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Celebrate the re-opening of Amazing Thailand  

Reinvent yourself with Thai wisdom & heritage tours 
  

AMAZING E-SAN THAILAND 
January 24 – 30, 2022 | 6 Days / 5 Nights 

Bangkok - Udonthani - Nongkhai - Buengkhan 

SPECIAL VALUE PACKAGE $1099 
Based on double occupancy | Single supplement + $120 

Includes LAND TOUR PACKAGE + Pre-Tour Test & Go + Thailand Pass Service 

LAND TOUR ONLY        $899  
Tours Programs, Admission Fees, Accommodations, Transportations, Domestic Air 

Tickets, Meals, Tour Guide, and Travel insurance 

PRE-TOUR TEST & GO $230  
Includes PCR Test + One night accommodation + Transfer + Thailand Pass service 
Bazaar Hotel or Similar Hotel 

PRE-TOUR TEST & GO   เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู รบัการตรวจ เขา้โรงแรมที่พกัเพ่ือรอผลการตรวจ 
*** หากท่านเดินทางไปไทยล่วงหนา้ที่ผ่านขัน้ตอน Test & Go แลว้ ท่านสามารถเดินทางมา Check in ตอน 13.00 น. ที่โรงแรมและสมทบคณะเพ่ือเดินทางไปงาน Thai 

American Homecoming Welcome Gala Dinner*** 

 
 

DAY 1: กรุงเทพฯ  
เขา้โรงแรมที่พกั พกัผ่อนตามอธัยาศยั  

ช่วงเย็น ออกเดินทางจากโรงแรมไปชมวิวแม่น า้เจา้พระยายามเย็น จากนัน้เดินทางไปรว่มงานเลีย้งตอ้นรบั Thai American Homecoming 

Welcome Gala Dinner ที่จดัขึน้พิเศษโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อตอ้นรบัคนไทยที่เดินทางมาจากประเทศสหรฐัอเมริกาและแสดง

ความขอบคณุทีใ่หค้วามเชื่อมั่นต่อการมาตรฐานความปลอดภยัในการเปิดรบันกัท่องเที่ยวต่างชาติของประเทศไทย ขอเชิญผูเ้ขา้รว่มงานรว่ม

แต่งกายชดุไทย ผา้ไทย และเพ่ือรว่มถ่ายภาพเป็นที่ระลกึส าหรบัโอกาสพิเศษในครัง้นี ้
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DAY 2: กรุงเทพฯ - อดุรธานี 
 
 

  

 
 

- ออกเดินทางจากโรงแรมไปสนามบินดอนเมือง เพ่ือขึน้เครื่องบินไป จ. อดุรธานี  
- ชมพิพิธภัณฑเ์มืองอุดรธานี พิพิธภัณฑเ์มืองอดุรธานี จดัตัง้ขึน้ในอาคารราชินทูิศ ซึ่งเป็นอาคารเก่า สรา้งขึน้ในสมยัรชักาลที่ 6 เป็น 

แหล่งศกึษาเรียนรูแ้ละเผยแพรเ่กียรตปิระวตัิของจงัหวดัอดุรธานี ความส าคญัของพิพิธภณัฑ ์ดา้นการเป็นแหล่งเรยีนรูค้ือ การน าเสนอเนือ้หา
และองคค์วามรูเ้พ่ือใหเ้ป็นศนูยก์ลางในการรวบรวมขอ้มลูเผยแพรม่รดกทางวฒันธรรมใหเ้ป็นแหล่งเรียนรูศ้กึษาดา้นประวตัิศาสตร ์โบราณคดี 
ศิลปวฒันธรรมและขนบธรรมเรียนประเพณีและวิถีชีวติความเป็นอยู่ของประชาชนชาวจงัหวดัอดุรธานีตัง้แต่สมยัอดีตจนถึงปัจจบุนั 

- รบัประทานอาหารกลางวนั 
- วัดโพธิสมภรณ ์(พระอารามหลวง) เป็นศาสนสถานทางพระพทุธศาสนา เป็นสถานที่ปฏิบตัิธรรมที่ส  าคญัในจงัหวดัอดุรธานี ทัง้ยงัเป็น

สถานที่จดักิจกรรมทางศาสนาแก่เยาวชน เป็นสถานที่สวดมนตข์า้มปีที่ใหญม่ากแห่งหนึ่งของจงัหวดั แมจ้ะอยู่ใจกลางเมือง แต่วดัก็สงบ 
รม่เย็น  

