
Code Code JNL-IS114_สายมู3วนั_อุดรธานี_คาํชะโนด_ถํ5านาคา_มีค-กย65 

ห น้ า |  1 

 

รหัสโปรแกรม : 22566 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังทีส่อบถาม) 

 

 
 

สายมู 3 วัน อุดรธานี คำชะโนด บึงกาฬ ถ้ำนาคา เกาะดอนโพธ์ิ 
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ราคาเดียว  11,900 บาท/ทา่น การันตี 2 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง 
 โดยสายการบนิ Nok Air ระหว่างเดือนมีนาคม ถึง เดือนกันยายน 2565 

ได้สิทธ์ิกระเป๋า 15 กก. + น้ำหนักสัมภาระถือขึน้เคร่ือง 7 กก. + เลือกที่นั่งได้เอง 
 

วันแรก :   กรุงเทพฯ – อุดรธานี – คำชะโนด - วัดภูตะเภาทอง – วัดเขาช่องชาด 

---- ลกูค้าเช็คอินสนามบินดอนเมืองด้วยตัวเอง ---- 
------ แพ็คเกจจอยทัวร์ รับไม่เกิน 8 ท่าน/คณะ ------ 

ข้อแนะนำ 
• หากท่านมีปัญหาเร่ืองอาหารกรุณาแจ้งทางผู้จัดทราบล่วงหน้า 
• กระเป๋าทุกใบจะตอ้งฝากใหก้ับทางเจ้าหน้าท่ีสายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัย 
• ทรัพย์สินมีค่าและแตกหักง่าย เช่น เงิน อัญมณี อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ กลอ้งถ่ายรูป อุปกรณ์วีดีโอ เอกสารท่ี

แลกเปลี่ยนเป็นเงินได้  เอกสารทางธุรกิจ หนังสือเดินทาง เก็บตดิตัวเสมอ 
• นำเส้ือแจ็คแก็ตติดตัวขึ้นเคร่ืองด้วย เพราะอากาศอาจจะเย็นและเพื่อการพกัผ่อนท่ีอบอุ่น 
การเลือกท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน สามารถทำได้ 2 ช่องทาง 
ช่องทางท่ี 1 :   ผ่านทางเว็บไซต์ www.nokair.com ท่าน สามารถเลือกที่นั่งโดยทำตามขั้นตอนที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ โดย

ต้องทำการเลือกท่ีน่ังล่วงหน้าก่อนกำหนดการบินอย่างน้อย 4 ช่ัวโมง 
ช่องทางท่ี 2 :   ผ่านทาง Nok Air Application บนระบบ iOS, Android และ m.nokair.com ล่วงหน้า 24 ชั่วโมง ถึง 45 

นาที ก่อนกำหนดการบิน 
                  เม่ือท่านเลือกท่ีน่ังแล้ว ท่านจะไม่สามารถเปลี่ยนท่ีน่ังได้ 
เคาน์เตอร์เช็คอินนกแอร์ หมายเลข 14-15 สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสาร 2 (Terminal 2) ช้ัน 3  
                           เคาน์เตอร์เช็คอินเปิดให้ผู้โดยสารทำการเช็คอิน 2 ช่ัวโมง ก่อนเวลาออกเดินทาง และปิด 45 นาที ก่อนเวลา

ออกเดินทาง ผู้โดยสารควรอยู่ท่ี ประตูขึ้นเคร่ือง (บอร์ดด้ิงเกท) 40 นาที ก่อนเวลาออกเดินทาง และประตูขึ้น
เคร่ืองจะปิด 10 นาที ก่อนเวลาออกเดินทาง 

05.55 น. เดินทางสู่จังหวัดอุดรธานี โดยสายการบิน Nok Air เท่ียวบินท่ี DD88 
06.55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานอุดรธานี 

                        คนขับรถและไกด์เจ้าถิ่นรอต้อนรับและอำนวยความสะดวกคณะตลอดวัน 
ข้อแนะนำสำหรับการเดินทางวิถีท่องเท่ียวใหม่ 

*ทุกท่านต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง* 
**ก่อนขึ้น-ลงรถทุกคร้ัง  โปรดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล*์* 

