 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 27 พ.ย. 2020 19:13

ทัวร์อดุ รฯ หนองคาย บึงกาฬ 5 วัน 4 คืน โดยเครือ่ งบิน ตั้ งแต่ 4
คน Premium Tour



ไฮไลท์ทริป

ราคายังไมร่ วมคา่ ตั ๋ วเครือ่ งบิน ดอนเมือง-อดุ รฯ และ สกลนคร - กรงุ เทพฯ.....อิสระอาหารกลางวัน
และอาหารเย็น ทางไกด์ จะแนะนำร้านอรอ่ ยๆ ให้ลูกค้าเลือกทานเอง
ไหว้พระทำบุญ

วัดป่าภูก้อน
วัดป่าบ้านตาด
วัดพระธาตุพังพวน
ภูทอก

ตื่นตากับธรรมชาติ,โบราณคดี

อุทยานภูพระบาท
แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง
สนุกกับการช้อป

ร้านของฝากจากอุดรฯ




ราคา
จำนวนผ้ เู ดินทาง

ราคา / คน

เดินทาง 4 - 5 คน
เดินทาง 6 - 7 คน
เดินทาง 8 - 9 คน

12,900
10,500
9,650

พักเดี่ยวเพิ่ม

4,350

รายละเอียด

วันที่ 1

ดอนเมือง - อดุ รฯ - วัดป่าบ้านตาด - หนองบัวแดง - โบราณคดีบานเชียง - เช็คอนิ ที่พัก
แผนที่

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

วันที่ 1

ดอนเมือง - อดุ รฯ - วัดป่าบ้านตาด - หนองบัวแดง - โบราณคดีบานเชียง - เช็คอนิ ที่พัก
หมายเหตุ
กำหนดการ

รายการเดินทางเป็นเพียงแนวทางให้ลูกค้าได้เหน็ ภาพวา่ เดินทางไปทางใหนบ้าง
ซึ่งหากลูกค้าต้องการเดินทาง
หรอื ไมเ่ ดินทางสถานที่ใดบ้างแจ้งเรามาเพื่อจะได้ปรับเปลี่ยน กอ่ นการตกลงใช้บรกิ าร
08:30 พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ชั้ นผ้ โู ดยสารขาออก
เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย เช็คอินและโหลดกระเป๋าสัมภาระ
10:35 เหนิ ฟ้ าสสู่ นามบินอดุ รฯ ด้วยเที่ยวบิน FD...
11:50 เดินทางถึงสนามบินบินอดุ ร...ทีมงานไกด์คอยให้การต้อนรับ
เดินทางสรู่ ้ านอาหาร เพื่อทานอาหารกลางวัน
13:30-17:00 เดินทางสู่ วัดป่าบ้านตาด หนองบัวแดง
ต่อด้วยเดินทางไปชมแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง
เวลาสมควรเดินทางกลับตัวเมืองอุดร เข้าเช็คอินที่พัก กอ่ นทานอาหารเย็น

วันที่ 1

ดอนเมือง - อดุ รฯ - วัดป่าบ้านตาด - หนองบัวแดง - โบราณคดีบานเชียง - เช็คอนิ ที่พัก
สถานที่ท่องเ
ที่ยว

