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บริษัท ชัยทัวร์ จำกัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)  พุธที่ 3 มีนาคม 2564     กรุงเทพฯ  ร้อยเอ็ด 
 
 

06.00 น. สมาชิกทกุท่านพรอ้มกนัที่ หนา้คณะวิศวกรรมศาสตร ์จฬุาฯ รมิถนนองัรีดนูงัต ์
เจา้หนา้ที่ชยัทวัรค์อยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
06.30 น. ออกเดินทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศพรอ้มหอ้งสขุภณัฑ ์
บรกิารอาหารเชา้ เครื่องดื่มชา กาแฟ และผลไมต้ามฤดกูาล / สนทนาทกัทายตามประสาคนกนัเอง 
อาหารกลางวนัที่ ..... 

โทร. 0 2212 8431    Line ID: @chaitour 

   101 - บงึกาฬ 
วันเดินทาง : พุธที่ 3 - อาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 
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หลงัอาหารเดินทางสู ่ อ าเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัรอ้ยเอ็ด น าชม เจดยี์หนิทราย สิ่งมหศัจรรยท์ี่สวยงามเป็นมีเจดียข์นาดใหญ่ ท า
จากหินทรายธรรมชาติแห่งแรกในประเทศไทย นบัเป็นแหลง่ท่องเที่ยวทางศาสนสถานที่สวยงามและยิ่งใหญ่ โดยจ าลองแบบ 
การก่อสรา้งมาจากบโุรพทุโธในประเทศอินโดนีเซีย ที่มาของการก่อสรา้งเจดียห์ินทรายนี ้เม่ือพระเดชพระคณุหลวงปู่ ศรมีหาวีโร  
พระเกจิอาจารยฝ่์ายกมัมฏัฐานชื่อดงัแห่งภาคอีสานไดไ้ปปฏบิตัิศาสนกิจจ าพรรษาที่ ประเทศอินโดนีเซีย เม่ือ พ.ศ.2531 ไดไ้ป
นมสัการเจดียโ์บโรโดร(์บรมพทุโธ) ที่เกาะชวาอินโดนีเซีย ไดเ้ห็นความใหญ่โตมโหฬารงดงาม  หลวงปู่ เกิดความประทบัใจมาก 
เม่ือกลบัมาเมืองไทยก็ไดน้  าเรือ่งราวที่ไดไ้ปพบมาเลา่ใหศ้ิษยานศุิษยฟั์งและด ารว่ิาจะสรา้งไวท้ี่เมืองไทย  
อาหารค ่าที่ .... 
ที่พกั ......รอ้ยเอ็ด 
 

2)  พฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564              ร้อยเอ็ด บึงกาฬ 
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 
น าท่านชมแลนดม์ารค์ใหม่ลา่สดุของจงัหวดัรอ้ยเอ็ด หอโหวด 101 ตัง้อยู่ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครนิทร ์ เป็นหอชมเมือง
แบบ 360 องศา สงู 35 ชัน้ ชัน้ที่ 28-34 นกัท่องเที่ยวสามารถชมความงดงามของเมืองรอ้ยเอ็ดไดโ้ดยรอบส าหรบัชัน้ที่ 35 เป็น
พืน้ที่ประดิษฐานพระพทุธมิ่งเมืองมงคลพระพทุธรูปประจ าจงัหวดัรอ้ยเอ็ด  
อาหารกลางวนัที่...ครวันายแม่ วงัสามหมอ 
หลงัอาหารเดินทางสู ่ จงัหวดับงึกาฬ น าท่านชม ภูทอก ซึ่งเป็นที่ตัง้ของ วดัเจตยิาครีีวหิาร พระอาจารยจ์วน กลุเชฏโฐ เป็นผู้
ก่อตัง้ จดุเด่นของภทูอกก็คือ สะพานไมแ้ละบนัไดขึน้ชมทศันยีภาพรอบๆ ภทูอก ใชเ้พียงแรงงานคนสรา้งบนัไดเวียนไปมา รอบ
ภทูอกแบบ 360 องศา ใชเ้วลาในการก่อสรา้งนานถึง 5 ปีเต็ม และตัง้แต่ชัน้ที่ 3 เป็นตน้ไปทา่นสามารถเดินชมสะพานเวียนรอบ
เขาซึ่งจะท าใหไ้ดเ้ห็นทิวทศันใ์นมมุต่างๆ  
อาหารค ่าที่ …. 
ที่พกั โรงแรมเดอะวนั บงึกาฬ (พกั 2 คืน) 
 

