
02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.
Line ID: @atsiamtourLine ID: @atsiamtour
พิมพ์เมื่อ: 27 พ.ย. 2020 19:13

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

 ไฮไลท์ทริป

ราคายังไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบิน ดอนเมือง-อุดรฯ และ สกลนคร - กรงุเทพฯ.....อิสระอาหารกลางวัน
และอาหารเย็น ทางไกด์ จะแนะนำร้านอรอ่ยๆ ให้ลูกค้าเลือกทานเอง

ไหว้พระทำบุญ

วัดป่าภูก้อน
วัดป่าบ้านตาด
วัดพระธาตุพังพวน
ภูทอก



ตื่นตากับธรรมชาติ,โบราณคดี

อุทยานภูพระบาท
แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง 

สนุกกับการช้อป

ร้านของฝากจากอุดรฯ

 ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน

เดินทาง  4 - 5  คน 12,900

เดินทาง  6 - 7  คน 10,500

เดินทาง  8 - 9  คน 9,650

พักเดี่ยวเพิ่ม 4,350

 รายละเอียด

วันท่ี 1
ดอนเมือง - อดุรฯ - วัดป่าบ้านตาด - หนองบัวแดง - โบราณคดีบานเชียง - เช็คอนิท่ีพัก

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Udon+Thani+International+Airport+
(UTH),+Mueang+Udon+Thani+District,+Udon+Thani/Wat+Pa+Ban+Tat,+Ban+Tat,+Muea
ng+Udon+Thani+District,+Udon+Thani/Ban+Chiang,+Nong+Han+District,+Udon+Thani/
@17.3491148,102.8605366,11z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x31239d88ac38
6879:0x960d0f16cb0ab983!2m2!1d102.7755279!2d17.387112!1m5!1m1!1s0x31239fb6bd6
d9583:0x8a6302705d21a926!2m2!1d102.7785702!2d17.2965527!1m5!1m1!1s0x3123433d
a7750279:0x402b541136148f0!2m2!1d103.2317225!2d17.4017103!3e0?hl=en

https://www.google.co.th/maps/dir/Udon+Thani+International+Airport+(UTH),+Mueang+Udon+Thani+District,+Udon+Thani/Wat+Pa+Ban+Tat,+Ban+Tat,+Mueang+Udon+Thani+District,+Udon+Thani/Ban+Chiang,+Nong+Han+District,+Udon+Thani/@17.3491148,102.8605366,11z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x31239d88ac386879:0x960d0f16cb0ab983!2m2!1d102.7755279!2d17.387112!1m5!1m1!1s0x31239fb6bd6d9583:0x8a6302705d21a926!2m2!1d102.7785702!2d17.2965527!1m5!1m1!1s0x3123433da7750279:0x402b541136148f0!2m2!1d103.2317225!2d17.4017103!3e0?hl=en


หมายเหตุ รายการเดินทางเป็นเพียงแนวทางให้ลูกค้าได้เหน็ภาพว่าเดินทางไปทางใหนบ้าง
ซึ่งหากลูกค้าต้องการเดินทาง
หรอืไม่เดินทางสถานท่ีใดบ้างแจ้งเรามาเพื่อจะได้ปรับเปลี่ยน ก่อนการตกลงใช้บรกิาร

กำหนดการ
08:30    พร้อมกันท่ีสนามบินดอนเมือง ช้ันผู้ โดยสารขาออก
เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย เช็คอินและโหลดกระเป๋าสัมภาระ
10:35    เหนิฟ้าสู่สนามบินอุดรฯ ด้วยเท่ียวบิน FD...
11:50    เดินทางถึงสนามบินบินอุดร...ทีมงานไกด์คอยให้การต้อนรับ
เดินทางสู่ร้านอาหาร เพื่อทานอาหารกลางวัน
13:30-17:00    เดินทางสู่ วัดป่าบ้านตาด หนองบัวแดง
ต่อด้วยเดินทางไปชมแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง 
เวลาสมควรเดินทางกลับตัวเมืองอุดร เข้าเช็คอินท่ีพัก  ก่อนทานอาหารเย็น