สถานที่ปฏิบัติธรรม อันสงบเรยี บง่าย
รม่ ครึ้มไปด้วยต้นไม้สูงใหญน่ านาพันธ์ ุ
เป็นสถานที่พึ่งพิงของสัตว์น้อยใหญ่ ในเขตอภัยทานหลากชนดิ
กิจวัตรประจำวันหลักของพระเณรที่วัดนี้ก็คือ การนัง่ สมาธภิ าวนา เดินจงกรม
เพื่อฝึกสติปัญญา
ทะเลบัวแดง อำเภอกมุ ภวาปี
โดยดอกบัวจะออกดอกมีปรมิ าณมากที่สุดในชว่ งเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์
และคอ่ ย ๆ ลดปรมิ าณ ลงในเดือนมีนาคม
ดอกบัวจะบานในชว่ งเช้าตรจู่ นถึงเวลาประมาณ 11.00 น.
แหลง่ โบราณคดีบ้านเชียง
เป็นแหลง่ โบราณคดีสมัยกอ่ นประวัติศาสตร์ที่สำคัญแหง่ หนึง่ ของไทย
ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 400 ไร่
พิพิธภัณฑสถานแหง่ ชาติบ้านเชียง พิพิธ ภัณฑสถานแหง่ ชาติประเภทแหลง่ อนสุ รณ์สถาน
จัดตั้ งขึ้นในแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง
อันเป็นแหล่งประวัติศาสตร์สำคัญทางภาคตะวันออกเฉียงเหนอื
ประกอบด้วยภาชนะดินเผา เครือ่ งมือ เครือ่ งใช้ และโบราณวัตถุอื่นๆ อีกมากมาย
ผ้ เขู ้ าชมจะได้รับร้ ถู ึงการดำรงชีวิตของมนษุ ย์ในยุคกอ่ นประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปกว่
า 5,000 ปี
เวลาสมควรเดินทางกลับสเู่ มืองอุดร เข้าเช็คอินที่พัก อิสระกอ่ นที่จะทานอาหารเย็น
วัดป่าบ้านตาด

อาหาร
กลางวั น
เย็น

ที่พัก

วันที่ 2

อิสระ ลกู ค้าจา่ ยเอง
อิสระ ลูกค้าจา่ ยเอง

Centara Udon Thani Hotel หร ือเทียบเทา่

อดุ รฯ - อทุ ยานภูพระบาท - วัดป่าภูก้อน - อำเภอสังคม

วันที่ 2

อดุ รฯ - อทุ ยานภูพระบาท - วัดป่าภูก้อน - อำเภอสังคม
แผนที่

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 อาหารเช้าทีห่ ้ องอาหารรีสอร์ท

08:30 หลังอาหารเช้าเดินทางชมธรรมชาติท่ี อุทยานภูพระบาท
13:30 - 16:30 เดินทางตอ่ ยั ง วัดป่าภูก้อน ก่อนทีจ่ ะเดินทางสู่อำเภอสังคมเพื่อเช็คอินทีพ่ ั ก
สถานที่ท่องเ
ที่ยว

อุทยานประวัติศาสตร์ ภูพระบาท จากการปรากฏรอ่ งรอยของกิจกรรมของมนุษย์มาตั้ งแตส่ มั ยก่อนประวั ตศิ าสตร์ เมือ่ ราว 2,000 – 3,000 ปีมาแล้ว
มีการพบภาพเขียนสีมากกวา่ 30 แหง่ ยั งพบการดั ดแปลงโขดหินและเพิงผาธรรมชาติให้กลายเป็นศาสนสถานของผู้คนใน วั ฒนธรรมทวารวดี ลพบุรี
สืบตอ่ กั นมาจนถึ งวั ฒนธรรมล้านช้าง ตามลำดั บ ซึ ่งรอ่ งรอยหลั กฐานทางโบราณคดีเหล่านี้แสดงให้เห็นถึ งพั ฒนาการทางสังคมของ มนุษย์ได้เป็นอย่างดี

วัดป่าภูก้อน อยูใ่ นเขตป่าสงวนแหง่ ชาติป่านายูงและป่าน้ำโสม ท้องทีบ่ ้ านนาคำ ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จั งหวั ดอุดรธานี
เดินทางเข้าสู่อำเภอสังคมเพื ่อเช้าเช็คอินทีพ่ ั ก อิสระตามอั ธยาศัย ก่อนทานอาหารเย็น

อาหาร
เช้า
กลางวั น
เย็น

ที่พัก

วันที่ 3

ห้องอาหารโรงแรม
อิสระ ลูกค้าจา่ ยเอง
อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง

