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เสน้ทาง : อุดรธาน ี หนองคาย  บงึกาฬ  สกลนคร  
 

  

 

 
 
 
 
 

Unseen Isan |  วัดป่าภูก้อน  Skywalkวัดผาตากเสือ้   ค าชะโนด วัดภูทอก  หินสามวาฬ 
ถ า้นาคา วัดถ า้ผาแด่น ทะเลบัวแดง 

รายการทวัร์โดยรถตูV้IP  พักโรงแรม   
6 ทา่น สามารถตัง้วนัเดินทางเที่ยวกรุ๊ปสว่นตัวได้ 

 
ก ำหนดกำรเดินทำง     มกรำคม - เมษำยน 2565    
         

 
 
05.00 น.  คณะเดินทางพรอ้มกนัที่ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้  4  ประตทูางเขา้ 2   เคาเตอร ์   

สายการบินไทยสไมล ์  โดยมีเจา้หนา้ที่ของบรษิัทฯ คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกแก่ท่าน     
07.10 น. โดยเที่ยวบินที่  WE2 สู ่ สนามบิน สนำมบินอุดรธำนี 
08.15 น. ถึงสนำมบินสนำมบินอุดรธำนี    หลงัรบัสมัภาระแลว้   น าท่านเดินทางสู ่อ ำเภอนำยูง   

( ระยะทาง 125 กม. ใชเ้วลาเดินทาง 2.30 ชม.) 

USEEN I-SAN 4วัน 3คืน 

วันแรก   1  
             กรุงเทพฯ สนำมบินสุวรรณภูมิ – จ.อุดรธำนี – วัดป่ำภูก้อน- หนองคำย - วัดผำตำกเสือ้ - ท่ำเสด็จ    
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  น าท่านชม วัดป่ำภูก้อน ตัง้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านา

ยงูและป่าน า้โสม ทอ้งที่บา้นนาค า ต าบลบา้นกอ้ง อนัเป็น

รอยต่อแผ่นดิน 3 จงัหวดั คือ อดุรธานี เลย และหนองคาย 

(ระยะทาง120 กม ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ) เกิดขึน้

จากพทุธบรษิัท ที่ตระหนกัถึงคณุประโยชนข์องธรรมชาติและ

ป่าตน้น า้ล  าธาร ซึ่งก าลงัถกูท าลาย และเพื่อตามรอยพระยคุล

บาทพระ  บาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั ในการรกัษาความสมบรูณ์

ของป่าไมต้น้น า้ล  าธาร สตัวป่์า และพรรณไมน้านาพนัธุ ์มีพระ

วิหารขนาดใหญ่ ภายในประดิษฐานองคพ์ระพทุธรูปหินอ่อน

ขาวปางปรนิิพพาน สถาปัตยกรรมการออกแบบลกัษณะ

ศิลปกรรมไทยแบบรตันโกสินทรป์ระยุกต ์  

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เจ๊นา นาเด่ือ 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่อ.สังคม ( ระยะทาง 53 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1ชั่วโมง )   
ชมวัดผำตำกเสือ้ เป็นวดัที่มีทิวทศันส์วยงามมาก มองจากบนผาลงมามองเห็นความเป็นอยู่ของชาวไทย
ลาว ภายในวดัมีธรรมชาติที่สมบรูณ ์สามารถเดินเลาะ ตามหนา้ผาเพื่อชม ธรรมชาติและ ทิวทศันท์ี่สวยงาม
ได้ ในอ าเภอสังคมนั้นมีแหล่งท่องเที่ยวมากกว่าที่ อ่ืน เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแล้วยังเป็นที่จุดชมวิวที่
สวยงามอีกดว้ย ไฮไลทข์องที่นีคื้อ  Skywalk มองเห็นแม่น า้โขงกัน้อยู่เบือ้งล่างกัน้ระหว่างประเทศไทยและ
ลาว เป็นพืน้กระจกที่ยื่นออกมาจากหนา้ผา ใหน้กัท่องเที่ยวไดเ้ดินออกไปสมัผสักบับรรยากาศบนกระจกใส
แบบต่ืนเตน้ หากไปช่วงหนา้หนาวที่ผาแห่งนีเ้ป็นอีกจุดหนึ่งมีทะเลหมอกดว้ย วิวจะพบกบัเขาต่างๆที่เกิดขึน้
สลบัซบัซอ้นและมีแม่น า้โขง 
 
