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แพค็เกจทัวร์อดุร หนองคาย บึงกาฬ 5 วัน 4 คืน โดยเครือ่งบิน ต้ังแต่
4 คน Premium Tour

 ไฮไลท์ทริป

ราคายังไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบิน กรงุเทพฯ-อุดร และ สกลนคร - กรงุเทพฯ

ไหว้พระทำบุญ

วัดป่าภูก้อน
วัดป่าบ้านตาด
วัดพระธาตุพังพวน
วัดหนิหมากเป้ง
ภูทอก

ตื่นตากับธรรมชาติ,โบราณคดี

อุทยานภูพระบาท
แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง 
น้ำตกเจ็ดสี

สนกุกับการช้อป

ร้านของฝากจากอุดรฯ

พักผ่อนสบายท่ี

Centara Udon Thani
สังคมรเิวอร์วิว
รอยัล นาคารา หรอื พาร์ค แอนด์พูล

 ราคา



จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน

เดินทาง  4 - 5  คน 12,900.-

เดินทาง  6 - 7  คน 9,650.-

เดินทาง  8 - 9  คน 8,400.-

พักเดี่ยวเพิ่ม 3,700.-

 รายละเอียด

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ - อดุร - วัดป่าบ้านตาด - หนองบัวแดง - โบราณคดีบานเชียง - หนองประจักษ์

การเดินทาง ช่วงเช้า      
00:00     พบกันท่ีสนามบินดอนเมือง ช้ันผู้ โดยสารขาออก เคัาเตอร์สายการบิน...
เจ้าหน้าท่ีของบรษัิทฯ เราคอยอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

00:00      เหนิฟ้าสู่สนามบินอุดรด้วยเท่ียวบินท่ี...

00:00      เดินทางถึงสนามบินบินอุดร... ทีมงานไกด์คอยให้การต้อนรับ
 และเดินทางสู่ร้านอาหารเพื่อทานอาหารเช้า หลังอาหารเดินทางสู่ วัดป่าบ้านตาด หนองบัวแดง
ก่อนจะทานอาหารกลางวัน

ช่วงบ่าย
หลังอาหารกลางวัน  เดินทางต่อชมแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง  กลับยังเมืองอุดร สบายๆ
ออกกำลังเดินเล่นท่ีหนองประจักษ์  ก่อนเข้าเช็คอินท่ีพัก  อาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย

สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า
ไหว้พระท่ี วัดป่าบ้านตาด วัดป่าบ้านตาด เริม่ก่อต้ังเม่ือเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2498  ต้ังอยู่ ณ
หมู่บ้านบ้านตาด ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธาน ีหา่งจากตัวเมืองอุดรธาน ีประมาณ
16 กิโลเมตร เป็นสถานท่ีปฏิบัติธรรม อันสงบเรยีบง่าย รม่ครึ้ มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่นานาพันธ ุ์
เป็นสถานท่ีพึ่งพิงของสัตว์น้อยใหญ่ ในเขตอภัยทานหลากชนดิ

กิจวัตรประจำวันหลักของพระเณรท่ีวัดนี้ ก็คือ การนัง่สมาธภิาวนา เดินจงกรม เพื่อฝึกสติปัญญา
และชำระกิเลสตัวร้อนรุม่กระวนกระวายภายในจิตใจให้เหอืดแห้งไป พระในวัดนี้ จะไม่รับกิจนมินต์
ไปฉันในท่ีต่างๆ เพื่อมีเวลาสำหรับบำเพ็ญเพียรภาวนาเพียงอย่างเดียว

ทะเลบัวแดง  อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธาน ีบัวแดงดังกล่าวนี้ อยู่ในบึงน้ำจืดหนองหาน
ซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ไปด้วย พันธ ุ์ปลา พันธ ุ์นก และพืชน้ำจำนวนมาก
โดยดอกบัวจะออกดอกมีปรมิาณมากท่ีสุดในช่วงเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ และค่อย ๆ
ลดปรมิาณ ลงในเดือนมีนาคม ดอกบัวจะบานในช่วงเช้าตรูจ่นถึงเวลาประมาณ 11.00 น. 

