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ใบอนุญาตเลขที่ 11/04307
วันที่ 1
สนามบินดอนเมือง-สนามบินอุดรธานี -บึงโขงหลง-ศาลปู่ อือลือนาคราช-ถา้ นาคา-อุดรธานี
05.30 น.
เช็คอิน ณ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์แอร์เอเชีย
06.40 น.
ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมือง เทีย่ วบิน FD3362
07.55 น.
เดินทางถึง สนามบินอุดรธานี หลังจากรับกระเป๋ าเดินทางเรียบร้อยแล้ว
จากนัน้ นาท่านเดินทางโดยรถตูว้ ไี อพี
นาท่านเดินทางสู่ จังหวัดบึงกาฬ (ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 3 ชัวโมง)
่
นาท่านเดินทางสู่ บึงโขงหลง ทะเลสาบขนาดใหญ่ทเ่ี ป็ นพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ พันธุน์ ก โดยเฉพาะนกน้าทีย่ า้ ยถิน่ เข้ามาในช่วง
ฤดูหนาว ทัง้ ห่านป่ า นกเป็ ดน้า นกยาง นกกระเต็น มีจุดดูนกอยู่ดอนสวรรค์ เป็ นแหล่งพักผ่อนและชมวิวทิวทัศน์ มองเห็นภูลงั กาเป็ นฉาก
หลัง และสักการะ ศาลปู่ อือลือนาคราช พญานาคผูถ้ ูกสาบแห่งบึงโขงหลง
นาท่านเดินทางไปยัง ถา้ นาคา
ตัง้ อยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูลงั กา
อาเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ รูปทรง
ของหินขนาดใหญ่ ที่มีรูปร่างคล้ายกับ งู
ยักษ์ หรือ พญานาค โดยเส้นทางการเดิน
เท้า จะพบกับหินทีม่ รี ูปร่างคล้ายกับลาตัว
ของพญานาค มีส่วนคล้ายกับเกล็ดของงู
ขนาดใหญ่ และ
ปกคลุมไปด้วยมอสสีเขียวดูสวยงามแปลกตาและน่ าพิศวง นอกจากนี้ ยังมีหนิ ทีม่ ลี กั ษณะเหมือนเป็ นส่วนหัวของงูยกั ษ์ในบริเวณทีไ่ ม่ไกล
กันมากจากตัวถ้า เป็ นการท่องเทีย่ วดูธรรมชาติทท่ี ส่ี ร้างสรรค์ความแปลกตา สวยงาม และลึกลับ น่าค้นหาเป็ นทีส่ ุด
เส้นทางสาหรับการเดิ น ระยะทางประมาณ 2 กิ โลเมตร โดยทางเดิ นเป็ นทางเดิ นดิ นสลับกับบันได และมีบางช่วงจะต้องดึงเชือก
เส้นทางเดิ นป่ าชัดเจนมีป้ายบอกทางและมีเจ้าหน้ าที่ประจาจุดต่างๆเพื่อแนะนาและรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
ข้อแนะนาสาหรับการเข้าถา้ นาคา
- ควรแต่งการให้พร้อมสาหรับเดินป่ า
- ควรเตรียมน้าดืม่ อย่างน้อย 2 ขวด / เกลือแร่ / กระเป๋ าสะพายหลัง หรือกระเป๋ าทีไ่ ม่ตอ้ งใช้มอื หิว้ / ยาดม / ยาหม่อง และผลิตภัณฑ์
ป้ องกันยุง / ถุงมือ (ทีม่ คี วามหนา) / เสือ้ กันฝนขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศ
- ในกรณีสาหรับเด็ก แนะนาอายุแนะนา 7 ขวบขึน้ ไป *เด็กเล็กไม่ควรขึน้
- ในกรณีสาหรับผูส้ งู อายุ หากร่างกายไม่แข็งแรง มีโรคประจาตัว โดยเฉพาะความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจ หรือโรคไขข้อ ไม่
แนะนา
** ห้ามนา กระดาษทิ ชชู หลอดดูดน้า ถุงพลาสติ ก กล่องโฟม
ดอกไม้ธปู เทียนเครื่องเซ่นไหว้ขึ้นเขาโดยเด็ดขาด **
** เตรียมเงิ นค่าเข้าอุทยาน 30 บาทและ 100 บาทเพือ่ ลงทะเบียนมัดจาขยะที่ดา่ นทางขึ้น **
ที่พกั สุโรชา รีสอร์ท (บึงกาฬ) หรือเทียบเท่า
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เช้า