สังคมริเวอร์ วิว ร ีสอร์ ท แอนด์ เรสเตอรองท์ หร ือเทียบเท่า

ภูห้วยอสิ ั น - วัดหินหมากเป้ ง - วัดพระธาตุโพธ์ ชิ ั ย - ศาลาแก้วกู่ - พระธาตุบังพวน เมืองหนองคาย

วันที่ 3

ภูห้วยอสิ ั น - วัดหินหมากเป้ ง - วัดพระธาตุโพธ์ ชิ ั ย - ศาลาแก้วกู่ - พระธาตุบังพวน เมืองหนองคาย
แผนที่

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 อาหารเช้าทีห่ ้ องอาหารรีสอร์ท
08:30 - 12:00เดินทางชมธรรมชาติทะเลหมอกทีภ่ ูห้วยอิสัน ไหว้พระทีว่ ั ดหินหมากเป้ ง วั ดอรั ญญบรรพต
13:30- 16:30 เดินทางตอ่ ยั งเมืองหนองคาย เดินทางชมศาลาแก้วกู่ วั ดโพธิ์ชัย พระธาตุพังพวน ชมทิวทั ศน์รมิ น้ำโขง ก่อนเข้าเช็คอินทีพ่ ั ก

สถานที่ท่องเ
ที่ยว

ภูห้วยอีสัน อยู่ใน ตำบลบ้านมว่ ง อำเภอสังคม เป็นจุดชมพระอาทิตย์ข้ ึ นและทะเลหมอกได้แบบกว้างไกล ช่วงเวลาทีเ่ หมาะสม คือ ช่วงฤดูหนาว ตั้ งแตเ่ วลาตีห้า
ถึ ง แปดโมงเช้า

วัดหินหมากเป้ ง อยู่ทบี่ ้ านไทยเจริญ ตำบลพระพุทธบาท โดยหลวงปู์ เทสก
่ ์ เทสรั งสี ได้รเิ ริม่ จั ดตั้ งให้เป็นสถานทีป่ ฏิบัตธิ รรมของภิกษุสงฆ์ แมช่ ี
และผู้แสวงบุญทั้ งหลาย

วัดอรั ญบรรพต พระสุธรรมเจดีย์ อยู่รมิ ถนนสายศรีเชียงใหม-่ สังคม ตำบลบ้านหม้อเป็นทั้ งพิพิธภั ณฑ์และเจดีย์บรรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุ
กอ่ สร้างโดยการไฟฟ้ าฝ่ายผลิตเพื ่อถวายหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ เกจิอาจารย์ทมี่ ชี ื ่อเสียง
พระสุธรรมเจดีย์ ซึ ง่ เป็นเจดีย์องค์ใหญต่ ั้ งตระหง่านโดยมีลานประทั กษินหลายชั้ นโดยแตล่ ะชั้ นนั้ นมีลักษณะทีไ่ มส่ ูงมากนั ก
สามารถเดินเข้าไปในพระเจดีย์แห่งนี้เพื ่อสักการะหลวงปู่เหรียญได้ และสิ่งทีน่ ่าสนใจทีส่ ุดอีกอย่างหนึ ่งก็คงเป็นพระอรหั นตธาตุ พระธาตุชนิดตา่ งๆ
แสดงอยูใ่ นตู้กระจกจำนวนมากใกล้ๆ องค์พระพุทธรูปในพระสุธรรมเจดีย์

วัดโพธิ์ชัย วั ดเก่าแก่ทมี่ คี วามสำคั ญแห่งจั งหวั ดหนองคาย เนื ่องจากเป็นทีป่ ระดิษฐานหลวงพ่อพระใสอั นศักดิ์สิทธิ์
ถื อเป็นพระพุทธรูปคูบ่ ้ านคูเ่ มืองทีม่ ตี ำนานผูกพั นกั บทั้ งชาวไทย และชาวลาวในประวั ตศิ าสตร์

