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1.) วนัแรกของการเดนิทาง      สวุรรณภมูิ - อดุรธานี – หนองคาย - บงึกาฬ 
 
 

05.30 น.  ทกุท่านพรอ้มกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประต ู2  Row E   
(น าบัตรประชาชน และ เอกสารการฉีดวัตซีนครบ 2 เช็ม ติดตัวไปด้วย)   
- เจา้หนา้ที่ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเช็คอินและโหลดสมัภาระ 
07.10 น.  เดินทางสู ่จังหวัดอุดรธานี โดย Thai Smile เที่ยวบินที่ WE 002 (1 ชม. 5 นาที) 
08.15 น.  ถึง สนามบินอุดรธานี รบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้  
น าท่านขึน้รถตูป้รบัอากาศ เดินทางสูจ่งัหวดัหนองคาย (61.4 กม. / 1 ชม.) 
ชม ดรากอนเรย ์อควาติค (Dragonray Aquatic) ฟารม์ปลากระเบนที่ใหญ่ที่สดุในอีสาน ปัจจบุนัฟารม์มีพ่อพนัธุ์-แม่พนัธุ์
ปลากว่า 600 ตวั ใหผ้ลผลิตกว่า 600 ตวั เป็นปลากระเบนแบล็คไดมอนด ์พ่อพนัธุม์ีลายแบบ big spot (ลายจดุขนาดใหญ่) 

 เลาะเลียบโขง หินสามวาฬ ภูทอก บึงกาฬ 

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

โทร. 0 2212 8431    Line ID: @chaitour 

บริษัท ชยัทัวร์ จำกัด 
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และปลากระเบนเผือก ราคาอยู่ที่หลกัพนับาทถึงหลกัลา้นบาท นอกจากนีก้  าลงัอยู่ระหว่างพฒันาสายพนัธุ ์ “ปลามงักรอโรวา
น่า” (Arowana) ราคาหลกัแสนบาทต่อตวั และเชิญทกุท่านสกัการะจอมทพัแห่งบาดาล องคอ์ินทรนาคราช นาคราชผู้
บนัดาลทรพัย ์เพื่อความเป็นสิรมิงคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาหารเที่ยง  
เดิมชม ตลาดท่าเสด็จ เลือกซือ้สินคา้นานาชนิดที่สง่ผ่านเขา้มาจากฝ่ังลาว ไดแ้ก่ เครื่องไมฝั้งมกุ เครื่องใชไ้ฟฟ้า นาฬกิา  
เครื่องมือช่าง  เครื่องกระเบือ้ง  ผา้  อาหารแหง้  ขนม  กนัตามอธัยาศยั 
ไดเ้วลาเดินทางสู ่อ าเภอโพนพิสัย  (44.8 กม. / 43 นาที) 
สกัการะ หลวงพ่อใหญ ่และชม ถ า้พญานาค หรือ ถ า้เมืองบาดาลจ าลอง ที่วัดไทย แลนดม์ารค์เมืองโพนพิสยั ภายในมีถ า้
พญานาค กบัต านานเรื่องราวที่มีมากว่า 235 ปี ของถ า้ใตบ้าดาลหรือถ า้พญานาคในแม่น า้โขงตรงหนา้วดั กบันิมิตรภาพฝัน
ของหลวงพ่อเจา้อาวาส ที่ท่านนิมิตเห็นถ า้พญานาคแลว้น ามาก่อสรา้งจ าลองแบบไวภ้ายในถ า้แห่งนี ้ ชมความสวยงามกนั
แลว้ก็มาถ่ายรูปที่องคพ์ญานาคซึ่งตัง้อยู่รมิโขง มองเห็นไดส้ะดดุตาเป็นจดุไฮไลทส์ญัลกัษณข์องเมือง ปัจจบุนัเป็นสถานที่จดั
กิจกรรมต่างๆ รวมถึงชมบัง้ไฟพญานาคในวนัออกพรรษาอีกดว้ย 
เดินทางสู ่ต าบลไคส ี (70.8 กม. / 58 นาที) 
ชม วัดอาฮงศิลาวาส เป็นวดัเก่าแก่ไม่ปรากฏหลกัฐานแน่ชดัว่าก่อตัง้เมื่อใด เดิมเป็นส านกัสงฆ ์ โดยหลวงพ่อลนุเป็นผูก้่อตัง้ 
ปัจจบุนัวดัอาฮงศิลาวาสแห่งนีเ้ป็นสถานที่ส  าคญัในการชมบัง้ไฟพญานาคอีกแห่งหนึ่ง ดว้ยบรเิวณแก่งอาฮง เป็นแอ่งน า้
ขนาดใหญ่และเป็นจดุที่ลกึที่สดุของแม่น า้โขง หรือเรียกกนัว่า สะดือแม่น ้าโขง สงัเกตไดบ้รเิวณหนา้พระอโุบสถ  ในฤดนู า้
หลากจะเห็นไดช้ดัว่าน า้จะไหลเชี่ยววนจนเป็นหลมุรูปกรวย 
จากนัน้เดินทางเขา้สู ่ตวัเมืองจงัหวดับงึกาฬ  (22.9 กม. / 21 นาที) 
ที่พกั  โรงแรมเดอะวนั บงึกาฬ (พกั 2 คืน) 
อาหารค ่า /  พกัผ่อนตามอธัยาศยั ราตรีสวสัด์ิ 
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2.) วนัทีส่องของการเดนิทาง         บงึกาฬ - หนิสามวาฬ – บึงโขงหลง - ภทูอก 