 
 
 
 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่อ  าเภอเมืองหนองคาย ( ระยะทาง 80 กม. ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง )   
 อิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิง ตลำดท่ำเสด็จ แหลง่ซือ้-ขายผลิตภณัฑช์มุชน
จงัหวดัหนองคายติดรมิแม่น า้โขง มีผลิตภณัฑใ์หเ้ลือกซือ้มากมาย อาทิ
เช่น อาหารพืน้เมือง สินคา้ OTOP ของดีประจ าจงัหวดั ของที่ระลกึ และ
ของเครื่องใชต่้างๆ 
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ค ่า    รบัประทานอาหารค ่า  รา้นกาแฟเวียต  
พกัหนองคาย โรงแรมอมนัตา ระดบั 4ดาว หรือเทียบเท่า 

 
 
 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู ่ จังหวัดบึงกำฬ  ( ระยะทาง 94 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง )   
น าท่านชม ค ำชะโนด น าท่านร่วมพิธีบวงสรวงพญานาคปู่ ศรีสุทโธ
และย่าศรีปทมุ  มา อีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวศกัดิส์ิทธ ์ที่ตัง้อยู่อ  าเภอ
บา้นดงุ จงัหวดัอดุรธานี สถานที่แห่งนีน้อกจากเป็นสถานที่เลื่อมใส
ศรทัธาของชาวบา้นในจงัหวดัอุดรธานีและใกลเ้คียงแลว้ หากแต่ยงั
เป็นสถานที่ที่เต็มไปดว้ยการเลา่ขานต านานลีล้บัอนัโด่งดงั ที่เชื่อกนั
ว่าเป็นดินแดนของพญานาค ผืนป่าลอยน า้ หรือความเชื่อเก่ียวกับ
เมืองบาดาล "บ่อน า้ศักดิ์สิทธิ์" หรือ "บ่อค าชะโนด" ที่ตัง้อยู่กลางเกาะ มีลกัษณะเป็นน า้ใตดิ้นพุ่งไหลอยู่
ตลอดเวลา และไม่เคยลดแหง้ลงเลย ระดบัน า้อยู่แค่ไหน ก็จะอยู่ระดบันัน้ไม่เปลี่ยน (มีความเชื่อกนัว่าเป็น
ประตเูชื่อมไปสูเ่มืองบาดาล ที่อยู่อาศยัของพญาศรีสทุโธนาคราช)  

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  
น าท่านเดินทางสู ่อ  าเภอศรีวิไล จงัหวดับงึกาฬ ( ระยะทาง 95 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง )   
น าท่านชม วัดภูทอก วดัเจติยาคีรีวิหาร สถานที่ปฏิบติัธรรมสวยงามดว้ยธรรมชาติแวดลอ้ม แฝงไวซ้ึ่งเสน่ห์
ทางธรรม  ภูทอก ในภาษาอีสานแปลว่า ภูเขาที่โดดเด่ียว   จุดเด่นของภูทอกก็คือ สะพานไมแ้ละบนัไดขึน้
ชมทศันียภาพรอบ ๆ ภูทอก ใชเ้พียงแรงงานคนสรา้งบนัได เวียนไปมา รอบภูทอกแบบ 360 ซึ่ง มีทัง้หมด 7 
ชัน้ ใชเ้วลาในการก่อสรา้งนานถึง 5 ปีเต็ม 
 
 

 
 
