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 หนิสามวาฬ-ภทูอก-น ้าตกถ ้าพระ-บงึโขงหลง-ถ ้านาคา 

 
 

วนัที่หน่ึง(เสาร ์8/08/63)   กรุงเทพมหานคร–หนองคาย       -/-/D1 

 
16.00 น.  พรอ้มกนัทีจุ่ดนดัพบ ณ สวนลมพนีิ ฝัง่ตรงขา้ม  รพ.จุฬา ตอ้นรบัท่านโดยเจา้หนา้ที่ …..  

17.00 น.  น าท่านออกเดนิทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศ รบัประทานอาหารค า่
1
 (SET BOX) บนรถ พรอ้มรบัฟงัเรื่องราวที่

น่าสนใจจากไกดอ์ารมณด์ ีอสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

วนัที่สอง(อาทติย ์9/08/63) หนองคาย-วดัโพธิ์ชยั-วดัอาฮงศิลาวาส-น ้าตกถ ้าพระ         B2/L3/D4 

06.00 น.  อรุณสวสัดิ์ ณ  จ.หนองคาย  ใหท่้านท าธุระส่วนตวั จากนัน้ รบัประทานอาหารเชา้
2
  ที่ โรงแรมอศัวรรณ  
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07.00 น.  หลงัอาหาร น าท่านสกัการะ หลวงพอ่พระใส พระคู่บา้นคู่เมอืงชาวหนองคาย ณ วดัโพธิ์ชยั ( วดัอารามหลวง)  

จากนัน้เดนิทางสู่ จงัหวดับงึกาฬ ระหวางทางแวะ วดัอาฮงศิลาวาส น าท่านชม แก่งอาฮง เป็นแก่งหนิกลางล าน า้โขง 

บรเิวณหนา้วดัอาฮงศิลาวาสจดุนี้  ถอืว่าเป็นจดุทีแ่มน่ า้โขงมคีวามลกึทีสุ่ด ซึง่ชาวบา้นเชื่อกนัว่าเป็น "สะดอืแม่น า้โขง" 

น าทกุเก็บภาพความประทบัใจ 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั
3
 ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ 

บ่าย จากนัน้น าท่านสู่ น ้าตกถ ้าพระ โดยระหว่างทางนัง่รถจะเหน็ความอลงัการของน า้ตกไดแ้ต่ไกล จนเดนิทางมาถงึ

ท่าเรอื น าท่านลงเรอืลดัเลาะไปตามล าคลองทีใ่สสะอาด สองขา้งทางเป็นป่าทีอ่ดุมสมบูรณ ์(ประมาณ10นาท ี)  

จากนัน้เดนิเทา้เขา้สู่บรเิวณน า้ตกระยะทางประมาน300เมตรท่านจะพบกบัน า้ตกถ า้พระ บรเิวณน า้ตกจะมสี  านกัสง์ ์

เงยีบสงบและร่มรื่น บนลานหนิดา้นหลงัจะมหีุบเขารูปแอ่งกระทะขนาดกวา้ง สามารถเลน่น า้ได ้น า้ตกถ า้พระแห่งน้ี 

จะม ี3 ช ัน้ นกัท่องเทีย่วส่วนใหญ่นิยมทีจ่ะเลน่น า้ ณ บรเิวณชัน้ที ่2 เพราะจะมลีานกวา้ง แมกไม ้ดอกไมป่้านานา

พนัธุผ์ลดิอกออกช่ออย่างสวยสดงดงาม อสิระสมัผสัสายน า้พรอ้มเก็บความประทบัใจจนถงึเวลาทีเ่หมาะสม  

18.00 น. รบัประทานอาหารค า่
4
 ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ 

 พกัคา้งแรม ณ โรงแรม ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเท่า  พกัผ่อนหอ้งปรบัอากาศ หอ้งละ 2-3 ท่าน  

วนัที่สาม(จนัทร ์10/8/63) ถ ้านาคา-บงึโขงหลง-ศาลปู้ออืลอื-วดัสวา่งวาร-ีถนนคนเดิน                     B5/L6/- 

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้
5
  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น น าทกุท่านเดนิทางสู่ วดัถ ้าชยัมงคล" ในเขต

