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	หมายเลขโทรศัพท์สำาคัญ	 ๑๘

น้ำาตกภูถ้ำาพระ
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จังหวัดบึงกาฬ  เป็นจังหวัดที่มีการร้องขอให้จัดตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๗ 
แตไ่ม่ผา่นกระบวนการพจิารณาในขณะนัน้ และไดมี้การนำาเขา้การพจิารณา 
อีกครั้ง โดยผ่านมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และออกเป็นพระราชบัญญัติในวันที่ ๒๒  
มีนาคม ๒๕๕๔                   

จงัหวดับงึกาฬ อยูห่า่งจากกรงุเทพฯ  ๗๕๑ กโิลเมตร มพีืน้ทีท่ัง้หมด ๔,๓๐๕  
ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง มีน้ำาตก ภูเขา  
มีพื้นที่ติดต่อกับแม่น้ำาโขง และแขวงบริคำาไชย สาธารณรัฐประชาธิปไตย 
ประชาชนลาว  แบง่การปกครองออกเปน็ ๘ อำาเภอ ไดแ้ก ่อำาเภอเมอืงบงึกาฬ  
อำาเภอปากคาด อำาเภอโซ่พิสัย อำาเภอศรีวิไล อำาเภอพรเจริญ อำาเภอเซกา  
อำาเภอบึงโขงหลง และอำาเภอบุ่งคล้า 

อาณาเขต
  ทิศเหนือ ติดต่อกับแม่น้ำาโขง ซึ่งเป็นพรมแดน
    ระหว่างไทย-ลาว
 ทิศใต้  ติดต่อกับจังหวัดสกลนคร
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดนครพนม
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดหนองคาย

การเดินทาง
 รถยนต์	 จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข ๑ ผ่านสระบุรี  
และเข้าทางหลวงหมายเลข ๒ ผ่านนครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี  
หนองคาย บึงกาฬ รวมระยะทาง ๗๕๑ กิโลเมตร
 รถโดยสารประจำาทาง  บรษิทั ขนสง่ จำากดั มรีถโดยสารประจำาทาง 
ท้ังรถโดยสารธรรมดาและรถปรบัอากาศไปจังหวดัหนองคาย และตอ่รถจาก 
หนองคายเข้าบึงกาฬ สอบถามรายละเอียดได้ที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร 
กรุงเทพฯ (จตุจักร) ถนนกำาแพงเพชร ๒ โทร. ๐ ๒๙๓๖ ๒๘๕๒-๖๖ หรือ  
www.transport.co.th
 รถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย มีขบวนรถไฟจากกรุงเทพฯ-
หนองคาย ทุกวันจากนั้นเดินทางโดยรถประจำาทางเข้าจังหวัดบึงกาฬ 
ตดิตอ่สอบถามรายละเอยีดไดท่ี้หนว่ยบรกิารเดนิทาง โทร. ๑๖๙๐, ๐ ๒๒๒๐ 
๔๓๓๔, ๐ ๒๒๒๐ ๔๒๖๑ หรือ www.railway.co.th 
 เครื่องบิน นักท่องเที่ยวที่เดินทางโดยเครื่องบิน จะต้องไปลงที่ 
สนามบินจังหวัดอุดรธานี จากนั้นต่อรถเข้าจังหวัดบึงกาฬ สอบถาม 
รายละเอยีดเกีย่วกบัตารางการบนิไดท้ี ่บรษิทั การบนิไทย จำากดั (มหาชน)  

บึงกาฬ
วัดภูทอก

www.transport.co.th
www.railway.co.th
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โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๑๑๑๑ หนองคาย โทร. ๐ ๔๒๔๑ ๑๕๓๐ หรือ www. 
thaiairways.com

ระยะทางจากอำาเภอเมืองไปยังอำาเภอต่างๆ
 ศรีวิไล     ๒๘ กิโลเมตร
 บุ่งคล้า ๓๙ กิโลเมตร
 พรเจริญ      ๔๕ กิโลเมตร
 ปากคาด      ๔๗ กิโลเมตร  
 โซ่พิสัย      ๕๕ กิโลเมตร
 เซกา       ๘๗ กิโลเมตร
 บึงโขงหลง      ๘๘ กิโลเมตร

สถานที่น่าสนใจ
อำาเภอเมืองบึงกาฬ
วัดอาฮงศิลาวาส (แก่งอาฮง) ต้ังอยู่ริมแม่น้ำาโขง ตำาบลไคสีห่างจาก 
อำาเภอเมืองบึงกาฬ ๒๑ กิโลเมตร บริเวณวัดกว้างขวางและสวยงาม เป็นที่ 
ประดิษฐาน”พระพุทธคุวานันท์ศาสดา” หล่อด้วยทองเหลืองลักษณะคล้าย 
กับพระพุทธชินราช เชื่อกันว่าลำาน้ำาโขงบริเวณหน้าวัดเป็นจุดที่ลึก 
ที่สุดในแม่น้ำาโขง หรือเรียกกันว่า “สะดือแม่น้ำาโขง” ได้เคยมีการวัดโดย 
ใช้เชือกผูกกับก้อนหินหย่อนลงไปได้ถึง ๙๘ วา ในฤดูน้ำาหลากกระแสน้ำา 

