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เสน้ทาง : อดุรธาน ีบงึกาฬ หนองคาย 
 
  

 

 
ก ำหนดกำรเดนิทำง   7 – 10  มกรำคม /  28 – 31 มกรำคม  2564  
     25 – 28 กุมภำพันธ์ 2564        
       

 
05.30 น.  คณะเดินทางพร้อมกนัท่ี สนามบินสวุรรณภมิู อาคารผู้โดยสารข าออก ชัน้  4  ประตทูางเข้า 2   เคาเตอร์    

สายการบินไทยสไมล์   โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษทัฯ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกแก่ทา่น     
07.25 น. โดยเท่ียวบินท่ี  WE002  สู ่สนามบิน จ. อุดรธานี 
08.30 น. ถึงสนามบินอุดรธานี หลงัรับสมัภาระแล้ว  น าทา่นเดินทางสู ่ วัดศิริสุทโธ หรือ วัดป่ำค ำชะโนด  

ตัง้อยู ่อ.บ้านคงุ จงัหวดัอุดรธานี  ( ระยะทาง 96 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง )  
ในทา่นร่วมพิธีบวงสรวงพญานาคปู่ ศรีสทุโธและยา่ศรีปทมุ  มา อีก
หนึ่งสถานท่ีท่องเท่ียวศักด์ิสิทธ์ ท่ีตัง้อยู่อ าเภอบ้านดุง จังหวัด
อุดรธานี สถานท่ีแห่งนีน้อกจากเป็นสถานท่ีเลื่อมใสศรัทธาของ
ชาวบ้านในจังหวัดอุดรธานีและใกล้เคียงแล้ว  หากแต่ยังเป็น
สถานท่ีท่ีเต็มไปด้วยการเลา่ขานต านานลีล้บัอนัโดง่ดงั ท่ีเช่ือกันว่า
เป็นดินแดนของพญานาค ผืนป่าลอยน า้ หรือความเช่ือเก่ียวกับ
เมืองบาดาล "บ่อน า้ศกัด์ิสิทธ์ิ" หรือ "บ่อค าชะโนด" ท่ีตัง้อยู่กลาง

วันแรก     1 
              กรุงเทพฯ – จ.อุดรธำนี – ค ำชะโนด – จ.บึงกำฬ – วัดภทูอก 
 

อสีานเหนือ 4วนั 3คนื 
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เกาะ มีลกัษณะเป็นน า้ใต้ดินพุ่งไหลอยู่ตลอดเวลา และไม่เคยลดแห้งลงเลย ระดับน า้อยู่แค่ไหน ก็จะอยู่
ระดบันัน้ไม่เปลีย่น (มีความเช่ือกนัวา่เป็นประตเูช่ือมไปสูเ่มืองบาดาล ท่ีอยูอ่าศยัของพญาศรีสทุโธนาคราช)  

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นเดินทางสู ่ จังหวัดบึงกำฬ  ( ระยะทาง 95 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ  2 ชัว่โมง )   
ชม วัดภูทอก วดัเจติยาคีรีวิหาร สถานท่ีปฏิบติัธรรมสวยงามด้วยธรรมชาติแวดล้อม แฝงไว้ซึ่งเสน่ห์ทาง
ธรรม  ภูทอก ในภาษาอีสานแปลวา่ ภูเขาท่ีโดดเด่ียว   จุดเด่นของภทูอกก็คือ สะพานไม้และบนัไดขึน้ชม
ทศันียภาพรอบ ๆ ภทูอก ใช้เพียงแรงงานคนสร้างบนัได เวียนไปมา รอบภูทอกแบบ 360 ซึง่ มีทัง้หมด 7 ชัน้ 
ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 5 ปีเต็ม 

 
 
 
 
 
 
ค ่า    รับประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร  

พกับงึกาฬ  โรงแรม The One Hotel  ระดบั 4ดาว หรือเทียบเทา่ 
 

 
 
