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รหัสโปรแกรม : 22534 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

แพก็เกจ 1 วนั  สายมู ถ า้นาค ีปู่อือลือ 
บึงโขงหลง เกาะดอนโพธ์ิ พญานาคเล่นน า้  

โดยรถตู้  VIP พเิศษ 1,390 บาท/ท่าน 

 
ออกเดนิทางทุกวนั 6 ท่านขึน้ไป ได้ตั้งแต่ เดือนธันวาคม 2564 ถงึ 31 มีนาคม 2565 

แพก็เกจ 1 วนั  สายมู ถ า้นาค ีปู่อือลือ บึงโขงหลง เกาะดอนโพธ์ิ พญานาคเล่นน า้  
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วนัแรก :   จงัหวดับึงกาฬ 

 

---- เดินทางมาจากตวัเมืองใน จงัหวดันครพนม หรือ จงัหวดัอุดรธานี หรือ จงัหวดัหนองคาย หรือ จงัหวดับึงกาฬ--- 
08.00 น.  คณะพร้อมกนั ณ  ศาลปู่อือลือบึงโขงโหลง ทีบ่ริเวณหน้าศาลปู่วริิยะ (หรือจุดนัดพบ) 

ไกดท์อ้งถ่ินรอตอ้นรับและอ านวยสะดวกคณะตลอดวนั 
จุดท่ี 1 ไหว้ขอพรปู่อือลือ ณ ต าหนักปู่อือลือ 

ตามต านานปู่อือลือท่ีขอ้งเก่ียวกบับึงโขงหลงนั้น เช่ือว่า เกิดจากการล่มเมืองของพญานาค ซ่ึงเกิด
จากความรักท่ีไม่สมหวงัระหวา่งพญานาคกบัมนุษย ์ท าให้เมืองท่ีเจริญรุ่งเรืองล่มสลาย บริเวณแห่ง
น้ี เดิมเป็นท่ีตั้งเมือง ช่ือ รัตพานคร มี พระอือลือราชา เป็นผูค้รองนคร และต่อมาเมืองรัตพานครได้
ถล่มเป็น "บึงหลงของ" ต่อมานานเขา้ค าพูดก็กลายเป็นโขงหลง ส่วนพระอือลือราชาไดถู้กพระยา
นาคราชจบัตวัไว ้พร้อมกบัสาปให้พระอือลือราชากลายร่างเป็นนาค เฝ้าอยู่ในบึงโขงหลงชั่วนิ
รันดร์ จนกวา่จะมีเมืองเกิดใหม่ 

จุดท่ี 2  เดินทางไปยงัท่าเรือ....(โดยเรือหางยาว).....เพ่ือล่องเรือบึงโขงหลง (เร่ืองเล่าวา่ เคยเป็นเมืองรัตพาน
ครก ก่อนถล่มเป็น "บึงหลงของ" ต่อมานานเขา้ ค าพูดก็กลายเป็นของหลง และวดัท่ีเหลือ 3 วดั ก็
คือ วดัดอนแก้ว (วดัแก้วฟ้า) วดัดอนโพธ์ิ(วดัโพธ์ิสัตว)์ และ วดัดอนสวรรค์ (วดัแดนสวรรค์) มี
ความลึกโดยเฉล่ียประมาณ 8 เมตร ชาวบา้นบอกวา่สมยัก่อนเคยเป็นวดัมาก่อน)  สู่เกาะดอนโพธ์ิ 
เกาะกลางบึงโขงหลง ซ่ึงเกาะแห่งน้ีตามต านานเช่ือว่าเป็นวงัพญาคาราช  เช่ือกันว่าเป็นเกาะ
ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีปู่อือลือนาคราชสถิตยอ์าศยัอยู ่  ใหท้่านไดไ้หวอ้งคข์าวและองคด์ า (ล่าสุด ! ชาวบ้านได้
มกีารท าทางเดินกระสอบทรายไว้เพ่ือเดินไปยังเกาะได้สะดวกขึน้ แต่หากน า้ขึน้สูง อาจต้องเดินลุย
น า้เข้าไปยงัจุดท าพิธี ) 