 
ค ่า    รบัประทานอาหารค ่า  ในโรงแรม  
  ใหท้่านอิสระเดินเลน่รมิแม่น า้โขงบงึกาฬ ที่ ถนนข้ำวเม่ำ  

พกับงึกาฬ  โรงแรม The One Hotel  ระดบั 4ดาว หรือเทียบเท่า 
 
 

วันทีส่อง       2 
                   จ.หนองคำย - จ.บึงกำฬ – ค ำชะโนด – วัดภูทอก – ถนนข้ำวเม่ำ   
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04.30 น. น าท่านชมพระอาทิตยข์ึน้ หินสำมวำฬ  ตัง้อยู่ในเขตภสูิงห ์พืน้ที่ป่าภสูิงหก์ว่า 1.2 หมื่นไร ่เป็นป่าเบญจ
พรรณป่าดิบแลง้ 
ป่าเต็งรงั และป่าละเมาะเขา ดา้นบนไม่มีแหลง่น า้และเต็มไปดว้ยผา
หินทรายว่ากนัว่ามีอายกุว่า 75 ลา้นปี ลกัษณะเป็นกอ้นหินขนาดมหมึา
วางเรียงกนั 3 กอ้น มองไกลหรือมองจากภาพถ่ายทางอากาศ มีรูปรา่ง
คลา้ยปลาวาฬ พ่อ แม่ ลกู ก าลงัว่าย น า้กนัอย่างสนกุสนาน จึงเรียกกนั
ว่า”หินสามวาฬ” สามารถยืนชมทศันียภาพของป่าภวูวั หว้ยบงับาตร 
แก่งสะดอก หาดทรายแม่น า้โขงและภเูขาเมืองปากกระด่ิงสาธารณรฐั
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งเราสามารถเดินขึน้ไปยืนบนหินวาฬ **
ควรสวมรองเทา้ผา้ใบในการเดินทางขึน้หินสามวาฬ และควรใชค้วาม
ระมดัระวงัในการเดิน 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู ่วัดถ ำ้ชัยมงคล อทุยานแห่งชาติภลูงักา ในอ าเภอบงึโขงหลง ( ระยะทาง 70 กม. ใชเ้วลา
เดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง  ) น าขึน้บนัไดนาค  เพื่อเขา้ชม ถ ้ำนำคำ ส่วนหนึ่งของภูเขาหินทรายชื่อ “ภู
ลงักา” ที่อยู่ในหมวดหินยุคครีเทเซียสตอนปลาย (ประมาณ 70 ลา้นปีที่แลว้ ซึ่งเป็นช่วงทา้ย ๆ ของโลกยุค
ไดโนเสาร)์ หินทรายบริเวณนีน้อกจากจะมีความหนาค่อนขา้งมาก และเนือ้หินมีความเป็นเนือ้เดียวกัน
(homogeneous) แลว้ ยงัมีความพรุนสงู ซึ่งมีผลส าคญัต่อการเกิดลวดลายคลา้ยเกล็ดพญานาค 

   รบัประทานอาหารกลางวนั  แบบปิคนิค 
ตวัถ า้นาคาหรือสว่นที่เป็นล าตวัพญานาคนัน้ เกิดจากการยกตวัของแผ่นดิน (Tectonic uplift) ในภาคอีสาน 
ท าใหเ้กิด “รอยเวา้ผนงัถ า้ (cave notch)” ที่มีลกัษณะโคง้นนูออกมา และคั่นสลบัดว้ยผนงัหินที่โคง้เวา้เขา้
ไป จากนัน้เกิดการกดัเซาะที่เป็นวฏัจกัร (Cyclic Erosion) ในยุคโลกเย็นหรือ “ยุคน า้แข็ง” กบัยคุโลกรอ้นใน
อดีตที่เกิดสลบักนัเป็นวงรอบประมาณทกุ ๆ 1 แสนปี โดยมีน า้เป็นตวัการหลกัในการกดัเซาะหินลงไปตาม
กลุม่รอยแตกของหินในแนวตัง้ที่มีสองแนวตดักนัจนเป็นรูปตารางสี่เหลี่ยม  ปรากฏการณเ์หลา่นีก้ินเวลา
ยาวนานมาก จนท าใหเ้กิดเป็นถ า้นาคาในปัจจุบนั ที่มีลกัษณะเป็นช่องแคบตดักนัเหมือนถ า้เขาวงกตขนาด
เล็กที่ไม่มีหลงัคาถ า้ ท าใหผ้นงัแห่งนีม้ีความโคง้และเวา้สลบักนัดคูลา้ยล าตวัพญานาคหรืองยูกัษ ์ ตาม
จินตนาการของชาวบา้นในแถบนัน้ 
 