 
เช้า   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

น าท่านชม หินสำมวำฬ  ตัง้อยู่ในเขตภูสิงห์ พืน้ท่ีป่าภูสิงห์กว่า 1.2 
หม่ืนไร่ เป็นป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง และป่าละเมาะเขา 
ด้านบนไม่มีแหลง่น า้และเต็มไปด้วยผาหินทรายวา่กันวา่มีอายกุวา่ 75 
ล้านปี ลกัษณะเป็นก้อนหินขนาดมหึมาวางเรียงกัน 3 ก้อน มองไกล
หรือมองจากภาพถ่ายทางอากาศ มีรูปร่างคล้ายปลาวาฬ พ่อ แม่ ลกู 
ก าลงัวา่ย น า้กนัอยา่งสนกุสนาน จึงเรียกกนัว่า”หินสามวาฬ” สามารถ
ยืนชมทัศนียภาพของป่าภูวัว ห้วยบังบาตร แก่งสะดอก หาดทราย
แม่น า้ โขงและภูเขาเมืองปากกระด่ิงสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ซึง่เราสา มารถเดินขึน้ไปยืนบนหินวาฬได้ 

** ควรสวมรองเท้าผ้าใบในการเดินทางขึน้หินสามวาฬ และ
ควรใช้ความระมดัระวงัในการเดิน 

วันที่สอง         2 
                   จ.บงึกำฬ – พืน้ที่ป่ำภสิูงห์ – หินสำมวำฬ  – แก่งอำฮง – จ.หนองคำย – วัดโพธ์ิชัย – ท่ำเสด็จ     
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เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  
น าทา่นชม แก่งอำฮง ในเขตวดัอาฮง แวะถ่ายรูปป้ำยสะดือแม่น ำ้
โขงตัง้อยูต่รงกลาง มองเห็นวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามและร่มร่ืน เม่ือ
มองข้ามไปยงัฝ่ังลาวคือ เมืองปากซนั จะเห็นเจดีย์สทีองตัง้เดน่
ตระหงา่นอยูบ่นหินขนาดใหญ่  มีความเช่ือวา่ แก่งอาฮง คือ จุดท่ีลกึ
ท่ีสดุของแม่น า้โขงซึง่มีความลกึ 200 เมตร บริเวณนีจ้ะมีน า้จะไหล
เช่ียววนจนเป็นหลมุรูปกรวย หากมีพวกเศษไม้ ใบไม้หรือวตัถเุลก็ๆ ติดอยูจ่ะถกูกระแสน า้หมนุวนเป็นรูป
กรวยประมาณ 20-30 นาที แล้วจึงหลดุเคลือ่นไปในท่ีอ่ืน เม่ือมีกระแสน า้ไหลเช่ียวมาอีกก็จะตอ่ตวัเป็นรูป
กรวยขึน้มาใหม่เกิดสลบักนัไปตลอดทัง้วนั 
จากนัน้น าทา่นเดินทางสูจ่ังหวัดหนองคำย ( ระยะทาง 120 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง ) 
ชม  วดัโพธ์ิชัย สกัการะ “หลวงพ่อพระใส” พระพทุธรูปศกัด์ิสทิธ์ิ
คูบ้่านคูเ่มือง ประดิษฐานอยูท่ี่วดัโพธ์ิชยัพระอารามหลวง เป็น
พระพทุธรูปขดัสมาธิราบ ปางมารวิชยั หลอ่ด้วยทองสสีกุ หน้าตกักว้าง 
2 คืบ 8 นิว้ สว่นสงูจากพระชงฆ์เบือ้งลา่ง ถึงยอดพระเกศ 4 คืบ 1 นิว้ 
มีต านานเลา่ขานท่ีชาวบ้านเช่ือกนัวา่ เกิดจากอิทธิฤทธ์ิปาฏิหารย์ของ
เหลา่กายทิพย์พญานาคท่ีมีความเลือ่มใสศรัทธาในพระพทุธศาสนา
เป็นผู้สร้างพระพทุธรูปนี ้
จากนัน้ อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ตลำดท่ำเสด็จ  แหล่งซือ้ -ขาย
ผลติภณัฑ์ชุมชนจงัหวดัหนองคายติดริมแม่น า้โขง มีผลติภณัฑ์ให้เลอืก
ซือ้มากมาย อาทิเช่น อาหารพืน้เมือง สินค้า OTOP ของดีประจ า
จงัหวดั ของท่ีระลกึ และของเคร่ืองใช้ตา่งๆ 

พกัหนองคาย โรงแรมอมนัตา ระดบั 4ดาว หรือเทียบเทา่ 
 

 
 

 
เช้า   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  

น าทา่นเดินทางสู ่อ.สังคม ( ระยะทาง 77 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง ) ชม     วัดผำตำก
เสือ้ เป็นวดัท่ีมีทิวทศัน์สวยงามมาก มองจากบนผาลงมามองเห็นความเป็นอยูข่องชาวไทยลาว ภายในวดั
มีธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ สามารถเดินเลาะ ตามหน้าผาเพื่อชม ธรรมชาติและ ทิวทศัน์ท่ีสวยงามได้ ในอ าเภอ

