "บ่อนํา้ศกัด์ิสิทธ์ิ" หรือ "บ่อคําชะโนด" ท่ีตัง้อยู่กลาง

วันแรก       กรุงเทพฯ – จ.อดุรธานี – คาํชะโนด – จ.บึงกาฬ – วัดภทูอก 
 

อสีานเหนือ 4วนั 3คืน 
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เกาะ มีลกัษณะเป็นนํา้ใต้ดินพุ่งไหลอยู่ตลอดเวลา และไม่เคยลดแห้งลงเลย ระดับนํา้อยู่แค่ไหน ก็จะอยู่
ระดบันัน้ไม่เปลีย่น (มีความเช่ือกนัวา่เป็นประตเูช่ือมไปสูเ่มืองบาดาล ท่ีอยูอ่าศยัของพญาศรีสทุโธนาคราช)  

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร (ไม่รวมในรายการ) 
นําทา่นเดินทางสู ่ จังหวัดบึงกาฬ  ( ระยะทาง 95 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ  2 ชัว่โมง )   
ชม วัดภูทอก วดัเจติยาคีรีวิหาร สถานท่ีปฏิบติัธรรมสวยงามด้วยธรรมชาติแวดล้อม แฝงไว้ซึ่งเสน่ห์ทาง
ธรรม  ภูทอก ในภาษาอีสานแปลว่า ภูเขาท่ีโดดเด่ียว   จุดเด่นของภูทอกก็คือ สะพานไม้และบนัไดขึน้ชม
ทศันียภาพรอบ ๆ ภทูอก ใช้เพียงแรงงานคนสร้างบนัได เวียนไปมา รอบภทูอกแบบ 360 ซึง่ มีทัง้หมด 7 ชัน้ 
ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 5 ปีเต็ม 

 
 
 
 
 
 
ค่ํา    รับประทานอาหารค่ํา  ณ ภตัตาคาร (ไม่รวมในรายการ) 

พกับงึกาฬ  โรงแรม The One Hotel  ระดบั 4ดาว หรือเทียบเทา่ 
 
 
เช้า   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

นําท่านชม หินสามวาฬ  ตัง้อยู่ในเขตภูสิงห์ พืน้ท่ีป่าภูสิงห์กว่า 1.2 
หม่ืนไร่ เป็นป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง และป่าละเมาะเขา 
ด้านบนไม่มีแหลง่นํา้และเต็มไปด้วยผาหินทรายวา่กนัว่ามีอายุกว่า 75 
ล้านปี ลกัษณะเป็นก้อนหินขนาดมหึมาวางเรียงกัน 3 ก้อน มองไกล
หรือมองจากภาพถ่ายทางอากาศ มีรูปร่างคล้ายปลาวาฬ พ่อ แม่ ลกู 
กําลงัวา่ย นํา้กนัอยา่งสนกุสนาน จึงเรียกกนัวา่”หินสามวาฬ” สามารถ
ยืนชมทัศนียภาพของป่าภูวัว ห้วยบังบาตร แก่งสะดอก หาดทราย
แม่นํา้โขงและภูเขาเมืองปากกระด่ิงสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ซึง่เราสา มารถเดินขึน้ไปยืนบนหินวาฬได้ 

** ควรสวมรองเท้าผ้าใบในการเดินทางขึน้หินสามวาฬ และควรใช้ความระมดัระวงัในการเดิน 
เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร (ไม่รวมในรายการ) 
 

วันที่สอง        จ.บงึกาฬ – พืน้ที่ป่าภสิูงห์ – หินสามวาฬ  – แก่งอาฮง – จ.หนองคาย – วัดโพธ์ิชัย – ท่าเสด็จ     
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นําทา่นชม แก่งอาฮง ในเขตวดัอาฮง แวะถ่ายรูปป้ายสะดือแม่นํา้