วันท่ี 1
ดอนเมือง - อดุรฯ - วัดป่าบ้านตาด - หนองบัวแดง - โบราณคดีบานเชียง - เช็คอนิท่ีพัก



สถานท่ีท่องเ
ท่ียว วัดป่าบ้านตาด   สถานท่ีปฏิบัติธรรม อันสงบเรยีบง่าย

รม่ครึ้ มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่นานาพันธ ุ์
เป็นสถานท่ีพึ่งพิงของสัตว์น้อยใหญ่ ในเขตอภัยทานหลากชนดิ
กิจวัตรประจำวันหลักของพระเณรท่ีวัดนี้ ก็คือ การนัง่สมาธภิาวนา เดินจงกรม
เพื่อฝึกสติปัญญา
ทะเลบัวแดง    อำเภอกุมภวาปี 
โดยดอกบัวจะออกดอกมีปรมิาณมากท่ีสุดในช่วงเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์
และค่อย ๆ ลดปรมิาณ ลงในเดือนมีนาคม
ดอกบัวจะบานในช่วงเช้าตรูจ่นถึงเวลาประมาณ 11.00 น. 
แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง 
เป็นแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ท่ีสำคัญแหง่หนึง่ของไทย
ครอบคลุมพื้ นท่ีประมาณ 400 ไร ่
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง  พิพิธภัณฑสถานแหง่ชาติประเภทแหล่งอนสุรณ์สถาน
จัดต้ังข้ึนในแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง
อันเป็นแหล่งประวัติศาสตร์สำคัญทางภาคตะวันออกเฉียงเหนอื
ประกอบด้วยภาชนะดินเผา เครือ่งมือ เครือ่งใช้ และโบราณวัตถุอื่นๆ อีกมากมาย
ผู้ เข้าชมจะได้รับรู้ ถึงการดำรงชีวิตของมนษุย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปกว่
า 5,000 ปี
เวลาสมควรเดินทางกลับสู่เมืองอุดร เข้าเช็คอินท่ีพัก อิสระก่อนท่ีจะทานอาหารเย็น

อาหาร
กลางวัน    อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง
เย็น           อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง

ท่ีพัก Centara Udon Thani Hotel หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 1
ดอนเมือง - อดุรฯ - วัดป่าบ้านตาด - หนองบัวแดง - โบราณคดีบานเชียง - เช็คอนิท่ีพัก

วันท่ี 2
อดุรฯ - อทุยานภูพระบาท - วัดป่าภูก้อน - อำเภอสังคม



แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Udon+Thani/Phu+Phra+Bat+Historical+Park,+Muean
g+Phan,+Ban+Phue+District,+Udon+Thani/Wat+Pa+Phu+Kon,+Ban+Kong,+Na+Yung+Dist
rict,+Udon+Thani/@17.6724523,102.1803041,10z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1
s0x3123775e83b74385:0x36c2ca421f2b0138!2m2!1d102.7872325!2d17.4138413!1m5!1m1
!1s0x31240be603562329:0x7ad9cb3068b5f38d!2m2!1d102.3578368!2d17.7307509!1m5!1
m1!1s0x31241c4dee52abab:0xa2ee32fff40cb7c6!2m2!1d102.121612!2d17.9152166!3e0?
hl=en

กำหนดการ
07:00   อาหารเช้าทีห้่องอาหารรสีอร์ท

08:30    หลังอาหารเช้าเดินทางชมธรรมชาติท่ี อุทยานภูพระบาท
13:30 - 16:30    เดนิทางตอ่ยัง วัดป่าภูก้อน ก่อนทีจ่ะเดนิทางสู่อำเภอสังคมเพ่ือเช็คอนิทีพั่ก 