ศาลาแก้วกู่ หร ือ วัดแขก สถานทีซ่ ึ ่งคล้ายพิพิธภั ณฑ์กลางแจ้งแสดงรูปปั้นทางศาสนาแห่งนี้ เกิดจากแรงบั นดาลใจของหลวงปู่บุญเหลื อ สุรรี ั ตน์
ซึ ่งได้สร้างสถานทีแ่ หง่ นี้เมือ่ ราวปี พ.ศ. 2521 ตามความเชื ่อวา่ หลั กคำสอนทุกศาสนา สามารถนำมาผสมผสานได้ มีทั้งพระพุทธรูปปางตา่ ง ๆ รูปเทพฮินดูตา่ ง ๆ
รูปปั้นเกี่ยวกั บศาสนาคริสต์ รูปปั้นเล่าเรือ่ งรามเกียรติ์และตำนานพื้ นบ้าน

พระธาตบุ ั งพวน พระธาตุองค์น้ นี ั้ นมีประวั ตศิ าสตร์เลา่ ตอ่ กั นมายาวนาน เชื ่อกั นวา่ ถูกสร้างขึ้ นมานานแล้วในสมั ยอาณาจั กรล้านช้าง
อิสระเดินชมความสวยงามสองฟากฝั่งแมน่ ้ ำโขงยามเย็น ก่อนทีจ่ ะเข้าเช็คอินทีพ่ ั ก

วันที่ 3

ภูห้วยอสิ ั น - วัดหินหมากเป้ ง - วัดพระธาตุโพธ์ ชิ ั ย - ศาลาแก้วกู่ - พระธาตุบังพวน เมืองหนองคาย
อาหาร
เช้า
กลางวั น
เย็น

ที่พัก

ห้องอาหารโรงแรม
อิสระ ลูกค้าจา่ ยเอง
อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง

Amanta Hotel หร ือรอยัลนาคารา หร ือพันล้านบูติค ร ีสอร์ ท หร ือเทียบเท่า

วันที่ 4

หนองคาย - วัดสวา่ งอารมณ์ - หนองกุดทิง - ศาลเจ้าแมส่ องนาง - หาดสดี า - บึงกาฬ
แผนที่

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 อาหารเช้าทีห่ ้ องอาหารรีสอร์ท
08:30 - 12:00 เดินทางชมธรรมชาติ สองฝั่งแมน่ ้ ำโขง ตามเส้นทามงหนองคาย - บึ งกาฬ โดยแวะชมสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วเชน่ วั ดสวา่ มงอารมณ์ วั ด
13:30 - 17:00 เดินทางตอ่ ยั งเมืองหนองคาย เดินทางชมศาลาแก้วกู่ วั ดโพธิ์ชัย พระธาตุพังพวน ชมทิวทั ศน์รมิ น้ำโขง ก่อนเข้าเช็คอินทีพ่ ั ก

วันที่ 4

หนองคาย - วัดสวา่ งอารมณ์ - หนองกุดทิง - ศาลเจ้าแมส่ องนาง - หาดสดี า - บึงกาฬ
สถานที่ท่องเ
ที่ยว