ช่วงบ่าย
แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง ต้ังอยู่ท่ีตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
หา่งจากตัวเมืองอุดรฯ ออกตามเส้นทางสู่สกลนครประมาณ 60 กิโลเมตร
เป็นแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ท่ีสำคัญแหง่หนึง่ของไทย ครอบคลุมพื้ นท่ีประมาณ
400 ไร ่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง  เป็นพิพิธภัณฑสถานแหง่ชาติประเภทแหล่งอนสุรณ์สถาน
จัดต้ังข้ึนในแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง
อันเป็นแหล่งประวัติศาสตร์สำคัญทางภาคตะวันออกเฉียงเหนอืของประเทศไทย
และภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ ภายในจัดแสดงหลักฐานท่ีได้จากการสำรวจขุดค้นท่ีบ้านเชียง
และแหล่งโบราณคดีใกล้เคียง
ประกอบด้วยภาชนะดินเผา เครือ่งมือ เครือ่งใช้ และโบราณวัตถุอื่นๆ อีกมากมาย
ผู้ เข้าชมจะได้รับรู้ ถึงการดำรงชีวิตของมนษุย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปกว่า 5,000 ปี

ได้เวลาสมควรเดินทางกลับสู่เมืองอุดร เข้าเช็คอินท่ีพัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ก่อนท่ีจะทานอาหารเย็น



อาหาร มื้ อเช้า          
ร้านอาหาร

มื้ อกลางวัน    
ร้านอาหาร

มื้ อเย็น
อิสระตามอัธยาศัย

ท่ีพัก พัก Centara Udon Thani Hotel

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ - อดุร - วัดป่าบ้านตาด - หนองบัวแดง - โบราณคดีบานเชียง - หนองประจักษ์

วันท่ี 2
อดุร - อทุยานล้านปีภูฝอยลม - น้ำตกธารงาม - อทุยานภูพระบาท - วัดป่าภูก้อน - 

การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังอาหารเช้าเดินทางชมธรรมชาติท่ี ภูฝอยลม  และความชุ่มฉ่ำของสายน้ำตกธารงาม

ช่วงบ่าย
เดินทางต่อยัง อุทยานภูพระบาท วัดป่าภูก้อน
ก่อนท่ีจะเดินทางสู่อำเภอสังคมเพื่อเช็คอินท่ีพัก 

https://www.centarahotelsresorts.com/centara/cud/


สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า
ภูฝอยลม หรอื โครงการท่องเท่ียวเชิงนเิวศภูฝอยลม สำนักบรหิารพื้ นท่ีอนรัุกษ์ท่ี 10
อีกหนึง่สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีต้ังอยู่ในเขตพื้ นท่ีของตำบลทับกุง
อำเภอหนองแสงเป็นยอดภูเขาสูงท่ีมีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์
อยู่ในเขตป่าสงวนแหง่ชาติป่าพันดอน – ปะโค อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี
สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 600 เมตร มีอากาศหนาวเย็นเกือบตลอดท้ังปี
และมีความชุ่มชื้ นสูงมาก 

เท่ียวน้ำตกธารงาม มีชื่อเต็มว่า วนอุทยานน้ำตกธารงาม อยู่ในเขตป่าขุนห้วยสามพาด
ขุนห้วยกองสี  ท่ีตำบลหนองแสง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี
 โดยกรมป่าไม้ได้ประกาศจัดต้ังเป็นวนอุทยานเม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม 2527
สภาพป่าท่ัวไปบรเิวณน้ำตก
เป็นป่าเบญจพรรณเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารท่ีไหลลงสู่ห้วยสามทาก-ห้วยน้ำฆ้องตลอดปี
ภายในวนอุทยานฯจะมีหน้าผา มีถ้ำท่ีสวยงาม และมีลานหนิ ขนาดใหญ
เป็นจุดซึ่งสามารถมองเหน็ทิวทัศน์เบ้ืองล่างได้สวยงาม