จะไหลวนเป็นรูปกรวยขนาดใหญ่ เม่ือรูปกรวยแตกจะมีเสียงคล้าย 
กระแสน้ำาไหลเซาะโขดหินแล้วจะค่อยๆ หายไป เมื่อกระแสน้ำาเชี่ยวมาอีก 
ก็จะก่อตัวขึ้นใหม่เกิดสลับกันตลอดทั้งวัน ส่วนหน้าแล้งในเดือนมีนาคม- 
พฤษภาคม จะมองเห็นแก่งชัดเจน

ตามตำานานเล่าสืบต่อกันว่าบริเวณสะดือแม่น้ำาโขง จะมีถ้ำาใต้โขดหินใหญ่ 
ฝัง่ประเทศลาวเปน็ทีอ่ยูข่องปลาบกึซึง่อยูต่รงขา้มกบัวดัอาฮงศลิาวาส และ 
เป็นที่ชุมนุมของเหล่าพญานาคในวันเทศกาลออกพรรษา เพื่อทำาบุญบั้งไฟ 
เป็นพุทธบูชาร่วมกับมนุษย์ จึงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และทำาให้บริเวณน้ีมี 
บั้งไฟพญานาคขึ้นเป็นจำานวนมาก 

วัดโพธิ์ธาราม	(วัดหลวงพ่อพระใหญ่) ตั้งอยู่ที่บ้านท่าไคร้ หมู่ ๕ ตำาบล 
บึงกาฬ  ห่างจากตวัอำาเภอเมืองบึงกาฬ  ๕  กโิลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข  
๒๑๒ (บึงกาฬ-นครพนม) เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระใหญ่ พระพุทธรูป 
ปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง ๒ เมตร ประดิษฐานบนแท่น ๔ เหลี่ยม  
ซึ่งได้บูรณะขึ้นใหม่ในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ชาวบึงกาฬได้จัดให้มีการสมโภช 
หลวงพ่อพระใหญ่ปีละ ๒ ครั้ง คือ วันเพ็ญ เดือน ๓ และช่วงเทศกาล 
สงกรานต์

ศาลเจา้แมส่องนาง	 ตัง้อยูห่นา้โรงพยาบาลบงึกาฬ ในตลาดอำาเภอบงึกาฬ 
โดยปกติประชาชนท่ีอาศัยอยู่ริมแม่น้ำาโขงจะเสียชีวิตในลำาน้ำาโขงปีละ 

แก่งอาฮง

วัดอาฮงศิลาวาส

http://www.
thaiairways.com
http://www.
thaiairways.com
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วัดสว่างอารมณ์

หลายคน ซึง่เช่ือกนัวา่เปน็การกระทำาของเทพเจา้ทางน้ำา ชาวบา้นจงึจดัใหม้ ี
พิธีบวงสรวงเจ้าแม่สองนางเพื่อเป็นศิริมงคลและให้คุ้มครองผู้ที่ประกอบ 
อาชีพทางน้ำาให้พ้นจากภัยอันตราย

หนองกุดทิง  ห่างจากตัวอำาเภอเมืองบึงกาฬ ๕ กิโลเมตร เป็นหนองน้ำา 
ขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ ๒๒,๐๐๐ ไร่ ลึก ๕-๑๐ เมตร มีความ 
หลากหลายทางชวีภาพ ประกอบดว้ยสตัวน์้ำากวา่ ๒๕๐ สายพนัธ์ ุปลาทีเ่ปน็ 
เอกลกัษณไ์มม่ทีีใ่ดในโลก ๒๐ สายพันธุ ์พชืน้ำากวา่ ๒๐๐ ชนดิ นกพันธ์ตุา่งๆ  
กว่า  ๔๐  ชนดิ  และเปน็ทีป่ระกอบอาชพีของประชาชนในพ้ืนทีก่วา่ ๒,๐๐๐   
ครัวเรือน ด้วยความอุดมสมบูรณ์ดังกล่าวจึงได้ขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำา  
(พื้นที่แรมซาร์) สำาคัญของโลกแห่งที่สองของจังหวัดหนองคาย  และแห่งที่  
๑๑ ของประเทศไทย

ตลาดลาว	 เป็นตลาดนัดของอำาเภอเมืองบึงกาฬ มีเฉพาะวันอังคารและ 
วันศุกร์ ที่เรียกว่าตลาดลาวเนื่องจากมีแม่ค้าจากฝั่งลาวนำาของมาขายเป็น 
จำานวนมากทั้งพืชผัก อาหารแห้ง และอาหารสด

