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1)  พธุที ่6 กรกฎาคม 2565            กรงุเทพฯ – บา้นไผ ่- กาฬสนิธุ ์ 

 

06.00 น. สมาชิกทกุท่านพรอ้มกนัที่ หนา้คณะวศิวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ รมิถนนองัรีดนูงัต ์
เจา้หนา้ที่ชยัทวัรค์อยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
06.30 น. ออกเดินทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศ พรอ้มหอ้งสขุภณัฑ ์เดินทางสูอ่  าเภอนางรอง 
บรกิารอาหารเชา้ เครื่องดื่มชา กาแฟ และผลไมต้ามฤดกูาล / สนทนาทกัทายตามประสาคนกนัเอง 
อาหารกลางวนัที่  ไก่ย่างแม่ผ่องศรี 
เดินทางสู ่1)วัดป่าอาสภาวาส(วัดป่าสมเด็จ) ตัง้อยู่ บา้นหนิตัง้ อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น น าท่านรว่มท าบญุถวาย
เทียนพรรษา ส าหรบัปัจจยัและสิ่งของอ่ืนๆตามอธัยาศยั ชม พระเจดีย ์ส  าเรจ็ทนัใจ และ โรงบ่มสมนุไพร 
จากนัน้เดินทางสูจ่งัหวดักาฬสนิธุ ์
อาหารค ่าที่ .... 
ที่พกั โรงแรมกาฬสินธุร์มิปาว 
 
2)  พฤหัสบดทีี ่7 กรกฎาคม 2565           กาฬสนิธุ ์มกุดาหาร นครพนม 

 

อาหารเชา้ที่หอ้งอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู ่ 2)วัดป่าถ า้ศิลาธรรม ตัง้อยู่ที่บา้นโคกหินตัง้ ต าบลบา้นโคก อ าเภอเมือง จงัหวดัมกุดาหาร  น าท่านท าบญุ
ถวายเทียนพรรษารว่มกนั ส  าหรบัปัจจยัและสิ่งของอ่ืนๆตามอธัยาศยั รบัพรชมบรรยากาศโดยรอบ 
อาหารกลางวนัที่ ....มกุดาหาร 
หลงัอาหารเดินทางสู ่ อ าเภอโคกศรีสพุรรณ น าท่านท าบญุถวายเทียนพรรษา ณ 3)วัดป่าพุทธนิมิตสถิตสีมาราม ตัง้อยู่
ที่บา้นหว้ยยาง ต าบลเหลา่โพนคอ้ เป็นวดักรรมฐานสายหลวงปู่ มั่น ภรูทิตัโต ปัจจบุนัมีพระครูปลดัสมบตัิอาภสัสโร เป็น
เจา้อาวาส ภายในวดัมีอโุบสถดินซึ่งน าดินจากสงัเวชนียสถาน ๔ แห่ง จากประเทศเนปาล อินเดีย และดินจากพระสถปู
โบราณ สมยัพระเจา้อโศกมหาราช จากเมืองตกัศิลา ประเทศปากีสถาน มาผสมเพื่อความเป็นสิรมิงคล จากนัน้เดินทางสู่
อ  าเภอเมืองนครพนม น าชมสิมอีสานของ วัดโกศลมัชฌิมาวาส เป็นจิตรกรรมฝาผนงัภาพสีเลา่เรื่องราวทางพทุธศาสนา
พระพทุธเจา้จากมหาวิหารเวฬวุนัใกลก้รุงราชคฤหอ์นัเป็นราชธานีแห่งแควน้มคธ สูน่ครกบลิพสัดุ ์ แขวงสกักชนบทเพื่อ
บ าเพ็ญญาตตัถจรยิาโปรดพระญาติ พระเจา้สทุโธทนพทุธบิดาเป็นประธาน อนัพระกาฬทุายีเถระเป็นผูส้ื่อสารและน า
เสด็จทรงประทบัยงันิโครธาราม ศากยราชจดัถวายตอ้นรบัพรอ้มดว้ยหมู่พระภิกษุบรวิาร แซ่ซอ้งสรรเสรญิแพรไ่ปทั่วทัง้
กบิลพสัดุ ์ภาพอยู่บนหนา้ซุม้ศาลาดา้นทิศใตข้องวดัโกศลมชัฌิมาวาส  
อาหารค ่าที่ ....... 
ที่พกั.....สิรริีเจน้ท ์นครพนม 
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3) ศกุรท์ี ่8 กรกฎาคม 2565             นครพนม - บงึกาฬ       
 