ช่วงบ่าย
ชม อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท ต้ังอยู่บรเิวณเชิงเขาภูพาน ครอบคลุมพื้ นท่ี 3,430 ไร่
ในเขตป่าสงวนแหง่ชาติท่ีมีชื่อว่า “ป่าเขือน้ำ” บ้านติ้ ว ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ
จังหวัดอุดรธาน ีอยู่หา่งจากตัวจังหวัดระยะทางประมาณ 67 กม.
อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทเปิดบรกิารเวลา 08.00-16.30 น.
อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทแหง่นี้
ปรากฏรอ่งรอยของกิจกรรมของมนษุย์มาต้ังแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เม่ือราว 2,000 –
3,000 ปีมาแล้ว มีการพบภาพเขียนสีมากกว่า 30 แหง่
ยังพบการดัดแปลงโขดหนิและเพิงผาธรรมชาติให้กลายเป็นศาสนสถานของผู้ คนใน
วัฒนธรรมทวารวดี ลพบุร ีสืบต่อกันมาจนถึงวัฒนธรรมล้านช้าง ตามลำดับ
ซึ่งรอ่งรอยหลักฐานทางโบราณคดีเหล่านี้ แสดงให้เหน็ถึงพัฒนาการทางสังคมของ
มนษุย์ได้เป็นอย่างดี 

วัดป่าภูก้อน ต้ังอยู่ในเขตป่าสงวนแหง่ชาติป่านายูงและป่าน้ำโสม ท้องท่ีบ้านนาคำ
ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธาน ีอันเป็นรอยต่อแผ่นดิน 3 จังหวัด คือ อุดรธานี
เลย และหนองคาย กำเนดิข้ึนจากการดำรชิอบของพุทธบรษัิทสี่
ผู้ ตระหนักถึงคุณประโยชน์อันย่ิงใหญ่ของธรรมชาติและป่าต้นน้ำลำธาร ซึ่งกำลังถูกทำลาย
โดยในปี พ.ศ. 2527 พระเดชพระคุณหลวงปู่ฝ้ัน อาจาโร ได้เมตตาปรากฏในทิพยนมิิต
สั่งให้ไปธดุงค์ทางภาคอีสานเป็นเวลา 10 วัน คุณปิยวรรณและคุณโอฬาร วีรวรรณ
พร้อมคณะได้เดินทางมาธดุงค์แถบจังหวัดสกลนครและอุดรธานี
เกิดความเลื่อมใสในปฏิปทาของพระป่า จึงได้เข้าช่วยเหลือท่านพระอาจารย์อินทร์ถวาย
สันตุสสโก สำนักสงฆ์บ้านนาคำน้อย
ในการขออนญุาตใช้พื้ นท่ีป่าสงวนแหง่ชาติจัดต้ังเป็นวัดป่านาคำน้อย
และปลูกป่าทดแทนฟื้ นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมกว่า 750 ไร่
อย่างถูกต้องตามระเบียบของกรมป่าไม้
เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมและอยู่อาศัยของพระสงฆ์ 

เดินทางเข้าสู่อำเภอสังคมเพื่อเช้าเช็คอินท่ีพัก อิสระตรมอัธยาศัย ก่อนทานอาหารเย็น

อาหาร มื้ อเช้า          
ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อกลางวัน    
ร้านอาหาร

มื้ อเย็น
อิสระตามอัธยาศัย

ท่ีพัก สังคมรเิวอร์ววิ รสีอร์ท แอนด์ เรสเตอรองท์

วันท่ี 2
อดุร - อทุยานล้านปีภูฝอยลม - น้ำตกธารงาม - อทุยานภูพระบาท - วัดป่าภูก้อน - 

https://www.facebook.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87-509134315960465/?rc=p


วันท่ี 3
ภูห้วยอสัิน - วัดหินหมากเป้ง - วัดพระธาตุโพธิ์ ชัย - ศาลาแก้วกู่ - พระธาตุบังพวน - เมืองหนองคาย

การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังอาหารเช้าเดินทางชมธรรมชาติทะเลหมอกท่ีภูห้วยอิสัน   ไหว้พระท่ีวัดหนิหมากเป้ง  วัดอรัญญบรรพต 

ช่วงบ่าย
เดินทางต่อยังเมืองหนองคาย เดินทางชมศาลาแก้วกู่  วัดโพธ ิ์ ชัย พระธาตุพังพวน ชมทิวทัศน์รมิน้ำโขง ก่อนเข้าเช็คอินท่ีพัก

สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า
ภูห้วยอีสัน ต้ังอยู่ใน ตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม เป็นจุดพระอาทิตย์ข้ึนและทะเลหมอกได้แบบกว้างไกลสุดสุด จัดเป็น
จุดชมทะเลหมอกท่ีสวยงามอีกจุดหนึง่ของหนองคาย  เบ้ืองล่างของทะเลหมอกภูห้วยอีสันสามารถมองเหน็เกาะแก่ง ของแม่น้ำโขง
และในวันท่ีสายหมอกบางเบาสามารถมองเหน็วิวพระอาทิตย์สีทองในยามเช้าสะท้อน ไปยังพื้ นน้ำและเกาะแก่ง ได้ชัดเจน โดยระหว่างเส้นมีจุดชมทะเลหมอกได้
2 จุดซึ่งแต่ละจุดก็มีมุมมองท่ีสวยงามต่างกัน ช่วงเวลาท่ีเหมาะสม คือ ช่วงฤดูหนาว ต้ังแต่เวลาตีห้า ถึง แปดโมงเช้า

วัดหินหมากเป้ง ต้ังอยู่ท่ีบ้านไทยเจรญิ ตำบลพระพุทธบาท โดยหลวงป์ู่เทสก์ เทสรังสี ได้รเิร ิม่จัดต้ังให้เป็นสถานท่ีปฏิบัติธรรมของภิกษสุงฆ์ แม่ชี
และผู้ แสวงบุญท้ังหลาย บรเิวณโดยรอบสะอาด เรยีบร้อยและเงียบสงบ รม่รืน่ด้วยไม้นานาพันธ์ มีพื้ นท่ีด้านหนึง่ติดกับลำน้ำโขง ทัศนยีภาพสวยงาม
ได้รับการจัดต้ังให้เป็น วัดพัฒนาตัวอย่าง เม่ือปี พ.ศ. 2523  

วัดอรัญบรรพต พระสุธรรมเจดีย์ ต้ังอยู่รมิถนนสายศรเีชียงใหม่-สังคม ตำบลบ้านหม้อเป็นท้ังพิพิธภัณฑ์และเจดีย์บรรจุพระบรมสารรีกิธาตุ
ก่อสร้างโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเพื่อถวายหลวงปู่เหรยีญ วรลาโภ เกจิอาจารย์ท่ีมีชื่อเสียง ปัจจุบันท่านได้มรณภาพแล้ว

ภายในบรเิวณวัดแหง่นี้ น้ันมีบรรยากาศอันรม่รืน่และรายล้อมไปด้วยสถาปัตยกรรมท่ีรวบรวมไว้ซึ่งความงดงามของศิลปะและวัฒนธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์
อันได้แก่ มณฑปหลวงปู่เหรยีญ
วรลาโภซึ่งเป็นมณฑปทรงจตุรมุขทางข้ึนลงในท้ังสี่ทิศโดยท้ังหมดนี้ สร้างด้วยกระจกใสโดยหากยืนอยู่ภายนอกก็สามารถท่ีจะมองเหน็ภายในมณฑปได้อย่างชัดเจน
สวยงาม

เม่ือเดินต่อมาจากวิหารวรลาโภก็จะพบ
พระสุธรรมเจดีย์ ซึ่งเป็นเจดีย์องค์ใหญ่ต้ังตระหง่านโดยมีลานประทักษนิหลายช้ันโดยแต่ละช้ันน้ันมีลักษณะท่ีไม่สูงมากนัก 
สามารถเดินเข้าไปในพระเจดีย์แหง่นี้ เพื่อสักการะหลวงปู่เหรยีญได้ และสิ่งท่ีนา่สนใจท่ีสุดอีกอย่างหนึง่ก็คงเป็นพระอรหันตธาตุ พระธาตุชนดิต่างๆ
แสดงอยู่ในตู้ กระจกจำนวนมากใกล้ๆ องค์พระพุทธรปูในพระสุธรรมเจดีย์ 

ช่วงบ่าย
วัดโพธิ์ชัย  วัดเก่าแก่ท่ีมีความสำคัญแหง่จังหวัดหนองคาย  เนือ่งจากเป็นท่ีประดิษฐานหลวงพ่อพระใสอันศักดิ์ สิทธ ิ์
ถือเป็นพระพุทธรปูคู่บ้านคู่เมืองท่ีมีตำนานผูกพันกับท้ังชาวไทย และชาวลาวในประวัติศาสตร์ เป็นท่ีเคารพสักการะอย่างสูงสุดของชาวหนองคาย
และผู้ คนลุ่มน้ำโขงแหง่นี้