อำาเภอปากคาด
วัดสว่างอารมณ	์(วดัถ้ำาศรธีน) ตัง้อยูบ่รเิวณลานหนิเนนิเขา รม่รืน่ดว้ยตน้ไม ้
และลำาธารเล็กๆ ไหลผ่าน บริเวณใต้โขดหินใหญ่ ภายในวัดประดิษฐาน 

พระนอน สว่นบนโขดหนิมอีโุบสถทรงระฆงัคว่ำา หากขึน้ไปถงึดา้นบนสามารถ 
มองเห็นทิวทัศน์ได้ไกลจนถึงฝั่งลาว

การเดินทาง	จากตัวเมืองใช้ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ ถึงอำาเภอปากคาด 
มีทางแยกขวาเข้าวัดไปประมาณ ๕๐๐ เมตร

อำาเภอศรีวิไล
ภูทอก	ภาษาอีสานแปลว่า ภูเขาที่โดดเดี่ยว อยู่ในเขตบ้านคำาแคน ตำาบล 
นาสะแบง เป็นภูเขาหินทรายมองเห็นได้แต่ไกล ประกอบด้วย ภูทอกใหญ่  
และภูทอกน้อย แต่ก่อนบริเวณนี้เคยเป็นป่าทึบ มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่มากมาย  
พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ ได้เข้ามาจัดตั้งเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม  
เนื่องจากเป็นสถานที่เงียบสงบมาก

ภูทอกน้อยเป็นที่ตั้งของวัดเจติยาคีรีวิหาร (วัดภูทอก) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 
การเดินเท้าขึ้นสู่ยอดภูทอก โดยต้องเดินไปตามสะพานไม้เวียนรอบเขา 
สูงชันจนถึงยอด สะพานไม้สร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของพระ เณร  
และชาวบ้าน เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ใช้เวลานานถึง ๕ ปี บันไดที่ 
ขึ้นสู่ยอดภูทอกนี้เปรียบเสมือนเส้นทางธรรมที่น้อมนำาสัตบุรุษให้พ้นโลก 
แห่งโลกียะสู่โลกแห่งโลกุตระหรือโลกแห่งการหลุดพ้นด้วยความเพียร 
พยายามและมุ่งมั่น ภูทอกยังคงเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและปฏิบัติ 
ศาสนกิจของชุมชน บันไดขึ้นภูทอกแบ่งออกเป็น ๗ ชั้น ดังนี้

พระนอน	วัดสว่างอารมณ์
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วัดภูทอก

ชั้นที่	๑-๒ เป็นบันไดสู่ชั้นที่ ๓ ซึ่งเริ่มเป็นสะพานเวียนรอบเขา สภาพเป็น 
ปา่เขาครึม้ มโีขดหนิ ลานหนิ สดุทางชัน้ที ่๓ มทีางแยกสองทาง ทางซา้ยมอื 
เป็นทางลัดไปสู่ชั้นที่ ๕ ได้เลย แต่เป็นทางชันมาก ต้องผ่านอุโมงค์มืด  
ทางขวามือเป็นทางขึ้นสู่ชั้นที่ ๔

ชั้นที่	 ๔	 เป็นสะพานลอยเวียนรอบเขา มองไปเบื้องล่างจะเห็นเนินเขา 
เตี้ยๆ สลับกัน เรียกว่า “ดงชมพู” ทิศตะวันออกจดกับภูลังกา เขตอำาเภอ 
เซกา ซึง่มสีภาพเปน็ปา่ บนชัน้ที ่๔ นี ้จะเปน็ทีพั่กของแมช่ ีรอบชัน้มรีะยะทาง 
ประมาณ ๔๐๐ เมตร มีที่พักระหว่างทางเป็นระยะๆ 

ชั้นที่	๕ มีศาลาและกุฏิที่อาศัยของพระ ตามช่องทางเดินจะมีถ้ำาอยู่หลาย 
ถ้ำา ตลอดเส้นทางสู่ชั้นที่ ๖ มีที่พักเป็นลานกว้างหลายแห่ง มีหน้าผาชื่อ 
ตา่งๆ กนั เชน่ ผาเทพนมิติร ผาหวัชา้ง ผาเทพสถติ เปน็ตน้ ถา้มาทางดา้น 
เหนือจะเห็นสะพานหินธรรมชาติทอดสู่พระวิหาร อันเป็นที่บรรจุพระบรม 
สารรีกิธาตไุวด้ว้ย มองออกไปจะเหน็แนวของภทูอกใหญอ่ยา่งชดัเจน ผูค้น 
ส่วนใหญ่มักหยุดการเดินทางเพียงแค่นี้ เพราะจากชั้นที่ ๖ สู่ชั้นที่ ๗  
เปน็สะพานไมย้าว ๔๐๐ เมตร เวยีนรอบเขาซึง่เปน็หนา้ผาสงูชนั สดุทางทีช่ัน้  
๗ เป็นป่าไม้ร่มครึ้ม