อาหารเชา้ที่หอ้งอาหารของโรงแรม 
เดินทางสูบ่า้นโพน อ าเภอท่าอเุทน รว่มท าบญุถวายเทียนพรรษาที่ 4)วัดคามวาส ี ที่นี่เป็นชมุชนชาวไทญอ้หนึ่งในกลุม่
ชาติพนัธุส์  าคญัในจงัหวดันครพนม ชาวไทญอ้บา้นโพนถิ่นฐานเดิมอยู่ที่เมืองหงสา แขวงไชยะบรุี สปป.ลาว ในปัจจบุนั 
ชาวไทญอ้กลุม่นีไ้ดอ้พยพมาตัง้ถิ่นฐานใหม่ที่บรเิวณปากแม่น า้สงครามรมิฝ่ังแม่น า้โขง แลว้ตัง้เป็นเมืองขึน้มาใหม่ชื่อว่า 
“เมืองไชยบรุี” ปัจจบุนัคือบรเิวณของต าบลไชยบรุี อ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนมนั่นเอง เดินทางสู ่อ าเภอบา้นแพง  
อาหารกลางวนั.......บา้นบุ่งคลา้ 
จากนัน้เดินทางสูภ่สูิงหเ์ปลี่ยนภาหนะเป็นรถทอ้งถิ่น น าท่านชม หนิสามวาฬ กอ้นหินขนาดใหญ่มหมึาเรียงกนั 3 กอ้นมอง
คลา้ยกบัปลาวาฬก าลงัแวกว่ายในป่า  ลานธรรม เป็นพืน้ที่โลง่กวา้ง อยู่ดา้นทิศเหนือของภสูิงห ์สิ่งที่โดดเด่นคือ หินทราย
สีแดงขนาดใหญ่ รูปรา่งลกัษณะคลา้ยกบัสิงโตหมอบ อนัเป็นที่มาของชื่อภสูิงหน์ั่นเอง ประตูภูสงิห ์ เป็นจดุที่มีหนิขนาด
ใหญ่สองกอ้นตัง้อยู่รมิหนา้ผาลกัษณะคลา้ยกบัช่องเขา เม่ือเดินเขา้ไปชมใกล้ๆ  บรเิวณรมิหนา้ผาจะเห็นวิวของผืนป่าเขียว
ขจี อดุมสมบรูณ ์ ราวกบัเปิดบานประตใูหญ่ออกไปชมวิวสดุอลงัการ สา้งรอ้ยบ่อ ความหมายว่า "บ่อน า้รอ้ยบ่อ" ซึ่งตัง้ชื่อ
ตามลกัษณะของพืน้ที่บรเิวณนีท้ี่มีหลมุจ านวนมากนั่งเอง ฯลฯ 
อาหารค ่าที่ ..... 
ที่พกั ....โรงแรมเดอะวนั บงึกาฬ 

 

4) เสารท์ี ่9 กรกฎาคม 2565      บงึกาฬ - หนองคาย 

 

อาหารเชา้ที่หอ้งอาหารของโรงแรม 
เดินทางสูอ่  าเภอโซ่พิสยัน าท่านรว่มถวายเทียนพรรษาที่ 5)วดัป่าด่านวิเวก(วัดดงศรีชมพู)หมู่ที่ 7 บา้นแสงอรุณ ต าบล
ศรีชมภ ูจากนัน้เดินทางสูบ่า้นขีเ้หล็กใหญ่ น าท่านรว่มถวายเทียนพรรษาที่ 6)วัดโพธ์ิศรีมงคล  
อาหารกลางวนัที่ ... พิพธิภณัฑม์ีชีวิต 
หลงัอาหารชมพิพิธภณัฑฯ์ ถา่ยรูปกบัภาพวาดหรือรูปป้ันพญานาคในอิรยิาบถต่างๆ อดุหนนุผลิตภณัฑช์มุชนกนัไดต้าม
อธัยาศยั จากนัน้เดินทางสูอ่  าเภอปากคาดชม วดัถ ้าศรีธน(วดัสว่างอารมณ์) เป็นวดัเก่าแก่ของจงัหวดับงึกาฬบรรยากาศ
รม่รื่นมีทิวทศันส์วยงาม อโุบสถมีเจดียท์รงระฆงัคว ่าตัง้อยู่บนกอ้นหินใหญ่ภายในประดิษฐานองคห์ลวงพ่อพระใสจ าลอง 
เป็นจดุชมทิวทศันค์วามสวยงามของแม่น า้โขง ใตก้อ้นหินใหญ่มีพระพทุธไสยาสนป์างปรนิพิพาน พืน้ที่แห่งนีย้งัมเีรื่องราว
ความเชื่อของคนทอ้งถิ่น ตามต านานพืน้บา้นที่กลา่วถึงทา้วศรีธน เจา้ชายแห่งเมืองเปงจานนคร ที่ไดเ้ดินทางมาศกึษาวิชา
อาคมกบัพระฤาษี เพื่อออกเดินทางติดตามนางมโนราห ์และอีกไฮไลท ์คือ หอระฆงั ที่ท  ามาจากโอ่งมงักรนบัพนัใบ น ามา
รอ้ยเรียงเป็นสิ่งก่อสรา้งอนัน่าอศัจรรย ์นบัเป็นผลงานที่แปลกตาน่าชม สมควรแก่เวลาเดินทางสูจ่งัหวดัหนองคาย 
สกัการะ หลวงพ่อพระใส และอดุหนนุสินคา้ของฝากที่ตลาดท่าเสด็จ 
อาหารค ่าที่ …. 
ที่พกั โรงแรมอนตัรา 
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5) อาทติยท์ี ่10 กรกฎาคม 2565    หนองคาย -อดุรธาน ี- ขอนแกน่ 