ศาลาแก้วกู่ หรอื วัดแขก  สถานท่ีซึ่งคล้ายพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแสดงรปูป้ันทางศาสนาแหง่นี้  เกิดจากแรงบันดาลใจของหลวงปู่บุญเหลือ สุรรัีตน์
ซึ่งได้สร้างสถานท่ีแหง่นี้ เม่ือราวปี พ.ศ. 2521 ตามความเชื่อว่าหลักคำสอนทุกศาสนา สามารถนำมาผสมผสานได้  มีท้ังพระพุทธรปูปางต่าง ๆ รปูเทพฮนิดูต่าง ๆ
รปูป้ันเกี่ยวกับศาสนาครสิต์ รปูป้ันเล่าเรือ่งรามเกียรติ์ และตำนานพื้ นบ้าน

พระธาตุบังพวน พระธาตุองค์นี้ น้ันมีประวัติศาสตร์เล่าต่อกันมายาวนาน
เชื่อกันว่าถูกสร้างข้ึนมานานแล้วในสมัยอาณาจักรล้านช้างการเดินทางไปท่องเท่ียวท่ีพระธาตุบังพวน เราจะได้เหน็อะไรหลายอย่างด้วยกัน
เริม่จากประวัติของพระธาตุบังพวนท่ีมีความเชื่อมาช้านานว่า เป็นพระธาตุท่ีเก็บเอาพระธาตุบังคนหนักของพระพุทธเจ้าเอาไว้

แต่ตำนานอุรังคธาตุ ได้เล่าถึงประวัติการสร้างพระธาตุองค์นี้ ว่า สร้างข้ึนในสมัยของเจ้าจันทร์บุร ีผู้ ครองนครเวียงจันทร์ ซึ่งยังไม่ทราบว่าคือพระองค์ใด
เพื่อประดิษฐานพระธาตุหัวเหนา่ของพระพุทธเจ้าและต่อมาได้มีการบูรณะข้ึนอีก คร้ังในสมัยของพระเจ้าไชยเชษฐาธริาชแหง่อาณาจักรล้านช้าง
โดยพระองค์โปรดฯ ให้ก่อพระเจดีย์ใหญ่ครอบองค์พระธาตุไว้กระท่ังเม่ือ พ.ศ. 2513 เกิดภัยธรรมชาติทำให้พระธาตุบังพวน พังทลายลงมาและใน พ.ศ. 2520
กรมศิลปากรได้ปฏิสังขรณ์ข้ึนใหม่ ตามรปูแบบเดิม

อิสระเดินชมความสวยงามสองฟากฝั่งแม่น้ำโขงยามเย็น ก่อนท่ีจะเข้าเช็คอินท่ีพัก

อาหาร มื้ อเช้า          
ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อกลางวัน    
ร้านอาหาร

มื้ อเย็น
อิสระตามอัธยาศัย

ท่ีพัก Amanta Hotel  หรือ รอยัลนาคารา  หรือ พันล้านบูตคิ รสีอร์ท

https://www.facebook.com/amantahotelnongkhai/
http://www.royalnakhara.com/TH/index.php
http://www.panlaan-resort.com/


วันท่ี 4
หนองคาย - วัดสว่างอารมณ์ - หนองกุดทิง - ศาลเจ้าแม่สองนาง - หาดสดีา

การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังอาหารเช้าเดินทางชมธรรมชาติ สองฝั่งแม่น้ำโขง ตามเส้นทามงหนองคาย - บึงกาฬ
โดยแวะชมสถานท่ีท่องเท่ียวเช่น วัดสว่ามงอารมณ์ วัด

ช่วงบ่าย
เดินทางต่อยังเมืองหนองคาย เดินทางชมศาลาแก้วกู่  วัดโพธ ิ์ ชัย พระธาตุพังพวน ชมทิวทัศน์รมิน้ำโขง
ก่อนเข้าเช็คอินท่ีพัก

สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า
วัดสว่างอารมณ์   อำเภอปากคาด จังหวัดหนองคาย หรอืท่ีชาวปากคาด ฤ ผู้ คนระแวกนี้ คุ้ นชินกับคำว่า
วัดถ้ำศรธีน เป็นจุดท่องเท่ียวตามแนววิถีพุทธ ซึ่งวัดแหง่นี้ มีจุดเด่นหลายประการ อาทิ ผลงานประติมากรรมสี
ได้แก่ รปูป้ันประจำปีเกิด ถ้ำศรธีน ถ้ำฤาษ ี น้ำตกฤาษ ีศรธีนรำ่เรยีนวิชา ศรธีนลองดาบ รอยพระพุทธบาท
 เป็นต้น

