กาหนดเดินทาง 26-30 กรกฎาคม 2561 ราคาท่ านละ 3,999 บาท

วันที่หนึ่ง กรุงเทพมหานคร – อุดรธานี
16.00 น.
17.00 น.

พร้อมกันที่จุดนัดพบ ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่ชอง บริ ษทั ฯ
นาท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ รับประทานอาหารค่า( 1 SET BOX) บนรถ พร้อมรับฟังเรื่ องราวที่
น่าสนใจจากไกด์อารมณ์ดี อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง วังนาคินทร์:ป่าคาชะโนด-วัดอาฮงศิลาวาส(สะดือแม่นาโขง)
07.00 น.
08.30 น.

12.00 น.
บ่ าย

อรุ ณสวัสดิ์ ณ จ.อุดรธานี ให้ทา่ นทาธุ ระส่ วนตัว จากนั้น บริ การอาหารเช้า(2)ที่ โรงแรม........
เดินทางต่อสู่ อ.บ้านดุง มุ่งหน้าสู่ วัดศิริสุทโธ เพื่อชมดินแดนศักดิ์สิทธิ์ วังนาคินทร์
ป่ าคาชะโนด เกาะกลางน้ าที่เต็มไปด้วยต้นชะโนดสู งกว่า30เมตร ภายในป่ าชะโนด
ยัง มีบ่อน้ าศักดิ์สิทธ์อยูต่ รงกลางเกาะ เรี ยก ว่า บ่อคาชะโนด เป็ นน้ าใต้ดินที่พงุ่ ไหล
ซึ มตลอดเวลาเรื่ องเล่าสื บต่อกันมาว่า เป็ นพญานาคราช ที่อาศัยอยูใ่ น เมืองบาดาล
และใช้เมืองคาชะโนดแห่งนี้ เป็ นที่ข้ ึนลงติดต่อระหว่างเมืองบาดาลกับเมืองมนุษย์
นาทุกท่านอธิ ฐานจิตขอพรต่อเจ้าปู่ ศรี สุทโธ-เจ้าย่าศรี ปทุมมา เพื่อให้เกิดความเจริ ญรุ่ งเรื องในหน้าที่การงานและ
บังเกิดโชคลาภ จนถึงเวลาที่เหมาะสมจากนั้น
บริการอาหารเทีย่ ง(3) ณ ร้ านอาหารท้องถิ่น
หลังอาหารนาท่านนาท่านเดินทางเข้าสู่ จงั หวัดบึงกาฬ ระหว่างทาง นาท่านสักการะ
หลวงพ่อพระใส พระคู่บา้ นคู่เมืองชาวหนองคาย ณ วัดโพธิ์ชัย ( วัดอารามหลวง)
จากนั้นเดินทางสู่ วัดอาฮงศิลาวาส นาท่านชม แก่ งอาฮง เป็ นแก่งหิ นกลางลาน้ าโขง

มื้อค่า

บริ เวณหน้าวัดอาฮงศิลาวาสจุดนี้ ถือว่าเป็ นจุดที่แม่น้ าโขงมีความลึกที่สุด ซึ่ งชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็ น "สะดือแม่ นา้ โขง"
นาทุกท่านถ่ายภาพ เก็บความประทับใจ จากนนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั
อิสระอาหารค่า
พักค้ างแรม ณ โรงแรมทีพ่ กั โรงแรม เดอะวัน บึงกาฬ พักผ่อนห้ องปรับอากาศ ห้ องละ 2-3 ท่าน