****โปรดปฏิบัติตามท่ีไกด์และเจ้าหน้าท่ีสถานท่ีต่างๆ แนะนำ เพื่อท่องเท่ียวปลอดภยั*** 
“ สำคัญ ! บัตรประชาชนตัวจริงถือติดตัวมาในวันเดินทางด้วยนะคะ ” 
“ โปรดพักผ่อนให้เพยีงพอ และ เช็คความพร้อมของสุขภาพตนเอง ” 
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หลักฐานแสดงการรับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ครบโดสตามชนิดวัคซีน (ซิโนแวค (Sinovac) , ซิโนฟาร์ม (Sinopharm) 
แอสตราเซนิกา (AstraZeneca) , ไฟเซอร์ (Pfizer) , โมเดอร์นา (Moderna) , สปุตนิก วี (Sputnik V) ครบ 2 เข็ม หรือ สูตร
ไขว้ครบ 2 เข็ม ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกำหนด หรือ ได้รับวัคซีนชนิดจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน (Johnson and Johnson) 
จำนวน 1 เข็ม) ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 14 วัน  
ส่วนผู้ท่ีไม่ได้ฉีด ต้องแสดงผลการตรวจ RT-PCR ท่ียืนยันผลเป็นลบจากสถานพยาบาลหรือห้องปฏิบัติการก่อนเดินทาง 7 วัน 
ท่ีรับรองโดยสถานพยาบาลหรือห้องปฏิบัติการก่อนเดินทาง 3 วัน หรือผลตรวจ ATK ท่ียืนยันผลเป็นลบจากสถานพยาบาลหรือ
ห้องปฏิบัติการก่อนเดินทาง 2 วัน 

ข้อมูลมาตรการการเดินทางเข้าจังหวัดต่างๆ  https://content.nokair.com/th/Special-Page/TravelCOVID.aspx 
โปรดเช็คเม่ือจองอีกคร้ัง เน่ืองจากอาจมีการปรับเปลี่ยนตามคำส่ังจังหวัด 

 

 
เช้า “เยือนเกาะนาคา คำชะโนด” สถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิแห่งดินแดนพญานาค  

เชื่อว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดินแดนลี้ลับของพญานาค เป็นที่เคารพยำเกรงและศรัทธาของคนในจังหวัด
อุดรธานีและอีสานตอนบน คำชะโนดมีลักษณะเป็น เกาะลอยน้ำ ที่เต็มไปด้วยต้นชะโนด  ป่าคำชะโนดเป็น
สถานที่ปรากฏในตำนานพื้นบ้าน เชื่อว่าเป็นที่สิงสถิตของพญานาคปู่ศรีสุทโธ ย่าศรีประทุมมา และสิ่งลี้ลับ
ต่าง ๆ เกาะคำชะโนดไม่เคยจมน้ำ โดยมีความเช่ือท่ีว่าเพราะมีพญานาคคอยปกปักรักษา มีความเช่ือท่ีว่า คำ
ชะโนด เป็นสถานที่ขึ้นลงระหว่างมนุษยพิภพกับนาคพิภพของพญาสุทโธนาคราช ผู้สร้างแม่น้ำโขงและเป็น
เจ้าของปลาบึก เม่ือพญานาคสุทโธนาคขึ้นมาบนมนุษยพิภพก็จะเป็นมนุษย์และมีช่ือเรียกว่าเจ้าปู่ศรีสุทโธ เม่ือ
เข้ามาถึงภายในพื้นท่ีของคำชะโนด จะรู้สึกได้ถึงความร่มร่ืน อากาศภายนอกท่ีร้อน เม่ือมาอยู่ท่ีน่ีจะรู้สึกเย็น
อย่างบอกไม่ถูก  เพราะปกคลุมด้วยป่าต้นชะโนดขนาดใหญ่ บริเวณตรงกลางคำชะโนดจะมีบ่อน้ำท่ีลึกมาก น้ำ
ในบ่อไม่เคยแห้งเลย เชื่อกันว่าบ่อน้ำคำชะโนดทะลุไปถึงแม่น้ำโขงได้ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ใช้ดื่มกินรักษาโรคได้ 
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สามารถใช้ลูบหัวเพื่อความเป็นศิริมงคล ด้านหลังของคำชะโนด เป็นทางเดินไม้ชมบรรยากาศของป่าคำชะโนด 
ท่ีรายล้อมด้วย ต้นไม้สูงใหญ่ โดยเฉพาะต้นชะ ให้ความรู้สึกเหมือนเดินอยู่ในป่าดึกดำบรรพ์  