จุดชมวิว 360 องศา  ทาทงวัดมีให้เลือกความสูง 3 ระดับ บนโบสถ์ท่ีต้ังอยู่บนโขดหนิขนาดใหญ่
ประดิษฐานองค์หลวงพ่อพระใส จำลอง สามารถมองเหน็ สระน้ำ ทัศนยีภาพ
ในอำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ และมองเหน็ไกลถึงฝั่ง สปป.ลาว จุดท่ีแนะนำ คือ ข้ึนไปให้ถึงจุดท่ีสูงท่ีสุด

วัดอาฮงศิลาวาส   ต้ังอยู่เขตพื้ นท่ีบ้าน อาฮง หมู่ 3 ต.ไคสี จ. บึงกาฬ ต้ังอยู่รมิฝั่งแม่น้ำโขงบรเิวณแก่งอาฮง
และเป็นจุดชมสะดือแม่น้ำโขง ถือว่าเป็นจุดท่ีแม่น้ำโขงมีความลึกมากท่ีสุดโดยไม่สามารถวัดความลึกได้
รอบๆบรเิวณแก่งมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวมากโดยเฉพาะในฤดูน้ำหลากและมีกระแสน้ำไหลวนเป็นรปูกรวยขนาดใหญ่

ช่วงบ่าย
หนองกุดทิง  อยู่หา่งจากตัวอำเภอบึงกาฬ ประมาณ 5 กิโลเมตร มีเนื้ อท่ีประมาณ 16,500 ไร่
 มีรปูรา่งท่ีมองจากทางอากาศ คล้ายกับปีกผีเสื้ อ หนองกุดทิงมีระบบนเิวศท่ีเชื่อมต่อกับแม่น้ำโขง
จึงมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ระดับความลึกของแหล่งน้ำประมาณ 2 - 5 เมตร
และในฤดูน้ำหลาก อาจลึกมากสุดถึง 10 เมตร เป็นพื้ นท่ีอุดมสมบูรณ์ มีสัตว์น้ำกว่า 250 สายพันธ ุ์  พืชน้ำกว่า 200
ชนดิ นกหลายหลากพันธ ุ์

คำว่ากุด  เป็นภาษาท้องถิ่น หมายถึง บรเิวณท่ีน้ำจากลำห้วยหลายสายไหลมารวมกันกลายเป็นแอ่งน้ำ บึง
หรอืหนองน้ำขนาดใหญ่ คำว่า ทิง สันนษิฐานว่ามาจากคำว่า
 กระทิง กุดทิง จึงมีความหมายว่า เป็นแหล่งน้ำท่ีมีวัวกระทิงลงมากินน้ำเป็นจำนวนมาก 

หลวงพ่อพระใหญ่  ซึ่งประดิษฐาน ณ ท่ีวัดโพธารามแหง่นี้
นับเป็นหลวงพ่อคู่บ้านคู่เมืองของชาวบึงกาฬมาแต่ช้านาน  เป็นพระพุทธรปูปางมารวิชัยโบกฉาบด้วยปูน
สูงประมาณ 2 เมตรหน้าตักกว้าง 2 เมตร

เรือ่งเล่าก่อนจะมาเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของบึงกาฬน้ัน สมัยก่อนมีผู้ คนอพยพมายังท่ีแหง่นี้
ท่ีเป็นท่ีต้ังของจังหวัดบึงกาฬในปัจจุบัน พวกเขาได้ขุดพบพระพุทธรปูองค์หนึง่ คือหลวงพ่อพระใหญ่ในปัจจุบัน
ซึ่งขณะน้ันเป็นเพียงพระพุทธรปูท่ีเป็นปูนป้ัน ไม่ได้มีความสวยงามแต่อย่างใด แต่ด้วยเพราะความเชื่อ
ความศรัทธา จึงนำข้ึนมาประดิษฐานไว้เม่ือมีการสร้างวัด และได้ต้ังชื่อวัดว่า วัดหลวงพ่อพระใหญ่
และจากความเชื่อ ความศรัธาของชาวบ้าน จึงทำให้หลวงพ่อพระใหญ่
สวยงามหลืองอรา่มดังปรากฎให้เหน็ในปัจจุบัน

