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วนัท่ี 1  สนามบินดอนเมือง-สนามบินอดุรธานี-บึงโขงหลง-ศาลปู่ อือลือนาคราช-ถ า้นาคา-อดุรธานี 
05.30 น.  เชค็อนิ ณ สนามบนิดอนเมอืง เคาน์เตอรแ์อรเ์อเชยี 
06.40 น.          ออกเดนิทางจากสนามบนิดอนเมอืง เทีย่วบนิ FD3362 
07.55 น. เดนิทางถงึ สนามบินอดุรธานี หลงัจากรบักระเป๋าเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้  

จากนัน้น าท่านเดนิทางโดยรถตูว้ไีอพ ี 
                          น าท่านเดนิทางสู่ จงัหวดับึงกาฬ (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 3 ชัว่โมง)  

น าท่านเดนิทางสู่ บึงโขงหลง ทะเลสาบขนาดใหญ่ทีเ่ป็นพืน้ทีอ่นุรกัษ์ พนัธุน์ก โดยเฉพาะนกน ้าทีย่า้ยถิน่เขา้มาในช่วง 
ฤดหูนาว ทัง้ห่านป่า นกเป็ดน ้า นกยาง นกกระเตน็ มจีุดดนูกอยู่ดอนสวรรค ์เป็นแหล่งพกัผ่อนและชมววิทวิทศัน์ มองเหน็ภูลงักาเป็นฉาก
หลงั และสกัการะ ศาลปู่ อือลือนาคราช พญานาคผูถู้กสาบแห่งบงึโขงหลง 

น าท่านเดินทางไปยงั ถ า้นาคา 
ตัง้อยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาตภิูลงักา 
อ าเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึกาฬ รูปทรง
ของหินขนาดใหญ่ ที่มีรูปร่างคล้ายกับ งู
ยกัษ์ หรอื พญานาค โดยเสน้ทางการเดนิ
เทา้ จะพบกบัหนิทีม่รีูปร่างคล้ายกบัล าตวั
ของพญานาค มีส่วนคล้ายกับเกล็ดของงู
ขนาดใหญ่ และ 

ปกคลุมไปดว้ยมอสสเีขยีวดสูวยงามแปลกตาและน่าพศิวง นอกจากนี้ ยงัมหีนิทีม่ลีกัษณะเหมอืนเป็นส่วนหวัของงูยกัษ์ในบรเิวณทีไ่ม่ไกล
กนัมากจากตวัถ ้า เป็นการท่องเทีย่วดธูรรมชาตทิีท่ีส่รา้งสรรคค์วามแปลกตา สวยงาม และลกึลบั น่าคน้หาเป็นทีสุ่ด  
เส้นทางส าหรบัการเดิน ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร โดยทางเดินเป็นทางเดินดินสลบักบับนัได และมีบางช่วงจะต้องดึงเชือก 
เส้นทางเดินป่าชดัเจนมีป้ายบอกทางและมีเจ้าหน้าท่ีประจ าจดุต่างๆเพื่อแนะน าและรกัษาความปลอดภยัของนักท่องเท่ียว 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ท่ีพกั สุโรชา รีสอรท์ (บึงกาฬ) หรือเทียบเท่า    

 
 
 

 

ข้อแนะน าส าหรบัการเข้าถ า้นาคา 
- ควรแต่งการใหพ้รอ้มส าหรบัเดนิป่า 
- ควรเตรยีมน ้าดืม่อย่างน้อย 2 ขวด / เกลอืแร่ / กระเป๋าสะพายหลงั หรอืกระเป๋าทีไ่มต่อ้งใชม้อืหิว้ / ยาดม / ยาหม่อง  และผลติภณัฑ์
ป้องกนัยุง / ถุงมอื (ทีม่คีวามหนา) / เสือ้กนัฝนขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ 
- ในกรณีส าหรบัเดก็ แนะน าอายุแนะน า 7 ขวบขึน้ไป *เดก็เลก็ไม่ควรขึน้  
- ในกรณีส าหรบัผูส้งูอายุ หากร่างกายไมแ่ขง็แรง มโีรคประจ าตวั โดยเฉพาะความดนัโลหติสงู เบาหวาน โรคหวัใจ หรอืโรคไขขอ้ ไม่
แนะน า 