สถานท่ีท่องเ
ท่ียว อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จากการปรากฏรอ่งรอยของกิจกรรมของมนุษย์มาต้ังแตส่มัยก่อนประวัตศิาสตร์ เมือ่ราว 2,000 – 3,000 ปีมาแล้ว

มกีารพบภาพเขียนสีมากกวา่ 30 แห่ง ยังพบการดัดแปลงโขดหินและเพิงผาธรรมชาตใิห้กลายเป็นศาสนสถานของผู้คนใน วัฒนธรรมทวารวด ีลพบุรี

สืบตอ่กันมาจนถึงวัฒนธรรมล้านช้าง ตามลำดับ ซ่ึงรอ่งรอยหลักฐานทางโบราณคดเีหล่าน้ีแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทางสังคมของ มนุษย์ได้เป็นอย่างด ี

วัดป่าภูก้อน อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาตป่ิานายูงและป่าน้ำโสม ท้องทีบ้่านนาคำ ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอดุรธานี 

เดนิทางเข้าสู่อำเภอสังคมเพ่ือเช้าเช็คอนิทีพั่ก อสิระตามอัธยาศัย ก่อนทานอาหารเย็น

อาหาร
เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง
เย็น           อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง

ท่ีพัก สังคมริเวอร์วิว ร ีสอร์ท แอนด์ เรสเตอรองท์ หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 2
อดุรฯ - อทุยานภูพระบาท - วัดป่าภูก้อน - อำเภอสังคม

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

https://www.google.co.th/maps/dir/Udon+Thani/Phu+Phra+Bat+Historical+Park,+Mueang+Phan,+Ban+Phue+District,+Udon+Thani/Wat+Pa+Phu+Kon,+Ban+Kong,+Na+Yung+District,+Udon+Thani/@17.6724523,102.1803041,10z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x3123775e83b74385:0x36c2ca421f2b0138!2m2!1d102.7872325!2d17.4138413!1m5!1m1!1s0x31240be603562329:0x7ad9cb3068b5f38d!2m2!1d102.3578368!2d17.7307509!1m5!1m1!1s0x31241c4dee52abab:0xa2ee32fff40cb7c6!2m2!1d102.121612!2d17.9152166!3e0?hl=en


แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Sangkhom+District,+Nong+Khai/Nong+Khai/@17.939
1209,102.1692557,10z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x312422e85af06777:0x3
02b541136067d0!2m2!1d102.1861447!2d18.0628631!1m5!1m1!1s0x3124eb01d19a39b9:0
x102b54113604a30!2m2!1d102.7412638!2d17.8782803!3e0?hl=en

กำหนดการ
07:00   อาหารเช้าทีห้่องอาหารรสีอร์ท

08:30 - 12:00เดนิทางชมธรรมชาตทิะเลหมอกทีภู่ห้วยอสัิน ไหว้พระทีวั่ดหินหมากเป้ง วัดอรัญญบรรพต 

13:30- 16:30    เดนิทางตอ่ยังเมืองหนองคาย เดนิทางชมศาลาแก้วกู่ วัดโพธ์ิชัย พระธาตพัุงพวน ชมทวิทัศน์รมิน้ำโขง ก่อนเข้าเช็คอนิทีพั่ก

สถานท่ีท่องเ
ท่ียว ภูห้วยอีสัน อยู่ใน ตำบลบ้านมว่ง อำเภอสังคม เป็นจุดชมพระอาทติย์ข้ึนและทะเลหมอกได้แบบกว้างไกล ช่วงเวลาทีเ่หมาะสม คือ ช่วงฤดหูนาว ต้ังแตเ่วลาตห้ีา