วันที่สำม     3 
                 จ.หนองคำย  –วัดผำตำกเสือ้ Sky walk– อ.นำยูง – วัดป่ำภกู้อน – จ.หนองคำย  
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สงัคมนัน้มีแหล่งท่องเท่ียวมากกว่าท่ีอ่ืน เป็นสถานท่ีปฏิบติัธรรมแล้วยังเป็นท่ีจุดชมวิวท่ีสวยงามอีกด้วย 
ไฮไลท์ของท่ีนีคื้อ  Skywalk มองเห็นแม่น า้โขงกัน้อยู่เบือ้งล่างกัน้ระหว่างประเทศไทยและลาว เป็นพืน้
กระจกท่ียื่นออกมาจากหน้าผา ให้นกัทอ่งเท่ียวได้เดินออกไปสมัผสักับบรรยากาศบนกระจกใสแบบต่ืนเต้น 
หากไปช่วงหน้าหนาวท่ีผาแหง่นีเ้ป็นอีกจุดหนึ่งมีทะเลหมอกด้วย วิวจะพบกบัเขาตา่งๆท่ีเกิดขึน้สลบัซบัซ้อน
และมีแม่น า้โขง 
 
 
 
 
 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่อ ำเภอนำยูง  จังหวัดอุดรธำนี 

 ( ระยะทาง 53กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง ) ชม 
วัดป่ำภกู้อน ตัง้อยูใ่นเขตป่าสงวนแหง่ชาติป่านายงูและป่าน า้
โสม ท้องท่ีบ้านนาค า ต าบลบ้านก้อง อนัเป็นรอยตอ่แผน่ดิน 3 
จงัหวดั คือ อุดรธานี เลย และหนองคาย เกิดขึน้จากพทุธบริษัท 
ท่ีตระหนกัถึงคณุประโยชน์ของธรรมชาติและป่าต้นน า้ล าธาร 
ซึง่ก าลงัถกูท าลาย และเพื่อตามรอยพระยคุลบาทพระ  บาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่วั ในการรักษาความสมบูรณ์ของป่าไม้ต้น
น า้ล าธาร สตัว์ป่า และพรรณไม้นานาพนัธ์ุ มีพระวิหารขนาด
ใหญ่ ภายในประดิษฐานองค์พระพทุธรูปหินอ่อนขาวปาง
ปรินิพพาน สถาปัตยกรรมการออกแบบลกัษณะศิลปกรรมไทยแบบรัตนโกสินทร์ประยกุต์  น าทา่นเดินสู ่
ต าบลผาตัง้ อ าเถอสงัคม ตัง้อยูใ่นเขตจงัหวดัหนองคาย  ( ระยะทาง 53 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 
ชัว่โมง ) 
เดินทางกลบั อ.เมือง จังหวัดหนองคำย  ( ระยะทาง 120 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง ) 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร  
พกัหนองคาย โรงแรมอมนัตา ระดบั 4ดาว หรือเทียบเทา่ 

 
 
 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

วันที่ ส่ี          4 
                 จ.หนองคำย –จ.อดุรธำนี– วัดสันติวนำรำม – ชุมชนบ้ำนเชียง – สวนสำธำรณะหนองประจักษ์ 
                 –สนำมบินอดุรธำนี  – สนำมบนิสุวรรณภมูิ กรุงเทพฯ  
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ทา่นเดินทางสูอ่ ำเภอหนองหำน  ( ระยะทาง 88 กม. ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1.30 นาที )  น าทา่นชม อุโบสถดอกบัวกลำงน ำ้  วัดสันติ
วนำรำม พทุธอุทยานบ้านเชียง อ าเภอหนองหาน  จงัหวดัอุดรธานี ใกล้
กับแหล่งมรดกโลกชุมชนบ้านเชียง เป็นพระอุโบสถทรงดอกบัวสีขาว
หนึ่งเดียวในประเทศไทย ท่ีตัง้โดดเด่นกลางน า้มีสะพานทางเดินเช่ือม
ไปยงัพระอุโบสถ สว่นภายในวิจิตรตระการตาด้วยภาพวาดฝาผนงัท่ีบอกเลา่เร่ืองราวพทุธประวติั มีองค์พระ
ประธานสขีาวโดดเดน่อยู่ภายในอุโบสถ บริเวณโดยรอบอุโบสถยงัโอบล้   
อมไปด้วยบึงน า้ขนาดใหญ่ ซึง่มีปลาอาศยัอยู่เป็นจ านวนมาก สามารถ
ท าทานด้วยการให้อาหารปลาได้อีกด้วย 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  
บา่ย ชม ชุมชนบ้ำนเชียง ชุมชนเก่าแก่ท่ีได้ช่ือวา่เป็นแหลง่มรดกโลก  มีถนน