อทุยานแห่งชาตภิูลงักา น าท่านเดนิผ่านบนัได

พญานาคจากเชงิภูลงักา ผ่านผนืป่าทีอ่ดุม

สมบูรณจ์ากธรรมชาต ิจนถงึ ถ ้านาคา สถานที่

ท่องเทีย่วแห่งใหม่ในจงัหวดับงึกาฬ สถานที่

ท่องเทีย่วทีม่าพรอ้มกบัต านานความเชื่อทอ้งถิน่

เรื่องของพญานาค ดว้ยลกัษณะทางกายภาพของ

กลุม่หนิทีพ่บภายในถ า้พบว่ามรูีปร่างเหมอืนล าตวั

งขูดเลื้อยไปมา พรอ้มท ัง้มผีวิดา้นนอกทีม่ลีกัษณะเหมอืนเกลด็งอูกีดว้ย จนท าใหห้ลายคนทีเ่หน็รูปภาพเหลา่น้ีต่างก็

จนิตนาการไปว่าสิง่น้ีมองดูแลว้เหมอืนกบั "งยูกัษท์ีก่ลายเป็นหนิ" น าทกุท่านเก็บภาพความประทบัใจ จากนัน้น าท่าน

เดนิทางสู่ บงึโขงหลง  

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั
6
  ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ 

บ่าย หลงัอาหารน าท่านชม บงึโขงหลง เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ทีเ่ป็นพื้นทีอ่นุรกัษพ์นัธุน์ก โดยเฉพาะนกน า้ทีย่า้ยถิน่เขา้

มาในช่วงฤดูหนาว ท ัง้ห่านป่า นกเป็ดน า้ นกยาง นกกระเตน็ มจีดุดูนกอยู่ดอนสวรรค ์ซึง่เป็นทีต่ ัง้ของทีท่  าการเขต

หา้มลา่สตัวป่์าบงึโขงหลง บริเวณบงึยงัมหีาดค าสมบูรณท์ี่มหีาดทรายทอดยาวในช่วงฤดูหนาว เป็นแหลง่พกัผ่อนและ

ชมววิทวิทศัน ์มองเหน็ภูลงักาเป็นฉากหลงั จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ศาลปู่ออืลอืนาคราช พญานาคผูถู้กสาบแห่งบงึ
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โขงหลง  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ วดัสวา่งวาร ีน าท่านกราบขอพรจาก พระพทุธนิมติฤทธ์ิฤๅชา ทีเ่ป็นทีเ่คารพของ

ชาวบงึโขงหลง เพือ่ความเป็นสริมิงคล จากนัน้น าท่านเดนิทางกลบัสู่ทีพ่กั 

18.00 น. น าท่านเดนิทางสู่ ถนนคนเดินรมิโขงบงึกาฬ เลอืกชมิอาหารทอ้งถิน่อสิระ พรอ้มเลอืกซื้อสนิคา้ตามอธัยาศยั  

20.00 น เหมาะสมกบัเวล  าท่านเดนิทางกลบัสู่ทีพ่กั ราตรสีวสัดิ์ 

 พกัคา้งแรม ณ โรงแรม ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเท่า  พกัผ่อนหอ้งปรบัอากาศ หอ้งละ 2-3 ท่าน  

วนัทสีี(่องัคาร 11/8/63 ภสูงิห-์จุดชมววิหนิสามวาฬ-ภทูอก-วดัถ ้าศรธีน-ตลาดอนิโดจนีท่าเสด็จ           B7/L8/- 

05.00 น ปลกุท่านยามเชา้  

 
05.30 น น าท่านเดนิทางสู่ ป่าสงวนแห่งชาตภิสูงิห ์

06.00 น ถงึทีท่  าการ ภูสงิห ์น าท่านเปลีย่นเป็น รถทอ้งถิน่ จากนัน้เดนิทางขึ้นสู่ จุดชมววิหนิสามวาฬ หนิสามวาฬ มลีกัษณะ