ถึง แปดโมงเช้า

วัดหินหมากเป้ง อยู่ทีบ้่านไทยเจรญิ ตำบลพระพุทธบาท โดยหลวงป์ู่เทสก์ เทสรังสี ได้รเิริม่จัดต้ังให้เป็นสถานทีป่ฏิบัตธิรรมของภิกษสุงฆ์ แมชี่

และผู้แสวงบุญท้ังหลาย 

วัดอรัญบรรพต พระสุธรรมเจดีย์  อยู่รมิถนนสายศรเีชียงใหม-่สังคม ตำบลบ้านหม้อเป็นท้ังพิพิธภัณฑ์และเจดย์ีบรรจุพระบรมสารรีกิธาตุ

ก่อสร้างโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเพ่ือถวายหลวงปู่เหรยีญ วรลาโภ เกจิอาจารย์ทีม่ช่ืีอเสียง

พระสุธรรมเจดีย์ ซ่ึงเป็นเจดย์ีองค์ใหญต้ั่งตระหง่านโดยมลีานประทักษนิหลายช้ันโดยแตล่ะช้ันน้ันมลัีกษณะทีไ่มสู่งมากนัก 

สามารถเดนิเข้าไปในพระเจดย์ีแห่งน้ีเพ่ือสักการะหลวงปู่เหรยีญได้ และส่ิงทีน่่าสนใจทีสุ่ดอกีอย่างหน่ึงก็คงเป็นพระอรหันตธาต ุพระธาตชุนิดตา่งๆ

แสดงอยู่ในตู้กระจกจำนวนมากใกล้  ๆองค์พระพุทธรปูในพระสุธรรมเจดย์ี 

วัดโพธิ์ ชัย วัดเก่าแก่ทีม่คีวามสำคัญแห่งจังหวัดหนองคาย  เน่ืองจากเป็นทีป่ระดษิฐานหลวงพ่อพระใสอันศักดิ์ สิทธ์ิ

ถือเป็นพระพุทธรปูคูบ้่านคูเ่มืองทีม่ตีำนานผูกพันกับท้ังชาวไทย และชาวลาวในประวัตศิาสตร์ 

ศาลาแก้วกู่ หรือ วัดแขก  สถานทีซ่ึ่งคล้ายพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแสดงรปูป้ันทางศาสนาแห่งน้ี เกิดจากแรงบันดาลใจของหลวงปู่บุญเหลือ สุรรัีตน์

ซ่ึงได้สร้างสถานทีแ่ห่งน้ีเมือ่ราวปี พ.ศ. 2521 ตามความเช่ือวา่หลักคำสอนทกุศาสนา สามารถนำมาผสมผสานได้  มท้ัีงพระพุทธรปูปางตา่ง ๆ  รปูเทพฮินดตูา่ง ๆ

รปูป้ันเก่ียวกับศาสนาครสิต์ รปูป้ันเล่าเรือ่งรามเกียรติ์และตำนานพ้ืนบ้าน

พระธาตุบังพวน  พระธาตอุงค์น้ีน้ันมปีระวัตศิาสตร์เล่าตอ่กันมายาวนาน เช่ือกันวา่ถูกสร้างข้ึนมานานแล้วในสมัยอาณาจักรล้านช้าง

อสิระเดนิชมความสวยงามสองฟากฝ่ังแมน้่ำโขงยามเย็น ก่อนทีจ่ะเข้าเช็คอนิทีพั่ก

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

https://www.google.co.th/maps/dir/Sangkhom+District,+Nong+Khai/Nong+Khai/@17.9391209,102.1692557,10z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x312422e85af06777:0x302b541136067d0!2m2!1d102.1861447!2d18.0628631!1m5!1m1!1s0x3124eb01d19a39b9:0x102b54113604a30!2m2!1d102.7412638!2d17.8782803!3e0?hl=en


อาหาร
เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง
เย็น           อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง

ท่ีพัก Amanta Hotel หรือรอยัลนาคารา หรือพันล้านบูติค ร ีสอร์ท หรือเทียบเท่า 

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

วันท่ี 4
หนองคาย - วัดสว่างอารมณ์ - หนองกุดทิง - ศาลเจ้าแม่สองนาง - หาดสดีา - บึงกาฬ

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Nong+Khai/Bueng+Kan/@18.1470071,102.9628585,1
0z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x3124eb01d19a39b9:0x102b54113604a30!2
m2!1d102.7412638!2d17.8782803!1m5!1m1!1s0x313b301010e902f1:0x10100b25de45800!
2m2!1d103.6464463!2d18.3609104!3e0?hl=en

กำหนดการ
07:00   อาหารเช้าทีห้่องอาหารรสีอร์ท

08:30 - 12:00   เดนิทางชมธรรมชาต ิสองฝ่ังแมน้่ำโขง ตามเส้นทามงหนองคาย - บึงกาฬ โดยแวะชมสถานทีท่อ่งเทีย่วเช่น วัดสวา่มงอารมณ์ วัด

13:30 - 17:00  เดนิทางตอ่ยังเมืองหนองคาย เดนิทางชมศาลาแก้วกู่ วัดโพธ์ิชัย พระธาตพัุงพวน ชมทวิทัศน์รมิน้ำโขง ก่อนเข้าเช็คอนิทีพั่ก

https://www.google.co.th/maps/dir/Nong+Khai/Bueng+Kan/@18.1470071,102.9628585,10z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x3124eb01d19a39b9:0x102b54113604a30!2m2!1d102.7412638!2d17.8782803!1m5!1m1!1s0x313b301010e902f1:0x10100b25de45800!2m2!1d103.6464463!2d18.3609104!3e0?hl=en


สถานท่ีท่องเ
ท่ียว วัดสว่างอารมณ์   อำเภอปากคาด จังหวัดหนองคาย หรอืท่ีชาวปากคาด ฤ

ผู้ คนระแวกนี้ คุ้ นชินกับคำว่า วัดถ้ำศรธีน เป็นจุดท่องเท่ียวตามแนววิถีพุทธ 
จุดชมวิว 360 องศา  ทางวัดมีให้เลือกความสูง 3 ระดับ
บนโบสถ์ท่ีต้ังอยู่บนโขดหนิขนาดใหญ่ ประดิษฐานองค์หลวงพ่อพระใส จำลอง
สามารถมองเหน็ สระน้ำ ทัศนยีภาพ
วัดอาฮงศิลาวาส  ต้ังอยู่รมิฝั่งแม่น้ำโขงบรเิวณแก่งอาฮง และเป็นจุดชมสะดือแม่น้ำโขง
ถือว่าเป็นจุดท่ีแม่น้ำโขงมีความลึกมากท่ีสุดโดยไม่สามารถวัดความลึกได้
รอบๆบรเิวณแก่งมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวมากโดยเฉพาะในฤดูน้ำหลากและมีกระแสน้
ำไหลวนเป็นรปูกรวยขนาดใหญ่
หนองกุดทิง  อยู่หา่งจากตัวอำเภอบึงกาฬ ประมาณ 5 กิโลเมตร มีเนื้ อท่ีประมาณ
16,500 ไร ่ มีรปูรา่งท่ีมองจากทางอากาศ
คล้ายกับปีกผีเสื้ อ หนองกุดทิงมีระบบนเิวศท่ีเชื่อมต่อกับแม่น้ำโขง
จึงมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง 
หลวงพ่อพระใหญ่   ท่ีวัดโพธารามแหง่นี้
นับเป็นหลวงพ่อคู่บ้านคู่เมืองของชาวบึงกาฬมาแต่ช้านาน
 เป็นพระพุทธรปูปางมารวิชัยโบกฉาบด้วยปูน สูงประมาณ 2 เมตรหน้าตักกว้าง 2
เมตร
หาดสีดา เป็นหาดทรายท่ีเกิดจากลำน้ำโขง ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน
ส่วนเมืองตรงกันข้ามคือเมืองปากกระดิ่ง สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว 
เวลาสมควร เดินทางกลับตัวอำเภอเมือง เพื่อทำการเช็คอินท่ีพัก 
ก่อนจะทานอาหารเย็น ในบรรยากาศรมิฝั่งโขง