การเดนิทาง จากอำาเภอเมอืงบงึกาฬ เลีย้วขวาเขา้ทางหลวงหมายเลข ๒๒๒ 
ถงึอำาเภอศรวีไิล มทีางแยกซา้ยอกี ๓๐ กโิลเมตร ผา่นบา้นอูค่ำา บา้นนาสงิห ์
บ้านสันทรายงาม บ้านแสงเจริญ สู่บ้านนาคำาแคน ถึงภูทอก

ภูทอก

ภทูอก ปดิไมใ่หน้กัทอ่งเทีย่วขึน้ในวนัที ่๑๐-๑๖  เมษายน ของทกุป ีสอบถาม 

ข้อมูล โทร. ๐๘ ๗๔๙๓ ๐๓๕๕

อำาเภอบุ่งคล้า
เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูวัว ตั้งอยู่บ้านดอนจิก เลยอำาเภอบุ่งคล้า ๓  
กิโลเมตร และเลี้ยวขวาไปอีกประมาณ ๖ กิโลเมตร เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า 
มีเนื้อที่ ๑๘๖ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑๑๖,๕๖๒ ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 
ในเขตอำาเภอเมอืงบงึกาฬ อำาเภอบุง่คลา้ อำาเภอเซกา และอำาเภอบงึโขงหลง  
เกอืบตดิพรมแดนประเทศลาว มคีวามสงูจากระดบัน้ำาทะเลเฉลีย่ ๑๕๐-๓๐๐  
เมตร สภาพปา่สว่นใหญเ่ปน็ปา่เตง็รงั ปา่ดบิแลง้ และปา่ดบิชืน้ บางสว่นเปน็ 
สันเขาหินทราย ลานหินและทุ่งหญ้า สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. ๐๘  
๔๔๒๘ ๕๓๘๙

สถ�นที่ท่องเที่ยวที่น่�สนใจได้แก่
 น้ำ�ตกถ้ำ�ฝุน่	อยูใ่นบรเิวณบา้นภสูวาท ตำาบลหนองเดิน่ ตามทางหลวง 
หมายเลข ๒๑๒ ก่อนถึงอำาเภอบุ่งคล้า ๗ กิโลเมตร มีทางแยกขวาไปน้ำาตก  
๔ กิโลเมตร รอบๆ เป็นป่าโปร่งที่มีทิวทัศน์สวยงาม ทางเดินไปน้ำาตกผ่าน 
ลานหินทรายกว้างขวาง น้ำาตกไหลมาจากหน้าผาหินทรายที่มีลักษณะเป็น
ร่องแคบ มองเห็นสายน้ำาตกเป็นทางยาว มีน้ำาเฉพาะในฤดูฝน 
 น้ำ�ตกเจ็ดสี	 	 ตั้งอยู่บ้านดอนเสียด ตำาบลบ้านต้อง อำาเภอเซกา 
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น้ำาตกเจ็ดสีเป็นน้ำาตกที่สวยงามมาก โดยเฉพาะในฤดูฝน น้ำาตกเกิดจาก 
ธารน้ำาของห้วยกะอามไหลมาตามหน้าผาหินทรายสูงและแผ่กว้างเป็น 
ทางยาว ละอองน้ำาเมื่อกระทบกับแสงแดดทำาให้เกิดเป็นสีรุ้ง จึงเรียกว่า  
น้ำาตกเจ็ดสี 

การเดินทาง ใช้ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ ก่อนถึงบุ่งคล้า ๑๒ กิโลเมตร 
มีทางแยกขวาที่บ้านชัยพร ผ่านบ้านภู เงิน บ้านดอนเสียดไปถึง 
น้ำาตกเป็นระยะทาง ๒๘ กิโลเมตร หรือหากเดินทางจากภูทอกใช้เส้นทาง 
ที่ผ่านบ้านนาต้อง บ้านดอนเสียด รวมระยะทางจากภูทอก ๑๔ กิโลเมตร 

น้ำาตกภถู้ำาพระ ตัง้อยูบ่รเิวณบา้นถ้ำาพระ ตำาบลโสกกา่ม อำาเภอเซกา อยูห่า่ง 
จากอำาเภอเซกา ๓๔ กิโลเมตร มีน้ำาเฉพาะในฤดูฝนเท่านั้น บริเวณน้ำาตก 
เงียบสงบและร่มรื่น เป็นที่ตั้งของสำานักสงฆ์ เมื่อเดินขึ้นมาบนลานหิน 
ด้านหลัง จะพบหุบเขาแอ่งกระทะขนาดกว้างประมาณ ๒๐๐ ตารางเมตร  
น้ำาตกจะไหลผ่านหน้าผากว้างราว ๑๐๐ เมตร สูงประมาณ ๕๐ เมตร  
และไหลรวมกันยังแอ่งเบื้องล่าง สามารถลงเล่นน้ำาได้