 

อาหารเชา้ที่หอ้งอาหารของโรงแรม 
ชม ฟารม์ปลากระเบน Black Dimond เป็นชื่อเรียกสายพนัธุป์ลากระเบนน า้จืดที่มีชื่อวิทยาศาสตรว่์า Potamotrygon 
leopoldi มีจดุสีขาวมากกว่าปกติ โดยมีจดุรอบขอบครีบถึง 3 แถว ในธรรมชาติอาศยัอยู่เฉพาะแม่น า้ซิงก ูซึ่งเป็นสาขาของ
แม่น า้อเมซอน ในประเทศบราซิลเท่านัน้ คณุวฒุไิกร ช่างเหลก็ เริ่มท าฟารม์กระเบนน า้จืดอย่างจรงิจงั โดยเริ่มตน้ดว้ยปลา
กระเบนน า้จืด คู่ละ 100,000 บาท ไซสไ์ม่เกิน 10 นิว้ น ามาเพาะพนัธุ ์ เลีย้งในตูไ้ม่นานปลากระเบนตัง้ทอ้งและคลอดลกู 
ปัจจบุนัฟารม์ ดรากอนเรย ์ อควาติค มีพ่อแม่พนัธุเ์กือบ 500 ตวั ดว้ยความมุ่งมั่นเม่ือปี พ.ศ. 2562 คณุวฒุิไกร ไดร้บั
คดัเลือกใหเ้ขา้รบัรางวลัเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาอาชีพเพาะเลีย้งปลาสวยงามและพรรณไมน้ า้ ปัจจบุนัไดเ้ปิดฟารม์
ใหเ้ป็นฟารม์เพื่อการท่องเที่ยวและการเรียนรูเ้กษตรอินทรีย ์ โดยใชน้ า้ที่เลีย้งปลาไปท าการเกษตรแบบครบวงจรอีกดว้ย 
เดินทางสูจ่งัหวดัอดุรธานี น าชม OTOP นวตัวิถีอนัดบั 1 กลุม่ทอผ้าโบราณบ้านโนนกอก คณุอภชิาติ พลบวัไข(คณุตน้) 
นกัปราชญช์าวบา้นไดค้ิดฟ้ืนฟกูารทอผา้ของชมุชน แตใ่นช่วงแรกยงัไม่มีตลาดเนื่องจากลวดลายไม่สวยดไูม่มีเอกลกัษณ ์
จนส านกังานชมุชนเขา้มาแนะน าและคน้หาวิธีของตวัเองจนคน้พบวิธีการยอ้มผา้ดว้ยบวัแดง โดยกา้นบวัจะใหส้ีเทาเงิน
และกลีบดอกบวัจะใหส้ีทองกบัเสน้ไหม กลายเป็นเอกลกัษณท์ี่ส  าคญัของชมุชน ไดร้บัรางวลั Knowledge Based OTOP 
(KBO) โดยกรมการพฒันาชมุชน กระทรวงมหาดไทย เลือกชมเลือกชอ้ปตามอธัยาศยัไดเ้ลยนะคะ 
อาหารกลางวนัที่ .....อดุรธาน ี
น าชม พิพิธภัณฑธ์รรมเจดียพ์ระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบวั ญาณสมัปันโน) ณ วดัป่าบา้นตาด เป็นการ
รว่มมือรว่มใจของจงัหวดัอดุรธานี วดัป่าบา้นตาด สถาบนัวิจยัจฬุาภรณ ์คณะศิษยานศุิษยห์ลวงตาพระมหาบวั ญาณสมั-
ปันโน รว่มกนัสรา้งเพื่อเป็นอนสุรณส์ถานที่ บรรจอุฐิัธาตขุองหลวงตามหาบวั ญาณสมัปันโน เป็นสถานที่เก็บ เครื่อง
อฐับรขิาร ประวตัิ หนงัสือ ค าสอน และเป็นศนูยร์วมจิตใจของพทุธศาสนิกชน เพื่อเตือนใจใหเ้ยาวชน คนรุน่หลงั ทัง้สงฆ์
และฆราวาสใหร้  าลกึถึงคณุปูการของท่านทัง้ในทางโลก ทางธรรม และถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบตัิท าความดีเพื่อพทุธ-
ศาสนาและประเทศชาติต่อไป จากนัน้ไปอปัเดดเมืองขอนแก่นกนัซะหน่อย Unseen ณ อทุยานแห่งชาติน า้พอง จุดชมวิว
หนิช้างสี เป็นจดุชมวิวที่สามารถมองเห็น อ่างเก็บน า้เขื่อนอบุลรตัน ์ เทือกเขาภเูวียง ตวัเมืองขอนแก่นไดแ้บบพาโนราม่า 
เป็นจดุชมพระอาทิตยข์ึน้และตกที่สวยงามมาก ปัจจบุนัไดมี้การปรบัปรุงภมูิทศันใ์หม ่ โดยมีเสน้ทางเดินศกึษาธรรมชาต ิ
ระเบียงชมวิว ไฮไลทห์ินชา้งสีนอกจากจดุชมวิว กอ้นหินรูปรา่งเแปลกตาแลว้ ยงัมีรอ่งรอยทางประวตัิศาสตรเ์พราะมีการ
พบภาพเขียนเรขาคณิตของมนษุยย์คุก่อนประวตัิศาสตรอ์ีกดว้ย   
อาหารค ่าที่ ...... 
ที่พกั...... 
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6) จันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565                ขอนแก่น – กรุงเทพฯ 