3)  ศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564             หินสามวาฬ  น้ำตกถ้ำพระ    
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม  
เดินทางสู ่ภูสงิห ์น  าท่านชมความยิ่งใหญ่ อลงัการของธรรมชาติ หนิสามวาฬ Unseen บงึกาฬ กอ้นหินขนาดใหญ่มหมึารูปรา่ง
คลา้ยปลาวาฬ 3 ตวั แอบซอ่นตวัอยู่กลางป่า ออกก าลงักายเดินขึน้ไปชมทิวทศันก์นัซกัหน่อยแต่เม่ือขึน้ถึงดา้นบนแลว้ก็หาย
เหนื่อยกบัวิวที่ไดช้ม  
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อาหารกลางวนัที่ รา้นสมุหวั ณ เซกา  
เดินทางสูอ่  าเภอเซกา น าท่านชม น า้ตกถ ้าพระ หรือ น า้ตกถ ้าพระภูววั ตัง้อยู่บรเิวณเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าภวูวั บา้นถ า้พระ เป็น
น า้ตกขนาดใหญ่ 3 ชัน้ ที่ไหลอยู่บนภเูขาหินทรายขนาดใหญ่  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพกัผ่อนหย่อนใจของชาวบงึกาฬและจงัหวดั
ใกลเ้คียง มีแอ่งน า้ขนาดใหญ่และรอ่งน า้ที่สามารถเลน่น า้ไดใ้นช่วงฤดฝูนระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตน้ตลุาคมจะมีน า้มาก 
ส าหรบัการเดินทางตอ้งนั่งเรือเขา้ไปและเดินเทา้ต่อไปอีกประมาณ 500 เมตร กจ็ะพบกบัความกวา้งใหญ่ของแอ่งน า้กลางป่า 
พกัผ่อนสมัผสัความเย็นฉ ่าของสายน า้ตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลาเดินทางกลบัเขา้สูต่วัเมืองบงึกาฬอีกครัง้ น าท่านสกัการะ 
หลวงพอ่ใหญ่ วดัโพธาราม เป็นวดัที่มีพระพทุธรูปศกัด์ิสทิธิค์ู่บา้นคู่เมือง ซึ่งเป็นศนูยร์วมจิตใจของชาวจงัหวดับงึกาฬและชาว
จงัหวดัใกลเ้คียงรวมไปถึงชาวลาวที่อาศยัอยู่ในลุม่น า้โขงแถบนี ้หลวงพ่อพระใหญ่ เป็นพระพทุธรูปปางมารวิชยัฉาบปนู แตเ่ดิม
เป็นพระพทุธรูปทองส ารดิที่มีความงดงาม ต่อมามีการพอกปนูฉาบไว ้สนันิษฐานว่าเป็นการอ าพรางจากเหตกุารณส์งคราม  
อาหารค ่าที่ ..........    
 

