
 
 
 
 
 

 



โปรแกรม “นาคราชธานี สุขอหีล.ี..วถิีรมิโขง” 
อุดรธานี – หนองคาย – บงึกาฬ (5 วนั 4 คนื) 

 
วนัที-่1 กรุงเทพฯ - อดุรธานี - - - 

      ออกเดนิทางจากกรุงเทพมหานคร สู่ แหล่งอารยธรรมหา้พนัปี 
ธานีผา้หมีข่ดิ “อุดรธานี” 

19.00 น. คณะพรอ้มกนัที่ สถานีรถไฟหวัล าโพง (สถานีกรุงเทพฯ) เจา้หน้าที่ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวย    
ความสะดวก 

20.00 น. ออกเดินทางสู่ อุดรธานี ดว้ย รถไฟด่วนพิเศษ CNR เลขที ่25 : กรุงเทพฯ-หนองคาย “อสีาน
มรรคา”(ตูน้อนปรบัอากาศช ัน้ 2) 

 

 
 
วนัที-่2 อดุรธานี B L D 
05.39 น.       เดนิทางถงึสถานี จ.อุดรธานี  
06.00 น.      น าท่านปฏบิตัภิารกจิส่วนตวั ณ โรงแรม Day Use 
 รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม Day Use (1) 
 
 
 
 



 
 
08.00 น. น าท่านท่องเทีย่วเชงิธรรมชาต ิณ ทะเลบวัแดง สมัผสัสสีนัอนัสวยงามของดอกบวัแดงที่บานเต็มทอ้งน ้า

สุดลูกหูลูก ตา งดงาม อย่างหาทีเ่ปรยีบไม่ได ้
10.30 น. เดนิทางสู่ พพิธิภณัฑส์ถานแห่งชาตบิา้นเชยีง ชมแหล่งมรดกโลกบา้นเชยีง สถานทีจ่ดัแสดงวถิชีวีติ

ของมนุษยส์มยักอ่นประวตัศิาสตรเ์มือ่ราว 5,000-1,400 ปี นั่งรถรางชม วถิชีวีติชาวบา้น บา้นเชยีง ชม
และลงมอืเขยีนลายหมอ้ลายไห ชมการทอผา้สมัผสักลิน่ไอและวฒันธรรมชาวไทยพวน 

 
12.00 น.       รบัประทานอาหารกลางวนัชุมชนบา้นเชยีง (2) 
14.00 น. เทีย่วชม ศูนยว์ฒันธรรมไทย-จนี และศาลเจา้ปู่ย่า สถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหน่ึงที่ก าลงัมาแรงของ

อุดรธานี ดว้ยบรรยากาศเหมือน จ าลองเมืองจนีโบราณมาไวท้ี่อุดร เพื่อใหเ้ป็นจุดศูนยร์วมอนุรกัษศ์ิลปะ 
วฒันธรรม วถิบีรรพชนและหลกัปรชัญาของพี่-นอ้งชาวไทยเชือ้สายจนีในจงัหวดัอุดรธานี การออกแบบ
ตกแต่งส่วนออกแบบในแนวสวนจนีภายใตช้ ือ่ สวนคุณธรรมพนัปี 24 กตญัญู 

15.30 น. อสิระน่ังจบิชา ทานชาลาเปาลาวาสูตรเด็ด ณ รา้นน ้าชาผงิอนั  
16.00 น. เขา้สู่ทีพ่กั Amman Unique Hotel หรอืเทยีบเท่า 
18.00 น. รบัประทานอาหารเย็น บรรยากาศโมรอคคนัผสมผสานตุรกีแห่งแรกและแห่งเดียวในภาค

อสีาน ณ โรงแรม Amman Unique Hotel (3) 
19.00 น. ออกไปเดนิย่อยอาหารชมสสีนัยามราตร ีชติีท้วัรเ์มอืงอุดรธานี 
20.30 น. น าท่านเขา้ทีพ่กัทวิาราตร ีธานีแห่งอสีานอุดร 
 



