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บึงกาฬ จงัหวดัที ่77 ของไทย 

๏ พพิธิภณัฑ์มีชีวติ โซ่พสัิย   ๏  ภูทอก  ๏  บึงโขงหลง   
๏  น้ําตกถํา้พระ   ๏  หินสามวาฬ  ๏  ถํา้นาคา 
กาํหนดการเดนิทาง:  วนัศุกร์ที ่25 – วนัอาทติย์ที ่27 กนัยายน พ.ศ. 2563 
   

Day-1  วันศุกร์ที ่25 กนัยายน พ.ศ. 2563            กรุงเทพฯ  จ. อุดรธานี  – จ. หนองคาย  

                                                                 – อ. โซ่พสัิย – จ. บึงกาฬ – ภูทอก  - จ.บึงกาฬ                                           
05:30  พร้อมกนัท่ี สนามบนิดอนเมือง(Don Muang Airport-Bangkok) อาคารผูโ้ดยสารขาออกช้ัน#2  Trminal2      

สายการบิน Lion Air 
06:25  Lion Air เท่ียวบินท่ี SL600  สู่ อุดรธานี  [1:10 ช่ัวโมง]   
07:35  ถึง สนามบนิอุดรธานี (Udon Thani Airport) 

 ออกเดินดว้ยรถบสัสู่ อ.โซ่พสัิย [145 กม.] พร้อมบริการอาหารเชา้แบบง่ายๆ เช่น ขา้ว
เหนียวหมูป้ิง พร้อมเคร่ืองด่ืมกาแฟ / ใชเ้ส้นทาง ทางหลวงหมาย 2 ผา่น ตวัเมือง จ.
หนอยคาย (Nong Khai) แลว้ต่อเขา้สู่ทางหลวงหมายเลข 212 เส้นทางเลียบแม่นํ้าโขง   

 ถึง อ.โซ่พสัิย (So Phisai District)  เยีย่มชมพพิธิภณัฑ์มีชีวติโซ่พสัิย(Life 
Community Museum Bueng Kan) ซ่ึงมีศูนยก์ลางคือบา้นโบราณของคุณชาม (สุทธิ
พงษ ์สุริยะ) Food Stylist ช่ือดงัของเมืองไทย  ภายในบา้นจดัแสดงขา้วของเคร่ืองใชใ้น
การดาํเนินชีวิตของคนอีสาน แต่ท่ีน่าสนใจคือ Street Art ท่ีมีรูปป้ันและภาพวาดของ
พญานาคมากมายหลายภาพ เป็นภาพสีท่ีสามารถหาชมไดท่ี้แห่งน้ีท่ีเดียวในโลก รอบๆ
หมู่บา้นชาวบา้นจะนาํเอางานหตัถกรรมประเภทผา้ทอ ตะกร้า กระบุงมาวางข ายแบบ
วิถีชุมชมแบบพอเพียง เป็นร้านรวงเลก็ๆ บรรยากาศดีมาก   

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนัแบบขนัโตก  ท่ีพิพิธภณัฑจ์ดัเป็นพิเศษ เป็นอาหารพื้นเมือง 
ปลานํ้าโขงแดดเดียว ไส้กรองอีสาน ลาบปลา กนุเชียง แกงหน่อไม ้ฯลฯ  เป็นตน้  เม่ือ
ไดล้ิ้มลองแลว้ตอ้งบอกวา่อาหารม้ือน้ี “แซ่บหลายๆ อาหารอีสานบา้นเฮา”   

บ่าย  เดินทางต่อสู่ตวัจังหวดับงึกาฬ [60 กม.]  
 ถึงบงึกาฬ (Bueng Kan) แลว้เช็คอินเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั  

15:00  ออกไปภูทอก [50 กม.] ซ่ึงตั้งอยู่ในเขตบ้านนาสะแบง ต.นาสะแบง อ.ศรีวไิล จ.บงึกาฬ  
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  ถึง ภูทอก(Phu Tok)  เป็นท่ีต้ึงของวดัเจติยาศรีวิหารก่อตั้งโดยพระอาจารยจ์วน กลุ
เชษโฐ ตวัวดัตั้งอยูตี่นดอย จุดเด่นคือบนัไดและสะพานไม ้ท่ีจะข้ึนไปชมทศันียภาพ
รอบๆของภูทอกแบบ 360 องศา (Panoramic View) ทั้งหมดมี 7 ชั้น ใชเ้วลาก่อสร้าง
กวา่ 5 ปีเตม็ ตั้งแต่ชั้นท่ี 1 ถึงชั้นท่ี 3 เป็นบนัไดไมต้รงข้ึนไป จ ากนั้นเป็นสะพาน
เวียนรอบเขา ซ่ึงเราสามารถเห็นมุมมองท่ีต่างออกไปเร่ือยๆจนถึงชั้นท่ี 5 ซ่ึงถือวา่เป็น
ชั้นท่ีสาํคญัท่ีสุด มีวิหารขนาดกวา้งใหญ่ หลงัคาเป็นหลืบหินธรรมชาติส่วนหน่ึง 
ประดิษฐานพระพทุธรูป พื้นท่ีสะอาดร่มเยน็ เหมาะสาํหรับปฏิบติัธรรม  จากนั้นจะมี
บนัไดเวียนข้ึนไปสู่ชั้นท่ี 6 ซ่ึงเป็นจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุด ส่วนชั้นท่ี 7 มีสะพานไมเ้วียน
รอบเขายาว 400 เมตร ส่งท่ีน่าชมท่ีสุดในชั้นน้ีคือ “ปากท างเขา้เมืองพญานาค” ซ่ึงอยู่
หลงัพระปางนาคปรกอนัเป็นความเช่ือของชาวบา้นแถบน้ี  