11.00 น  แนะนำร้านอาหารท้องถิ่น (ให้ท่านเลือกเมนูอาหารได้ตามใจ และ ชำระค่าใช้จ่ายตรงกับร้านอาหาร) 

 
บ่าย วัดภูตะเภาทอง แหล่งท่องเท่ียวเชิงธรรมะและประวัติศาสตร์ 

ถือเป็นอีกหนึ่งวัด UNSEEN ของจังหวัดอุดรธานี  เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุตนิกาย โอบ
ล้อมด้วยธรรมชาติ โดยพื้นที่ส่วนมากเป็นลานหินที่เป็นหลุมมีน้ำขัง คล้ายลานสามพันโบก ซึ่งนักวิชาการ
สันนิษฐานว่า เดิมเป็นทะเล ต่อมาเกิดการยกตัวขึ้นเป็นลานหินและพื้นดิน คาดว่าจะมีกลุ่มคนผู้เลี้ยงสัตว์ หรือ
นายพรานใช้เป็นเส้นทางในการหากิน เน่ืองจากมีการพบรอยฝ่ามือคนข้างหินก้อนใหญ่  วัดแห่งน้ียังมีจุดเด่น
ท่ีมีความศักด์ิสิทธ์ิ คือ “พญานาคราชสีทอง” ช่ือมุจลินท์ เป็นพญานาคท่ีปรากฏในพุทธประวัติท่ีปกป้องลม
และพายุให้กับพระพุทธเจ้าในช่วงการตรัสรู้สัปดาห์ที่ 6  และ “รอยฝ่ามือแดง” ที่ปรากฏให้เห็นตรงหินก้อน
ใหญ่สีน้ำตาลส้มทองคล้ายเรือสำเภา สำหรับรอยฝ่ามือแดงนั้น ทางกรมศิลปากรตรวจสอบแล้ว และมีผล
ยืนยันว่ามีอายุประมาณ 2,500 ปี   มีองค์หลวงปู่หินหยก องค์พระพุทธรูปหินหยกปางมารวิชัย  หินฝนยา
ศักด์ิสิทธ์ิ เจ้าแม่ตะเคียนทอง – เจ้าแม่ตะเคียนทิพย์ เพื่อให้สายมูได้มากราบไหว้ทำบุญ ขอพร ขอโชค ขอลาภ 
ขอสุขภาพ ขอความปรารถนา และ เช่าวัตถุมงคล   

 
วัดเขาช่องชาด รับพลังธรรมชาติและธรรมะสายบุญ นมัสการหลวงพ่อพระใหญ่ 
เม่ือท่านเดินขึ้นบันไดพญานาคสีทองจนสุด ท่านจะได้พบและกราบไหว้ขอพรกับองค์พระพุทธรูปปางสมาธิสี
ขาว (ด้านในฐานบัวหลวงปู่ใหญ่ประดิษฐาน พระศรีอริยเมตไตรยทรงเครื่องปางประทานพร หรือ พระพุทธ
มหาจักรพรรดิ์เศรษฐี) บนพระเศียรมีลักษณะเป็นเปลวเพลิง เพื่อสื่อถึงแสงแห่งปัญญา (พระใหญ่เขาชอ่ง
ขาด)  และ ชมวิวทิวทัศน์ 360 องศา ของเขาช่องชาด ท่ีเป็นกันชนเขตแดนระหว่างจังหวัดอุดรธานี กับ จังหวัด
หนองบัวลำภู เพื่อชมภาพธรรมชาติภายในพื้นที่อำเภอหนองวัวซอได้เกือบทั้งหมด ส่วนอีกฟากทางด้าน
ตะวันตกสามารถมองเห็นอำเภอโนนสัง อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภูได้อย่างชัดเจนและสามารถมองเห็น