 

อาหารเชา้ที่หอ้งอาหารของโรงแรม 
ชม มหาเจดียร์ตันะ หรือ มหาเจดียศ์รีไตรโลกธาต ุณ วัดทุ่งเศรษฐี พระมหาเจดียส์รา้งจากความเชื่อที่ว่า จดุนีค้ือบรเิวณ 
ที่เชื่อมต่อระหว่าง 3 โลกธาต ุ คือ สวรรค ์มนษุย ์และเมืองบาดาล ตัง้อยู่ท่ามกลางบงึน า้ลอ้มรอบ องคพ์ระเจดียอ์อกแบบ 
เป็นเจดียโ์ถงโลง่ ทรงระฆงัคว ่า แบบนานาชาติ ทัง้ไทย ธิเบต จีน ฝรั่ง ผสมผสานกนัอย่างสวยงาม   
อาหารกลางวนัที่ ...โคราช 
หลงัอาหารเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ แวะซือ้ของฝากตามความเหมาะสม 
19.00 น. ถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวสัดิภาพ รถจอดสง่ที่ หน้าคณะครุศาสตร ์จุฬาฯ รมิถนนพญาไท 
เดินทางกลบัถึงบา้นดว้ยความสนกุสนานและประทบัใจ 
หมายเหตุ       ** ก าหนดการนีอ้าจมีการเปลีย่นแปลงไดต้ามเหตกุารณแ์ละความเหมาะสม  

  ** ผูเ้ดินทางตอ้งไดร้บัวคัฉีดครบตามกฎที่ทาง สธ. ก าหนด  
  ** ขอความรว่มมือสมาชิกทกุท่านสง่ผลการตรวจ ATK 1 – 2 วนั ก่อนการเดินทาง     

อัตราค่าบริการ    

@ ผูใ้หญ่     ท่านละ  23,600.- บาท 

@ พกัเด่ียว  เพิ่ม   3,800.- บาท 
 

อัตรานี้รวม 
 

 1.  รถโคช้ปรบัอากาศ แพ ท่องเที่ยวตามรายการ  
 2.  ที่พกัตามรายการ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
    3. อาหารจดัเลีย้ง พรอ้มอาหารว่าง เครื่องด่ืมและผลไม ้  
    4. ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ เทียนพรรษา(สมาชิกสามารถน าชดุสงัฆทานร่วมถวายดว้ยไดค้่ะ) 
    5. ทนุประกนัอบุตัิเหต ุในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (วงเงินค่ารกัษาพยาบาลเนื่องจากอบุตัิเหตทุ่านละ 500,000 บาท) 

    6. มคัคเุทศกท์ี่เขม้แข็งจากชยัทวัร ์ 
 

อัตรานี้ไม่รวม 
 

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

เงื่อนไขการจอง  โปรดสอบถามเจา้หนา้ที่   
 
 

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

จนัทร ์– ศกุร ์ เวลา   09.00 น. – 17.30 น. 
 

www.chaitour.co.th 

mailto:domestic@chaitour.co.th