อำเภอปากคาด จังหวัดหนองคาย หรอื ที่ชาวปากคาด ฤ
ผ้ ูคนระแวกนี้ค้ นุ ชินกับคำวา่ วัดถ้ำศรธี น เป็นจุดทอ่ งเที่ยวตามแนววิถีพุทธ
จุดชมวิว 360 องศา ทางวัดมีให้เลือกความสูง 3 ระดับ
บนโบสถ์ท่ตี ั้ งอยู่บนโขดหนิ ขนาดใหญ่ ประดิษฐานองค์หลวงพ่อพระใส จำลอง
สามารถมองเหน็ สระน้ำ ทัศนยี ภาพ
วัดอาฮงศิลาวาส ตั้ งอยรู่ มิ ฝั่งแมน
่ ้ ำโขงบรเิ วณแกง่ อาฮง และเป็นจุดชมสะดือแมน่ ้ ำโขง
ถือวา่ เปน็ จดุ ที่แมน่ ้ ำโขงมีความลึกมากที่สดุ โดยไมส่ ามารถวัดความลึกได้
รอบๆบรเิ วณแก่งมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวมากโดยเฉพาะในฤดูน้ำหลากและมีกระแสน้
ำไหลวนเป็นรปู กรวยขนาดใหญ่
หนองกุดทิง อยห
ู่ า่ งจากตัวอำเภอบึงกาฬ ประมาณ 5 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ
16,500 ไร่ มีรปู รา่ งที่มองจากทางอากาศ
คล้ายกับปกี ผีเสื้อ หนองกดุ ทิงมีระบบนเิ วศที่เชื่อมตอ่ กับแมน่ ้ ำโขง
จึงมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง
หลวงพ่อพระใหญ่ ที่วัดโพธารามแหง่ นี้
นับเป็นหลวงพอ่ คบู่ ้ านคเู่ มืองของชาวบึงกาฬมาแตช่ ้ านาน
เป็นพระพทุ ธรปู ปางมารวิชัยโบกฉาบด้วยปูน สูงประมาณ 2 เมตรหน้าตักกว้าง 2
เมตร
หาดสีดา เป็นหาดทรายที่เกิดจากลำน้ำโขง ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน
สว่ นเมืองตรงกันข้ามคือเมืองปากกระดิ่ง สาธารณรัฐประชาธปิ ไตยประชาชนลาว
เวลาสมควร เดินทางกลับตัวอำเภอเมือง เพื่อทำการเช็คอินที่พัก
กอ่ นจะทานอาหารเย็น ในบรรยากาศรมิ ฝั่งโขง
วัดสว่างอารมณ์

อาหาร
เช้า
กลางวั น
เย็น

ที่พัก

ห้องอาหารโรงแรม
อิสระ ลูกค้าจา่ ยเอง
อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง

The One Hotel หร ือเทียบเท่า

วันที่ 5

เดินเที่ยวตลาดเช้า - เขตอนรุ ั กษ์พันธ์สัตว์ป่าภูวัว - น้ำตกเจ็ดสี - ภูทอก - บึงโขงหลง สนามบินสกลนคร - ดอนเมือง
แผนที่

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 เดินชมตลาดเช้า กอ่ นทีจ่ ะกลั บมาทานอาหารทีโ่ รงแรม
07:00 อาหารเช้าทีห่ ้ องอาหารรีสอร์ท
08:00 เดินทางตอ่ เพื ่อชมสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว เช่น อุทยานอนุรักษ์สัตว์ป่าภูวัว วั ดภูทอก น้ำตกเจ็ดสี
13:30 เดินทางชมความงาม น้ำตกถ้ำพระ บึ งโขงหลง กอ่ นทีจ่ ะเดินทางสู่สนามบินสกลนคร เพื ่อทำการเช็คแินและโหลดสัมภาระ
20:20 เดินทางสู่สนามบินดอนเมืองด้วยสายการบินนกแอร์ เทีย่ วบินที่ DD9411
21:30 เดินทางถึ งสนามบินดอนเมืองโดยสวั สดิ์ภาพ

วันที่ 5

เดินเที่ยวตลาดเช้า - เขตอนรุ ั กษ์พันธ์สัตว์ป่าภูวัว - น้ำตกเจ็ดสี - ภูทอก - บึงโขงหลง สนามบินสกลนคร - ดอนเมือง
สถานที่ท่องเ
ที่ยว