Code Code JNL-IS114_สายมู3วนั_อุดรธานี_คาํชะโนด_ถํ5านาคา_มีค-กย65 

ห น้ า |  5 

ภูเก้าได้อย่างชัดและสวยงามอีกด้วย ทิศใต้มองเห็นเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ด้านทิศเหนือและทิศ
ตะวันออก สมารถมองเห็นทัศนียภาพอันงดงาม ของอำเภอหนองวัวซอได้อย่างชัดเจนและมีความสวยงาม 
สภาพเทือกเขาเขียว ป่าไม้อุดมสมบูรณ์ มองเห็นเจดีย์วัดดอยบันไดสวรรค์ สภาพภูมิประเทศของอำเภอหนอง
วัวซอ อาทิ ตำบลอูบมุง ตำบลกุดหมากไฟ ตำบลโนนหวาย และตำบลหนองอ้อ   
ได้เวลาสมควร พาท่านเดินทางเข้าเช็คอินท่ีพัก 2 คืน : โรงแรมเจริญ โฮเทล หรือเทียบเท่า  
โรงแรมเจริญ โฮเทล อยู่ในใจกลางเมือง ใกล้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก สระ
ว่ายน้ำ ห้องยิม WIFI 
และอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 

 

วันท่ีสอง   อุดรธานี – บึงกาฬ – ตำหนักปู่อือลือ – เกาะดอนโพธิ์ – ถ้ำนาคา – อุดรธานี 

04.30 น. พบกันท่ีล๊อบบ้ีของโรงแรม  คนขับรถรอต้อนรับและอำนวยความสะดวกคณะตลอดวัน 
07.30 น. พบไกด์ท้องถิ่น ณ จุดนัดพบ  และพาท่านมูตลอดวัน 

 
จุดท่ี 1  ไหว้ขอพรปู่อือลือ ณ ตำหนักปู่อือลือ 

ตามตำนานปู่อือลือท่ีข้องเกี่ยวกับบึงโขงหลงน้ัน เช่ือว่า เกิดจากการล่มเมืองของพญานาค ซึ่งเกิดจากความ
รักท่ีไม่สมหวังระหว่างพญานาคกับมนุษย์ ทำให้เมืองท่ีเจริญรุ่งเรืองล่มสลาย บริเวณแห่งน้ี เดิมเป็นท่ีตั้งเมือง 
ช่ือ รัตพานคร มี พระอือลือราชา เป็นผู้ครองนคร และต่อมาเมืองรัตพานครได้ถล่มเป็น "บึงหลงของ" ต่อมา
นานเข้าคำพูดก็กลายเป็นโขงหลง ส่วนพระอือลือราชาได้ถูกพระยานาคราชจับตัวไว้ พร้อมกับสาปให้พระอือ
ลือราชากลายร่างเป็นนาค เฝ้าอยู่ในบึงโขงหลงช่ัวนิรันดร์ จนกว่าจะมีเมืองเกิดใหม่ 
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จุดท่ี 2 อัศจรรย์แดนศักดิ์สิทธิ์ ‘ถ้ำนาคา” พิชิตเส้นทางลี้ล ับภูลังกา บนเส้นทางสายธรรม-สายพญานาค และ 

ทางเดินเส้นทางป่าธรรมชาติ คอร์ส 4-5 ช่ัวโมง  + อาหารชุดพกพา 
“ถ้ำนาคา” ตั้งอยู่ในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติภูลังกา ใกล้กับวัดถ้ำชัยมงคล  เหตุท่ีถ้ำแห่งน้ีได้ช่ือว่า “ถ้ำนาคา” 
หรือ “ถ้ำพญานาค” เน่ืองจากมีลักษณะของหินและผนังถ้ำดูคล้ายพญานาค ท่ีมีรูปทรงคล้ายพญานาคหรือ
งูขนาดใหญ่นอนขดตัว โดยมีส่วนสำคัญๆ ท้ังส่วนหัว ลำตัว และเกล็ดพญานาค (ตามจินตนาการและความ
เช่ือของชาวบ้าน) ด้วยเหตุน้ีจึงมีตำนานเร่ืองเล่าเช่ือมโยงกับความเช่ือของถ้ำแห่งน้ีว่า ถ้ำนาคาคือพญานาค
หรืองูยักษ์ที่ถูกสาปให้กลายเป็นหนิ และยังมีความเชื่อเกี่ยวกับ “เมืองหลวงของชาวบังบด” ตำนานดินแดน
แห่งเมืองบังบด (เมืองลับแล)  จุดท่ีนักท่องเท่ียวมักมาเยี่ยมชม คือ กราบเคารพศาลปู่  หัวใจพญานาค  ถ้ำ
หลวงปู่วัง  เศียรนาคาท่ี 1 และ เศียรนาคาท่ี 3  ก่อนเดินลงจากอุทยานแห่งชาติภูลังกา  ท่ีบริเวณปากทางขึ้น
ถ้ำนาคา ยังมีศาลองค์พญานคราชให้นักท่องเท่ียวได้กราบไหว้เคารพบูชาอีกด้วย 