 

อาหารเชา้ที่โรงแรม  
08.00 น.  เดินทางสู่ อ าเภอภูสิงห ์(23.7 กม. / 23 นาที) เปลี่ยนพาหนะเป็นรถกระบะทอ้งถิ่น น าท่านขึน้ชมความยิ่งใหญ่ 
อลงัการของธรรมชาติ หินสามวาฬ Unseen บึงกาฬ กอ้นหินขนาดใหญ่มหึมารูปร่างคลา้ยปลาวาฬ 3 ตวั แอบซ่อนตวัอยู่
กลางป่า ออกก าลงักายเดินขึน้ไปชมทิวทศันก์นัสกัหน่อย แต่เมื่อขึน้ถึงดา้นบนแลว้ก็หายเหนื่อยกบัวิวที่ไดช้มแบบพาโนรามา  
อาหารกลางวนั  
เดินทางไปชม ถ า้กินรีนาคา ที่ วัดป่ากินรี (81 กม./1 ชม. 20 นาที) อ าเภอบงึโขงหลง ในเขตอทุยานแห่งชาติภลูงักา 
ลกัษณะถ า้เป็นเพิงคลา้ยๆกบัถ า้นาคา หินคลา้ยเกล็ดง ูทางเดินไม่ล  าบาก เดินเพียง 100 เมตร แทบจะติดถนนหนา้วดัเลย  
ชม พืน้ที่บริเวณบึงโขงหลง เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ เป็นพืน้ที่อนุรกัษ์พนัธุน์ก โดยเฉพาะนกน า้ที่ยา้ยถิ่นเขา้มาในช่วงฤดู
หนาว ทัง้ห่านป่า นกเป็ดน า้ นกยาง นกกระเต็น บริเวณบึงยังมีหาดค าสมบูรณท์ี่มีหาดทรายทอดยาวในช่วงฤดูหนาว เป็น
แหลง่พกัผ่อนและชมวิวทิวทศัน ์มองเห็นภลูงักาเป็นฉากหลงั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนัน้เดินทางสู ่ภูทอก (ภสูวรรคแ์ดนนิพพาน) (48 กม. / 1 ชม.) ซึ่งเป็นที่ตัง้ของ วัดเตจิยาคีรีวิหาร พืน้ที่บรเิวณนีเ้คยเป็น
ป่าทบึ มีสตัวป่์าอาศยัอยู่มากมาย พระอาจารยจ์วน กลุเชฏโฐ เป็นผูก้่อตัง้ เพื่อใหพ้ทุธศาสนิกชนปฏิบตัิธรรม เนื่องจากเป็น
สถานที่เงียบสงบ เหมาะแก่การบ าเพ็ญสมณะธรรมของภิกษุ สามเณร และพทุธศาสนิกชนทั่วไป ก่อนที่พระอาจารยจ์วนจะ
ละสงัขาร ไดเ้ล็งเหน็การณไ์กลที่จะช่วยเหลือชาวบา้นแถวนีใ้หม้ีรายไดอ้ย่างยั่งยืนและถาวร จึงไดร้เิริ่มจดัสรา้งสะพานไมแ้ละ
บนัไดขึน้ชม ทศันียภาพรอบๆภทูอก แบบ 360 องศา โดยใชเ้พียงแรงคน ใชเ้วลาในการก่อสรา้งนานถึง 5 ปีเต็ม และตัง้แต่ชัน้
ที่ 3 เป็นตน้ไปท่านสามารถเดินชมสะพานเวียนรอบเขาซึ่งจะท าใหไ้ดเ้หน็ทิวทศันใ์นมมุต่างๆ ไดอ้ย่าวสวยงาม พืน้ที่บรเิวณนี ้
เป็นสถานที่ท่องเที่ยว เชิงพุทธรักษ ์หมายถึง ท่องเที่ยวในเชิงการแสวงบญุหรือธรรมจารกิ ส  าหรบัพี่ๆที่เดินขึน้ภทูอกไมไ่หว 
เรามีมมุใหน้ั่งพกัรอและใหพ้ี่ๆ ถ่ายรูปไดอ้ย่างงดงาม  จากนัน้เดินทางกลบัเขา้ตวัเมืองบงึกาฬ (46 กม. / 50 นาที) 
อาหารค ่า 
ที่พกั โรงแรมเดอะวนั บงึกาฬ 
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3.) วนัทีส่ามของการเดนิทาง           บึงกาฬ – โซพ่สิยั - บา้นดุง – อดุรธานี  