โขงตัง้อยูต่รงกลาง มองเห็นวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามและร่มร่ืน เม่ือ
มองข้ามไปยงัฝ่ังลาวคือ เมืองปากซนั จะเห็นเจดีย์สทีองตัง้เดน่
ตระหงา่นอยูบ่นหินขนาดใหญ่  มีความเช่ือวา่ แก่งอาฮง คือ จุดท่ี
ลกึท่ีสดุของแม่นํา้โขงซึง่มีความลกึ 200 เมตร บริเวณนีจ้ะมีนํา้จะ
ไหลเช่ียววนจนเป็นหลมุรูปกรวย หากมีพวกเศษไม้ ใบไม้หรือวตัถเุลก็ๆ ติดอยูจ่ะถกูกระแสนํา้หมนุวนเป็น
รูปกรวยประมาณ 20-30 นาที แล้วจึงหลดุเคลื่อนไปในท่ีอ่ืน เม่ือมีกระแสนํา้ไหลเช่ียวมาอีกก็จะตอ่ตวัเป็น
รูปกรวยขึน้มาใหม่เกิดสลบักนัไปตลอดทัง้วนั 
จากนัน้นําทา่นเดินทางสูจ่ังหวัดหนองคาย ( ระยะทาง 120 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง ) 
ชม  วดัโพธ์ิชัย สกัการะ “หลวงพ่อพระใส” พระพทุธรูปศกัด์ิสทิธ์ิ
คูบ้่านคูเ่มือง ประดิษฐานอยูท่ี่วดัโพธ์ิชยัพระอารามหลวง เป็น
พระพทุธรูปขดัสมาธิราบ ปางมารวชิยั หลอ่ด้วยทองสสีกุ หน้าตกั
กว้าง 2 คืบ 8 นิว้ สว่นสงูจากพระชงฆ์เบือ้งลา่ง ถึงยอดพระเกศ 4 คืบ 
1 นิว้ มีตํานานเลา่ขานท่ีชาวบ้านเช่ือกนัวา่ เกิดจากอิทธิฤทธ์ิ

ปาฏิหารย์ของเหลา่กายทิพย์พญานาคท่ีมีความเลือ่มใสศรัทธาใน
พระพทุธศาสนาเป็นผู้สร้างพระพทุธรูปนี ้
จากนัน้ อิสระให้ท่านได้ช้อปปิง้ ตลาดท่าเสด็จ  แหล่งซือ้-ขาย
ผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดหนองคายติดริมแม่นํา้โขง มีผลิตภัณฑ์ให้
เลอืกซือ้มากมาย อาทิเช่น อาหารพืน้เมือง สนิค้า OTOP ของดีประจํา
จงัหวดั ของท่ีระลกึ และของเคร่ืองใช้ตา่งๆ 

ค่ํา    รับประทานอาหารค่ํา  ณ ภตัตาคาร (ไม่รวมในรายการ) 
พกัหนองคาย โรงแรมอมนัตา ระดบั 4ดาว หรือเทียบเทา่ 

 
 
 

 
เช้า   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  

นําทา่นเดินทางสู ่อ.สังคม ( ระยะทาง 77 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง ) ชม     วัดผาตาก

เสือ้ เป็นวดัท่ีมีทิวทศัน์สวยงามมาก มองจากบนผาลงมามองเห็นความเป็นอยู่ของชาวไทยลาว ภายในวดั
มีธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ สามารถเดินเลาะ ตามหน้าผาเพื่อชม ธรรมชาติและ ทิวทศัน์ท่ีสวยงามได้ ในอําเภอ
สงัคมนัน้มีแหล่งท่องเท่ียวมากกว่าท่ีอ่ืน เป็นสถานท่ีปฏิบติัธรรมแล้วยังเป็นท่ีจุดชมวิวท่ีสวยงามอีกด้วย 
ไฮไลท์ของท่ีนีคื้อ  Skywalk มองเห็นแม่นํา้โขงกัน้อยู่เบือ้งลา่งกัน้ระหว่างประเทศไทยและลาว เป็นพืน้

วันที่สาม     วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564 
                 จ.หนองคาย  –วัดผาตากเสือ้ Sky walk– อ.นายูงอุดรธานี – วัดป่าภกู้อน – อ.เมือง อุดรธานี  
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กระจกท่ียื่นออกมาจากหน้าผา ให้นกัทอ่งเท่ียวได้เดินออกไปสมัผสักบับรรยากาศบนกระจกใสแบบต่ืนเต้น 
หากไปช่วงหน้าหนาวท่ีผาแหง่นีเ้ป็นอีกจุดหนึง่มีทะเลหมอกด้วย วิวจะพบกบัเขาตา่งๆท่ีเกิดขึน้สลบัซบัซ้อน
และมีแม่นํา้โขง 
 
 
 
 
 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ไม่รวมในรายการ) 
จากนัน้นําทา่นเดินทางสู ่อาํเภอนายูง  จังหวัดอุดรธานี 