- ศาลเจ้าปู่ -ย่า  ศนูยว์ฒันธรรมไทย-จีน สถานที่ขอพรอดุรธานี “ศาลเจา้ปู่ -ยา่” เป็นสถานที่ทีส่วยงามทางดา้นวฒันธรรมไทย-จีน ทัง้
สถาปัตยกรรมและพิธีกรรมที่สืบทอดตอ่กนัมา ช่วงเดือนธันวาคมจะมีงานที่ศาลเจา้ปู่ -ยา่ มีการแสดงงิว้ การจดัสวนไฟอย่างสวยงามใน
ตอนกลางคืน ส่วนในตอนกลางวนั ถา้ไม่มีงาน ที่นี่จะสงบ ร่มรื่น  

- รบัประทานอาหารเย็น UD TOWN --เขา้ที่พกั 
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DAY 3: อุดรธานี  

 

 
 
 

- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง แหล่งมรดกโลกทางวฒันธรรมที่มาอายกุว่า 3500 ปี ที่ส  าคญัของประเทศไทย เป็นที่รูจ้กัไปทั่วโลก
คือ แหล่ง โบราณคดีบ้านเชียง ที่ต  าบลบา้นเชียง อ าเภอหนองหาน จังหวดัอดุรธานี ซึ่งไดมี้การคน้พบแหล่งโบราณคดีรวมถึง 
เครื่องป้ันดินเผา บา้นเชียง ก่อนประวตัิศาสตร ์และเม่ือปี 2510พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ บา้นเชียง ก่อตัง้ขึน้หลงัการเสด็จประพาสเยี่ยม
ชมหลมุขดุคน้ทางโบราณคดีของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัภมิูพลอดลุยเดช รชักาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ เม่ือวนัที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2515 การเสด็จประพาสดงักล่าวไดก้ระตุน้และความตระหนกัถึงความส าคญัของแหล่ง
โบราณคดีบา้นเชียง  ซึ่งก าลงัประสบปัญหาการลกัลอบคา้โบราณวตัถใุนขณะนัน้ 

- ชมุชนบา้นเชียงโฮมสเตย ์เยี่ยมชมงานกิจกรรมชมุชน 
- รบัประทานอาหารชมุชน 
- กิจกรรมรถรางชมเมือง 
- “วัดสระมณี” วดัสวยอดุรธานี การเดินทางสะดวก อยู่ไม่ไกลจากตวัเมืองอดุรธานีมากนกั อโุบสถมีความสวยงามทีล่อ้มรอบพญานาค 

ภายในมีพระพทุธรูปศกัดิ์สิทธิ์ ใกล ้ๆ อโุบสถจะมีสระน า้ที่ว่ากนัว่ามีพญานาคสถิตอยู่ บริเวณวดัก็กวา้งขวาง มีลานจอดรถ แมว้ดัจะอยู่
ในบริเวณชมุชน แต่ก็มีความสงบ รม่รื่นดีเลย  

- รบัประทานอาหารเย็น-เขา้ที่พกั จ.อดุรธาน ี
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DAY 4: อุดรธานี – หนองคาย 
 

 

 
 
-  ชมความสวยงามของ ทะเลบัวแดง และเยี่ยมชม ชุมชนบ้านโนนกอก กิจกรรมยอ้มผา้ดอกบวัแดง จากสายธารนาคเชียงรวง บนกี่ทอผา้ที่
บา้นโนนกอก อดุรธานี เพียง 14 กิโลเมตร จากความทนัสมยัของตวัเมืองอดุรธานี พายอ้นเวลากลบัไปสู่ความสขุในอดีต ที่ผูค้นอยู่กบั
ธรรมชาติทอ้งทุ่ง และมีเวลาถกัทองานฝีมือที่ควรค่าแก่การเดินทางไปเสาะหา ที่บา้นโนนกอก ต.หนองนาค า อ.เมือง จ.อดุรธานี 'ดอกบวัแดง' 
จากล าหว้ยนาคเชียงรวงที่ไหลผา่น กลายเป็นน า้ยอ้มเสน้ใยฝา้ยและไหม ไดส้เีงินจากกา้นและสีทองจากดอกน ามาขึน้กี่ ทอมือเป็นลวดลายที่
ไดแ้รงบนัดาลใจจากผา้ขิดบนหมอนโบราณ ซึ่งการสาวไหม วางลาย มดัยอ้ม และถกัทอทีละเสน้ เป็นการแสดงทางวฒันธรรมที่น่าดยูิ่งกว่า
โชวบ์นเวที ผา้แต่ละผืนจะออกมาไม่ซ า้ใคร เป็นที่ระลกึถึงวนัเวลาที่ไดม้าเยี่ยมเยือน พดูคยุกบัช่างทอ ทกุผืนที่เลือกไปจะกลายเป็นผา้นุ่งผา้
ห่มผืนโปรดดว้ยเร่ืองเล่าที่สอดแทรกอยู่ในลวดลาย 