จุดท่ี 3  เดินทางไปยังท่าเรือ....(โดยเรือท้องถิ่น).....เพื่อล่องเรือบึงโขงหลง (เร่ืองเล่าว่า เคยเป็นเมืองรัตพาน
ครก ก่อนถล่มเป็น "บึงหลงของ" ต่อมานานเข้า คำพูดก็กลายเป็นของหลง และวัดท่ีเหลือ 3 วัด กคื็อ วัดดอน
แก้ว (วัดแก้วฟ้า) วัดดอนโพธิ์(วัดโพธิ์สัตว์) และ วัดดอนสวรรค์ (วัดแดนสวรรค์) มีความลึกโดยเฉลี่ย
ประมาณ 8 เมตร ชาวบ้านบอกว่าสมัยก่อนเคยเป็นวัดมาก่อน)  สู่เกาะดอนโพธ์ิ เกาะกลางบึงโขงหลง ซึ่งเกาะ
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แห่งน้ีตามตำนานเช่ือว่าเป็นวังพญานาคราช  เช่ือกันว่าเป็นเกาะศักด์ิสิทธ์ิท่ีปู่อือลือนาคราชสถิตย์อาศัยอยู่   
ให้ท่านได้ไหว้องค์ขาวและองค์ดำ  

บ่ายๆ   แนะนำร้านอาหารท้องถิ่น (ให้ท่านเลือกเมนูอาหารได้ตามใจ และ ชำระค่าใช้จ่ายตรงกับร้านอาหาร) 
และเดินทางกลับโรงแรมท่ีพัก 
 

วันท่ีสาม   อุดรธานี – กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ ม่วนอุดรตามใจ ขอแนะนำและไม่ใกล้จากท่ีพัก 
จุดที่ 1 สวนสาธารณะหนองประจักษ์  สวนสาธารณะท่ีตั้งอยู่ใจกลางเมืองอุดรธานี  มีลักษณะเป็นหนองน้ำ
ขนาดใหญ่ รายล้อมด้วยต้นไม้และล้อมรอบไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ  จุดไฮไลท์ท่ีนักท่องเที่ยวมักแวะ
เวียนมาถ่ายภาพ คือ ตุ๊กตาเป็ดยางสีเหลือง ท่ีลอยโดดเด่นอยู่กลางน้ำ 
จุดท่ี 2 พิพิธภัณฑ์เมืองอุดร ตั้งอยูใ่กลก้ับสวนสาธารณะหนองประจักษ์ ภายใต้รูปแบบอาคารโคโลเนียล 2 ช้ัน 
(สมัยรัชกาลที่ 6)  โดยภายในอาคารมีห้องจัดแสดงทั้งหมด 26 ห้อง แหล่งเรียนรู้ที่ใช้เทคโนยีเข้ามาใช้ใน
พิพิธภัณฑ์เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ โดยจัดแสดงจัดแสดงศิลปะ วัฒนธรรม และวัตถุทางโบราณคดีในท้องถิ่น 
รวมถึงประวัติศาสตร์ของเมือง 
จุดท่ี 3 ศาลปู่ย่า ศูนย์วัฒนธรรมไทยจีน ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอุดรธานี สถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิท่ีชาวอุดรเช้ือสายจีน
เคารพนับถือมายาวนาน โดยกลุ่มพ่อค้าชาวจีน และท่ีตั้งศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน  โดยจำลองบรรยากาศแบบ
จีน เหมือนยกเมืองจีนมาไว้ใจกลางเมือง เป็นสถานท่ีสงบ เย็นสบาย เเละสวยงามมาก โซนถ่ายรูปเยอะ และมี
ร้านน้ำชาผิงอัน ท่ีมีบริการขายเคร่ืองด่ืมและเบเกอร่ีให้ชิมในบรรยากาศสไตล์จีนด้วย 
จุดท่ี 4 ร้านจุดสามจุด  ร้านฮอตพิกัดใหม่ท่ีแนะนำว่าไม่ควรพลาด !  กำเนิดจากตำนานบิงซูท่ีโด่งดัง จัดเต็ม
สุดว๊าวตั้งเเต่หน้าร้าน..ทางเข้าร้าน..ข้างร้าน...หลังร้าน....ในร้าน ชั้นสองก็สวย โดยหลังร้านจะเป็นสวน
กลางแจ้ง อีกท้ังท่ีน่ีมีบริการกาแฟอีสานมงคล กาแฟดริปของบาริสต้า เมนูอาหารและขนมหลากหลายท่ีมีให้
เลือกเยอะ รอให้เรามาเลือกซื้อเลอืกชิม โดยเฉพาะ “มุมถ่ายรูปเยอะม๊ากกก”    
จุดท่ี 5 Dose Espresso Factory ร้านกาแฟช่ือดัง “ ท่ีผสมผสานความเป็นออสซี่ และอีสาน เพื่อส่งต่อ แรง
บันดาลใจ และพลังบวก ผ่านกาแฟท่ีมีคุณภาพ รสชาติกาแฟและวัตถุดิบท่ีดีท่ีสุดในแบบท่ีเราเช่ือ ” บรรยากาศ
ตกแตง่สไตล์โมเดิร์นลอฟท์ดิบเท่ ภายในร้านมีหลากหลายมุมให้เลือกน่ังเพลินๆ และเหมาะกับถ่ายภาพสไตล์
วินเทจ  