 ( ระยะทาง 53กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ) ชม 
วัดป่าภกู้อน ตัง้อยูใ่นเขตป่าสงวนแหง่ชาติป่านายงูและป่านํา้
โสม ท้องท่ีบ้านนาคํา ตําบลบ้านก้อง อันเป็นรอยต่อแผ่นดิน 3 
จงัหวดั คือ อุดรธานี เลย และหนองคาย เกิดขึน้จากพทุธบริษัท 
ท่ีตระหนกัถึงคุณประโยชน์ของธรรมชาติและป่าต้นนํา้ลําธาร 
ซึ่งกําลงัถูกทําลาย และเพื่อตามรอยพระยุคลบาทพระ  บาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ในการรักษาความสมบูรณ์ของป่าไม้ต้น
นํา้ลําธาร สตัว์ป่า และพรรณไม้นานาพนัธ์ุ มีพระวิหารขนาด
ใหญ่ ภายในประดิษฐานองค์พระพุทธรูปหินอ่อนขาวปาง
ปรินิพพาน สถาปัตยกรรมการออกแบบลกัษณะศิลปกรรมไทยแบบรัตนโกสินทร์ประยุกต์   นําท่านเดินสู ่
ตําบลผาตัง้ อําเถอสงัคม ตัง้อยู่ในเขตจังหวดัหนองคาย  ( ระยะทาง 53 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 
ชัว่โมง ) 
เดินทางกลบั อ.เมือง จังหวัดอุดรธานี  ( ระยะทาง 127 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง ) 

ค่ํา    รับประทานอาหารค่ํา  ณ ภตัตาคาร (ไม่รวมในรายการ) 
พกัอุดรธานี โรงแรมเซ็นทารา & คอนเวนชนั เซ็นเตอร์ ระดบั 4ดาว หรือเทียบเทา่ 

 
 
 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

เดินทางสูอํ่าเภอกมุภวาปี ลงเรือชม ทะเลบัวแดง ตัง้อยูใ่นแหลง่นํา้ธรรมชาติหนองหาน อําเภอกมุภวาปี มี
พืน้ท่ีประมาณ 22,500 ไร่ ประกอบด้วยพนัธ์ุปลาพนัธ์ุนก และพืชนํา้จํานวนมากโดยสามารถเยี่ยม 

วันที่ ส่ี          วนัอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564 
                  ทะเลบัวแดง– ชุมชนบ้านเชียง – วัดสันติวนาราม  – สวนสาธารณะหนองประจักษ์ 
                 –สนามบินอดุรธานี  – สนามบนิสุวรรณภมูิ กรุงเทพฯ  
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ชมทะเลบวัแดงได้ในช่วงเดือน ธันวาคม – กุมภาพนัธ์ ของทุกปี และด้วยความงดงามของดอกบวัท่ีบาน
สะพร่ังและสวยงามตามธรรมชาติ ทําให้ทะเลบวัแดงได้ถกูยกเป็น 1 ใน 15 ทะเลสาบท่ีแปลกท่ีสดุในโลก 

 
 
 
 
 

 
จากนัน้นําท่านเดินทางสู่อําเภอหนองหาน  ( ระยะทาง 40 กม. ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 45นาที ) ชม ชุมชนบ้านเชียง ชุมชนเก่าแก่ท่ีได้
ช่ือว่าเป็นแหล่งมรดกโลก  มีถนนคนเดินซึ่งมีร้านจําหน่ายและแหล่ง  
ข า ย ข อ ง ฝ า ก สิ น ค้ า โ อ ท อ ป  สิ น ค้ า ท่ี มี ค ว า ม โ ด ด เ ด่ น  ค ง ไ ม่
พ้น  เคร่ืองปัน้ดินเผาบ้านเชียง ท่ีมีเอกลกัษณ์และลวดลายสวยงาม ผ้า
ทอบ้านเชียง เป็นผ้าทอพืน้เมืองท่ีเป็นมรดกตกทอดกนัมายาวนาน  

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร (ไม่รวมในรายการ) 
บา่ย นําทา่นชม อุโบสถดอกบัวกลางนํา้  วัดสันติวนาราม พทุธอุทยาน