18:00  เดินทางกลบัเขา้สู่ท่ีพกั ณ ตวัจังหวดับงึกาฬ [50 กม.]  
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่าภายในท่ีพกั 
ทีพ่กั: The One Hotel บงึกาฬ หรือเทียบเท่า 4*     http://www.theonehotel-bk.com/   

 
Day-2 วันเสาร์ที ่26 กนัยายน พ.ศ. 2563          วดัถํา้แสงธรรม – บึงโขงหลง – หาดคาํสมบูรณ์ – นํา้ตกถํา้พระ  
เชา้  รับประทานอาหารในโรงแรม 

 ออกเดินทางไป อ.บงึโขงหลง  [80 กม.]  
 ถึง อ.บงึโขงหลง(Bueng Khong Long) แลว้เยีย่มชม วดัถํา้แสงธรรม(Wat Tham 

Seangdham) ซ่ึงตั้งอยูบ่ริเวณภูลงักา ความมหศัจรรยข์องวดัน้ีอยูท่ี่บนัไดทางข้ึน 400 
ขั้น ทาํเป็นพญานาค ตั้งแต่ชั้นล่างไปจนถึงชั้นบนสุด ท่ีทางข้ึนเป็นนาค 7 เศียร  ช่ือ    
“มจุลินทร์นาคราช” กายสีเขียว คอยปกปักรักษาท่ีดา้นล่าง ส่วนดา้นบนเป็นนาค 

“ตระกูลท้าววิรูปักษ์” กายสีทอง ตรงก่ึงกลางบนัได นาคาทั้งสองตระกลูจะเกาะเก่ียวุ
จาหางกนั ดา้นบนสุดคือ มหาเจดีย์สุวรรณนาคชัยมงคล เม่ือข้ึนไปถึงชั้นบนสุดจะ
มองเห็นทิวเขาลอ้มรอบสวยงามมาก บนัไดทางข้ึนไม่ลาดชนั กา้วเดินไดส้บาย แต่
หากคิดวา่เดินข้ึนไม่ไหว แค่ไดเ้ห็นหรือเดินข้ึนบนัไดนาคราชไปสกันิดหน่อยกคิ็ดวา่
คุม้ค่าแลว้  

 เสร็จแลว้เดินทางต่อสู่บงึโขงหลง [15 กม.]  
  บงึโขงหลง(Bueng Khong Long) เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติของจงัหวดับึง

กาฬ เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ อยูใ่นพื้นท่ีอนุรักษพ์นัธ์ุนก โดยเฉพาะนกนํ้าท่ียา้ยถ่ิน
มาในช่วงฤดูหนาว เป็นบึงท่ีมีนํ้ าตลอดทั้งปี ทาํใหส้ามารถท่องเท่ียวไดทุ้กฤดูกาล  

 เราจะพาท่านลงเรือเพ่ือชมธรรมชาติอนัสวยงาม ดว้ยความอุดมสมบูรณ์ของบึงโขง
หลง ทาํใหมี้พนัธุ์ไมน้ํ้ านานาชนิด โดยเฉพาะ “ตน้หมอ้ขา้วหมอ้แกงลิง” ซ่ึงจะเห็น
ไดต้ามเกาะแก่งต่างๆท่ีอยูก่ลางบึงแห่งน้ี นอกจากนั้นเราจะไดเ้ห็นภูสิงห์ ภูทอก ภูววั 
และอุทยานแห่งชาติภูลงักา อนัเป็น 4 ภูท่ีสาํคญัของจงัหวดับึงกาฬโดยรอบ เป็น
บรรยากาศท่ีแสนสบายในการนัง่เรือชมธรรมชาติ  

