อีสานเหนือ 5วัน 4คืน
เส้ นทาง : นครราชสี มา ขอนแก่น อุดรธานี บึงกาฬ หนองคาย

ขาไปนั่งรถ – ขากลับนั่งเครื่ องบิน
กาหนดการเดินทาง
วันแรก

1
กรุงเทพฯ – จ.นครราชสีมา – อุทยานมหาวิหาร สมเด็จพุฒาจารย์ – จ.ขอนแก่ น

05.30 น.
06.30 น.

คณะเดินทางพร้ อมกันที่ ... โดยมีเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ คอยต้ อนรับและอํานวยความสะดวกแก่ทา่ น
โดยรถบัสปรับอากาศ นําท่านเดินทางสู่ จังหวัดนครราชสีมา ( ระยะราง 218 กม.ใช้ เวลาเดินทาง
ประมาณ 3 ชัว่ โมง ) อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยบนรถ

09.30 น.

เดินทางถึง อ.สีคิ ้ว จ.นครราชสีมา นําท่านกราบนมัสการ หลวง
พ่อโตที่ วัดโนนกุ่ม ประดิษฐานอยูภ่ ายในอุทยานมหาวิหาร
สมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) เป็ นแบบกุฎาคาร มีลกั ษ ณะ
รูปหล่อทองเหลืองรม
ดํา มีหน้ าตักกว้ าง 8 เมตร 1 นิ ้ว สูง 13 เมตร หนัก 61 ตัน
1

เที่ยง

คํ่า
วันที่สอง
เช้ า

เที่ยง

นอกจากจะได้ สกั การะ ขอพรจาก หลวงพ่อโต แล้ ว ยังได้ สมั ผัสกับสิง่ ก่อสร้ างที่งดงามและสวนหย่อมที่
ตกแต่งไว้ อย่างเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย เขียวขจีสบายตา
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางต่อสู่ จังหวัดขอนแก่น ( ระยะทาง 200 กม. ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง )
นําท่านสู่ วัดหนองแวง นมัสการ พระมหาธาตุแก่นนคร พระธาตุ
เก้ าชัน้ ฐานสี่เหลี่ยมกว้ างด้ านละ 50 เมตร เรื อ นยอดทรงเจดีย์
จําลองแบบจากพระธาตุขามแก่น จัดสร้ างขึ ้น เนื่องในวโรกาสที่ พร
ะบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี และ
มหามังคลานุสรณ์ 200 ปี เมืองขอนแก่น ความสูงขององค์พระธาตุ
ฯ 80 เมตร มีพระจุลธาตุ 4 องค์ ตังอยู
้ ่ 4 มุมและมี กําแพงแก้ ว
พญานาค 7 เศียรล้ อมรอบ เป็ นศิลปะสมัยทวาราวดี ผสมผสานศิลปะอินโดจีน ซึ่งเป็ นลักษณะแบบชาว
อีสานปากแห
 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
พักขอนแก่น โรงแรม กลาเซียร์ ขอนแก่น ระดับ 4ดาว
2
จ.ขอนแก่ น - จ.อุดรธานี – คาชะโนด – จ.บึงกาฬ – วัดภูทอก
 รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ วัดศิริสุทโธ หรือ วัดป่ าคาชะโนด ตังอยู
้ ่ อ.บ้ านคุง จังหวัดอุดรธานี ( ระยะทาง198
กม. ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง )
ในท่านร่วมพิธีบวงสรวงพญานาคปู่ ศรี สทุ โธและย่าศรี ปทุม มา อีก
หนึ่ง สถานที่ ท่อ งเที่ ย วศัก ดิ์ สิท ธ์ ที่ ตัง้ อยู่อํ า เภอบ้ า นดุง จัง หวัด
อุดรธานี สถานที่แห่ง นีน้ อกจากเป็ นสถานที่เลื่อ มใสศรั ทธาของ
ชาวบ้ า นในจัง หวัด อุ ด รธานี แ ละใกล้ เ คี ย งแล้ ว หากแต่ยัง เป็ น
สถานที่ที่เต็มไปด้ วยการเล่าขานตํานานลี ้ลับอันโด่งดัง ที่เชื่อกันว่า
เป็ นดินแดนของพญานาค ผืนป่ าลอยนํ ้า หรื อความเชื่ อ เกี่ ยวกับ
เมืองบาดาล "บ่อนํ ้าศักดิ์สิทธิ์ " หรื อ "บ่อ คําชะโนด" ที่ตงอยู
ั ้ ่กลาง
เกาะ มีลกั ษณะเป็ นนํ ้าใต้ ดินพุ่งไหลอยู่ตลอดเวลา และไม่เคยลดแห้ งลงเลย ระดับนํ ้าอยู่แค่ไหน ก็ จะอยู่
ระดับนันไม่
้ เปลีย่ น (มีความเชื่อกันว่าเป็ นประตูเชื่อมไปสูเ่ มืองบาดาล ที่อยูอ่ าศัยของพญาศรี สทุ โธนาคราช)
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ จังหวัดบึงกาฬ ( ระยะทาง 95 กม. ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง )
2