 
วนัที-่3 อดุรธานี - หนองคาย B L D 

“อารยธรรมหา้พนัปี สุขวีถิีรมิโขง เชือ่มโยง 2 Sky Walk” 
เชา้              รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (4) 
08.00 น.      น าท่านเดนิทางสู่ อ.บา้นผอื จ.อุดรธานี 
09.00 น.     ท่องเทีย่วเชงิประวตัศิาสตร ์มหศัจรรยธ์รณีสณัฐาน รบัฟังเร ือ่งราวต านานอุษาบารส ชมประติมากรรม

ทธีรรมชาต ิณ อุทยานประวตัศิาสตรภู์พระบาท 
10.00 น.   ออกเดนิทางสู่ อ.นายูง จ.อุดรธานี 
11.00 น.      *วดัป่าภูกอ้น (เปลีย่นน่ังรถทอ้งถิน่) เพือ่ขึน้เขาสกัการะบูชาพระไสยาสนโ์ลกนาถพุทธศาสดามหามุนี   
                     พระพุทธรูปปางปรนิิพพานท าดว้ยหนิอ่อน สขีาวจากประเทศอติาล ีความยาว 20 เมตร ยิง่ใหญ่และ

สวยงามอลงัการ ประดษิฐานบนยอดเขา เป็นรอยต่อจ.อุดรธานี – เลย -หนองคาย  
12.00 น.      รบัประทานอาหารกลางวนัรสแซบ่ รา้นอาหารทอ้งถิน่ (5) 
13.00          *วดัผาตากเสือ้ (เปลีย่นใชร้ถทอ้งถิ่น) ถ่ายรูปทีจ่ดุชมววิแม่น ้าโขงทีส่วยทีสุ่ด บน SKY WALK 

แห่งแรกของประเทศไทย 
 *วดัหินหมากเป้ง กราบสกัการะหลวงปู่ เทสก ์เทสรงัสี ภายในเจดีย ์ที่ลอ้มรอบดว้ยบรรยากาศสงบ       

ร่มร ื่นร ิมฝ่ังแม่น ้าโขง ชือ่อย่างเป็นทางการเร ียกว่า เจดียพ์ิพิธภณัฑพ์ระราชนิโรธรงัสีฯ และชม           
SKY WALK แห่งทีส่องของจงัหวดัหนองคาย  

 

 
15.30 น. เดนิทางเขา้สู่ตวัเมอืงบงึกาฬ 
18.30 น.  รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นเสวยบงึกาฬ (6) 
19.30 น. เขา้ทีพ่กั The One Hotel บงึกาฬ หรอืเทยีบเท่า ราตรสีวสัดิ ์ 
วนัที-่4 หนองคาย-บงึกาฬ B L D 



“รอยทางแห่งศรทัธา ภูลงักา ถ า้นาคา” 
เชา้              รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (7) 
08.00 น.  น าท่านตามรอยทางแห่งศรทัธา  ภูลงักา บึงกาฬ “ถา้นาคา” ตั้งอยู่ในพืน้ที่อุทยานแห่งชาต ิ               

ภลูงักา อ.บงึโขงหลง จ.บงึกาฬ และอยู่ใกลก้บัวดัถา้ชยัมงคล การขึน้ไปเที่ยวถา้ตอ้งเดินขึน้บนัไดสูงชนัที่
ทางอุทยานฯ จดัสรา้งขึน้ไปกว่า 1,400 ขัน้ ใชเ้วลาเดนิขึน้ราว 1.30-2 ช ัว่โมง 

 

 
 

เหตุที่ถ า้แห่งนี้ไดช้ ือ่ว่า “ถ า้นาคา” หรอื “ถ า้พญานาค” เน่ืองจากมีของหินและผนังถา้ดูคลา้ย
พญานาค ที่มีรูปทรงคลา้ยพญานาคหรอืงูขนาดใหญ่นอนขดตวั โดยมีส่วนส าคญั ๆ ทัง้ ส่วนหวั ลาตวั 
และเกล็ดพญานาค (ตามจนิตนาการและความเชือ่ของชาวบา้น)  

12.00 น.  รบัประทานอาหารกลางวนั SET BOX (8)  
14.00 น.  น าคณะเดนิทางลงจาก ถ า้นาคา เพือ่เดนิทางกลบัเขา้สู่จงัหวดับงึกาฬ  
16.00 น.  น าท่านเขา้ทีพ่กั The One Hotel บงึกาฬ หรอืเทยีบเท่า  
18.00 น.  รบัประทานอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 
 