จุดท่ี 3 อนัซีนทีเ่ทีย่วใหม่ “พญานาคเล่นน า้” อกีเส้นทางท่องเทีย่วตามรอยพญานาค    
“พญานาค ในช่องหุบเขาน ้า” หรือ “พญานาคเล่นน ้า” หินประหลาดรูปร่างคลา้ยงูยกัษเ์ล้ือยอยูใ่นล า
น ้าช่องหุบเขา มีลกัษณะเป็นหินประหลาดขนาดใหญ่ รูปร่างมองดูคลา้ย “งูยกัษ”์ หรือ “พญานาค” 
เล้ือยอยูใ่นล าน ้ากลางช่องหุบเขาเล็กๆ โดยหินใหญ่น้ีมีความยาวหลายสิบเมตร ท่ีผวิหินมีรอยแตกท่ี
เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา “ซันแครก” (Sun Crack) มีลกัษณะเดียวกบัท่ีถ ้ านาคา ซ่ึง
นกัท่องเท่ียวสามารถเดินไปชมและถ่ายรูปใกล้ๆ  ได ้โดยดา้นบนล าธารมีสะพานเหล็กเล็กๆ ทอด
ขา้มผา่น  ตั้งอยูท่ี่ส านกัสงฆห์ว้ยหินแหบ บา้นโนนศิลา  
ขอ้มูลจากเพจ buengkan day และเพจ เส้นทางพญานาค : Naga Route 

12.00 น. อาหารจานด่วน ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน (บริการขา้วผดัหมู  หรือ กระเพราไก่ราดขา้วไข่ดาว + น ้ า
ด่ืม)  หรือ ชุดอาหารพกพา (ขา้วเหนียวหมูทอด+เบเกอร่ี+น ้าด่ืม ! ส าหรับการเดินทางไปถ ้า) 

https://www.facebook.com/Buengkanday
https://www.facebook.com/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84-Naga-Route-100342752140345
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จุดท่ี 4  "ถ า้นาคี" เส้นทางสายธรรม-สายพญานาค เส้นทางใหม่ตรงภูลงักาเหนือ (3 ช่ัวโมง) 
  รับฟังค าแนะน าต่างๆ จากเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติภูลงักา 
 ไกดท์อ้งถ่ินและเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ พาทุกท่านเดินเทา้จากหนา้อุทยานแห่งชาติภูลงักา ไปกลั

เส้นทางท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ชมความสวยงามทางธรรมชาติ สู่การคน้พบความอศัจรรยข์องหิน
ภูเขาท่ีมีรูปร่างคล้าย ‘เกล็ดงู’ ไม่แตกต่างจาก ‘ถ ้ านาคา’  คือ "ถ ้านาคี"  (ถ ้ านาคี  ห่างจากท่ีตั้ง
อุทยานแห่งชาติภูลงักา ประมาณ 2 กิโลเมตร เส้นทางเดินไม่ล าบากมาก เดินผา่นเส้นทางปูนเลียบ
ธรรมชาติประมาณ 1.5 กิโลเมตร และผา่นเส้นทางเดินป่าอีก 300 เมตร  มีจุดนัง่พกัเป็นระยะ มีช่วง
ท่ีตอ้งดึงเชือกปีน และปีนบนัไดสูงชนัเป็นบางช่วง (ผจญภยัปีนเขาเล็กนอ้ย))  ถ า้นาคีน้ันมีลักษณะ
คล้ายกับถ ้านาคา เป็นเพิงหินขนาดใหญ่ มีพื้นผิวแตกลายซ่ึงเกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ ซัน
แครก (Sun Crack) ท าใหมี้ลวดลายคลา้ยเกล็ดของพญานาคขนาดใหญ่ก าลงันอนขดตวั และบางจุด
ยงัมีลกัษณะคลา้ยหวังูยกัษ ์จึงถูกเช่ือมโยงต านานเร่ืองเล่าพญานาคหรืองูยกัษท่ี์ถูกสาปให้กลายเป็น
หิน และเดินทางต่อไปอีกราวคร่ึงกิโลเมตรก็จะมีจุดชมวิว "ผานาคี" เป็นจุดชมวิว มองเห็นแม่น ้ า
โขงและป่าเขาท่ีลอ้มรอบแบบพาโนรามา พร้อมกบัสูดอากาศบริสุทธ์ิให้เต็มปอด หากพอมีเวลา 
อาจจะแวะกราบไหวข้อพรเจดียศ์กัด์ิสิทธ์ิท่ีตั้งอยูบ่นยอดเขาคือเจดียก์องขา้วศรีบุญ 