ชม วัดภูทอก วัดเจติยาคีรีวิหาร สถานที่ปฏิบตั ิธรรมสวยงามด้ วยธรรมชาติแวดล้ อม แฝงไว้ ซึ่งเสน่ห์ทาง
ธรรม ภูทอก ในภาษาอีสานแปลว่า ภูเขาที่โดดเดี่ยว จุดเด่นของภูทอกก็คือ สะพานไม้ และบันไดขึ ้นชม
ทัศนียภาพรอบ ๆ ภูทอก ใช้ เพียงแรงงานคนสร้ างบันได เวียนไปมา รอบภูทอกแบบ 360 ซึง่ มีทงหมด
ั้
7 ชัน้
ใช้ เวลาในการก่อสร้ างนานถึง 5 ปี เต็ม

คํ่า

 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
พักบึงกาฬ โรงแรม The One Hotel ระดับ 4ดาว หรื อเทียบเท่า

วันที่สาม

3
จ.บึงกาฬ – พืน้ ที่ป่าภูสิงห์ – หินสามวาฬ – แก่ งอาฮง – จ.หนองคาย – วัดโพธิ์ชัย – ท่ าเสด็จ

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม
นําท่านชม หินสามวาฬ ตัง้ อยู่ในเขตภูสิงห์ พื ้นที่ป่าภูสิงห์ กว่า 1.2
หมื่นไร่ เป็ นป่ าเบญจพรรณ ป่ าดิบแล้ ง ป่ าเต็งรัง และป่ าละเมาะเขา
ด้ านบนไม่มีแหล่งนํ ้าและเต็มไปด้ วยผาหินทรายว่ากันว่ามีอายุกว่า 75
ล้ านปี ลักษณะเป็ นก้ อนหินขนาดมหึมาวางเรี ยงกัน 3 ก้ อน มองไกล

เที่ยง

หรื อมองจากภาพถ่ายทางอากาศ มีรูปร่ างคล้ ายปลาวาฬ พ่อ แม่ ลูก
กําลังว่าย นํ ้ากันอย่างสนุกสนาน จึงเรี ยกกันว่า”หินสามวาฬ” สามารถ
ยืนชมทัศนียภาพของป่ าภูวัว ห้ วยบัง บาตร แก่ง สะดอก หาดทราย
แม่ นํ า้ โขงและภู เ ขาเมื อ งปากกระดิ่ ง สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตย
ประชาชนลาว ซึง่ เราสา มารถเดินขึ ้นไปยืนบนหินวาฬได้
** ควรสวมรองเท้ าผ้ าใบในการเดินทางขึ ้นหินสามวาฬ และควรใช้ ความระมัดระวังในการเดิน
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม แก่ งอาฮง ในเขตวัดอาฮง แวะถ่ายรูปป้ ายสะดือแม่ นา้
โขงตังอยู
้ ต่ รงกลาง มองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและร่มรื่ น เมื่อ
มองข้ ามไปยังฝั่งลาวคือ เมืองปากซัน จะเห็นเจดีย์สที องตังเด่
้ น
ตระหง่านอยูบ่ นหินขนาดใหญ่ มีความเชื่อว่า แก่งอาฮง คือ จุดที่ลกึ
3