 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 
เดินทางไปชม พิพิธภัณฑชุ์มชนมีชีวิต อ าเภอโซ่พิสยั (62 กม. / 1 ชม.10 นาที) ซ่อนตวัอยู่ในหมู่บา้นที่เงียบสงบและโอบลอ้ม
ดว้ยธรรมชาติสวยงาม บา้นเรือนของชาวบา้นยงัคงความคลาสสิคเอาไวไ้ดอ้ย่างสวยงาม บา้นไมส้ไตลอ์ีสานที่ถกูแต่งแตม้
ดว้ยลวดลายกราฟฟิคภาพพญานาคในอิรยิาบทต่างๆ สรา้งความแตกต่างใหแ้ก่หมู่บา้นนี ้เป็นจดุท่องเที่ยวและถ่ายรูปที่สรา้ง
สีสนัและความตื่นตาตื่นใจใหแ้ก่ผูม้าเยือน ตลอดเสน้ทางเดินรอบหมู่บา้นนอกจากภาพ Street Art แลว้ยงัซุกซ่อนวิถีชวิีต 
วฒันธรรม ของชาวบา้นที่ยงัคงใชช้ีวิตอยู่กนัอย่างสงบสขุและเต็มเป่ียมไปดว้ยรอยยิม้ 
เดินทางสู ่นครค าชะโนด อ าเภอบา้นดงุ (54 กม. / 1 ชม.10 นาที)     ชมกลุม่ตน้ไมป้ระหลาดบน เกาะนครค าชะโนด หรือที่
ชาวบา้นเรียกที่นี่ว่า “วังนาคินทร”์ สถานที่ศกัด์ิสิทธิ์ซึ่งเป็นที่มาแห่งต านานการสรา้งแม่น า้โขงของพญานาคศรีสทุโธ  ที่ไดข้อ
ไวก้บัทา้วสกักะราชใหเ้ป็นที่เฉพาะส าหรบัตนเองและบรวิาร เชื่อกนัว่าบ่อน า้ศกัด์ิสิทธิ์ที่อยู่กลางค าชะโนดเป็นประตสููเ่มือง
บาดาล มีตน้ชะโนดเป็นสญัลกัษณใ์หข้ึน้เฉพาะในบรเิวณนี ้ ตน้ชะโนดมีลกัษณะของพนัธุไ์ม ้3 ชนิด รวมอยู่ในตน้เดียวกนั คอื 
ตน้มะพรา้ว ตน้หมาก และตน้ตาล   ซึ่งยงัไม่พบพนัธุไ์มใ้นลกัษณะนีจ้ากที่อื่นใด 
อาหารกลางวนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
บ่าย เดินทางสู ่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตบิ้านเชียง (42.7 กม. / 40 นาที) เป็นพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติประเภทแหลง่
อนสุรณส์ถาน จดัตัง้ขึน้ในแหลง่โบราณคดีบา้นเชียง อนัเป็นแหลง่ประวตัิศาสตรส์  าคญั ภายในพิพิธภณัฑฯ์มีการจดัแสดง
หลกัฐานที่ไดจ้ากการส ารวจขดุคน้ที่บา้นเชียง และแหลง่โบราณคดีใกลเ้คียง ประกอบดว้ยภาชนะดินเผา เครื่องมือ เครื่องใช ้
และสิ่งอื่นอีกมากมาย ซึ่งผูเ้ขา้ชมจะไดร้บัรูถ้ึงการด ารงชีวิตของมนษุยใ์นยคุก่อนประวตัิศาสตรย์อ้นหลงัไปกว่า 5,000 ปี 
จากนัน้เดินทางสูต่วัเมือง อดุรธานี (52 กม. / 50 นาที) 
อาหารค ่า 
 