การเดนิทาง  จากอำาเภอบุง่คลา้ไปตามทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ ระยะทาง 
๒๔ กิโลเมตร ถึงบ้านท่าดอกคำา มีทางดินแยกขวาไปจนถึงห้วยบางบาตร 
และต่อเรือชาวบ้านไปยังน้ำาตก  

น้ำาตกชะแนน ตั้งอยู่บ้านภูเงิน อำาเภอเซกา เดิมช่ือน้ำาตกตาดสะแนน  
ตาดแปลว่า “ที่ซึ่งมีน้ำาไหล” สะแนนมีความหมายว่า “สูงสุดยอด” หรือ  
“เยี่ยมยอด” น้ำาตกชะแนนเกิดจากลำาห้วยสะแนนไหลลดหลั่น ๒ ชั้น  
มีขนาดกว้างประมาณ ๑๐๐ เมตร ระหว่างชั้นที่ ๑ กับชั้นที่ ๒ ห่างกัน ๓๐๐  
เมตร เปน็น้ำาตกขนาดใหญท่ีม่คีวามสวยงาม มนี้ำาเฉพาะฤดฝูน ระหวา่งทาง 
จะผ่านขัวหิน (สะพานหิน) ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น้ำาลอดหายไป 
ใต้สะพานหินที่มีความยาวประมาณ ๑๐๐ เมตร การเดินไปชั้นที่สองของ 
น้ำาตกชะแนน จะผ่านแนวลำาธารที่เต็มไปด้วยโขดหิน เดินตามลำาธาร 
ไปทางชายฝั่งด้านซ้ายมือ จนถึงทางออกที่ลานกว้างริมแอ่งน้ำาใหญ่ เหนือ 
แอ่งน้ำาขึ้นไปเป็นน้ำาตกเตี้ย ๆ ไหลลงสู่แอ่ง เรียกกันว่า น้ำาตกบึงจระเข้

การเดินทาง ใช้เส้นทางเดียวกับน้ำาตกเจ็ดสี โดยใช้เส้นทางบ้านชัยพร- 
บ้านภูเงิน ระยะทาง ๑๓ กิโลเมตร จะพบทางแยกไปน้ำาตกชะแนนอีก ๕  
กิโลเมตร ทางช่วงสุดท้ายเป็นทางดินแคบขรุขระและไม่สะดวก ต้องใช้ 
มอเตอร์ไซค์เท่านั้น

อำาเภอบึงโขงหลง
บงึโขงหลง	 เปน็แหลง่ทอ่งเทีย่วทางธรรมชาตนิเิวศ และแหลง่น้ำาจดืขนาดใหญ ่ 
มีเนื้อที่ ๘,๐๖๔ไร่ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมี 
พระราชดำาริให้กรมชลประทานพิจารณาโครงการเก็บกักน้ำาเพื่อการเกษตร 
ในฤดูแล้ง ดำาเนินการแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ และได้ประกาศเป็นเขต 
ห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ บึงโขงหลงได้ขึ้นทะเบียนเป็น 
พื้นที่ชุ่มน้ำาระดับนานาชาติอันดับที่ ๑,๐๙๘ ของโลก (Wetland of  
International Importance) ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ มีพื้นที่กว่า ๒๒  
ตารางกิโลเมตร ยาว ๑๓ กิโลเมตร กว้าง ๒ กิโลเมตร เป็นแหล่งอาศัย 
ของสัตว์น้ำา และพืชน้ำานานาชนิด พบนกน้ำากว่า ๑๐๐ ชนิด รวมทั้งปลาบู่ 
แคระที่หาดูได้ยาก

การเดินทาง  จากตัวเมืองบึงกาฬใช้ทางหลวงหมายเลข ๒๒๒ 
เลี้ยวเข้าทางหลวงหมายเลข ๒๐๓๖ ผ่านอำาเภอเซกา บึงโขงหลงจะอยู่ทาง 
ด้านซ้ายมือ
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สิ่งอำานวยความสะดวกในจังหวัดบึงกาฬ
(ราคาห้องพักในเอกสารนี้เปลี่ยนแปลงได้	 โปรดสอบถามจากโรงแรม	

ก่อนเข้าพัก)

สถานที่พัก 
อำาเภอเมืองบึงกาฬ
ทรายเงิน	รีสอร์ท ๑๔๙ ถนนบึงกาฬ-พังโคน ๑ กิโลเมตรจากตลาดบึงกาฬ  