วนัที-่5 บงึกาฬ - อดุรธานี B L - 

“เมอืงแห่งผา้ผวิสวย พุทธศลิป์แห่งภูผา และเมอืงสุขทีสุ่ดรมิฝ่ังโขง” 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (4)  
08.30 น.  น าท่านชมทศันียภาพของป่าภวูวั หว้ยบงับาตร แกง่สะดอก หาดทรายแม่นา้โขงและภเูขาเมอืงปากกระดิง่

สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว ณ “ภูสงิห ์หนิสามวาฬ” พรอ้มกบัถ่ายรูปหนิสามวาฬ (Tree 
Rock Whale) ทีว่่ากนัว่ามอีายุกว่า 75 ลา้นปี ลกัษณะเป็นกอ้นหนิขนาดมหมึาวางเรยีงกนั 3 กอ้น มอง
ไกลหรอืมองจากภาพถ่ายทางอากาศ มรูีปรา่งคลา้ยปลาวาฬ พ่อ แม่ ลูก กาลงัวา่ยนา้กนัอย่างสนุกสนาน 
จงึเรยีกกนัว่า”หนิสามวาฬ”  

12.00 น.  รบัประทานอาหารกลางวนั รา้นหนองคายชยัพร (8)  
 
13.00 น.  น าคณะเยี่ยมชม ภูทอก จุดเด่นของภูทอกคือบนัไดและสะพานไมเ้ดินชมทศันียภาพแบบ 360 องศา มี

ทัง้หมด 7 ช ัน้ ใชเ้วลากอ่สรา้งนานถงึ 5 ปีเต็ม โดยไม่ใชเ้คร ือ่งจกัรกลใด ๆ ทัง้หมดเกดิจากฝีมือ แรงงาน 
และภมูปิัญญาชาวบา้น และทีส่ าคญัก็คอื ความอดทน 

 



 
 
14.30 น.  เดนิทางมุ่งหนา้สู่จงัหวดัอุดรธานี 
17.30 น.  เดนิทางถงึท่าอากาศยานนานาชาตอิุดรธานี  
18.15 น.  ออกเดนิทางกลบั กรุงเทพมหานคร โดยสายการบนิไทยไลออน แอร ์เทีย่วบนิ SL 611 
19.20 น.  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 
 

****************************** 
 
 

คา่บรกิาร รายการนั่งรถไฟอสีานเหนือ อดุรธานี บงึกาฬ หนองคาย 5วนั 4คนื 

4-8, 18-22, 25-29 พ.ย. /2-6, 9-13 23-27 ธ.ค. 

ราคา   12,900.-    บาท  

พกัเดยีว         1,500.- บาท 

 

อตัราค่าบรกิารนีร้วม 
คา่ต ัว๋รถไฟดว่นพเิศษ CNR ขบวนที ่25 อสีานมรรคา (ตูป้รบัอากาศช ัน้ 2) 
คา่ต ัว๋เคร ือ่งบนิอุดรธานี-กรุงเทพฯ ตามสายการบนิทีร่ะบุ (รวมคา่น ้าหนกักระเป๋า) 
คา่รถตูป้รบัอากาศ 10 ทีน่ั่ง ท่องเทีย่วตามโปรแกรม  
คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ  
คา่ทีพ่กัตามทีร่ะบใุนรายการ  
คา่ธรรมเนียมสถานทีท่่องเทีย่ว (คนไทย)  
คา่ประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง (วงเงินท่านละ 1,000,000.-บาท)  
คา่มคัคุเทศกผู์ช้ านาญงาน 



อตัราค่าบรกิารนีไ้มร่วม 
ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และ 3% 
คา่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์
คา่ทปิ 300 บาท / ทรปิ / ลูกทวัร ์1 ท่าน (บงัคบัตามธรรมเนียม) 
คา่ทปิมคัคุเทศก ์คนขบัรถตามสนิน ้าใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทปิตามระเบยีบธรรมเนียม) 
คา่ใชจ้า่ยนอกเหนือรายการ เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี คา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่จากรายการ เป็นตน้ 

 

เอกสารในการเดนิทาง 
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 1 ฉบบั 
บตัรประจ าตวัประชาชนตวัจรงิ (ใชว้นัเดนิทาง) 
 

 

*********************** 

 

 

 
 