ที่สดุ ของแม่นํ ้าโขงซึง่ มีความลึก 200 เมตร บริ เวณนี ้จะมีนํ ้าจะไหลเชี่ยววนจนเป็ นหลุมรูปกรวย หากมีพวก
เศษไม้ ใบไม้ หรื อวัตถุเล็กๆ ติดอยูจ่ ะถูกกระแสนํ ้าหมุนวนเป็ นรูปกรวยประมาณ 20-30 นาที แล้ วจึงหลุด
เคลือ่ นไปในที่อื่น เมื่อมีกระแสนํ ้าไหลเชี่ยวมาอีกก็จะต่อตัวเป็ นรูปกรวยขึ ้นมาใหม่เกิดสลับกันไปตลอดทัง้
วัน
จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสูจ่ ังหวัดหนองคาย ( ระยะทาง 120 กม.
ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง )ชม วัดโพธิ์ชัย สักการะ
“หลวงพ่ อพระใส” พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คบู่ ้ านคูเ่ มือง ประดิษฐาน
อยูท่ ี่วดั โพธิ์ชยั พระอารามหลวง เป็ นพระพุทธรูปขัดสมาธิราบ ปาง
มารวิชยั หล่อด้ วยทองสีสกุ หน้ าตักกว้ าง 2 คืบ 8 นิ ้ว ส่วนสูงจาก
พระชงฆ์เบื ้องล่าง ถึงยอดพระเกศ 4 คืบ 1 นิ ้ว มีตํานานเล่าขานที่
ชาวบ้ านเชื่อกันว่า
เกิดจากอิทธิฤทธิ์ปาฏิหารย์ของเหล่ากายทิพย์พญานาคที่มีความเลือ่ มใสศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาเป็ นผู้สร้ างพระพุทธรูปนี ้
จากนัน้ อิ ส ระให้ ท่านได้ ช้ อปปิ ง้ ตลาดท่ าเสด็จ แหล่ง ซื ้อ-ขาย
ผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดหนองคายติดริ มแม่นํ ้าโขง มีผลิตภัณฑ์ให้
เลือกซื ้อมากมาย อาทิเช่น อาหารพื ้นเมือ ง สินค้ า OTOP ของดี
ประจําจังหวัด ของที่ระลึก และของเครื่ องใช้ ตา่ งๆ
พักหนองคาย โรงแรมอมันตา ระดับ 4ดาว หรื อเทียบเท่า

วันที่ส่ ี

เช้ า

4
จ.หนองคาย –วัดผาตากเสือ้ Sky walk–อ.นายูง – วัดป่ าภูก้อน – จ.หนองคาย
 รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ อ.สังคม ( ระยะทาง 77 กม. ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง ) ชม วัดผาตาก
เสือ้ เป็ นวัดที่มีทิวทัศน์สวยงามมาก มองจากบนผาลงมามองเห็นความเป็ นอยู่ของชาวไทยลาว ภายในวัด
มีธรรมชาติที่สมบูรณ์ สามารถเดินเลาะ ตามหน้ าผาเพื่อชม ธรรมชาติและ ทิวทัศน์ที่สวยงามได้ ในอําเภอ
สังคมนัน้ มีแหล่งท่องเที่ยวมากกว่าที่อื่น เป็ นสถานที่ปฏิบตั ิธรรมแล้ วยังเป็ นที่จุดชมวิวที่สวยงามอีกด้ วย
ไฮไลท์ ของที่นีค้ ือ Skywalk มองเห็นแม่นํ ้าโขงกัน้ อยู่เบื ้องล่างกันระหว่
้
างประเทศไทยและลาว เป็ นพื ้น
กระจกที่ยื่นออกมาจากหน้ าผา ให้ นกั ท่องเที่ยวได้ เดินออกไปสัมผัสกับบรรยากาศบนกระจกใสแบบตื่นเต้ น
หากไปช่วงหน้ าหนาวที่ผาแห่งนี ้เป็ นอีกจุดหนึง่ มีทะเลหมอกด้ วย วิวจะพบกับเขาต่างๆที่เกิดขึ ้นสลับซับซ้ อน
และมีแม่นํ ้าโขง

