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เลาะเลียบโขง หินสามวาฬ ภูทอก บึงกาฬ
เดินทาง : 15 – 18 มกราคม 2565 และ 12 – 15 กุมภาพันธ์ 2565 (4 วัน 3 คืน)

1.) วันแรกของการเดินทาง

สุวรรณภูมิ - อุดรธานี – หนองคาย - บึงกาฬ

05.30 น. ทุกท่านพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 2 Row E
(นาบัตรประชาชน และ เอกสารการฉีดวัตซีนครบ 2 เช็ม ติดตัวไปด้วย)
- เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
07.10 น. เดินทางสู่ จังหวัดอุดรธานี โดย Thai Smile เที่ยวบินที่ WE 002 (1 ชม. 5 นาที)
08.15 น. ถึง สนามบินอุดรธานี รับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
นาท่านขึน้ รถตูป้ รับอากาศ เดินทางสูจ่ งั หวัดหนองคาย (61.4 กม. / 1 ชม.)
ชม ดรากอนเรย์ อควาติค (Dragonray Aquatic) ฟาร์มปลากระเบนที่ใหญ่ท่สี ดุ ในอีสาน ปั จจุบนั ฟาร์มมีพ่อพันธุ์-แม่พนั ธุ์
ปลากว่า 600 ตัว ให้ผลผลิตกว่า 600 ตัว เป็ นปลากระเบนแบล็คไดมอนด์ พ่อพันธุม์ ีลายแบบ big spot (ลายจุดขนาดใหญ่)
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และปลากระเบนเผือก ราคาอยู่ท่หี ลักพันบาทถึงหลักล้านบาท นอกจากนีก้ าลังอยู่ระหว่างพัฒนาสายพันธุ์ “ปลามังกรอโรวา
น่า” (Arowana) ราคาหลักแสนบาทต่อตัว และเชิญทุกท่านสักการะจอมทัพแห่งบาดาล องค์อินทรนาคราช นาคราชผู้
บันดาลทรัพย์ เพื่อความเป็ นสิรมิ งคล

อาหารเที่ยง
เดิมชม ตลาดท่าเสด็จ เลือกซือ้ สินค้านานาชนิดที่สง่ ผ่านเข้ามาจากฝั่งลาว ได้แก่ เครื่องไม้ฝังมุก เครื่องใช้ไฟฟ้า นาฬกิ า
เครื่องมือช่าง เครื่องกระเบือ้ ง ผ้า อาหารแห้ง ขนม กันตามอัธยาศัย
ได้เวลาเดินทางสู่ อาเภอโพนพิสัย (44.8 กม. / 43 นาที)
สักการะ หลวงพ่อใหญ่ และชม ถา้ พญานาค หรือ ถา้ เมืองบาดาลจาลอง ที่วัดไทย แลนด์มาร์คเมืองโพนพิสยั ภายในมีถา้
พญานาค กับตานานเรื่องราวที่มีมากว่า 235 ปี ของถา้ ใต้บาดาลหรือถา้ พญานาคในแม่นา้ โขงตรงหน้าวัด กับนิมิตรภาพฝัน
ของหลวงพ่อเจ้าอาวาส ที่ท่านนิมิตเห็นถา้ พญานาคแล้วนามาก่อสร้างจาลองแบบไว้ภายในถา้ แห่งนี ้ ชมความสวยงามกัน
แล้วก็มาถ่ายรูปที่องค์พญานาคซึ่งตัง้ อยู่รมิ โขง มองเห็นได้สะดุดตาเป็ นจุดไฮไลท์สญ
ั ลักษณ์ของเมือง ปั จจุบนั เป็ นสถานที่จดั
กิจกรรมต่างๆ รวมถึงชมบัง้ ไฟพญานาคในวันออกพรรษาอีกด้วย
เดินทางสู่ ตาบลไคสี (70.8 กม. / 58 นาที)
ชม วัดอาฮงศิลาวาส เป็ นวัดเก่าแก่ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชดั ว่าก่อตัง้ เมื่อใด เดิมเป็ นสานักสงฆ์ โดยหลวงพ่อลุนเป็ นผูก้ ่อตัง้
ปั จจุบนั วัดอาฮงศิลาวาสแห่งนีเ้ ป็ นสถานที่สาคัญในการชมบัง้ ไฟพญานาคอีกแห่งหนึ่ง ด้วยบริเวณแก่งอาฮง เป็ นแอ่งนา้
ขนาดใหญ่และเป็ นจุดที่ลกึ ที่สดุ ของแม่นา้ โขง หรือเรียกกันว่า สะดือแม่น้าโขง สังเกตได้บริเวณหน้าพระอุโบสถ ในฤดูนา้
หลากจะเห็นได้ชดั ว่านา้ จะไหลเชี่ยววนจนเป็ นหลุมรูปกรวย
จากนัน้ เดินทางเข้าสู่ ตัวเมืองจังหวัดบึงกาฬ (22.9 กม. / 21 นาที)
ที่พกั โรงแรมเดอะวัน บึงกาฬ (พัก 2 คืน)
อาหารค่า / พักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์
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2.) วันทีส
่ องของการเดินทาง