โทร. ๐ ๔๒๔๙ ๑๘๓๓-๔ โทรสาร ๐ ๔๒๔๙ ๑๐๕๕ จำานวน ๓๓ ห้อง  

ราคา ๒๕๐-๔๐๐ บาท

บ้านทอแสง	๔๘๘ หมู่ ๗ ตำาบลวิศิษฐ์ โทร. ๐ ๔๒๔๙ ๑๙๑๒ จำานวน ๑๕ 

ห้อง ราคา ๓๕๐-๔๐๐ บาท

แม่น้ำา	๑๐๗ หมู่ ๑ ถนนชาญสินธ์ุ ตำาบลวิศิษฐ์ โทร. ๐ ๔๒๔๙ ๑๐๕๑-๒,  

๐ ๔๒๔๙ ๑๒๑๖ โทรสาร ๐ ๔๒๔๙ ๑๒๑๖  www.maenammhotel.com  

จำานวน ๒๒ ห้อง ราคา ๓๕๐-๔๕๐ บาท

เรือนทองรีสอร์ท ๑๔๘ หมู่ ๙ ตำาบลวิศิษฐ์ โทร. ๐ ๔๒๔๙ ๒๑๘๖, ๐๘ 

๕๐๐๐ ๖๗๕๕ จำานวน ๑๘ ห้อง ราคา ๒๐๐-๔๐๐ บาท

เวียงฟ้า	๔๙๑ หมู่ ๑ ตำาบลวิศิษฐ์ จำานวน ๔๒ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๐๐ 

บาท

สมานมิตร	๓๔๓ ถนนปราสาทชัย โทร. ๐ ๔๒๔๙ ๑๖๗๘ จำานวน ๒๐ ห้อง  

ราคา ๑๘๐-๒๕๐ บาท

สำาราญ	อพาร์ทเมนท์	 ๒๒๒/๑ ถนนมีชัย โทร. ๐ ๔๒๔๙ ๑๗๘๘ จำานวน 

๓๓ ห้อง ราคา ๓๕๐ บาท

อาฮงแม่โขงวิว	หมู่ ๓ ตำาบลไคสี โทร. ๐ ๔๒๙๐ ๑๑๑๒ จำานวน ๑๖ ห้อง  

ราคา ๔๐๐-๖๕๐ บาท

อำาเภอโพนพิสัย
บ้านกีรวรรณ ๒๑๕ หมู่ ๒ วัดหลวงซอย ๘ โทร. ๐ ๔๒๔๗ ๑๗๗๐, ๐๘ 

๑๖๙๒ ๔๗๕๔ จำานวน ๑๑ ห้อง ราคา ๒๐๐-๕๐๐ บาท

บ้านวาสรีสอร์ท	๒๐๐ หมู่ ๒ วัดหลวงซอย  ๘  โทร. ๐๘ ๙๕๗๐ ๗๗๘๒, 

๐๘ ๗๒๑๓ ๒๐๓๘ จำานวน ๕ หลัง  ราคา  ๖๐๐-๘๐๐ บาท

บา้นนา	รสีอรท์ กม.๓๘ ตดิกบัโรงเรยีนอนบุาลบณัฑตินอ้ย โทร. ๐๘ ๑๙๗๕ 

๐๘๒๗, ๐๘ ๑๘๗๓ ๐๕๘๔ จำานวน ๑๐ ห้อง  ราคา  ๕๐๐  บาท

มิ้นท์อพาร์ทเม้นท์ ๖๔ หมู่ ๑๕ ถนนหนองคาย-โพนพิสัย โทร. ๐๘ ๑๙๕๔ 

๐๙๔๘ จำานวน ๒๓ ห้อง ราคา  ๓๕๐ บาท

แม่น้ำาโขง

www.maenammhotel.com
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รุ่งอรุณ	รีสอร์ท	 ถนนโพนพิสัย-รัตนวาปี โทร. ๐๘ ๔๙๕๕ ๓๒๔๐ จำานวน  