อาหาร
เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง
เย็น           อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง

ท่ีพัก The One Hotel หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 4
หนองคาย - วัดสว่างอารมณ์ - หนองกุดทิง - ศาลเจ้าแม่สองนาง - หาดสดีา - บึงกาฬ



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

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Bueng+Kan/Phu+Thok,+Chiyaphon,+Mueang+Bueng
+Kan+District,+Bueng+Kan/Sakon+Nakhon+Airport,+%E0%B8%95.%E0%B8%98%E0%B8
%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0
%B8%87+%E0%B8%AD.%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%
87+Sakon+Nakhon/Donmuang+Airport+Guesthouse+Pak+Kret+District,+Nonthaburi/@16.
1238415,100.0862385,7z/data=!3m1!4b1!4m26!4m25!1m5!1m1!1s0x313b301010e902f1:0
x10100b25de45800!2m2!1d103.6464463!2d18.3609104!1m5!1m1!1s0x313b22e8fd7d88b9
:0xfc31766a1f739fca!2m2!1d103.8825!2d18.1363889!1m5!1m1!1s0x313c8d68eb14ba51:0x
3557745a9749fa84!2m2!1d104.1159296!2d17.197149!1m5!1m1!1s0x30e2830b0e91f315:0
x15fb1c4d69322446!2m2!1d100.5544455!2d13.9127664!3e0?hl=en

กำหนดการ
06:00   เดนิชมตลาดเช้า ก่อนทีจ่ะกลับมาทานอาหารทีโ่รงแรม

07:00   อาหารเช้าทีห้่องอาหารรสีอร์ท

08:00   เดนิทางตอ่เพ่ือชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว เช่น อทุยานอนุรักษ์สัตว์ป่าภูวัว วัดภูทอก น้ำตกเจ็ดสี

13:30   เดนิทางชมความงาม น้ำตกถ้ำพระ บึงโขงหลง ก่อนทีจ่ะเดนิทางสู่สนามบินสกลนคร เพ่ือทำการเช็คแินและโหลดสัมภาระ 

20:20 เดนิทางสู่สนามบินดอนเมืองด้วยสายการบินนกแอร์ เทีย่วบินที ่DD9411 

21:30 เดนิทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิ์ภาพ

https://www.google.co.th/maps/dir/Bueng+Kan/Phu+Thok,+Chiyaphon,+Mueang+Bueng+Kan+District,+Bueng+Kan/Sakon+Nakhon+Airport,+%25E0%25B8%2595.%25E0%25B8%2598%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2587+%25E0%25B8%25AD.%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B7%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587+Sakon+Nakhon/Donmuang+Airport+Guesthouse+Pak+Kret+District,+Nonthaburi/@16.1238415,100.0862385,7z/data=!3m1!4b1!4m26!4m25!1m5!1m1!1s0x313b301010e902f1:0x10100b25de45800!2m2!1d103.6464463!2d18.3609104!1m5!1m1!1s0x313b22e8fd7d88b9:0xfc31766a1f739fca!2m2!1d103.8825!2d18.1363889!1m5!1m1!1s0x313c8d68eb14ba51:0x3557745a9749fa84!2m2!1d104.1159296!2d17.197149!1m5!1m1!1s0x30e2830b0e91f315:0x15fb1c4d69322446!2m2!1d100.5544455!2d13.9127664!3e0?hl=en


สถานท่ีท่องเ
ท่ียว เขตรักษาพันธุ์ สัตว์ป่าภูวัว มเีน้ือทีค่รอบคลุมพ้ืนทีใ่นเขตอำเภอ บึงกาฬ อำเภอเซกา