- รบัประทานอาหารชมุชน 
- ออกเดินทางไป จ.หนองคาย 
- สกัการะ หลวงพ่อพระใส ณ วัดโพธิ์ชัย พระพทุธรูปส าคญัคู่บา้นคู่เมือง จงัหวดัหนองคาย เป็นพระพทุธรูปขดัสมาธิราบ ปางมารวิชยั ใน
สมยัลา้นชา้ง หล่อดว้ยทองสสีกุ หนา้ตกักวา้ง 2 คืบ 8 นิว้ เป็นพระพทุธรูปชื่อดงัที่ตอ้งไปไหวข้อพร 

- สกัการะ พระธาตุกลางน ้า วัดสิริมหากัจจายน ์หรือ พระธาตุหนองคาย เดิมชื่อ พระธาตุหล้าหนอง เป็นพระธาตทุี่หกัพงัอยู่กลางล าน า้
โขง เป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตฝุ่าพระบาทเกา้พระองคต์ามต านานอรุงัคธาต ุหรือต านานพระธาตพุนม จากการส ารวจใตน้ า้ของหน่วย
โบราณคดีภาค 7 พบว่าองคพ์ระธาตมีุฐานกวา้งดา้นละ 17.2 เมตร ย่อมมุที่ฐาน และมีความสงูประมาณ 28.5 เมตร หกัออกเป็น 3 ท่อน 
สนันิษฐานว่าน่าจะสรา้งในราวพทุธศตวรรษที่ 20–22 เนื่องจากมีรูปรา่งคลา้ยพระธาตบุงัพวน 

- เดินชมแม่น า้โขง 
- รบัประทานอาหารเย็น แดงแหนมเนอืง -เขา้ที่พกั 

  

https://travel.trueid.net/detail/VBJPvLOaoN1X
https://travel.trueid.net/detail/VBJPvLOaoN1X
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A7%E0%B8%99
http://daengnamnuang.net/
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DAY 5: หนองคาย – บึงกาฬ 

 

 

 
 
 
- เยี่ยมชม ชุมชนบ้านเดื่อ กิจกรรมชมุชน “บา้นเดื่อ” จากหมู่บา้นเกษตรริมโขง สู่หมู่บา้นท่องเที่ยว เรียนรูภ้มิูปัญญาชาวบา้น การสาธิตทอ
ผา้ มีผลิตภณัฑส์มนุไพร มีการปลกูผกั เลีย้งปลา การแปรรูปมะเดื่อสู่ผลิตภณัฑช์มุชน 

- รบัประทานอาหารกลางวนัจากฝีมือกลุ่มแม่บา้นชมุชน 
- ออกเดินทางไป ชุมชนบ้านสะง้อ จ.บึงกาฬ กิจกรรมชมุชน เยี่ยมชมกลุ่มทอผา้ขาวมา้หมกัโคลนนาคี ณ กลุ่มทอผา้พืน้เมืองบา้นสะงอ้ 
ผา้ขาวมา้กบัคนไทยเป็นสิ่งทีผ่กูพนัธุแ์น่นแฟ้นกนัมาตัง้แต่บรรพบรุุษ ซึ่งเอกลกัษณข์องผา้ขาวมา้ในแต่ละพืน้ที่นัน้มีความแตกต่างกัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ผา้ขาวมา้หมกัโคลนนาคี” แห่งบา้นสะงอ้ อ าเภอเมือง จังหวดับงึกาฬ ที่มีความพิเศษตรงที่เสน้ใยผา้ฝา้ยนัน้ยอ้มจากสี
ธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นไมช้งโคป่า, ไมข้อ้เขียว, ไมป้ระดู่ เป็นตน้ โดยน ามาตม้ผสมกนัก่อใหเ้กิดสสีดุคลาสสิคอย่างสเีทาและสีน า้ตาลอ่อน 
นอกจากนีย้งัมีภมิูปัญญาการหมกัผา้ดว้ยโคลนสดจากริมแม่น า้โขง ซึ่งจะท าใหส้ผีา้ติดทนนานยิ่งกวา่เดิม ปัจจบุนัมีการประยกุตน์ าตวัผา้ไป
ตดัเป็นเสือ้ผา้ หมวก ดีไซนส์วยงาม เป็นที่ชื่นชอบของนกัท่องเที่ยวที่ไดไ้ปเยี่ยมชม 