ที่พกั   De Princess Hotel Udonthani หรือ เทียบเท่า 
 
 

4.) วนัทีส่ีข่องการเดนิทาง           ทะเลบวัแดง – อดุรธานี - กรงุเทพฯ 

 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 
07.00 น. เดินทางสู ่ทะเลบวัแดง (44 ก.ม. / 50 นาที) เป็นบงึน า้จืดตามธรรมชาติที่อดุมสมบรูณไ์ปดว้ยพนัธุป์ลา พนัธุน์กและ
พืชน า้จ านวนมากโดยดอกบวัจะออกดอก มีปรมิาณมากที่สดุในช่วงเดือนปลายเดือนธันวาคม – กมุภาพนัธ ์(บวัเริ่มมีดอกตมู



เลาะเลียบโขง หนิสามวาฬ ภูทอก บึงกาฬ  I 5 

 

ตัง้แต่เดือนตลุาคม) ดอกบวัจะบาน ในช่วงเชา้ตรูจ่นถึงเวลาประมาณ 11.00 น. ท่านจะมองเห็น ดอกบวัแดง บานเต็มทอ้งน า้
หนองหาน สดุลกูหลูกูตางดงาม จึงเป็นที่มาของชื่อ “ทะเลบวัแดง”  
หมายเหตุ  เรือมีหลงัคา , ชชูพี , และเบาะรองนั่ง 
จากนัน้เดินทางกลบัเขา้ตวัเมืองอดุรธานี 
อาหารกลางวนั 
น าชมพิพิธภัณฑเ์มือง เป็นอาคารรูปแบบโคโลเนียลสีเหลืองสใส และเป็นอาคารเก่าแก่ ภายในเป็นพิพิธภณัฑท์ี่ไดร้บัการ
ปรบัปรุงใหม่เมื่อปีพ.ศ.2557 โดยมีการบรูณะพฒันาและน าเทคโนโลยีสมยัใหม่เขา้มาผสมผสาน จนท าใหพ้ิพิธภณัฑืแห่งนีม้ี
ความน่าสนใจและรว่มสมยั โดยบอกเลา่เรื่องราวความเป็นมาตัง้แต่สมยัแผ่นดินอีสานจมอยู่ใตท้ะเล บรเิวณใกลเ้คียงยงัมี
อาคารสวยหรูโมเดิรน์ ซึ่งเป็นอาคารศนูยบ์รกิารภายในมีรา้นกาแฟ รา้นขายของที่ระลกึ จดุชมวิว ดชูิลๆๆ 
เดินทางสูส่นามบินอดุรธานี (11.3 กม. / 15 นาที) ตรวจเช็คสมัภาระอีกครัง้ก่อนขึน้เครื่อง 
17.35 น.  ออกเดินทางโดย Thai Smile เที่ยวบินที่ WE 009 (1 ชม. 5 นาที) 
18.40 น.  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
รบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ เดินทางกลบับา้นดว้ยความสนกุสนานและประทบัใจยิ่ง 
 