๑๐ ห้อง ราคา ๒๐๐-๔๐๐ บาท

โรงแรม	บุญทวี	๑๖๕ หมู่ ๑๖ ถนนพิสัยสรเดช บ้านจอมนาง โทร. ๐ ๔๒๔๐  

๕๓๙๙, ๐ ๔๒๔๗ ๑๑๙๘ จำานวน ๑๗ ห้อง ราคา ๒๕๐-๔๐๐ บาท

เรือนละมัย	เกสเฮ้าส์		โทร. ๐ ๔๒๔๗ ๑๗๒๖, ๐๘ ๐๗๔๖ ๘๙๒๓

ห้องพักชลดา ๑๗๕ หมู่ ๓ ถนนหนองคาย-บึงกาฬ ตำาบลจุมพล โทร. ๐๘ 

๕๔๖๐ ๙๔๐๐ จำานวน  ๘ หลัง  ราคา  ๔๐๐  บาท

เอ็นวี	 รีสอร์ท ๑๗๙ ถนนหนองคาย-โพนพิสัย โทร. ๐๘ ๑๙๐๖ ๑๓๕๒  

จำานวน ๑๔ ห้อง ราคา ๒๐๐-๔๐๐ บาท

5	ออร์	รีสอร์ท  ๒๒๙ หมู่ ๓  โทร. ๐๘ ๓๕๐๐ ๑๑๙๓ จำานวน ๕ หลัง 

ราคา ๔๐๐ บาท

อำาเภอเซกา
ทิพาวรรณ	รีสอร์ท ๑๑๔ หมู่ ๕ บ้านหนองยาง ตำาบลซาง โทร. ๐๘ ๙๘๔๓ 

๕๓๐๓ จำานวน ๑๕ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๕๐ บาท

บ้านพักสุพรรณี	๑ หมู่ ๒๐ บ้านเทพมงคล ตำาบลเซกา โทร. ๐๘ ๑๐๕๕ 

๘๙๓๒ จำานวน ๑๒ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๐๐ บาท

บ้านสวน	๑๘๗ หมู่ ๑๐ บ้านโนนสง่า ตำาบลซาง โทร. ๐ ๔๒๙๐ ๙๐๘๓ 

จำานวน ๑๐ ห้อง ราคา ๓๕๐ บาท

หมูสุกี้	รีสอร์ท โทร. ๐ ๔๒๙๐ ๙๒๓๔, ๐๘ ๔๙๘๐ ๙๖๒๗

ริมน้ำา	รีสอร์ท	ถนนเซกา-บึงโขงหลง โทร. ๐ ๔๒๔๘ ๙๔๒๗, ๐๘ ๙๙๖๔ 

๗๑๓๔ จำานวน ๑๖ ห้อง ราคา ๒๕๐-๓๕๐ บาท

อำาเภอศรีวิไล
ทุ่งเศรษฐี	 รีสอร์ท	๑๖๑ หมู่ ๓ ตำาบลศรีวิไล โทร. ๐๘ ๓๑๔๙ ๒๕๔๔  

จำานวน ๑๐ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๐๐ บาท 

ศรีวิไล	ควอทซ์	รีสอร์ท	แอนด์	สปา	๑๑๙ หมู่ ๑๑ บ้านศรีวิไลรุ่งเรือง  โทร.  

๐๘ ๓๓๖๕ ๙๑๑๙ จำานวน ๑๐ ห้อง ราคา ๕๐๐-๑,๐๐๐ บาท

อำาเภอบึงโขงหลง
รีสอร์ทกลางดง โทร. ๐๘ ๑๗๓๙ ๕๗๐๒ จำานวน ๑๒ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๐๐ 

บาท

อำาเภอปากคาด
โขงค้ำาคูน ๖๒ หมู่ ๖ ถนนริมโขง โทร. ๐ ๔๒๔๐ ๔๐๘๐, ๐๘ ๙๗๑๒ ๘๕๙๘ 

โทรสาร ๐ ๔๒๔๘ ๑๐๗๙ จำานวน ๙ ห้อง ราคา ๒๒๐-๓๕๐ บาท

เรือนแก้ว ๙๖ หมู่ ๖ ท่านาคูน ตำาบลปากคาด โทร. ๐ ๔๒๔๐ ๔๒๙๔   

จำานวน ๑๔ ห้อง ราคา ๒๕๐-๔๐๐ บาท

อำาเภอบุ่งคล้า
ริมโขง	รีสอร์ท	ม.๑  ตำาบลบุ่งคล้า โทร. ๐๘ ๕๐๐๖ ๐๗๐๘ จำานวน ๕ ห้อง 

ราคา ๒๐๐-๘๐๐ บาท

ร้านอาหาร
อำาเภอเมืองบึงกาฬ 

ครัวใบหยก ถนนริมโขง โทร. ๐๘ ๘๐๖๒ ๑๕๕๐ (เปิด ๑๐.๐๐-๒๓.๐๐ น.)

ครวัผูว้า่	๒๐๐๐ ๒๖๔ ถนนปราสาทชยั ตำาบลบงึกาฬ โทร. ๐ ๔๒๔๐ ๓๓๔๓, 

๐๘ ๙๐๕๐ ๑๑๙๙ (เปิด ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น.)

จุรีพร ๓๗๒ หมู่ ๑ ถนนชาญศิลป์ ตำาบลบึงกาฬ โทร. ๐ ๔๒๔๙ ๑๓๖๒ 

(เปิด ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น.)

จอย	 เรสเตอรองต์	ริมแม่น้ำาโขง อยู่ในแม่โขงเกสต์เฮ้าส์ โทร. ๐ ๔๒๔๙ 

๑๓๔๑ (เปิด ๐๙.๐๐-๒๒.๐๐ น.