 
 
 

วันทีส่ำม     3 
                  บึงกำฬ – หนิสำมวำฬ –วัดถ ำ้ชัยมงคล – ถ ำ้นำคำ - สกลนคร 

   



5 | GRAND TOUR& TRADE CO.,LTD.  TEL: 02-2463801   |  086-3401100 | 086-3402200 
 

  ขอ้แนะน าส าหรบัเที่ยวถ า้นาคา 
  -ใชเ้วลาเดิน 4-5 ชม. ควรแต่งกายส าหรบัเดินป่า  รองเทา้ผา้ใบเหมาะส าหรบัการเดินและปีน    
  -สมัภาระคลอ่งตวั ควรใชก้ระเป๋าเปส้ะพายหลงั ใหม้ือทัง้สองว่าง ควรพกน า้ด่ืม เกลือแร ่ถงุมือ ยากนัยงุ 
  -หา้มน ากระดาษทิชชู่ หลอดน า้ ถงุพลาสติก กล่องโฟม ดอกไม่ธูปเทียนเครื่องเซ่นไหว ้เขา้อทุยาน 
  -ถ า้นาคาไม่มีถงัขยะ ท่านตอ้งน า ขวดน า้เปลา่ ถงุอาหารใสก่ระเป๋าสะพายหลงักลบัลงมาดว้ยค่ะ 
  จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่จงัหวดัสกลนคร ( ระยะทาง 115 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  2 ชม.  ) 
ค ่า    รบัประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร   

                                         พกัสกลนคร NK Residence Sakon Nakhon ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

 
 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

ชม วัดถ ำ้ผำแด่น ภายในวดัเต็มไปดว้ยงานประติมากรรมแกะสลกัหินทรายประติมากรรมหินทรายขนาด
ใหญ่ถูกแกะสลกัเป็นเรื่องราวต่างๆ  เช่น ภาพแกะสลกัหินทรายพระ
พุทธสีหไสยาสน ์ขนาดกวา้ง 8 เมตร ยาว 19 เมตร เป็นที่กราบไหว้
สกัการะบูชาของผูม้าเยือน ประดิษฐาน ท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มรื่น 
ด้านบนเป็นที่ ตั้งของหินสีทอง  ที่ สามาถมองเห็นมาแต่ไกล 
เปรียบเสมือนเขาพระสุเมรุ ตามคติในศาสนาพราหมณ์และ
พระพทุธศาสนา คือภูเขาที่เป็นหลกัของโลก ตัง้อยู่จุดศนูยก์ลางของ
โลกหรือจกัรวาล พรอ้มแกะสลกัหิน สื่อถึงรูปต่างๆ เป็นที่อยู่ของสิ่งมี
วิญญาณในภพและภูมิต่างๆ นับแต่สัตว์นรก สัตวเ์ดรจัฉาน ไปถึง
มนุษยน์าค ครุฑ ยักษ์มาร และเทวดา โดยมีปลาอานนท์หนุนอยู่ 
รอบๆ เขาพระสุเมรุ   น าท่านเดินทางสู่ อ  าเภอโพธิ์ไทร จังหวัด
อดุรธานี  (ระยะทาง 170 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง )  