** ห้ามน า กระดาษทิชชู หลอดดดูน ้า ถงุพลาสติก กล่องโฟม  
ดอกไม้ธปูเทียนเคร่ืองเซ่นไหว้ขึ้นเขาโดยเดด็ขาด ** 

** เตรียมเงินค่าเขา้อทุยาน 30 บาทและ 100 บาทเพือ่ลงทะเบียนมดัจ าขยะท่ีดา่นทางขึ้น ** 
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วนัท่ี 2  อดุรธานี-เกาะค าชะโนด-สนามบินอดุรธานี 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม (รวมในแพก็เกจ) 

จากนัน้น าท่านเดนิทางไปยงั เกาะค าชะโนด เชื่อกนัว่าเป็นสถานที่
ศักดิส์ิทธิแ์ละดินแดนลี้ลับ จุดเชื่อมต่อระหว่างเมืองบาดาลและโลกมนุษย์ 
สถานที่แห่งนี้ปรากฏในต านานพืน้บ้านที่เชื่อกนัว่าเป็นที่สงิสถติของพญานาค
ราชปู่ ศรสุีทโธ และองค์แม่ศรปีทุมมานาคราชเทว ีและสิง่ลี้ลบัต่างๆ เป็นที่ยดึ
เหนี่ยวจติใจรวมศรทัธาของคนในจงัหวดัอุดรธานีและอสีานตอนบน ค าชะโนดมี
ลกัษณะเป็นเกาะลอยน ้า เมื่อเขา้มาถงึภายในพืน้ทีข่องค าชะโนด จะรูส้กึไดถ้งึ
ความร่มรื่น ร่มเยน็ เพราะปกคลุมไปดว้ยต้นชะโนดทัว่บรเิวณ ใหท้่านไดก้ราบ
ไหวศ้าลเจา้ปู่ ศรสุีทโธขอโชค ขอพร ขอลาภ ตามอธัยาศยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิอุดรธานี 

16.00 น. น าท่านเชค็อนิ เพื่อเดนิทางกลบักรุงเทพฯ 
17.15 น. บนิลดัฟ้าสู่ สนามบินอดุรธานี โดยสายการบนิ THAI AIRASIA เทีย่วบนิที ่FD3351  

(ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 1 ชัว่โมง 10 นาท)ี  
18.20 น.          เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ 

 
_____________________________________________________________ 

 

**ค าแนะน าการสกัการะบชูา** 
บรเิวณดา้นหน้าทางเขา้เกาะค าชะโนด มรีา้นใหจ้ าหน่ายบายศร ีหรอืเครื่องถวายต่างๆ จากนัน้เมื่อเดนิเขา้ไปยงัเกาะค าชะโนดมจีุด
ไหวส้กัการะต่างๆ ดงันี้ 
จุดที ่1 ศาลาท าพธิทีีม่รีปูปัน้ของพ่อปู่ ศรสุีทโธ และแมย่่าศรปีทมุมา (บรเิวณจุดนี้จะมพี่อพราหมณ์คอยใหค้ าแนะน าในการท าพธิ)ี 

O ส าหรบัท่านใดทีต่อ้งการบน หรอืขอพรใหพ้่อปู่ แมย่่าชว่ยเหลอืในเรื่องต่างๆ ทางดา้นขวาของศาลาท าพธิ ีจะมเีจา้หน้าที่
คอยใหค้ าแนะน า นอกจากน้ีส าหรบัท่านทีต่อ้งการบน และขอพรสามารถรบัชุดบนไดท้ี่จุดใหบ้รกิาร โดยท าบญุตามก าลงั
ทรพัยข์องท่าน  
หมายเหตุ: ชุดบน ประกอบไปดว้ย จานใส่ดอกดาวเรอืง เทยีน ใบเขยีนค าบนหรอืค าอธษิฐานของท่าน จากนัน้เจา้หน้าทีจ่ะ
มอบกระดาษหนึ่งใบส าหรบัเกบ็ไว ้และรายละเอยีดเกีย่วกบัการเตรยีมตวัหากค าอธษิฐานของทา่นเป็นจรงิ 
O ส าหรบัท่านใดทีน่ าบายศรพีญานาคมาถวายใหห้นัหน้าของบายศรพีญานาคเขา้หาตวัเรา หลงัจากกล่าวบชูาจบ พ่อ
พราหมณ์จะน าบายศร ีไปวางไวท้ีห่น้าของพ่อปู่  และแมย่่า แต่ทา่นใดทีป่ระสงคน์ ากลบั สามารถน ากลบัได้ 