เป็นหนิขนาดใหญ่ตดิหนา้ผาสูง แยกตวัเป็น 3 กอ้น มอีายุประมาณ  75 ลา้นปี เมือ่มองดูจากมมุสูงในระยะไกล หนิ

สามกอ้นน้ีจะดูคลา้ยกบัฝูงครอบครวัวาฬ ทีป่ระกอบดว้ยพ่อวาฬ แม่วาฬ และลูกวาฬ ซึง่เรยีกตามขนาดของหนิแต่

ละกอ้น พรอ้มน าท่านชมพระอาทติยข์ึ้น หากอากาศดเีราจะไดส้มัผสัทะเลหมอกอย่างใกลลช้ดิ น าทกุท่านชมความ

อศัจรรยข์องธรรมชาต ิจากนัน้น าท่านชมความสวยงามของผนืป่าทีอ่ดุมสมบูรณ ์ณ จุดชมววิผาถ ้าฤาษี จากนัน้น า

ท่านเดนิทางต่อไปยงัจดุ ก าแพงภสูงิห ์หนิทีม่ลีกัษณะคลา้ยก าแพงทีถู่กธรรมชาตสิรา้งขึ้น ก่อนอ าลาภูสงิห ์น าท่าน

กราบ หลวงพอ่พระสงิห ์สิง่ศกัด์ิสทิธิ์ ของภสูงิห ์ณ ลานสงิหห์มอบ ซึง่มกีอ้นหนิลกัษณะคลา้ยสงิหก์ าลงัหมอบอยู่ 

จากนัน้ท่านกลบัสู่รถโคช้ปรบัอากาศ  

07.30 น เดนิทางกลบัสู่โรงแรมทีพ่กั รบัประทานอาหารเชา้
7
 ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หลงัอาหารใหท่้านท าธุระส่วนตวั 

09.00 น  อ าลาทีพ่กั น าท่านเดนิทางสู่ ภทูอก เป็นภูเขาหนิทรายทีม่ ีวดัเจตยิาคีรวีหิาร ของพระอาจารยจ์วน กลุเชฏโฐ ตัง้อยู่

เชงิเขา และมสีะพานไมส้รา้งวนเวยีนขึ้นไปสู่ยอดเขารวม 7 ช ัน้ ดงัน้ี ช ัน้ที ่1-2 เป็นบนัไดสู่ช ัน้ที ่3 ช ัน้ที ่4เป็น

สะพานทีส่ามารถไต่เวยีนรอบเขาได ้ช ัน้ที ่5 มศีาลาและกุฏ ิช ัน้ที ่6 ม ี ทีพ่กัเป็น เป็นสะพานเวยีนรอบเขาความยาว

ท ัง้หมด 400 เมตร ช ัน้ที7่ เป็นป่ารกทบึ (ไม่เหมาะทีน่กัท่องเทีย่วจะน าชม)ยอดภูทอกน้ีเปรยีบเสมอืนเสน้ทางธรรมที่

นอ้มน า สตับรุุษ ใหพ้น้โลกแห่งโลกียะ สู่โลกแห่ง โลกุตระหรอืโลกแห่ง การหลดุพน้ดว้ย ความเพยีรพยายามและ

มุ่งม ัน่ อสิระใหท่้าน ถ่ายภาพความประทบัใจคามอธัยาศยั กบัววิ 360 องศา จนถงึเวลาทีเ่หมาะสม  

12.30 น รบัประทานอาหารกลางวนั
8
 ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่  

บ่าย  อ าลาจงัหวดั บงึกาฬ น าท่านเดนิทางสู่ วดัถ ้าศรธีน หรอืวดัสวา่งอารมณ์ หรอือกีชื่อหน่ึงคือวดัถ า้ส ีทีน่ี่เป็นจดุ

ท่องเทีย่วตามแนววถิพีทุธ น าท่านชม จุดชมววิ 360 องศา  ทางวดัมใีหเ้ลอืกความสูง 3 ระดบั บนโบสถท์ีต่ ัง้อยู่บน
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โขดหนิขนาดใหญ่ ประดษิฐานองคห์ลวงพ่อพระใส จ าลอง สามารถมองเหน็ สระน า้ ทศันียภาพโดยรอบ จากนัน้น า