บึงกาฬ - หินสามวาฬ – บึงโขงหลง - ภูทอก

อาหารเช้าที่โรงแรม
08.00 น. เดินทางสู่ อาเภอภูสิงห์ (23.7 กม. / 23 นาที) เปลี่ยนพาหนะเป็ นรถกระบะท้องถิ่น นาท่านขึน้ ชมความยิ่งใหญ่
อลังการของธรรมชาติ หินสามวาฬ Unseen บึงกาฬ ก้อนหินขนาดใหญ่มหึมารู ปร่างคล้ายปลาวาฬ 3 ตัว แอบซ่อนตัวอยู่
กลางป่ า ออกกาลังกายเดินขึน้ ไปชมทิวทัศน์กนั สักหน่อย แต่เมื่อขึน้ ถึงด้านบนแล้วก็หายเหนื่อยกับวิวที่ได้ชมแบบพาโนรามา
อาหารกลางวัน
เดินทางไปชม ถา้ กินรีนาคา ที่ วัดป่ ากินรี (81 กม./1 ชม. 20 นาที) อาเภอบึงโขงหลง ในเขตอุทยานแห่งชาติภลู งั กา
ลักษณะถา้ เป็ นเพิงคล้ายๆกับถา้ นาคา หินคล้ายเกล็ดงู ทางเดินไม่ลาบาก เดินเพียง 100 เมตร แทบจะติดถนนหน้าวัดเลย
ชม พืน้ ที่บริเวณบึงโขงหลง เป็ นทะเลสาบขนาดใหญ่ เป็ นพืน้ ที่อนุรกั ษ์พนั ธุน์ ก โดยเฉพาะนกนา้ ที่ยา้ ยถิ่นเข้ามาในช่วงฤดู
หนาว ทัง้ ห่านป่ า นกเป็ ดนา้ นกยาง นกกระเต็น บริเวณบึงยังมีหาดคาสมบูรณ์ท่ีมีหาดทรายทอดยาวในช่วงฤดูหนาว เป็ น
แหล่งพักผ่อนและชมวิวทิวทัศน์ มองเห็นภูลงั กาเป็ นฉากหลัง

จากนัน้ เดินทางสู่ ภูทอก (ภูสวรรค์แดนนิพพาน) (48 กม. / 1 ชม.) ซึ่งเป็ นที่ตงั้ ของ วัดเตจิยาคีรีวิหาร พืน้ ที่บริเวณนีเ้ คยเป็ น
ป่ าทึบ มีสตั ว์ป่าอาศัยอยู่มากมาย พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ เป็ นผูก้ ่อตัง้ เพื่อให้พทุ ธศาสนิกชนปฏิบตั ิธรรม เนื่องจากเป็ น
สถานที่เงียบสงบ เหมาะแก่การบาเพ็ญสมณะธรรมของภิกษุ สามเณร และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ก่อนที่พระอาจารย์จวนจะ
ละสังขาร ได้เล็งเห็นการณ์ไกลที่จะช่วยเหลือชาวบ้านแถวนีใ้ ห้มีรายได้อย่างยั่งยืนและถาวร จึงได้รเิ ริ่มจัดสร้างสะพานไม้และ
บันไดขึน้ ชม ทัศนียภาพรอบๆภูทอก แบบ 360 องศา โดยใช้เพียงแรงคน ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 5 ปี เต็ม และตัง้ แต่ชนั้
ที่ 3 เป็ นต้นไปท่านสามารถเดินชมสะพานเวียนรอบเขาซึ่งจะทาให้ได้เห็นทิวทัศน์ในมุมต่างๆ ได้อย่าวสวยงาม พืน้ ที่บริเวณนี ้
เป็ นสถานที่ท่องเที่ยว เชิงพุทธรักษ์ หมายถึง ท่องเที่ยวในเชิงการแสวงบุญหรือธรรมจาริก สาหรับพี่ๆที่เดินขึน้ ภูทอกไม่ไหว
เรามีมมุ ให้น่งั พักรอและให้พ่ๆี ถ่ายรูปได้อย่างงดงาม จากนัน้ เดินทางกลับเข้าตัวเมืองบึงกาฬ (46 กม. / 50 นาที)
อาหารค่า
ที่พกั โรงแรมเดอะวัน บึงกาฬ
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3.) วันทีส
่ ามของการเดินทาง