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
  จากนัน้น าท่านลงเรือ ชมทะเลบัวแดง ตัง้อยู่ในแหลง่น า้ธรรมชาติหนองหาน อ าเภอกมุภวาปี มีพืน้ที่

ประมาณ 22,500 ไร ่ ประกอบดว้ยพนัธุป์ลา พนัธุน์ก และพืชน า้จ านวนมาก โดยสามารถเยี่ยมชมทะเลบวั

วันทีส่ี่           4 
                     สกลนคร -  วัดถ ำ้ผำแด่น - อุดรธำนี – ทะเลบัวแดง – กรุงเทพฯ 
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แดงไดใ้นช่วงเดือน ธันวาคม – กมุภาพนัธ ์ ของทกุปี และดว้ยความงดงามของดอกบวัที่บานสะพรั่งและ
สวยงามตามธรรมชาติ ท าใหท้ะเลบวัแดงไดถ้กูยกเป็น 1 ใน 15 ทะเลสาบที่แปลกที่สดุในโลกสถาน เป็น
เสมือนทางเชื่อมระหว่างโลกกบัสวรรค ์

 *** กรณีหมดฤดทูะเลบวัแดง ขออนญุาตเปลี่ยนเป็น วดัสนัติวนาราม  หรือ ลอ่งแพอ่างน า้พาน แทน 
15.00 น. สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู ่สนามบินอุดรธำนี 

16.00 น. ถึงสนามบินจงัหวดัอดุรธานี น าท่านเช็คอิน โหลดสมัภาระ 
17.35 น. โดยเที่ยวบินท่ี WE9  กลบัสู่กรุงเทพฯ 
18.40 น. ถึงสนามบินสวุรรณภมูิ  กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 
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อัตรำค่ำบริกำร  UNSEENอีสำน 4วัน3คืน น่ังเคร่ือง 
   

2565 6 ท่ำน/ตู้ 8 ท่ำน/ตู้ พักเดี่ยว 

ผู้ใหญ่  พักห้องละ 2 ท่ำน 14,800 บำท 13,800 บำท 3,800 บำท 

 
ค่ำบริกำรนี้รวม    ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลบั กรุงเทพฯ-อดุรธานี+ น า้หนกักระเป๋า 20 กก. 
     ค่ารถตูท้อ้งถิ่น 

  ค่าที่พกัโรงแรม 4 คืน 
  ค่าอาหารตามระบใุนรายการ   
  ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการที่ระบุ   
  ค่ามคัคเุทศกน์ าเที่ยวตลอดการเดินทาง  
  ค่าประกนัอบุตัิเหตทุกุที่นั่งๆ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เง่ือนไขตามกรมธรรม ์

ค่ำบริกำรนี้ไม่รวม   ค่าใชจ้่ายสว่นตวัต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ  เป็นตน้.     
   ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ   
   ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัท่องเที่ยว   ( ถา้มี ) 
   ค่าเขา้สถานที่ท่องเที่ยวส าหรบัชาวต่างชาติ 

เงือ่นไขกำรให้บริกำร 
- ในการจองครัง้แรก มดัจ าท่านละ  5,000 บาท พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน  
- สว่นที่เหลือช าระก่อนเดินทาง 21 วนั  

หมำยเหตุ 
1. จ านวนผูเ้ดินทางขัน้ต ่าผูใ้หญ่ 6 ท่านขึน้ไป/คนั  ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

2.  รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

3. บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท์ี่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ  ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย , การถูกท ารา้ย, การสูญ
หาย, ความลา่ชา้ หรือจากอบุตัิเหตตุ่างๆ 
4  . ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,  ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใชจ้่ายทกุอย่าง ทางบรษิัทฯไดช้  าระค่าใชจ้่ายแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
5. ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตัิเหตทุี่เกิดจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเอง 
6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ที่ไดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

 