หมายเหตุ  ก าหนดการนีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลงบา้งตามเหตกุารณแ์ละความเหมาะสม 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการ       

ส าหรบั 4 ท่าน (รถตู ้1 คนั) หวัหนา้ทวัร ์1 คน 
ผูใ้หญ่    ท่านละ   20,400.-  บาท  
พกัเด่ียว  เพิ่ม           2,100.-  บาท 
 

ส าหรบั 8 ท่าน (รถตู ้2 คนั)  / หวัหนา้ทวัร ์1 คน 
ผูใ้หญ่    ท่านละ   17,700.-  บาท  
พกัเด่ียว  เพิ่ม           2,100.-  บาท 
 

ส าหรบั 16 - 18  ท่าน (รถบสั)  / หวัหนา้ทวัร ์2 คน 
ผูใ้หญ่    ท่านละ   16,500.-  บาท  
พกัเด่ียว  เพิ่ม           2,100.-  บาท 
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ติดตอ่  :   080 571 5551 , 065 635 1997 
Line ID : @chaitour  /  E-mail : domestic@chaitour.co.th โทรสาร. 0 2211 0119 

จนัทร ์– ศกุร ์ เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 
 

อัตรานี้รวม 

1. รถตูป้รบัอากาศ และรถทอ้งถิ่น ท่องเที่ยวตามรายการ  
2. เรือเหมาล าลอ่งชมทะเลบวัแดง 
3. ที่พกัตามรายการ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
4. อาหารจดัเลีย้ง พรอ้มอาหารว่าง เครื่องดื่มและผลไม ้
5. ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
6. ทนุประกนัอบุตัิเหต ุในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
     - วงเงินค่ารกัษาพยาบาลเนื่องจากอบุตัิเหตทุ่านละ  500,000  บาท  
7. มคัคเุทศกท์ี่เขม้แข็งจากชยัทวัร ์
 

อัตรานี้ไม่รวม 

1. ตั๋วเครื่องลบิน กรุงเทพฯ-อดุรธานี-กรุงเทพฯ โดย Thai Smile 
2. การตรวจหาเชือ้โควิท-19 แบบ RT-PCR หรือ Antigen Test Kit (ATK)ไม่เกิน 72 ชั่วโมง  
3. ค่าอาหารและเครื่องด่ืมนอกเหนือจากรายการ  
4. ค่าใชจ้่ายสว่นตวั เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่ามินิบาร,์ ค่าซกัรีด 

สิ่งอำนวยความสะดวกในรถ 

แอลกอฮอลส์เปรย ์, หนา้กากอนามยั , จดัที่นั่งโดยเวน้ระยะห่าง (SOCIAL DISTANCING) 
ท าความสะอาดพาหนะตามระยะเวลาที่ก าหนด 

เงื่อนไขการจอง  

-ยืนยนัการเดินทางโดย ช าระมดัจ า ท่านละ  10,000.00 บาท พรอ้มสง่ ส  าเนาบตัรประชาชน 
 และเอกสารการฉีดวคัซีนครบ 2 เข็ม 
-ค่าบรกิารสว่นที่เหลือ  ก่อนเดินทาง 15 วนั 
-โอนเงินแลว้กรุณา สง่ใบ Pay in ผ่านทาง Line หรือ โทรสาร 02 211 0119 

สิ่งทีค่วรจดัเตรยีมไปดว้ย          
รม่ หรือ หมวก และแว่นกนัแดด , ครีมกนัแดด , ยาประจ าตวั 
 

สิ่งอำนวยความสะดวกในรถ   

แอลกอฮอลส์เปรย ์, ท าความสะอาดพาหนะตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 

 

 
 
 
 
 
 www.chaitour.co.th 

 

mailto:domestic@chaitour.co.th
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