วันที่สาม บึงกาฬ-ภูสิงห์-นาตกถาพระ
07.00 น.
08.00น

12.00 น.
บ่าย

มื้อค่า

วันที่สี่

บริ การอาหารเช้า(4) ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ อาเภอศรี วิไล เพื่อนาท่านชมสถานที่ พักผ่อนท่ามกลางบรรยากาศ
ใกล้ชิดธรรมชาติ ณ ภูสิงห์ (เปลีย่ นเป็ นรถกระบะโฟวิล ) ป่ าภูสิงห์และป่ าดงสี ชมพู
นาท่านชมจุดเด่นธรรมชาติทางธรณี วทิ ยา ณ จุดชมวิวหิน3วาฬ หิ นขนาดใหญ่
ลักษณะ คล้ายปลาวาฬ 3 ตัวที่กาลังไหว้น้ าอยู่ ลานสิ งห์ หมอบ หินลักษณะคล้าย
สิ งห์โตกาลังนอนหมอบ หินรถไฟ เป็ นก้อนหิ นขนาดใหญ่มองไปคล้ายขบวนรถไฟ กาแพงภูสิงห์ หิ นที่มีลกั ษณะ
คล้ายกาแพงที่ถูกสร้างขึ้น และชมความสวยงามของผืนป่ าที่อุดมสมบูรณ์ ณ จุดชมวิวผาถา้ ฤษี จนถึงเวลาที่เหมาะสม
บริ การอาหารกลางวัน(5) ณ ร้ านอาหารท้องถิ่น
จากนั้นนาท่านสู่ นา้ ตกถา้ พระ โดยระหว่างทางนัง่ รถจะเห็นความอลังการของน้ าตกได้แต่ไกล จนเดินทางมาถึงท่าเรื อ
นาท่านลงเรื อลัดเลาะไปตามลาคลองที่ใสสะอาด สองข้างทางเป็ นป่ าที่อุดมสมบูรณ์ (ประมาณ10นาที ) จากนั้นเดิน
เท้าเข้าสู่ บริ เวณน้ าตกระยะทางประมาน300เมตรท่านจะพบกับน้ าตกถ้ าพระ บริ เวณ
น้ าตกจะมีสานักสงฆ์ เงียบสงบและร่ มรื่ น บนลานหิ นด้านหลังจะมีหุบเขารู ปแอ่ง
กระทะขนาดกว้าง สามารถเล่นน้ าได้ น้ าตกถ้ าพระแห่งนี้ จะมี 3 ชั้น นักท่องเที่ยวส่ วน
ใหญ่นิยมที่จะเล่นน้ า ณ บริ เวณชั้นที่ 2 เพราะจะมีลานกว้าง แมกไม้ ดอกไม้ป่านานา
พันธุ์ผลิดอกออกช่ออย่างสวยสดงดงาม อิสระให้ท่านเก็บความประทับใจจนถึงเวลาที่
เหมาะสม นาท่านเดินทางกลับสู่ ที่พกั
อิสระอาหารค่า
พักค้ างแรม ณ โรงแรมทีพ่ กั โรงแรม เดอะวัน บึงกาฬ พักผ่อนห้ องปรับอากาศ ห้ องละ 2-3 ท่าน

ภูทอก(วัดเจติยาคีรีวิหาร)-ตลาดอินโดจีน-อุดรธานี--กรุงเทพฯ

07.00 น.

อรุ ณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า(6) ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

08.00 น.

อาลาที่พกั นาทุกท่านเดินทางสู่ ภูทอก เป็ นภูเขาหินทรายที่มี วัดเจติยาคีรีวหิ าร ตั้งอยูเ่ ชิง
เขา และมีสะพานไม้สร้างวนเวียนขึ้นไปสู่ ยอดเขารวม 7 ชั้น ดังนี้ ชั้นที่ 1-2 เป็ นบันไดสู่
ชั้นที่ 3 ชั้นที่ 4เป็ นสะพานที่สามารถไต่เวียนรอบเขาได้ ชั้นที่ 5 มีศาลาและกุฏิ ชั้นที่ 6 มี
ที่พกั เป็ น เป็ นสะพานเวียนรอบเขาความยาวทั้งหมด 400 เมตร ชั้นที่7 เป็ นป่ ารกทึบ (ไม่
เหมาะที่นกั ท่องเที่ยวจะนาชม) อิสระให้ท่าน ถ่ายภาพความประทับใจคามอัธยาศัย กับวิว
360 องศา จนถึงเวลาที่เหมาะสม
บริ การอาหารกลางวัน(7) ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

12.00 น.

บ่าย

อาลาเมืองบึงกาฬ เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพมหานคร แวะ ตลาดอินโดจีนท่าเสด็จ ให้อิสระท่านเลือกซื้ อสิ นค้าต่างๆ
มีร้านค้าตั้งเรี ยงรายนับร้อยร้าน อิสระอาหารค่าเพิ่อความสะดวกในการท่องเที่ยวซื้ อสิ นค้า

17.30 น.

นาท่านเดินทางกลับสู่ ที่หมาย พักผ่อนอิสระบนรถโค้ชปรับอากาศหรื อสนุกกับกิจกรรมต่างๆบนรถ

วันที่ห้า กรุงเทพมหานคร
05.00น.

ถึงกรุ งเทพมหานครโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงลูกค้าเป็นหลัก

ใบเสนอรายละเอียด
กาหนดการเดินทาง
วันที่ 26-30 กรกฎาคม 2561

พักโรงแรม เดอะวัน (ดีที่สุดใน จ.บึงกาฬ)
ท่ านละ 3,999 บาท พักเดีย่ ว เพิม่ 1,500บาท

อัตรานีร้ วม
- รถโค้ชปรับอากาศ
- อาหารตามรายการ 7มื้อ และเครื่ องดื่มตลอดการเดินทาง
- ที่พกั ที่ จ. บึงกาฬ 2 คืน โรงแรม THE ONE( เดอะ วัน ) ปรับอากาศห้องละ 2 - 3 ท่าน
- มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆที่ระบุภายในโปรแกรม
- วงเงินประกันชีวติ 1,000,000 บาท ,อุบตั ิเหตุ 500,000 บาท
อัตรานีไ้ ม่ รวม
- ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากรายการ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม(กรณี ตอ้ งการใบเสร็จ) ,
- ค่ าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ ท่ านละ 100บาทต่ อท่ านต่ อวัน รวม500บาทต่ อท่ าน

เงื่อนไขการชาระเงิน

มัดจา 1,500 บาท ส่ วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทาง 14 วันทาการ