อำเภอบึงโขงหลงและอำเภอบุ่งคล้า อยู่ทางด้านทศิตะวันออกเฉียงเหนือสุดของภาค เกือบตดิพรมแดนประเทศลาว มอีาณาเขต 2 ด้าน ขนานไปกับแมน้่ำโขง

อยู่ห่างจากชายแดนประมาณ 2 กิโลเมตร

วัดเจติยาคิร ีวิหาร หรือ ภูทอก  ต้ังข้ึนโดยพระอาจารย์จวน กุลเชฎโฐ ได้มาบำเพ็ญเพียรอยู่ทีภู่วัว อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย

คืนหน่ึงได้เกิดนิมติรข้ึนเห็นปราสาท 2 หลัง ลักษณะสวยงามมากอยู่ทางด้านภูทอกน้อย ดังน้ันพระอาจารย์จวนกุลเชฎโฐ

จึงได้เดนิทางมาพิสูจน์ตามทีเ่กิดนิมติร และได้พบลักษณะภูมปิระเทศทีส่วยงานรม่รืน่ เหมาะทีจ่ะปฏิบัตธิรรม จึงได้สำรวจ และปักกรดอยู่ที ่ถ้ำบนภูทอก

กับพระครศูรธิรรมวัฒน์ ตอ่มาชาวบ้านคำแคนเห็นพระอาจารย์จวน ธุดงภ์มาอยู่ทีภู่ทอก จึงพร้อมใจกันอารธนาให้สร้างวัด ข้ึนทีภู่ทอก 

น้ำตกเจ็ดสี  ถือเป็นหน่ึงในน้ำตกของจังหวัดบึงกาฬทีส่วยงามอกีแห่งหน่ึง ภายในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูวัว นักทอ่งเทีย่วนิยมมาเล่นน้ำกัน

น้ำตกถ้ำพระ หรือน้ำตกถ้ำพระภูวัว  เป็นน้ำตกขนาดใหญ ่3 ช้ัน ทีไ่หลอยู่บนภูเขาหินทรายขนาดใหญ ่ซ่ึงจะมน้ีำมากในช่วงฤดฝูนเทา่น้ัน 

บึงโขงหลง ทะเลสาบขนาดใหญท่ีเ่ป็นพ้ืนทีอ่นุรักษ์พันธ์ุนก โดยเฉพาะนกน้ำทีย้่ายถ่ินเข้ามาในช่วงฤดหูนาว ท้ังห่านป่า นกเป็ดน้ำ นกยาง นกกระเตน็

มจุีดดนูกอยู่ดอนสวรรค์ ซ่ึงเป็นทีต้ั่งของทีท่ำการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง 

เวลาสมควรเดนิทางสู่สนามบินสกลนคร เพ่ือทำการเช็คอนิ และโหลดสัมภาระ

อาหาร
เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน   อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง
เย็น          อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง

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

ราคาน้ีรวม

คา่ทีพั่ก 4 คืน พัก 2 คน / ห้อง

คา่รถตู้วไีอพี + น้ำมัน

คา่ไกด์ ตลอดการเดนิทาง

คา่เข้าชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว

คา่ประกันอบัุตเิหตวุงเงิน 1,000,000

น้ำดืม่ตลอดการเดนิทาง



ราคาน้ีไมร่วม

คา่ต๋ัวเครือ่งบิน ดอนเมือง - สนามบินอดุรฯ และ สนามบินสกลนคร - ดอนเมือง

คา่อาหารกลางวันและเย็น

ภาษมีลูคา่เพ่ิม 7 % และภาษหัีก ณ ทีจ่่าย 3 %

� รูปภาพ

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/udon-thani/1041

https://www.atsiamtour.com/udon-thani/1041

	ไฮไลท์ทริป
	ราคา
	รายละเอียด
	รูปภาพ