จุดท่ี 5  (หากมเีวลา) แวะซ้ือของฝากระหวา่งทาง หรือ แวะทานอาหารเยน็ (ไม่รวมค่าใชจ่้าย)  
และเดินทางกลบัโดยสวสัดิภาพ 

                                             --------------------------------------------------------------- 
รายการท่องเทีย่ว และกจิกรรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงความปลอดภัยของท่านเป็นส าคญั 

ส่ิงที่ควรน าติดตัวไปด้วย :  รองเทา้ผา้ใบหรือรองเทา้กีฬาสวมใส่สบาย   เส้ือผา้สวมใส่สบาย ระบายอากาศได้ดี  
หมวก  อุปกรณ์กนัแดด  เส้ือคลุมกนัแดดกนัลมกนัหนาว  กระเป๋าเป้น ้ าหนกัเบา  ผา้ขนหนูผืนเล็ก  ถุงมือผา้  กลอ้ง
ถ่ายรูป  มือถือชาร์จแบตใหเ้ตม็ และยาประจ าตวั 

 

ข้อแนะน าส าหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะโควดิ 19 เพ่ือความปลอดภัยด้านสุขอนามัย 
*โปรดสวมใส่หนา้กากผา้หรือหนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง  
*ก่อนข้ึน-ลงรถทุกคร้ัง โปรดใชเ้จลแอลกอฮอลล์า้งมือ และ มัน่ลา้งมือเป็นประจ า 
*โปรดเวน้ระยะห่างทางกายภาพ 
*มีการตรวจคดักรองอุณหภูมิร่างกายก่อนข้ึน-ลงรถทุกคร้ัง ไม่เกิน 37.5 องศา 
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อตัราค่าบริการนีร้วม    
1. รถตู ้VIP 8-9 ท่ีนัง่ 

(รับ-ส่ง โรงแรมท่ีให้บริการ: ตวัเมืองอุดรธานี, หนองคาย, นครพนม และบึงกาฬ) นอกเหนือจากน้ีคิดเพิ่มตาม
ระยะทาง 

2. อาหารจานด่วน (บริการขา้วผดัหมู  หรือ กระเพราไก่ราดขา้วไข่ดาว + น ้ าด่ืม) หรือ ชุดอาหารพกพา (ขา้วเหนียว
หมูทอด+เบเกอร่ี+น ้าด่ืม ! ส าหรับการเดินทางไปถ ้านาคี) 

3. มคัคุเทศนน์ าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ  
4. ค่าธรรมเนียมเขา้อุทยานแห่งชาติภูลงักา (ถ ้านาคี) 
5. เรือหางยาวเพื่อล่องเรือบึงโขงหลงไปกลบัเกาะดอนโพธ์ 
6. ประกนัอุบติัเหตุฯ ส าหรับนกัท่องเท่ียว  
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือรายการทวัร์ท่ีระบุ อาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีท่ีเกิด
จากการเจบ็ป่วยดว้ยโรคประจ าตวั)  
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% (ในกรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี ตอ้งแจง้
ล่วงหนา้ก่อนการช าระเงิน หากแจง้ภายหลงัการช าระเงิน ทางบริษทัฯ จะไม่ออกยอ้นหลงัใหทุ้กกรณี)  
3. ค่าประกนัขยะอุทยานแห่งชาติภูลงักา (ถ ้านาคี) 
 