11:00  ข้ึนจากเรือแลว้ ไปยงั หาดคาํสมบูรณ์ อนัมีสมญานามวา่ “หาดบางแสนของภาค
อีสาน” เน่ืองจากบึงโขงหลงมีขนาดกวา้งใหญ่เหมือนทะเล รอบบึงแห่งน้ีดา้นหน่ึง
เป็นหาดทรายท่ีผูค้นสามารถลงไปเล่นนํ้าได ้บรรยากาศดี สดช่ืนสบาย มองเห็นฝ่ัง
หมู่บา้นในเขตอาํเภอบึงโขงหลง  
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เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ริมหาดคาํสมบูรณ์  อาหารเป็นประเภทปลาเผา แจ่งฮอ้น เป็นตน้ 
บ่าย  เดินทางต่อไปยงัเขตอาํเภอเซกา [18 กม.] เพื่อไปเท่ียวเท่ียวนํา้ตกถํา้พระ หรือ นํา้ตก

ถํา้พระภูววั อยูใ่นเขตรักษาพนัธุ์สตัวป่์าภูววั เราตอ้งน่ังเรือระยะสั้นๆประมาณ 15 
นาที แลว้เดินอีกเลก็นอ้ยไปถึงนํ้าตก ลกัษณะของนํ้าตกเป็นสายนํ้าตกลงมาจากภูเขา
สูง สู่ลานหินกวา้ง ไม่มีแอ่งนํ้าลึก สามารถเดินไปเล่นใตน้ํ้ าตกได ้ นํ้าท่ีตกลงมา
บางส่วนจะไหลไปตามซอกหินยาวลงไป คลา้ยสไลเดอร์ (slider) จึงมีเดก็ๆไปเล่นล่ืน
ไถลตวัไปตามซอกหินน้ีกนัอยา่งสนุกสนาน ท่านท่ีไม่ชอบใหต้วัเปียกจะไปเดินท่องนํ้าในลานหินใหเ้ยน็สบายกไ็ด ้ 

 เดินทางกลบัเขา้สู่ท่ีพกั ณ ตวัจังหวดับงึกาฬ [60 กม.] 
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่าภายในท่ีพกั 
ทีพ่กั: The One Hotel บงึกาฬ หรือเทียบเท่า 4*     http://www.theonehotel-bk.com/   

 
**Option Tour : ถํา้นาคา**  

 สาํหรับท่านท่ีสุขภาพแขง็แรงและมีกาํลงัวงัชาพอ หากตอ้งการไปถํ้านาคาท่ีภูลงักา 
บริษทัฯมีความยนิดีท่ีจะเพ่ิมเติมใหก้บัท่านได ้ใชเ้วลาเดินข้ึน-ลงและเท่ียวชมใชเ้วลา
รวมประมาณ 5 ชัว่โมwง โปรดแจง้บริษทัฯเพ่ือใหข้อ้มูลโดยละเอียดกบัท่านในการ
ประกอบการตดัสินใจต่อไป  

 
05:30  ออกเดินทางจากโรงแรมเพื่อไปยงัอุทยานภูลงักา [80 กม.]  
07:00  เร่ิมเดินข้ึนภูลงักา สู่ "ถํา้นาคา"  ใชเ้วลาเดินข้ึนลงประมาณ 2.5 ชม.  
09:30  ข้ึนถึง"ถํา้นาคา" ท่ีมีคาํกล่าววา่ งดงาม ลึกลบั ชวนขนลุก  ดว้ยหินท่ีมีรอยแตก 

เหมือนเกลด็พญานาค มีตาํนานเล่าขานถึงราชาท่ีถูกสาปเป็น🐍 งูใหญ่ เม่ือตาย
ลงร่างกก็ลายเป็นหิน???  

 เม่ือเท่ียวชมเสร็จแลว้เดินลงสู่ทางข้ึน  

13:00  เดินลงมาถึงทางข้ึนแลว้ นาํท่านไปพบกบัคณะใหญ่ท่ีนํา้ตกถํา้พระ[35 กม.] (ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเวลาท่ีใชไ้ปท่ีถํ้านาคา
ดว้ย) 

 
Day-3 วันอาทติย์ที ่27 กนัยายน พ.ศ. 2563           หินสามวาฬ – จ. บึงกาฬ – จ. หนองคาย – จ. อุดรธานี  

                                                                     อุดรธานี   กรุงเทพฯ           
เชา้  รับประทานอาหารในโรงแรม 

 เช็คเอาท ์แลว้เดินทางไป ภูสิงห์(Phu Sing) [25 กม.] อนัเป็นเขตพ้ืนท่ีอนุรักษใ์น
เขตป่าสงวน บริเวณน้ีเตม็ไปดว้ยกอ้นหินรูปทรงต่างๆ หนา้ผาและถํ้ากระจายอยู่
ทัว่พื้นท่ี เกิดเป็นความสวยงามแบบต่างๆ  