วันที่ 2
อุดรธานี -เกาะคาชะโนด-สนามบินอุดรธานี
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม (รวมในแพ็กเกจ)
จากนัน้ นาท่านเดินทางไปยัง เกาะคาชะโนด เชื่อกันว่าเป็ นสถานที่
ศัก ดิส์ ิท ธิแ์ ละดิน แดนลี้ลับ จุ ด เชื่อ มต่ อ ระหว่ า งเมือ งบาดาลและโลกมนุ ษ ย์
สถานที่แห่งนี้ปรากฏในตานานพืน้ บ้านที่เชื่อกันว่าเป็ นที่สงิ สถิตของพญานาค
ราชปู่ศรีสุทโธ และองค์แม่ศรีปทุมมานาคราชเทวี และสิง่ ลี้ลบั ต่างๆ เป็ นที่ยดึ
เหนี่ยวจิตใจรวมศรัทธาของคนในจังหวัดอุดรธานีและอีสานตอนบน คาชะโนดมี
ลักษณะเป็ นเกาะลอยน้ า เมื่อเข้ามาถึงภายในพืน้ ทีข่ องคาชะโนด จะรูส้ กึ ได้ถงึ
ความร่มรื่น ร่มเย็น เพราะปกคลุมไปด้วยต้นชะโนดทัวบริ
่ เวณ ให้ท่านได้กราบ
ไหว้ศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธขอโชค ขอพร ขอลาภ ตามอัธยาศัย

**คาแนะนาการสักการะบูชา**
บริเวณด้านหน้าทางเข้าเกาะคาชะโนด มีรา้ นให้จาหน่ายบายศรี หรือเครื่องถวายต่างๆ จากนัน้ เมื่อเดินเข้าไปยังเกาะคาชะโนดมีจุด
ไหว้สกั การะต่างๆ ดังนี้
จุดที่ 1 ศาลาทาพิธที ม่ี รี ปู ปั น้ ของพ่อปู่ศรีสุทโธ และแม่ย่าศรีปทุมมา (บริเวณจุดนี้จะมีพ่อพราหมณ์คอยให้คาแนะนาในการทาพิธ)ี
O สาหรับท่านใดทีต่ อ้ งการบน หรือขอพรให้พ่อปู่แม่ย่าช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ ทางด้านขวาของศาลาทาพิธี จะมีเจ้าหน้าที่
คอยให้คาแนะนา นอกจากนี้สาหรับท่านทีต่ อ้ งการบน และขอพรสามารถรับชุดบนได้ท่ีจุดให้บริการ โดยทาบุญตามกาลัง
ทรัพย์ของท่าน
หมายเหตุ: ชุดบน ประกอบไปด้วย จานใส่ดอกดาวเรือง เทียน ใบเขียนคาบนหรือคาอธิษฐานของท่าน จากนัน้ เจ้าหน้าทีจ่ ะ
มอบกระดาษหนึ่งใบสาหรับเก็บไว้ และรายละเอียดเกีย่ วกับการเตรียมตัวหากคาอธิษฐานของท่านเป็ นจริง
O สาหรับท่านใดทีน่ าบายศรีพญานาคมาถวายให้หนั หน้าของบายศรีพญานาคเข้าหาตัวเรา หลังจากกล่าวบูชาจบ พ่อ
พราหมณ์จะนาบายศรี ไปวางไว้ทห่ี น้าของพ่อปู่ และแม่ย่า แต่ทา่ นใดทีป่ ระสงค์นากลับ สามารถนากลับได้
จุดที่ 2 หลังเสร็จสิน้ พิธี จากตรงศาลาของพ่อปู่และแม่ย่าทางด้านขวาจะเป็ นต้นไทรใหญ่เพื่อไปกราบไหว้พ่อปู และแม่ย่าอีกครัง้ ทีต่ น้
ไทรใหญ่
จุดที่ 3 ศาลเจ้าตรงต้นมะเดื่อยักษ์ ต้นมะเดื่อขนาดใหญ่อายุนับ 100 ปี ทีเ่ ชื่อกันว่าเป็ นขุมทรัพย์ของพ่อปู่ศรีสุทโธ
และแม่ย่าศรีปทุมมา ผูม้ กั นิยมมากราบไหว้ขอพร (ให้ถูกหวย)
จุดที่ 4 บ่อน้าศักดิ ์สิทธิ ์ ซึง่ มีความเชื่อว่า เป็ นจุดเชื่อมต่อกับโลกบาดาล มีน้าผุดตลอดทัง้ ปี
** ทัง้ นี้ จดุ และพิ ธีการกราบไหว้สกั การะต่างๆ ขึ้นอยู่กบั ระเบียบการจัดการของทางคาชะโนด
ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง **
16.00 น.
17.15 น.
18.20 น.

ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่สนามบินอุดรธานี
นาท่านเช็คอิน เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
บินลัดฟ้ าสู่ สนามบินอุดรธานี โดยสายการบิน THAI AIRASIA เทีย่ วบินที่ FD3351
(ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ชัวโมง
่
10 นาที)
เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ
_____________________________________________________________
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หมายเหตุ
1. ในการเดิ นทางแต่ละครัง้ จะต้องมีผ้จู อง 2 ท่านขึ้นไป
2. ราคาในแต่ละวันอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เนื่ องจากราคาตั ๋วเครื่องบิ น
3. กรณี พก
ั 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะทาการเสริมเตียงได้เท่านัน้
ราคารวม
 ค่าตั ๋วเครื่องบินไป-กลับ ดอนเมือง-อุดรธานี-ดอนเมือง (รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ามัน)
 น้าหนักกระเป๋ าถือขึน้ เครื่อง 7 กิโลกรัม/ท่าน
 ค่ารถตู้ VIP รับส่ง ตลอดทริป
 ค่าห้องพักจานวน 1 คืน ตามทีร่ ะบุในรายการ
 ค่าไกด์นาเทีย่ วคอยบริการ และ อานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 แถมฟรี ประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ ้1,000,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)

้

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าน้าหนักกระเป๋ าโหลดใต้ทอ้ งเครื่อง (สายการบินคิดค่าน้าหนัก495 บาท /20 กิโลกรัม)
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึง
ค่าอาหาร เครื่องดื่มทีส่ ั ่งเพิม่ นอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าใช้จ่ายทีเ่ พิม่ ขึน้ ของนักท่องเทีย่ วทีม่ ไิ ด้เกิดจากความผิดของทางบริษทั เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ
อุบตั เิ หตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น
เป็ นต้น
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั
 ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นาเทีย่ ว
วิ ธีจอง
1.เลือกวันเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 16 วัน
2.ส่งสาเนาบัตรประชาชนผูเ้ ดินทางทุกท่านเพื่อทาการจอง พร้อมชาระเงินเต็มจานวน
3.หลังจากชาระเงินแล้ว บริษทั ฯจะทาการออกตั ๋วเครื่องบินทันที และส่งให้ท่านเพื่อเก็บไว้เป็ นหลักฐานการเดินทาง
เงื่อนไขการยกเลิ ก
1.ตั ๋วเครื่องบินเป็ นตั ๋วราคาพิเศษ ไม่สามารถทาการขอเงินคืน หรือเลื่อนการเดินทาง หรือเปลีย่ นชื่อผูเ้ ดินทางไนทุกกรณี
2.เมื่อท่านชาระเงินแล้ว บริษทั ฯจะถือว่าท่านรับทราบข้อตกลงและยอมรับเงือ่ นไขต่าง ๆ ของทัวร์นนั ้ ๆ โดยไม่มเี งือ่ นไขใด ๆ
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