- เดินชมสินคา้พืน้เมือง บรรยากาศยามเย็นริมฝ่ังโขง 
- รบัประทานอาหารเย็นถนนริมโขง  กลบัเขา้ที่พกั 
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DAY 6: บึงกาฬ - กรุงเทพฯ 

 

 

 
 

- หินสามวาฬ หน่ึงในจุดสถานท่ีทอ่งเท่ียวของ ภูสิงห์ จงัหวดับึงกาฬ ตั้งอยูภ่ายในเขตพ้ืนท่ีอนุรักษใ์นเขตป่าสงวน
แห่งชาติป่าดงดิบกะลา ป่าภสิูงห์ และป่าดงสีชมพู อีกทีค่ะ โดยบริเวณน้ีจะเตม็ไปดว้ยกลุ่มกอ้นหินรูปทรงต่างๆ หนา้
ผา และถ ้า กระจายอยูท่ัว่พ้ืนท่ี เกิดเป็นความสวยงามในแบบต่างๆ ท่ีท าใหน้กัทอ่งเท่ียวอยากจะเดินทางมาเห็นดว้ยตา
ตวัเองนัน่เองค่ะโดยท่ีบริเวณของ หินสามวาฬ นั้น จะเป็นหินขนาดใหญ่ติดหนา้ผาสูง แยกตวัเป็น 3 กอ้นใหญ่ๆ เรียง
ต่อกนั มีอายปุระมาณ 75 ลา้นปีเลยทีเดียว ความพิเศษของหินก็คือ เม่ือมองดูจากระยะไกลๆ หินสามกอ้นน้ีจะดู
คลา้ยกบัฝงูครอบครัววาฬ มีทั้งพ่อวาฬ แม่วาฬ และลูกวาฬ นัน่เองค่ะ ซ่ึงก็จะถกูเรียกตามขนาดของหินแต่ละกอ้น   

- วัดโพธาราม เขา้สกัการะ หลวงพ่อพระใหญ่ พระพทุธรูปศกัดิ์สิทธิ์คูบ่า้นคู่เมือง อ.เมือง จ.บงึกาฬ เป็นศนูยร์วมจิตใจของชาว
จงัหวดับงึกาฬ และใน สปป.ลาว หลวงพ่อพระใหญ่ พระพทธรูปปรางมารวิชยั เดิมเป็นพระพทุธรูปทองส าริดที่มีความงดงาม ต่อมา
มีการพอกปนูฉาบไว ้สนันิษฐานว่าเป็นการอ าพรางจากตอนสงคราม ผูค้นสว่นใหญ่ที่มาขอพรก็มกัจะไดส้มหวงัดงัใจ การกราบไหว้
พระในอโุบสถ เขา้ไดเ้ฉพาะผูช้ายเท่านัน้ ส่วนสภุาพสตรีกราบไดแ้ต่เพียงดา้นนอก นอกจากนัน้ยงัมีเรือก าป่ันโบราณภายในวัด 

- วดัโพธาราม สกัการะพระพทุธรปูศกัด์ิสิทธ์ิคูบ่้านคู่เมอืง อ.เมือง จ.บึงกาฬ เป็นวดัท่ีมีพระพุทธรูป
ศกัด์ิสิทธ์ิคูบ่า้นคูเ่มือง ซ่ึงเป็นศนูยร์วมจิตใจของชาวจงัหวดับึงกาฬ และใน สปป.ลาว ภายในวดัมีพระอุโบสถ
ประดิษฐานหลวงพ่อพระใหญป่รางมารวิชยั เดิมเป็นพระพทุธรูปทองส าริดท่ีมีความงดงาม ต่อมามีการพอกปูน
ฉาบไว ้สันนิษฐานว่าเป็นการอ าพรางจากตอนสงคราม ผูค้นส่วนใหญ่ท่ีมาขอพรก็มกัจะไดส้มหวงัดงัใจ การ
กราบไหวพ้ระในอุโบสถ เขา้ไดเ้ฉพาะผูช้ายเท่านั้น ส่วนสุภาพสตรีกราบไดแ้ต่เพียงดา้นนอก นอกจากนั้นยงัมีเรือ
ก าป่ันโบราณภายในวดัใหน้กัท่องเท่ียวไดช้มดว้ย 

- รับประทานอาหารกลางวนั 
- เดินทางกลบั กรุงเทพ 