จุดที ่2 หลงัเสรจ็สิน้พธิ ีจากตรงศาลาของพ่อปู่ และแม่ย่าทางดา้นขวาจะเป็นตน้ไทรใหญ่เพื่อไปกราบไหวพ้่อป ูและแม่ย่าอกีครัง้ทีต่น้
ไทรใหญ ่

จุดที ่3   ศาลเจา้ตรงตน้มะเดื่อยกัษ์ ตน้มะเดื่อขนาดใหญ่อายุนับ 100 ปี ทีเ่ชื่อกนัว่าเป็นขมุทรพัยข์องพ่อปู่ศรสุีทโธ 
และแมย่่าศรปีทมุมา ผูม้กันยิมมากราบไหวข้อพร (ใหถู้กหวย) 

จุดที ่4   บ่อน ้าศกัดิส์ทิธิ ์ซึง่มคีวามเชื่อว่า เป็นจุดเชื่อมต่อกบัโลกบาดาล มนี ้าผุดตลอดทัง้ปี                          
** ทัง้น้ีจดุ และพิธีการกราบไหว้สกัการะต่างๆ ขึ้นอยู่กบัระเบียบการจดัการของทางค าชะโนด  

ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงภายหลงั ** 
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หมายเหตุ 
1. ในการเดินทางแต่ละครัง้จะต้องมีผู้จอง 2 ท่านขึ้นไป  
2. ราคาในแต่ละวนัอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ เน่ืองจากราคาตัว๋เคร่ืองบิน 
3. กรณีพกั 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะท าการเสริมเตียงได้เท่านัน้  

 
ราคารวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั ดอนเมอืง-อุดรธาน-ีดอนเมอืง (รวมภาษสีนามบนิและภาษนี ้ามนั) 

 น ้าหนักกระเป๋าถอืขึน้เครื่อง 7 กโิลกรมั/ท่าน 

 ค่ารถตู ้VIP รบัส่ง ตลอดทรปิ 

 ค่าหอ้งพกัจ านวน 1 คนื ตามทีร่ะบุในรายการ 

 ค่าไกดน์ าเทีย่วคอยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 แถมฟร ีประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

 
อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครื่อง (สายการบนิคดิค่าน ้าหนัก495 บาท /20 กโิลกรมั) 
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ  
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัท์ทางไกล ค่าอนิเตอร์เน็ต ค่าซกัรดี มนิิบาร์ในหอ้ง รวมถงึ
ค่าอาหาร เครื่องดื่มทีส่ ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษิทั เช่น ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิตั ิ
อุบตัเิหตุ ความเจบ็ป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลี่ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสุดวสิยัอื่น 
เป็นตน้ 
 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 
 ค่าทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่ว 

 

วิธีจอง 

1.เลอืกวนัเดนิทางล่วงหน้าอย่างน้อย 16 วนั  

2.ส่งส าเนาบตัรประชาชนผูเ้ดนิทางทุกท่านเพื่อท าการจอง พรอ้มช าระเงนิเตม็จ านวน 

3.หลงัจากช าระเงนิแลว้ บรษิทัฯจะท าการออกตัว๋เครื่องบนิทนัท ีและส่งใหท้่านเพื่อเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐานการเดนิทาง 

 

เง่ือนไขการยกเลิก 

1.ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ ไม่สามารถท าการขอเงนิคนื หรอืเลื่อนการเดนิทาง หรอืเปลีย่นชื่อผูเ้ดนิทางไนทุกกรณี 

2.เมื่อท่านช าระเงนิแลว้ บรษิทัฯจะถอืว่าท่านรบัทราบขอ้ตกลงและยอมรบัเงือ่นไขต่าง ๆ ของทวัรน์ัน้ ๆ โดยไม่มเีงือ่นไขใด ๆ 