ช้อนเงิน	 ช้อนทอง ถนนริมโขง โทร. ๐๘ ๓๔๕๑ ๒๙๑๘ (เปิด ๑๐.๐๐- 

๒๒.๐๐ น. อาหารแนะนำา ลาบทอด, ยำาปลาแม่น้ำาโขง)

ไพลิน	เนื้อย่างเกาหลี	๔๓๙ หมู่ ๗ ตำาบลวิศิษฐ์ โทร. ๐๘ ๑๒๖๑ ๕๓๑๔ 

(เปิด ๐๘.๐๐-๒๔.๐๐ น.)

มุกดา	เบเกอรี่	๖๕ หมู่ ๑ โทร. ๐ ๔๒๔๙ ๑๓๓๙, ๐๘ ๑๙๕๔ ๔๐๐๒ (เปิด 

๐๘.๐๐-๒๑.๐๐ น. อาหารแนะนำา กาแฟสด, ขนมเค้ก)

แม่น้ำา ๑๑๘ ตำาบลวิศิษฐ์ โทร. ๐ ๔๒๔๙ ๑๐๓๗ (อาหารแนะนำา ต้มยำา 

ปลาน้ำาโขง)

รา้นบวับาล	ถนนเจา้แมส่องนาง (หนา้สถานตีำารวจ) โทร. ๐๘ ๑๐๑๖ ๒๗๑๗ 

(เปิด ๐๗.๐๐-๒๐.๐๐ อาหารแนะนำา ก๋วยเตี๋ยว,ข้าวขาหมู)

ร้านผัดไทย ๔๘๑ หมู่ ๗ ตำาบลวิศิษฐ์ โทร. ๐๘ ๗๐๗๘ ๗๒๘๑ (เปิด 

๐๗.๐๐-๑๘.๐๐ น.)

ร้านอาหารคลองสำาราญ	 ๑๘๗ หมู่ ๑๐ ตำาบลบึงกาฬ โทร. ๐๘ ๔๖๐๑ 

๙๖๙๙, ๐๘ ๓๒๘๑ ๑๗๙๓, ๐๘ ๕๖๙๖ ๗๔๕๔)

ลมโชยปลาเผา	 ถนนริมโขง โทร. ๐๘ ๓๑๕๑ ๕๔๐๓ (เปิด ๐๘.๐๐- 

๑๘.๐๐ น.)
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ส้มตำาเจ๊ยา หมู่ ๑ ถนนรักสงบ ตำาบลวิศิษฐ์ โทร. ๐๘ ๔๐๒๙ ๑๒๙๙ (เปิด 

๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น.)

อำาเภอโพนพิสัย
ต้อมปลาเผา ๒๐๐ ซอย ๑๐ ถนนริมโขง ตำาบลจุมพล โทร. ๐ ๔๒๔๗ 

๑๖๑๗, ๐๘ ๙๘๖๓ ๐๕๓๙ (อาหารแนะนำา ปลาเผาพันเมี่ยง)

แม่ซอส	ถนนริมโขง ตำาบลจุมพล โทร. ๐ ๔๒๔๗ ๑๓๒๖, ๐๘ ๙๒๗๙ ๑๐๐๙ 

(อาหารแนะนำา ปลาเผาพันเมี่ยง)

หมายเลขโทรศัพท์สำาคัญ
 สำานักงานจังหวัด โทร. ๐ ๔๒๔๙ ๑๗๙๗-๘ 

 ตำารวจท่องเที่ยว โทร. ๑๑๕๕

 ตำารวจทางหลวง โทร. ๑๑๙๓ 

 สถานีตำารวจภูธร โทร. ๐ ๔๒๔๙ ๑๒๕๖

     ๐ ๔๒๔๙ ๑๒๕๔

     ๐ ๔๒๔๙ ๑๒๕๘

 โรงพยาบาลบึงกาฬ โทร. ๐ ๔๒๔๙ ๑๑๖๒-๓

ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว	ททท.
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	
สำานักงานใหญ่
๑๖๐๐ ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
โทร. ๐ ๒๒๕๐ ๕๕๐๐ (๑๒๐ หมายเลข)
โทรสาร ๐ ๒๒๕๐ ๕๕๑๑
E-mail : info@tat.or.th
Website : www.tourismthailand.org

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๔ ถนนราชดำาเนินนอก เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐
เปิดบริการทุกวัน ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ททท.	สำานักงานอุดรธานี
๑๖/๕ ถนนมุขมนตรี ตำาบลหมากแข้ง อำาเภอเมืองฯ จังหวัดอุดรธานี
โทรศัพท์ ๐ ๔๒๓๒ ๕๔๐๖-๗
โทรสาร ๐ ๔๒๓๒ ๕๔๐๘
พื้นที่ความรับผิดชอบ: อุดรธ�นี,	หนองค�ย,	บึงก�ฬ
E-mail:  tatudon@tat.or.th
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