12.00 น. โปรดคืนห้องพักก่อนเท่ียง 
12.30 น. พบกันท่ีล๊อบบ้ีโรงแรม  

คนขับรถเจ้าถิ่นรอพบท่าน เพื่อขับรถพาท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานอุดรธานี 
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                          เคาน์เตอร์เช็คอินนกแอร์ อาคารผู้โดยสาร ช้ัน 1  
                           เคาน์เตอร์เช็คอินเปิดให้ผู้โดยสารทำการเช็คอิน 2 ช่ัวโมง ก่อนเวลาออกเดินทาง และปิด 45 นาที ก่อนเวลา

ออกเดินทาง ผู้โดยสารควรอยู่ท่ี ประตูขึ้นเคร่ือง (บอร์ดด้ิงเกท) 40 นาที ก่อนเวลาออกเดินทาง และประตูขึ้น
เคร่ืองจะปิด 10 นาที ก่อนเวลาออกเดินทาง 

14.45 น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน Nok Air เท่ียวบินท่ี DD305 
15.50 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
 

รายการและเวลาเดินทางหรือกิจกรรมต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและจะไม่รับผิดชอบในกรณีการล่าช้าท่ี
เกิดจากการจลาจล ภัยสงคราม ภัยธรรมชาติ สภาพอากาศ สภาพการจารจร พายุ ระดับน้ำในแต่ละวัน ความล่าช้าของผู้
เดินทาง และเหตุการณ์ล่วงหน้าที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทั้งนี้ทางทีมงานจะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็น
สำคัญ 
ขอขอบคุณภาพประกอบความเข้าใจ จากคนท้องถิ่น หน่วยงาน และ สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาอุดรธานีและบึงกาฬ เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการเชิญชวนคนไทยเท่ียวไทย เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเท่ียวภายในประเทศ 
ศูนย์อำนวยการคำชะโนด https://www.facebook.com/KhamchanodOfficial/ 
วัดภูตะเภาทอง ท่องเท่ียวแดนธรรมะ https://www.facebook.com/phutapaothong/ 
วัดเขาช่องชาด https://www.facebook.com/watkhowchongchat/photos 
ศาลเจ้าปู่อือ้ลอืนาคราช อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ  shorturl.at/atyIY 
  

ส่ิงท่ีควรนำติดตัวไปด้วย :  รองเท้าผ้าใบหรือรองเท้ากีฬาสวมใส่สบาย   เส้ือผ้าและกางเกงสุภาพ สวมใส่สบาย   ระบายอากาศ
ได้ดี  หมวก  อุปกรณ์กันแดด  เส้ือคลุมกันแดดกันลมกันหนาว  กระเป๋าเป้น้ำหนักเบา  ผ้าขนหนูผืนเล็ก  ถุงมือผ้า  กล้องถ่ายรูป  
มือถือชาร์จแบตให้เต็ม และยาประจำตัว 
 

สายมู 3 วัน อุดรธานี คำชะโนด บึงกาฬ ถ้ำนาคา เกาะดอนโพธ์ิ 
ราคาเดียว  11,900 บาท/ท่าน การันตี 2 ท่านข้ึนไปออกเดินทาง 