 เราจะตอ้งเปล่ียนเป็นรถเลก็ของทางอุทยาน เพื่อไปชมจุดต่างๆ  
 ไฮไลทคื์อ “หินสามวาฬ” อนัเป็นหินขนาดใหญ่ตดหนา้ผาสูง แยกตวัเป็น 3 กอ้น

เรียงต่อกนั มองดูจากระยะไกล หินสามกน้อน้ีคลา้ยกบัฝงูปลาวาฬ พอ่ แม่ และลูก 
เร่ืองตามขนาด เราจะเดินข้ึนไปพบหินพอ่ มองเห็นหินแม่และลูกอยูถ่ดัไป แลว้เดิน
ไปบนหินแม่มองยอ้นมาเห็นหินพอ่ ท่ีน่ียงัเป็นจุดท่ีเห็นวิวสวยท่ีสุดของภูสิงห์ เห็น
ผนืป่าสีเขียว สุดลูกหูลูกตา มองหินวิวของป่าภูววั มองไปถึงทิวเขาประเทศลาวอีก
ดว้ย  
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  นอกจากหินสามวาฬแลว้ เราจะหยดุชมธรรมชาติท่ีแปลกตาท่ีจุดอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ส้า
งร้อยบ่อ ซ่ึงเป็นหินท่ีถูกกดักร่อนเป็นหลุมคลา้ยบ่อเลก็ๆจาํนวนมาก  ประตูสิงห์ 
เป็นหินกอ้นใหญ่แยกออกจากกนัเหมือนประตู และ ประตูววั เป็นตนั  

11:30  เดินทางกลบัเขา้สู่ตวัจังหวดับึงกาฬ [25 กม.]  
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารพ้ืนเมือง 
บ่าย  เดินทางผา่นตวัจังหวดัหนองคาย สู่จังหวดัอุดรธานี [190 กม.] 
17:00  ถึง สนามบนิอุดรธานี (Udon Thani Airport)  
18:25  Air Asia  เท่ียวบินท่ี สู่ กรงเทพฯ [1:10 ช่ัวโมง]    
19:35  ถึงสนามบนิดอนเมือง(Don Muang Airport-Bangkok)โดยสวสัดิภาพ 

 
 
อตัราค่าบริการ (รับเพยีง 25 ท่าน)   
 พกัหอ้งคู่ ท่านละ 14,500 บาท 
 หอ้งเด่ียว เพิ่มท่านละ  1,200 บาท 
 รวมนีร้วม  

o ต๋ัวเคร่ืองบิน Thai Lion Air (เลือกท่ีน่ังได้ตามเง่ือนไขต๋ัว+นํา้หนักกระเป๋า 15 กก.) 
ราคาต๋ัว ณ ปัจจุบันท่านละ 2,190 บาท หากในวันท่ีทาํการจองจริงต๋ัวประเภทนีเ้ตม็ บริษทัฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะเกบ็ส่วนต่างเพ่ิม  

o ต๋ัวเคร่ืองบิน Air Asia อุดรฯ-กรุงเทพฯ Value Pack (เลือกท่ีน่ังได้ตามเง่ือนไขต๋ัว+นํา้หนักกระเป๋า 20 กก.)  /         
ราคาต๋ัว ณ ปัจจุบันท่านละ 2,090 บาท หากในวันท่ีทาํการจองจริงต๋ัวประเภทนีเ้ตม็ บริษทัฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะเกบ็ส่วนต่างเพ่ิม  

 พาหนะ  ใช้รถบัส ขนาด 40 ท่ีน่ัง จาํนวน 1 คัน 
    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
การชําระเงนิ    
 ตอ้งชาํระเงินเตม็จาํนวน เพ่ือซ้ือตัว๋เคร่ืองบินทนัที   

 
 
 

 

การเปลีย่นแปลงรายการ  
 การเดินทางอาจมีปัญหาเฉพาะหนา้ข้ึน ผูบ้ริการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะแกไ้ขสับเปล่ียนรายการตามความจาํเป็นและเหมาะสม 
แต่จะรักษาผลประโยชนข์องท่านตามสิทธ์ิท่ีมีและจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบก่อนทุกคร้ัง 

ราคานีร้วม  
1. ค่าพาหนะเดินทางดว้ยรถบสัปรับอากาศ  
2. ค่าตัว๋เคร่ืองบิน (Thai Lion Air กรุงเทพฯ-อุดรฯ / 

Air Asia อุดรฯ-กรุงเทพฯ) 
3. ค่าโรงแรมท่ีพกัหอ้งแบบมาตรฐาน 
4. ค่าอาหารจาํนวนม้ือตามท่ีระบุในรายการ 
5. ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามท่ีระบุในรายการ  
6. ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน  
7. ค่าอาหารวา่งและนํ้าด่ืม  

ราคานีไ้ม่รวม  
1. อ่ืนๆท่ีมิไดร้ะบุไวใ้นส่วน “ราคาน้ีรวม” 
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 