คนเดินซึง่มีร้านจ าหนา่ยและแหลง่  ขายของฝากสนิค้าโอทอป สนิค้าท่ีมี
ความโดดเด่น คงไม่พ้น  เคร่ืองปัน้ดินเผาบ้านเชียง ท่ีมีเอกลกัษณ์และ
ลวดลายสวยงาม ผ้าทอบ้านเชียง เป็นผ้าทอพืน้เมืองท่ีเป็นมรดกตกทอด
กนัมายาวนานจากนัน้น าทา่นเดินทางกลบั อ.เมืองอุดรธานี ( ระยะทาง 
70 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 นาที )ชม  สวนสำธำรณะหนอง

ประจักษ์ มีลกัษณะเป็นหนองน า้ขนาดใหญ่ท่ีตัง้อยูใ่จกลางเมือง ไฮไลท์
ท่ีนา่สนใจที่ท าให้หนองประจกัษ์ได้รับความสนใจจากนกัทอ่งเท่ียว คือ 
ตุ๊กตาเป็ดยางสเีหลอืง ท่ีลอยโดดเดน่อยูก่ลางน า้กลายเป็นสญัลกัษณ์ของหนองประจกัษ์ มาถึงอุดรแล้ว
ต้องแวะมาถ่ายรูปกบัเจ้าเป็ดน้อย 

17.00 น.  รับประทานอาหารเย็น  ณ ภตัตาคาร 
18.00 น. ได้เวลาอนัสมควรน าทา่นเดินทางสู ่สนามบินอุดรธานี 
19.45 น. โดยเท่ียวบินท่ี WE009 กลบัสูก่รุงเทพฯ 
20.50 น. ถึงสนามบินสวุรรณภมิู  กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
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อัตรำค่ำบริกำร        WE อุดรธำนี บงึกำฬ หนองคำย 4วัน3คืน 
   

ธันวำคม 2563 
ผู้ใหญ่ 

(พัก2ท่ำน/ห้อง) 

พักเดี่ยว 

น่ังเคร่ือง + รถตู้ท้องถ่ิน 15,800 บำท 3,500 บำท 

ค่ำบริกำรนีร้วม คา่ตัว๋เคร่ืองบิน กรุงเทพฯ-อุดรธานี-กรุงเทพฯ 
  คา่รถตู้ ท้องถ่ิน 
  คา่ท่ีพกัโรงแรม 3 คืน 
  คา่อาหารตามระบุในรายการ   
  คา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวตามรายการท่ีระบุ   
  คา่ประกนัอุบติัเหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 

ค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม    คา่ใช้จา่ยสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น.     
   คา่ทิปไกด์และคนขบัรถ               
   คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัทอ่งเท่ียว   ( ถ้ามี ) 
   คา่เข้าสถานท่ีทอ่งเท่ียวส าหรับชาวตา่งชาติ 

เงื่อนไขกำรให้บริกำร 
ในการจองครัง้แรก มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท พร้อมส าเนาบตัรประชาชน สว่นท่ีเหลอืช าระก่อนเดินทาง 21 วนั  

หมำยเหตุ 
1. จ านวนผู้ เดินทางขัน้ต ่าผู้ใหญ่ 18 ทา่นขึน้ไป ราคา และรายการอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

2.  รายการทอ่งเท่ียวสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นส าคญั 

3. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ
ควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูท าร้าย, การสญูหาย, 

ความลา่ช้า หรือจากอุบติัเหตตุา่งๆ 

4  . ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,  ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะคา่ใช้จ่ายทกุอยา่ง ทางบริษัทฯได้ช าระคา่ใช้จ่ายให้แบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 

5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตท่ีุเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 
6. เม่ือทา่นตกลงช าระเงินไม่วา่ทัง้หมดหรือบางสว่นกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลง
ตา่งๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 

 