 โดยสายการบิน Nok Air ระหว่างเดือนมีนาคม65 ถึง เดือนกันยายน 2565 
ได้สิทธ์ิกระเป๋า 15 กก. + น้ำหนักสัมภาระถือข้ึนเครื่อง 7 กก. + เลือกท่ีน่ังได้เอง 

*** ตัดกรุ๊ปส่วนตัวได้ หรือ ต้องการจัดคณะพิเศษ  สามารถให้ทางผู้จัดช่วยดูแลประสานได้ *** 

 

ราคาน้ีเป็นราคาสำหรับคนไทย ไม่มีราคาสำหรับเด็ก 2-12 ปี 
(ชาวต่างชาติ หรือ ผู้ไม่มีบัตรประชาชนไทย โปรดสอบถาม)  

*สงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนราคาเพิ่ม หากมีการปรับขึ้นของภาษีนำ้มันหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน 
**สงวนสิทธิใ์นเรื่องเที่ยวบินและตารางบิน ราคา และ รายการ เปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
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อัตราค่าบริการ (ท่ีน่ังจำกัดในแต่ละวัน จองและจ่ายกอ่นได้สิทธิก่อน จองหลัง อาจต้องเพิ่มค่าตั๋ว ) 
เช็คอิน วันออกเดินทาง วันเดินทางกลับ ราคา/ท่าน(บาท) ห้องเดี่ยว+ หมายเหตุ 