4) เสาร์ที่ 6 มีนาคม  2564     บึงกาฬ  หนองคาย อุดรธานี 
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 
น าท่านชม พพิธิภณัฑ์มีชีวติ และ สตรทีอาร์ต บา้นขีเ้หล็กใหญ ่ อ าเภอโซ่พิสยั เป็นหมูบ่า้นเล็กๆ ที่โอบลอ้มดว้ยธรรมชาติ 
บา้นเรือนของชาวบา้นยงัคงความคลาสสิคเอาไวไ้ดอ้ย่างสวยงาม บา้นไมส้ไตลอ์ีสานที่ถกูแต่งแตม้ดว้ยลวดลายกราฟฟิคภาพ
พญานาคในอรยิาบทต่างๆ สรา้งความแตกต่างใหแ้ก่หมู่บา้นนี ้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและถ่ายรูปที่สรา้งสสีรรคแ์ละความตื่นตา
ตื่นใจใหแ้กผู่ม้าเยือน ตลอดเสน้ทางเดินรอบหมู่บา้นนอกจากภาพ Street Art แลว้ยงัซุกซ่อนวิถีชีวิต วฒันธรรม ของชาวบา้นที่
ยงัคงใชช้ีวิตอยู่กนัอย่างสงบสขุและเต็มเป่ียมไปดว้ยรอยยิม้ 
อาหารกลางวนัที่ บา้นตน้จาน 
หลงัอาหารน าท่านสกัการะหลวงพ่อใหญ่ และชม ถ ้าพญานาค ที่ วดัไทย แลนดม์ารก์เมืองโพนพิสยั ภายในมีถ า้พญานาค กบั
ต านานเรื่องราวที่มีมากว่า 235 ปี ของถ า้ใตบ้าดาลหรือถ า้พญานาคในแม่น า้โขงตรงหนา้ของวดั กบันิมิตรภาพฝันของหลวงพ่อ
เจา้อาวาส ที่ท่านนิมิตเห็นถ า้พญานาคแลว้น ามาก่อสรา้งจ าลองแบบไวภ้ายในถ า้แห่งนี ้ ชมความสวยงามกนัแลว้ก็มาถ่ายรูปที่
องคพ์ญานาคซึ่งตัง้อยู๋รมิโขงมองเห็นไดส้ะดดุตาเป็นจดุไฮไลนส์ญัลกัษณข์องเมือง ซึ่งปัจจบุนัยงัเป็นสถานจดักิจการต่างๆ
รวมถึงชมบัง้ไฟพญานาคในวนัออกพรรษาอีกดว้ย จากนัน้เดินทางสูอ่  าเภอเมืองหนองคาย เลือกซือ้ของฝากที่ ตลาดท่าเสดจ็ 
สมควรแก่เวลาเดินทางสูจ่งัหวดัอดุรธานี 
อาหารค ่าที่ .... 
ที่พกั ....โรงแรมอมัมาน ยนูีค  
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5) อาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564    อุดรธานี  กรุงเทพฯ 
 
อาหารเชา้ที่โรงแรม 
สกัการะศาลเจา้ ปู่ -ย่า ขอพรใหท้่านคุม้ครองปกปักรกัษาใหม้ีแต่สิ่งดีๆ จากนัน้น าท่านเลือกซือ้ของฝากที่ รา้นวีทีแหนมเนอืง  
อาหารกลางวนัที่ .....ไก่ย่าง สม้ต าแซ่บๆ 
หลงัอาหารเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ แวะซือ้ของฝากที่ รา้นบา้นขนมคณุภทัรา(สีคิว้) และรา้นครูตอ้ 
19.00 น. ถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวสัดภิาพ รถจอดสง่ที่ หนา้คณะครุศาสตร ์จฬุาฯ รมิถนนพญาไท 
เดินทางกลบัถึงบา้นดว้ยความสนกุสนานและประทบัใจ 
 
หมายเหต ุ      ก าหนดการนีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามสถานการณ ์เหตกุารณ ์และความเหมาะสม 
   
 

อัตราค่าบริการ  
 

@ ผูใ้หญ่     ท่านละ     15,300.-   บาท 

@ พกัเด่ียว   เพิ่ม          2,500.-   บาท    
อัตรานี้รวม   
1.  รถโคช้ปรบัอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ     2.  ที่พกัตามรายการ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
3.  อาหารจดัเลีย้ง พรอ้มอาหารว่าง เครื่องดื่มและผลไม ้  4.  ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
5.  ทนุประกนัอบุตัิเหต ุในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (วงเงินค่ารกัษาพยาบาลเนื่องจากอบุตัิเหตทุา่นละ 500,000 บาท) 

6.  มคัคเุทศกแ์ละทีมงานที่เขม้แข็งจากชยัทวัร ์
 

อัตรานี้ไมร่วม   
1.  ค่าอาหารและเครื่องด่ืมนอกเหนือจากรายการ 2.  ค่าใชจ้่ายสว่นตวั เช่น  ค่าโทรศพัท ์, ค่ามินิบาร ์, ค่าซกัรีด 
 

สิ่งอำนวยความสะดวกในรถ   แอลกอฮอลส์เปรย ์, จดัที่นั่งโดยเวน้ระยะห่าง (SOCIAL DISTANCING) 

                   ท าความสะอาดพาหนะตามระยะเวลาที่ก าหนด 

เงื่อนไขการจอง  โปรดสอบถามกบัเจา้หนา้ที่ 
 
 

                       ติดต่อ  :   080 571 5551 , 065 635 1997   
Line ID : @chaitour  /  E-mail : domestic@chaitour.co.th  โทรสาร. 0 2211 0119 
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