เขตรั กษาพันธ์ สุ ั ตว์ป่าภูวัว มีเนื้ อทีค่ รอบคลุมพื้ นทีใ่ นเขตอำเภอ บึ งกาฬ อำเภอเซกา
อำเภอบึ งโขงหลงและอำเภอบุง่ คล้า อยูท่ างด้านทิศตะวั นออกเฉียงเหนื อสุดของภาค เกื อบติดพรมแดนประเทศลาว มีอาณาเขต 2 ด้าน ขนานไปกั บแมน่ ้ ำโขง
อยู่ห่างจากชายแดนประมาณ 2 กิโลเมตร

วัดเจติยาคิร ีวิหาร หร ือ ภูทอก ตั้ งขึ้ นโดยพระอาจารย์จวน กุลเชฎโฐ ได้มาบำเพ็ญเพียรอยูท่ ภี่ ูวัว อำเภอเซกา จั งหวั ดหนองคาย
คืนหนึ ่งได้เกิดนิมติ รขึ้ นเห็นปราสาท 2 หลั ง ลั กษณะสวยงามมากอยู่ทางด้านภูทอกน้อย ดั งนั้ นพระอาจารย์จวนกุลเชฎโฐ
จึ งได้เดินทางมาพิสูจน์ตามทีเ่ กิดนิมติ ร และได้พบลั กษณะภูมปิ ระเทศทีส่ วยงานรม่ รืน่ เหมาะทีจ่ ะปฏิบัตธิ รรม จึ งได้สำรวจ และปักกรดอยูท่ ี่ ถ้ำบนภูทอก
กั บพระครูศริธรรมวั ฒน์ ตอ่ มาชาวบ้านคำแคนเห็นพระอาจารย์จวน ธุดงภ์มาอยู่ทภี่ ูทอก จึ งพร้อมใจกั นอารธนาให้สร้างวั ด ขึ้ นทีภ่ ูทอก

น้ำตกเจ็ดสี ถื อเป็นหนึ ่งในน้ำตกของจั งหวั ดบึ งกาฬทีส่ วยงามอีกแหง่ หนึ ่ง ภายในเขตรั กษาพั นธ์สัตว์ป่าภูวัว นั กทอ่ งเทีย่ วนิยมมาเลน่ น้ำกั น
น้ำตกถ้ำพระ หร ือน้ำตกถ้ำพระภูวัว เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ 3 ชั้ น ทีไ่ หลอยู่บนภูเขาหินทรายขนาดใหญ่ ซึ ่งจะมีน้ำมากในช่วงฤดูฝนเทา่ นั้ น
บึงโขงหลง ทะเลสาบขนาดใหญท่ เี่ ป็นพื้ นทีอ่ นุรักษ์พันธุ์นก โดยเฉพาะนกน้ำทีย่ ้ ายถิ่นเข้ามาในช่วงฤดูหนาว ทั้ งห่านป่า นกเป็ดน้ำ นกยาง นกกระเต็น
มีจุดดูนกอยูด่ อนสวรรค์ ซึ ่งเป็นทีต่ ั้ งของทีท่ ำการเขตห้ามลา่ สัตว์ป่าบึ งโขงหลง
เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินสกลนคร เพื ่อทำการเช็คอิน และโหลดสัมภาระ

อาหาร
เช้า
กลางวั น
เย็น

ราคานี้รวม
คา่ ทีพ่ ั ก 4 คืน พั ก 2 คน / ห้อง
คา่ รถตู้วไี อพี + น้ำมั น
คา่ ไกด์ ตลอดการเดินทาง
คา่ เข้าชมสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว
คา่ ประกั นอุบัตเิ หตุวงเงิน 1,000,000
น้ำดืม่ ตลอดการเดินทาง

ห้องอาหารโรงแรม
อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง
อิสระ ลูกค้าจา่ ยเอง

ราคานี้ไมร่ วม
คา่ ตั ๋วเครือ่ งบิน ดอนเมือง - สนามบินอุดรฯ และ สนามบินสกลนคร - ดอนเมือง
คา่ อาหารกลางวั นและเย็น
ภาษีมลู คา่ เพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่ า่ ย 3 %

รปู ภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

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