บ้านเชียง อําเภอหนองหาน  จงัหวดัอุดรธานี ใกล้กบัแหลง่มรดกโลก
ชุมชนบ้านเชียง เป็นพระอุโบสถทรงดอกบวัสขีาวหนึง่เดียวในประเทศ
ไทย ท่ีตัง้โดดเดน่กลางนํา้มีสะพานทางเดินเช่ือมไปยงัพระอุโบสถ สว่น
ภายในวิจิตรตระการตาด้วยภาพวาดฝาผนงัท่ีบอกเลา่เร่ืองราวพทุธ
ประวติั มีองค์พระประธานสขีาวโดดเด่นอยูภ่ายในอุโบสถ บริเวณ
โดยรอบอุโบสถยงัโอบล้  อมไปด้วยบงึนํา้ขนาดใหญ่ ซึง่มีปลาอาศยัอยู่
เป็นจํานวนมาก สามารถทําทานด้วยการให้อาหารปลาได้อีกด้วย จากนัน้
นําทา่นเดินทางกลบั อ.เมืองอุดรธานี ( ระยะทาง 70 กม. ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1.30 นาที )ชม  สวนสาธารณะหนองประจักษ์ มีลกัษณะ
เป็นหนองนํา้ขนาดใหญ่ท่ีตัง้อยูใ่จกลางเมือง ไฮไลท์ท่ีนา่สนใจที่ทําให้
หนองประจกัษ์ได้รับความสนใจจากนกัทอ่งเท่ียว คือ ตุ๊กตาเป็ดยางสเีหลอืง ท่ีลอยโดดเดน่อยูก่ลางนํา้
กลายเป็นสญัลกัษณ์ของหนองประจกัษ์ มาถึงอดุรแล้วต้องแวะมาถ่ายรูปกบัเจ้าเป็ดน้อย 

17.00 น.  รับประทานอาหารเย็น  ณ ภตัตาคาร (ไม่รวมในรายการ) 
18.00 น. ได้เวลาอนัสมควรนําทา่นเดินทางสู ่สนามบินอุดรธานี 
19.45 น. โดยเท่ียวบินท่ี WE009 กลบัสูก่รุงเทพฯ 
20.50 น. ถึงสนามบินสวุรรณภมิู  กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
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อัตราค่าบริการ        อุดรธานี บงึกาฬ หนองคาย 4วัน3คืน 

   

ค่าบริการนีร้วม  คา่รถตู้ ท้องถ่ิน 
  คา่ท่ีพกัโรงแรม 3 คืน 
  คา่อาหารตามระบุในรายการ  
  คา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวตามรายการท่ีระบุ   
  คา่ประกนัอุบติัเหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 

ค่าบริการนีไ้ม่รวม    คา่ใช้จา่ยสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น.     
   คา่ตัว๋เคร่ืองบิน กรุงเทพฯ-อุดรธานี-กรุงเทพฯ 
   คา่อาหารกลางวนั และ อาหารค่ํา 
   คา่ทิปไกด์และคนขบัรถ          
   คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัทอ่งเท่ียว   ( ถ้ามี ) 
   คา่เข้าสถานท่ีทอ่งเท่ียวสาํหรับชาวตา่งชาติ 

เงื่อนไขการให้บริการ 
ในการจองครัง้แรก มดัจําทา่นละ 5,000 บาท พร้อมสาํเนาบตัรประชาชน สว่นท่ีเหลอืชําระก่อนเดินทาง 21 วนั  

หมายเหตุ 
1. จํานวนผู้ เดินทางขัน้ต่ําผู้ใหญ่ 18 ทา่นขึน้ไป ราคา และรายการอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

2.  รายการทอ่งเท่ียวสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นสาํคญั 

3. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ
ควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูทําร้าย, การสญูหาย, 

ความลา่ช้า หรือจากอุบติัเหตตุา่งๆ 

4  . ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,  ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะคา่ใช้จ่ายทกุอยา่ง ทางบริษัทฯได้ชําระคา่ใช้จ่ายให้แบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 

5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 

6. เม่ือทา่นตกลงชําระเงินไม่วา่ทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลง
ตา่งๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 

ราคาไม่รวมตั๋วเคร่ืองบนิ 

เดินทาง 6 ท่านขึน้ไป 

ผู้ใหญ่ 

(พัก2ท่าน/ห้อง) 

พักเดี่ยว 

โรงแรม + รถตู้  8 ท่าน/คัน 5,888 บาท/ท่าน 2,800 บาท 

ราคาตั๋วเคร่ืองบิน (ไป-กลับ) เร่ิมต้นที่ 2,600.-   