4

เที่ยง

คํ่า

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสู่ อาเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
( ระยะทาง 53กม. ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง ) ชม
วัดป่ าภูก้อน ตังอยู
้ ใ่ นเขตป่ าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่ านํ ้า
โสม ท้ องที่บ้านนาคํา ตําบลบ้ านก้ อง อันเป็ นรอยต่อแผ่นดิน 3
จังหวัด คือ อุดรธานี เลย และหนองคาย เกิดขึ ้นจากพุทธบริ ษัท
ที่ตระหนักถึงคุณประโยชน์ของธรรมชาติและป่ าต้ นนํ ้าลําธาร
ซึง่ กําลังถูกทําลาย และเพื่อตามรอยพระยุคลบาทพระ บาท
สมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ในการรักษาความสมบูรณ์ของป่ าไม้ ต้น
นํ ้าลําธาร สัตว์ป่า และพรรณไม้ นานาพันธุ์ มีพระวิหารขนาด
ใหญ่ ภายในประดิษฐานองค์พระพุทธรูปหินอ่อนขาวปาง
ปริ นิพพาน สถาปั ตยกรรมการออกแบบลักษณะศิลปกรรมไทย
แบบรัตนโกสินทร์ ประยุกต์
เดินทางกลับ จังหวัดหนองคาย ( ระยะทาง 120 กม. ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง )
 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
พักหนองคาย โรงแรมอมันตา ระดับ 4ดาว หรื อเทียบเท่า

วันที่ห้า

5
จ.หนองคาย– ทะเลบัวแดง– ชุมชนบ้ านเชียง – วัดสันติวนาราม – สวนสาธารณะหนองประจักษ์
–สนามบินอุดรธานี – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม
เดินทางสูอ่ ําเภอกุมภวาปี ( ระยะทาง 90 กม. ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1.30นาที ) ลงเรื อชมทะเลบัว
แดง ตังอยู
้ ใ่ นแหล่งนํ ้าธรรมชาติหนองหาน อําเภอกุมภวาปี มีพื ้นที่ประมาณ 22,500 ไร่ ประกอบด้ วยพันธุ์
ปลา
พันธุ์นก และพืชนํ ้าจํานวนมาก โดยสามารถเยี่ยมชมทะเลบัวแดงได้ ในช่วงเดือน ธันวาคม – กุมภาพันธ์
ของทุกปี และด้ วยความงดงามของดอกบัวที่บานสะพรั่งและสวยงามตามธรรมชาติ ทําให้ ทะเลบัวแดงได้
ถูกยกเป็ น 1 ใน 15 ทะเลสาบที่แปลกที่สดุ ในโลก
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เที่ยง
บ่าย

17.00 น.
18.00 น.
19.45 น.
20.50 น.

จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่อาเภอหนองหาน ( ระยะทาง 40 กม. ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 45นาที ) ชม ชุมชนบ้ านเชียง ชุมชนเก่าแก่ที่ได้
ชื่ อ ว่า เป็ นแหล่ง มรดกโลก มี ถนนคนเดินซึ่งมี ร้ านจํ า หน่า ยและแหล่ง
ขา ย ข อ ง ฝ า ก สิ น ค้ า โอ ท อ ป สิ น ค้ า ที่ มี ค ว า ม โ ด ด เ ด่ น ค ง ไ ม่
พ้ น เครื่ องปั น้ ดินเผาบ้ านเชียง ที่มีเอกลักษณ์ และลวดลายสวยงาม ผ้ า
ทอบ้ านเชียง เป็ นผ้ าทอพื ้นเมืองที่เป็ นมรดกตกทอดกันมายาวนาน
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม อุโบสถดอกบัวกลางนา้ วัดสันติวนาราม พุทธอุทยาน
บ้ านเชียง อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ใกล้ กบั แหล่งมรดกโลก
ชุมชนบ้ านเชียง เป็ นพระอุโบสถทรงดอกบัวสีขาวหนึง่ เดียวในประเทศ
ไทย ที่ตงโดดเด่
ั้
นกลางนํ ้ามีสะพานทางเดินเชื่อมไปยังพระอุโบสถ ส่วน
ภายในวิจิตรตระการตาด้ วยภาพวาดฝาผนังที่บอกเล่าเรื่ องราวพุทธ
ประวัติ มีองค์พระประธานสีขาวโดดเด่นอยูภ่ ายในอุโบสถ บริ เวณโดยรอบอุโบสถยังโอบล้ อมไปด้ วยบึงนํ ้า
ขนาดใหญ่ ซึง่ มีปลาอาศัยอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก สามารถทําทานด้ วยการ
ให้ อาหารปลาได้ อีกด้ วย จากนันนํ
้ าท่านเดินทางกลับ อ.เมืองอุดรธานี (
ระยะทาง 70 กม. ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1.30 นาที )ชม
สวนสาธารณะหนองประจักษ์ มีลกั ษณะเป็ นหนองนํ ้าขนาดใหญ่ที่
ตังอยู
้ ใ่ จกลางเมือง ไฮไลท์ที่นา่ สนใจที่ทําให้ หนองประจักษ์ ได้ รับความ
สนใจจากนักท่องเที่ยว คือ ตุ๊กตาเป็ ดยางสีเหลือง ที่ลอยโดดเด่นอยู่
กลางนํ ้ากลายเป็ นสัญลักษณ์ของหนองประจักษ์ มาถึงอุดรแล้ วต้ องแวะมาถ่ายรูปกับเจ้ าเป็ ดน้ อย
 รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ได้ เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ สนามบินอุดรธานี
โดยเที่ยวบินที่ WE009 กลับสูก่ รุงเทพฯ
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ
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อัตราค่ าบริการ

นครราชสีมา ขอนแก่ น อุดรธานี บึงกาฬ หนองคาย 5วัน4คืน ( รถบัส+เครื่องบิน )

ธันวาคม 2563
เดินทาง ขัน้ ต่า 22 ท่ าน
ขาไปนั่งรถบัส + ขากลับนั่งเครื่อง

ผู้ใหญ่
(พัก2ท่ าน/ห้ อง)

พักเดี่ยว

16,800 บาท

4,500 บาท

ค่ าบริการนีร้ วม ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ขากลับ อุดรธานี-กรุงเทพฯ
 ค่ารถบัสทัศนาจร
 ค่าที่พกั โรงแรม 4คืน
 ค่าอาหารตามระบุในรายการ
 ค่าเข้ าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุทกุ ที่นงั่ ๆ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม  ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่ องดื่มนอกรายการ เป็ นต้ น.
 ค่าทิปไกด์และคนขับรถ
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีนกั ท่องเที่ยว ( ถ้ ามี )
 ค่าเข้ าสถานที่ทอ่ งเที่ยวสําหรับชาวต่างชาติ
เงื่อนไขการให้ บริการ
ในการจองครัง้ แรก มัดจําท่านละ 5,000 บาท พร้ อมสําเนาบัตรประชาชน ส่วนที่เหลือชําระก่อนเดินทาง 21 วัน
หมายเหตุ
1. จํานวนผู้เดินทางขันตํ
้ ่าผู้ใหญ่ 22 ท่านขึ ้นไป ราคา และรายการอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม
2. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสําคัญ
3. บริ ษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริ ษัทฯหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ ้นทางตรงหรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้ าย, การสูญหาย,
ความล่าช้ า หรื อจากอุบตั ิเหตุตา่ งๆ
4 . ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากท่านใช้ บริ การของทางบริ ษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื ้อ เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษัทฯได้ ชําระค่าใช้ จ่ายให้ แบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ ว
5. ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลง
ต่างๆ ที่ได้ ระบุไว้ แล้ วทังหมด
้
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