หาดสีดา เป็นหาดทรายท่ีเกิดจากลำน้ำโขง ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน
ส่วนเมืองตรงกันข้ามคือเมืองปากกระดิ่ง สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว 

หาดสีดา   เป็นหาดทรายบรเิวณรมิแม่น้ำโขงท่ีกว้างขวาง มีพื้ นท่ีสำหรับเล่นน้ำเพียงพอสำหรับนักท่องเท่ียว
รวมท้ังเป็นจุดท่ีมองเหน็ภูเขาฝั่ง สปป. ลาวได้ชัด จึงทำให้ได้วิวท่ีสวยงาม

เวลาสมควร เดินทางกลับตัวอำเภอเมือง เพื่อทำการเช็คอินท่ีพัก  ก่อนจะทานอาหารเย็น ในบรรยากาศรมิฝั่งโขง



อาหาร มื้ อเช้า          
ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อกลางวัน    
ร้านอาหาร

มื้ อเย็น
อิสระตามอัธยาศัย

ท่ีพัก The One Hotel

วันท่ี 4
หนองคาย - วัดสว่างอารมณ์ - หนองกุดทิง - ศาลเจ้าแม่สองนาง - หาดสดีา

วันท่ี 5
เดินเท่ียวตลาดเช้า - เขตอนรัุกษ์พันธ์สัตว์ป่าภูวัว - น้ำตกเจ็ดส ี- ภูทอก - บึงโขงหลง - สนามบินสกลนคร
- กรงุเทพฯ

การเดินทาง ช่วงเช้า
เดินชมตลาดเช้า ก่อนท่ีจะกลับมาทานอาหารท่ีโรงแรม เดินทางต่อเพื่อชมสถานท่ีท่องเท่ียว
เช่น อุทยานอนรัุกษ์สัตว์ป่าภูวัว วัดภูทอก น้ำตกเจ็ดสี

ช่วงบ่าย
หละงอาหารเดินทางชมความงาม น้ำตกถ้ำพระ บึงโขงหลง
ก่อนท่ีจะเดินทางสู่สนามบินสกลนคร เพื่อทำการเช็คแนิและโหลดสัมภาระ 

20.20   เดินทางสู่สนามบินดอนเมืองด้วยสายการบินนกแอร์ เท่ียวบินท่ี DD9411 

21.30    เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิ์ ภาพ

http://www.theonehotel-bk.com/


สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว มีเนื้ อท่ีครอบคลุมพื้ นท่ีในเขตอำเภอ บึงกาฬ อำเภอเซกา
อำเภอบึงโขงหลงและอำเภอบุ่งคล้า อยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนอืสุดของภาค
เกือบติดพรมแดนประเทศลาว มีอาณาเขต 2 ด้าน ขนานไปกับแม่น้ำโขง
อยู่หา่งจากชายแดนประมาณ 2
กิโลเมตร มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางเฉลี่ยประมาณ 150-300 เมตร
สภาพดินพื้ นล่างส่วนใหญ่ เป็นดินทรายและดินลูกรัง
ทางด้านน้ำตกชะแนนมีพื้ นท่ีบางส่วนเป็นดินเหนยีวปนดินรว่น พื้ นหลังภูและสันเขา
ส่วนใหญ่เป็นพื้ นทราย และดินทราย สภาพป่าส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง
และป่าดิบชื้ น

วัดเจติยาคิรีวิหาร หรอื ภูทอก ต้ังข้ึนเม่ือปีพุทธศักราช 2483 โดยพระอาจารย์จวน
กุลเชฎโฐ ได้มาบำเพ็ญเพียรอยู่ท่ีภูวัว อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย
คืนหนึง่ได้เกิดนมิิตรข้ึนเหน็ปราสาท 2 หลัง ลักษณะสวยงามมากอยู่ทางด้านภูทอกน้อย
ดังน้ันพระอาจารย์จวนกุลเชฎโฐ
จึงได้เดินทางมาพิสูจน์ตามท่ีเกิดนมิิตร และได้พบลักษณะภูมิประเทศท่ีสวยงานรม่รืน่
เหมาะท่ีจะปฏิบัติธรรม จึงได้สำรวจ และปักกรดอยู่ท่ี ถ้ำบนภูทอก กับพระครศูรธิรรมวัฒน์
ต่อมาชาวบ้านคำแคนเหน็พระอาจารย์จวน ธดุงภ์มาอยู่ท่ีภูทอก
จึงพร้อมใจกันอารธนาให้สร้างวัด ข้ึนท่ีภูทอก 