วธีิการจอง 
1. จอง และช าระเตม็จ านวน ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนวนัเดินทาง 
2. กรุณาแจง้รายละเอียด  
- ช่ือผูติ้ดต่อ และ ช่องทางติดต่อ (เช่น เบอร์มือถือ อีเมล ์ไลน์ไอดี เป็นตน้) 
- ระบุวนัท่ีตอ้งการใชบ้ริการ 
- ส่งรายละเอียดขอ้มูลทั้งหมดมาท่ีบริษทัฯ 
3. เม่ือเจา้หนา้ท่ีไดรั้บขอ้มูลแลว้ จะติดต่อกลบั เพื่อยนืยนัการจอง พร้อมรายละเอียด 
4. ช าระเงินเต็มจ านวน ภายใน 24 ช่ัวโมง หลงัท าการจอง หากไม่ช าระค่าใชจ่้ายตามก าหนด ขออนุญาตตดัแพก็เกจ
ให้ลูกคา้ท่านอ่ืนท่ีรออยู ่การช าระไม่ครบ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข ทางผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกแพค
เก็จและขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินตามเง่ือนไขการยกเลิก 
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การยกเลกิการเดินทาง  
1. ขอสงวนสิทธ์ิการยกเลิก เน่ืองจากเป็นแพก็เกจราคาพิเศษ หากเกิดการเปล่ียนแปลงใดๆ ท่ีเป็นเหตุสุดวสิัย อาทิ 
สภาพอากาศ การนดัหยดุงาน การปฏิวติั หรืออ่ืนๆ ลูกคา้สามารถปรับเปล่ียนวนัเดินทางในโปรแกรมนั้นๆได ้
2. ทางผูจ้ดัจะไม่มีการคืนเงินค่าบริการทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆ 
 
หมายเหตุ  
1. ออกเดินทางทุกวนั ขั้นต ่า 6 ท่านขึน้ไป 
2. ขอสงวนสิทธ์ิราคาส าหรับนักท่องเทีย่วชาวไทยเท่าน้ัน  
3. การเปล่ียนแปลงโปรแกรม อาจเกิดข้ึนได ้ตามสถานการณ์ อาทิเช่น การเปล่ียนแปลง ล่าช้าของรอบเรือ, สภาพ
อากาศ เป็นตน้ ซ่ึงบริษทัฯ และผูจ้ดั จะด าเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทาง ให้ดีท่ีสุด 
4. ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายท่ีเกิดกับชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย ความตาย 
อุบติัเหตุต่างๆ สูญหายในทรัพยสิ์นหรืออยา่งอ่ืน การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวติั และอ่ืนๆ ท่ี
เกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม  
5. พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อ  านาจของผูจ้ดัก ากบั  
6. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลงการบริการจากบริษัทขนส่ง หรือ 
หน่วยงานท่ีให้บริการ ท่ีจะส่งผลท าให้เสียเวลาหรือยกเลิกแพ็กเกจบางรายการหรือทั้งหมด ผูเ้ดินทางไม่สามารถ
เรียกร้องค่าเสียหาย ไม่วา่ในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใชจ่้ายท่ีบริษทั
จ่ายไปแลว้ เป็นตน้   ขอใหท้ราบวา่  ผูจ้ดัจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ลูกคา้ แต่จะไม่คืนเงิน 
7. ขอความร่วมมือในเร่ืองความประพฤติของคนเดินทาง หากผูจ้ดัเห็นว่าผูเ้ดินทางประพฤติตนท่ีอาจก่อให้เกิด
อนัตรายต่อผูเ้ดินทางอ่ืนๆ หรือทรัพยสิ์น หรือขดัขวางการปฏิบติัหน้าท่ีของเจา้หนา้ท่ี (ตวัแทน) หรือไม่ปฏิบติัตาม
ค าช้ีแจงของเจา้หนา้ท่ี (ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามท่ีเห็นสมควรเพื่อป้องกนัไม่ให้ความประพฤติดงักล่าว
ด าเนินต่อไป ซ่ึงรวมไปถึงการยบัย ั้ง และปฏิเสธใหบ้ริการ 
 
 
 
 
 