บึงกาฬ – โซ่พส
ิ ย
ั - บ้านดุง – อุดรธานี

อาหารเช้าที่โรงแรม
เดินทางไปชม พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต อาเภอโซ่พิสยั (62 กม. / 1 ชม.10 นาที) ซ่อนตัวอยู่ในหมู่บา้ นที่เงียบสงบและโอบล้อม
ด้วยธรรมชาติสวยงาม บ้านเรือนของชาวบ้านยังคงความคลาสสิคเอาไว้ได้อย่างสวยงาม บ้านไม้สไตล์อีสานที่ถกู แต่งแต้ม
ด้วยลวดลายกราฟฟิ คภาพพญานาคในอิรยิ าบทต่างๆ สร้างความแตกต่างให้แก่หมู่บา้ นนี ้ เป็ นจุดท่องเที่ยวและถ่ายรูปที่สร้าง
สีสนั และความตื่นตาตื่นใจให้แก่ผมู้ าเยือน ตลอดเส้นทางเดินรอบหมู่บา้ นนอกจากภาพ Street Art แล้วยังซุกซ่อนวิถีชวี ิต
วัฒนธรรม ของชาวบ้านที่ยงั คงใช้ชีวิตอยู่กนั อย่างสงบสุขและเต็มเปี่ ยมไปด้วยรอยยิม้
เดินทางสู่ นครคาชะโนด อาเภอบ้านดุง (54 กม. / 1 ชม.10 นาที) ชมกลุม่ ต้นไม้ประหลาดบน เกาะนครคาชะโนด หรือที่
ชาวบ้านเรียกที่น่วี ่า “วังนาคินทร์” สถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ซ่งึ เป็ นที่มาแห่งตานานการสร้างแม่นา้ โขงของพญานาคศรีสทุ โธ ที่ได้ขอ
ไว้กบั ท้าวสักกะราชให้เป็ นที่เฉพาะสาหรับตนเองและบริวาร เชื่อกันว่าบ่อนา้ ศักดิ์สิทธิ์ท่อี ยู่กลางคาชะโนดเป็ นประตูสเู่ มือง
บาดาล มีตน้ ชะโนดเป็ นสัญลักษณ์ให้ขนึ ้ เฉพาะในบริเวณนี ้ ต้นชะโนดมีลกั ษณะของพันธุไ์ ม้ 3 ชนิด รวมอยู่ในต้นเดียวกัน คือ
ต้นมะพร้าว ต้นหมาก และต้นตาล ซึ่งยังไม่พบพันธุไ์ ม้ในลักษณะนีจ้ ากที่อ่นื ใด
อาหารกลางวัน

บ่าย เดินทางสู่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง (42.7 กม. / 40 นาที) เป็ นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประเภทแหล่ง
อนุสรณ์สถาน จัดตัง้ ขึน้ ในแหล่งโบราณคดีบา้ นเชียง อันเป็ นแหล่งประวัติศาสตร์สาคัญ ภายในพิพิธภัณฑ์ฯมีการจัดแสดง
หลักฐานที่ได้จากการสารวจขุดค้นที่บา้ นเชียง และแหล่งโบราณคดีใกล้เคียง ประกอบด้วยภาชนะดินเผา เครื่องมือ เครื่องใช้
และสิ่งอื่นอีกมากมาย ซึ่งผูเ้ ข้าชมจะได้รบั รูถ้ ึงการดารงชีวิตของมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ยอ้ นหลังไปกว่า 5,000 ปี
จากนัน้ เดินทางสูต่ วั เมือง อุดรธานี (52 กม. / 50 นาที)
อาหารค่า
ที่พกั De Princess Hotel Udonthani หรือ เทียบเท่า
4.) วันทีส
่ ขี่ องการเดินทาง