วัดเจติยาคีรีวิหาร หรอืภูทอก อยู่หา่งจากตัวจังหวัดบึงกาฬ ตามเส้นทางหลวง  บึงกาฬ -
ศรวิีไล  เป็นสถานท่ีจัดการเรยีนการสอนพระปรญัิติธรรม แผนกธรรม ต้ังแต่ปีพุทธศักราช
2525 และเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสำคัญแหง่หนึง่ของจังหวัด
บึงกาฬ ท่ีมีประชาชนท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางไปท่องเท่ียว เป็นจำนวนมาก 

น้ำตกเจ็ดสี   ถือเป็นหนึง่ในน้ำตกของจังหวัดบึงกาฬท่ีสวยงามอีกแหง่หนึง่
ภายในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูวัว
มีนักท่องเท่ียวนยิมมาเล่นน้ำเป็นจำนวนมากด้วยเพราะมีพื้ นท่ีเล่นน้ำอยู่ด้วยกันหลายจุด
อีกท้ังยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเท่ียว ท้ังส่วนของร้านค้าและเครือ่งดื่มมากมาย 

ช่วงบ่าย
น้ำตกถ้ำพระ หรอืน้ำตกถ้ำพระภูวัว  เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ 3
ช้ัน ท่ีไหลอยู่บนภูเขาหนิทรายขนาดใหญ่ ซึ่งจะมีน้ำมากในช่วงฤดูฝนเท่าน้ัน
เนือ่งจากน้ำตกถ้ำพระเป็นน้ำตกท่ีต้ังอยู่ในป่าจึงจำเป็นต้องจอดรถไว้ท่ี
ท่าเรอื แล้วนัง่เรอืรับจ้างของชาวบ้านเข้าไปท่ีตัวน้ำตกจากน้ันเดินเท้าต่อไปอีก ประมาณ 1
กิโลเมตร จะถึงตัวน้ำตกถ้ำพระช้ันท่ี 1 การเดินทางแนะนำเรือ่งรองเท้าใส่แบบเดินไม่ให้ลื่น

หากมีเวลาแวะชม บึงโขงหลง ทะเลสาบขนาดใหญ่ท่ีเป็นพื้ นท่ีอนรัุกษ์พันธ ุ์นก
โดยเฉพาะนกน้ำท่ีย้ายถิ่นเข้ามาในช่วงฤดูหนาว ท้ังหา่นป่า นกเป็ดน้ำ นกยาง นกกระเต็น
มีจุดดูนกอยู่ดอนสวรรค์ ซึ่งเป็นท่ีต้ังของท่ีทำการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง
บรเิวณบึงยังมีหาดคำสมบูรณ์ท่ีมีหาดทรายทอดยาวในช่วงฤดูหนาว
เป็นแหล่งพักผ่อนและชมวิวทิวทัศน์ มองเหน็ภูลังกาเป็นฉากอยู่ด้านหลัง

เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินสกลนคร เพื่อทำการเช็คอิน และโหลดสัมภาระ

อาหาร มื้ อเช้า          
ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อกลางวัน    
ร้านอาหาร

มื้ อเย็น
อิสระตามอัธยาศัย

วันท่ี 5
เดินเท่ียวตลาดเช้า - เขตอนรัุกษ์พันธ์สัตว์ป่าภูวัว - น้ำตกเจ็ดส ี- ภูทอก - บึงโขงหลง - สนามบินสกลนคร
- กรงุเทพฯ

 



ราคานี้ รวม

ค่าท่ีพัก 4 คืน พัก 2 คน / ห้อง
ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
ค่ารถตู้ วีไอพี + น้ำมัน
ค่าไกด์ ตลอดการเดินทาง
ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียว
ค่าประกันอุบัติเหตุในเงิน 1,000,000.- บาท
น้ำดื่มตลอดการเดินทาง

ราคานี้ ไม่รวม

ค่าต๋ัวเครือ่งบินไปกลับ ดอนเมือง - สนามบินอุบลราชธานี
ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7 % และภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3 %

� รูปภาพ

 

 

 

 



 

 

 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/northeast/1016

https://www.atsiamtour.com/northeast/1016
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