ท่านเดนิทางสู่ ตลาดอนิโดจนีท่าเสด็จ ใหอ้สิระท่านเลอืกซื้อสนิคา้ต่างๆ มรีา้นคา้ต ัง้เรียงรายนบัรอ้ยรา้น อสิระ

อาหารค า่เพือ่ความสะดวกในการท่องเทีย่วซื้อสนิคา้  

18.00 น. น าท่านเดนิทางกลบัสู่ทีห่มาย  พกัผ่อนอสิระบนรถโคช้ปรบัอากาศหรอืสนุกกบักิจกรรมต่างๆบนรถ 

วนัที่หา้(พธุ 12/8/63) กรุงเทพมหานคร                                              -/-/- 

05.00น. ถงึกรุงเทพมหานครโดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ  

หมายเหต ุรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึลูกคา้เป็นหลกั 

ก าหนดการเดินทาง วนัที่ 8-12 สงิหาคม 2563 ท่านละ 4,999 บาท พกัเด่ียว เพิม่1,500บาท 

 

เงื่อนไขการช าระเงนิ มดัจ า 1,500 บาท ภายใน 3 วนันบัจากท าการจอง ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทาง 14 วนัท าการ   

อตัราน้ีรวม  -รถโคช้ปรบัอากาศ  

-อาหารตามรายการ และเครื่องดืม่ตลอดการเดนิทาง 

-ทีพ่กัที ่จ. บงึกาฬ 2 คนื โรงแรม ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเท่า ปรบัอากาศหอ้งละ  2 - 3 ท่าน  

-มคัคุเทศกแ์ละเจา้หนา้ที ่   

-ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆทีร่ะบภุายในโปรแกรม 

-วงเงนิประกนัชวีติ  1,000,000  บาท ,อบุตัเิหต ุ500,000 บาท ตามเงือ่นไขในกรมธรรม ์

อตัราน้ีไม่รวม -ค่าใชจ่้ายทีน่อกเหนือจากรายการ    

-ภาษมีลูค่าเพิม่(กรณีตอ้งการใบเสร็จ) , 

-ค่าทปิมคัคเุทศกแ์ละพนกังานขบัรถ ท่านละ รวม 500 บาทต่อท่าน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ยกเลกิการเดินทาง      - แจง้ล่วงหนา้ ก่อนการเดินทาง 1 เดือน คืนทั้งหมดเตม็จ านวน 
- แจง้ก่อนเดินทาง 14 วนั (ท าการ) หกั 1,500 บาท                        
- แจง้ภายใน 14 วนั (ท าการ) ไม่คืนเงิน 

ข้อแนะน าส าหรับการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควทิ 19 มาตรการการบริการบนรถบริการ 
- สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากตลอดการเดินทาง ทาง บริษทั แจก Face Shield ใหส้ าหรับลูกคา้ ในกรณีถา้อยูบ่นรถแลว้ใส่
หนา้กากแลว้หายใจไม่สะดวก   แจกผา้เปียกแอลกอฮอลใ์หทุ้กท่าน(1ช้ิน10แผน่)  แจกผา้กรองอากาศส าหรับหนา้กาก
(3แผน่ วนัละแผน่)  
- ก่อนข้ึน-ลงรถทุกคร้ัง  ทางบริษทัจะมีมาตรการ วดัไข ้ และ ลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอร์ 
- บนรถ สมาชิกตอ้งนัง่เวน้ระยะ โดยนัง่ตวัเวน้ตวั และงดใชห้อ้งน ้าบนรถตลอดการเดินทาง  
- ประตูรถ  เปิด-ปิด ประตูเดียว 
- กรุณากรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม  ต.๘-คค   
  (ทางบริษทั ปร้ินแบบฟอร์มน้ีใหทุ้กท่าน  เม่ือท่านกรอกแลว้กรุณาส่งคืนให ้ จนท.บริการบนรถบริการ) 

-เม่ือรถจอดแวะป้ัมน ้ามนั  ทุกท่านตอ้งลงจากรถ  เพื่อพนกังานขบัรถปิดท าความสะอาด และฆ่าเช้ือโรค 
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