ทะเลบัวแดง – อุดรธานี - กรุงเทพฯ

อาหารเช้าที่โรงแรม
07.00 น. เดินทางสู่ ทะเลบัวแดง (44 ก.ม. / 50 นาที) เป็ นบึงนา้ จืดตามธรรมชาติท่อี ดุ มสมบูรณ์ไปด้วยพันธุป์ ลา พันธุน์ กและ
พืชนา้ จานวนมากโดยดอกบัวจะออกดอก มีปริมาณมากที่สดุ ในช่วงเดือนปลายเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ (บัวเริ่มมีดอกตูม
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ตัง้ แต่เดือนตุลาคม) ดอกบัวจะบาน ในช่วงเช้าตรูจ่ นถึงเวลาประมาณ 11.00 น. ท่านจะมองเห็น ดอกบัวแดง บานเต็มท้องนา้
หนองหาน สุดลูกหูลกู ตางดงาม จึงเป็ นที่มาของชื่อ “ทะเลบัวแดง”
หมายเหตุ เรือมีหลังคา , ชูชพี , และเบาะรองนั่ง
จากนัน้ เดินทางกลับเข้าตัวเมืองอุดรธานี
อาหารกลางวัน
นาชมพิพิธภัณฑ์เมือง เป็ นอาคารรูปแบบโคโลเนียลสีเหลืองสใส และเป็ นอาคารเก่าแก่ ภายในเป็ นพิพิธภัณฑ์ท่ไี ด้รบั การ
ปรับปรุงใหม่เมื่อปี พ.ศ.2557 โดยมีการบูรณะพัฒนาและนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาผสมผสาน จนทาให้พิพิธภัณฑืแห่งนีม้ ี
ความน่าสนใจและร่วมสมัย โดยบอกเล่าเรื่องราวความเป็ นมาตัง้ แต่สมัยแผ่นดินอีสานจมอยู่ใต้ทะเล บริเวณใกล้เคียงยังมี
อาคารสวยหรูโมเดิรน์ ซึ่งเป็ นอาคารศูนย์บริการภายในมีรา้ นกาแฟ ร้านขายของที่ระลึก จุดชมวิว ดูชิลๆๆ
เดินทางสูส่ นามบินอุดรธานี (11.3 กม. / 15 นาที) ตรวจเช็คสัมภาระอีกครัง้ ก่อนขึน้ เครื่อง
17.35 น. ออกเดินทางโดย Thai Smile เที่ยวบินที่ WE 009 (1 ชม. 5 นาที)
18.40 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
รับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว เดินทางกลับบ้านด้วยความสนุกสนานและประทับใจยิ่ง
หมายเหตุ กาหนดการนีอ้ าจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างตามเหตุการณ์และความเหมาะสม

อัตราค่าบริการ

สาหรับ 4 ท่าน (รถตู้ 1 คัน) หัวหน้าทัวร์ 1 คน
ผูใ้ หญ่ ท่านละ
20,400.- บาท
พักเดี่ยว เพิ่ม
2,100.- บาท
สาหรับ 8 ท่าน (รถตู้ 2 คัน) / หัวหน้าทัวร์ 1 คน
ผูใ้ หญ่ ท่านละ
17,700.- บาท
พักเดี่ยว เพิ่ม
2,100.- บาท
สาหรับ 16 - 18 ท่าน (รถบัส) / หัวหน้าทัวร์ 2 คน
ผูใ้ หญ่ ท่านละ
16,500.- บาท
พักเดี่ยว เพิ่ม
2,100.- บาท
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อัตรานี้รวม

1. รถตูป้ รับอากาศ และรถท้องถิ่น ท่องเที่ยวตามรายการ
2. เรือเหมาลาล่องชมทะเลบัวแดง
3. ที่พกั ตามรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน)
4. อาหารจัดเลีย้ ง พร้อมอาหารว่าง เครื่องดื่มและผลไม้
5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
6. ทุนประกันอุบตั ิเหตุ ในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
- วงเงินค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุท่านละ 500,000 บาท
7. มัคคุเทศก์ท่เี ข้มแข็งจากชัยทัวร์
อัตรานี้ไม่รวม

1. ตั๋วเครื่องลบิน กรุงเทพฯ-อุดรธานี-กรุงเทพฯ โดย Thai Smile
2. การตรวจหาเชือ้ โควิท-19 แบบ RT-PCR หรือ Antigen Test Kit (ATK)ไม่เกิน 72 ชั่วโมง
3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่ามินิบาร์, ค่าซักรีด
สิ่งอำนวยความสะดวกในรถ

แอลกอฮอล์สเปรย์ , หน้ากากอนามัย , จัดที่น่งั โดยเว้นระยะห่าง (SOCIAL DISTANCING)
ทาความสะอาดพาหนะตามระยะเวลาที่กาหนด
เงื่อนไขการจอง

-ยืนยันการเดินทางโดย ชาระมัดจา ท่านละ 10,000.00 บาท พร้อมส่ง สาเนาบัตรประชาชน
และเอกสารการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม
-ค่าบริการส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 15 วัน
-โอนเงินแล้วกรุณา ส่งใบ Pay in ผ่านทาง Line หรือ โทรสาร 02 211 0119
สิ่งทีค
่ วรจัดเตรียมไปด้วย

ร่ม หรือ หมวก และแว่นกันแดด , ครีมกันแดด , ยาประจาตัว
สิ่งอำนวยความสะดวกในรถ

แอลกอฮอล์สเปรย์ , ทาความสะอาดพาหนะตามระยะเวลาที่กาหนด

ติดต่อ : 080 571 5551 , 065 635 1997
Line ID : @chaitour / E-mail : domestic@chaitour.co.th โทรสาร. 0 2211 0119
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 17.30 น.

www.chaitour.co.th
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