วันพฤหัส 03 มีนาคม 65 วันเสาร์ 05 มีนาคม 65 11,900 2,200  

วันอาทิตย ์ 06 มีนาคม 65 วันอังคาร 08 มีนาคม 65 11,900 2,200  

วันพฤหัส 10 มีนาคม 65 วันเสาร์ 12 มีนาคม 65 11,900 2,200  

วันอาทิตย ์ 13 มีนาคม 65 วันอังคาร 15 มีนาคม 65 11,900 2,200  

วันพฤหัส 17 มีนาคม 65 วันเสาร์ 19 มีนาคม 65 11,900 2,200  

วันอาทิตย ์ 20 มีนาคม 65 วันอังคาร 22 มีนาคม 65 11,900 2,200  

วันพฤหัส 24 มีนาคม 65 วันเสาร์ 26 มีนาคม 65 11,900 2,200  

วันอาทิตย ์ 27 มีนาคม 65 วันอังคาร 29 มีนาคม 65 11,900 2,200  

วันพฤหัส 31 มีนาคม 65 วันเสาร์ 01 เมษายน 65 11,900 2,200  

วันอาทิตย ์ 03 เมษายน 65 วันอังคาร 05 เมษายน 65 11,900 2,200  

วันจันทร์ 18 เมษายน 65 วันพุธ 20 เมษายน 65 11,900 2,200  

วันอังคาร 19 เมษายน 65 วันพฤหัส 21 เมษายน 65 11,900 2,200  

วันพุธ 20 เมษายน 65 วันศุกร์ 22 เมษายน 65 11,900 2,200  

วันพฤหัส 21 เมษายน 65 วันเสาร์ 23 เมษายน 65 11,900 2,200  

วันอาทิตย ์ 24 เมษายน 65 วันอังคาร 26 เมษายน 65 11,900 2,200  

วันจันทร์ 25 เมษายน 65 วันพุธ 27 เมษายน 65 11,900 2,200  

วันอังคาร 26 เมษายน 65 วันพฤหัส 28 เมษายน 65 11,900 2,200  

วันพุธ 27 เมษายน 65 วันศุกร์ 29 เมษายน 65 11,900 2,200  

วันอาทิตย ์ 03 กรกฏาคม 65 วันอังคาร 05 กรกฏาคม 65 11,900 2,200  

วันพฤหัส 07 กรกฏาคม 65 วันเสาร์ 09 กรกฏาคม 65 11,900 2,200  

วันอาทิตย ์ 10 กรกฏาคม 65 วันอังคาร 12 กรกฏาคม 65 11,900 2,200  

วันพฤหัส 14 กรกฏาคม 65 วันเสาร์ 16 กรกฏาคม 65 11,900 2,200  

วันพฤหัส 21 กรกฏาคม 65 วันเสาร์ 23 กรกฏาคม 65 11,900 2,200  

วันอาทิตย ์ 24 กรกฏาคม 65 วันอังคาร 26 กรกฏาคม 65 11,900 2,200  

วันอาทิตย ์ 04 กันยายน 65 วันอังคาร 06 กันยายน 65 11,900 2,200  

วันอาทิตย ์ 11 กันยายน 65 วันอังคาร 13 กันยายน 65 11,900 2,200  

วันอาทิตย ์ 18 กันยายน 65 วันอังคาร 20 กันยายน 65 11,900 2,200  

วันอาทิตย ์ 25 กันยายน 65 วันอังคาร 27 กันยายน 65 11,900 2,200  
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อัตราค่าบริการน้ีรวม  
1. ออกเดินทางขั้นต่ำ 2 ท่านขึ้นไป รับไม่เกิน 8 ท่าน/คณะ 
2. ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป – กลับ ราคาพิเศษ เมื่อออกบัตรโดยสารแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนวันเดินทางได้ 

(หากท่านมีความประสงค์เดินทางไปก่อนวันเดินทาง หรือ  ประสงค์กลับหลังวันเดินทาง โปรดระบุเท่ียวบิน/วันเวลา ท่ีต้องการ 
เม่ือทำการจอง และ อาจมีค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง) 

3. น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเคร่ืองไม่เกิน 15 กก. + น้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเคร่ือง 7 กก. + เลือกท่ีน่ังได้เอง 
4. โรงแรมท่ีพัก 2 คืน  (พักห้องละ 2 ท่าน รวมอาหารเช้า) 
5. รถตู้ปรับอากาศพร้อมคนขับ ตามรายการท่ีระบุ  
6. อาหารชุดพกพา (ข้าวเหนียวหมูทอดส่ังทำพิเศษ+ขนมปัง+น้ำด่ืม) เพื่อทานระหว่างเดินถ้ำนาคา 
7. ไกด์ท้องถิ่นในวันแรกและวันท่ีสองของการเดินทาง 
8. ค่าดำเนินการจองคิวถ้ำนาคาและธรรมเนียมเข้าอุทยานแห่งชาติภูลังกา (ถ้ำนาคา)  
9. ค่าเรือหางยาวและค่าธรรมเนียมเกาะดอนโพธ์ิ 
10. การประกันอุบัติเหตจุากการเดินทางท่องเท่ียว ตามพ.ร.บ การท่องเท่ียว ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย 

(กรมธรรม์วงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท* รวมประกันอาหารเป็นพิษ ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ 
ประกันวินาศภัยท่ีบริษัทฯ ทำไว้ สำหรับผู้มีอายุ 1-15 ปี หรือ อายุ 75-85 ความคุ้มครองเหลือ 50% อายุต่ำกว่า 1 ปี หรือ 
อายุเกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจำตัวการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้าย) 

*ค่ารักษาพยาบาล ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง 
 
อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ท่ีนอกเหนือระบุไว้ในรายการ อาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีท่ีเกิดจากการ

เจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว) การเปลี่ยนแปลงรายการท่องเท่ียว ท่ีเกิดจากผู้เดินทางเอง ค่าสัมภาระท่ีเกินช้ินหรือน้ำหนักเกิน
สายการบินกำหนด  เป็นต้น 

2. ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ 
3. ค่าธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียว สำหรับชาวต่างชาติท่ีต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ เป็นต้น 
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% (ในกรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อน

การชำระเงิน หากแจ้งภายหลังการชำระเงิน ทางบริษัทฯ จะไม่ออกย้อนหลังให้ทุกกรณี)  
5. ค่าทิปไกด์ พนักงานขับรถ และ เจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติ ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้า 
 
วิธีการจอง 
1. กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน และ ชำระค่าเงินเต็มจำนวน 
2. กรุณาแจ้งรายละเอียด  
- ช่ือผู้ติดต่อ และ ช่องทางติดต่อ (เช่น เบอร์มือถือ อีเมล์ ไลน์ไอดี เป็นต้น) 
- ระบุวันท่ีต้องการใช้บริการ (หากท่านมีความประสงค์เดินทางไปก่อนวันเดินทาง หรือ  ประสงค์กลับหลังวันเดินทาง โปรดระบุ
เท่ียวบิน/วันเวลา ท่ีต้องการ เม่ือทำการจอง และ อาจมีค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง) 
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- ช่ือนามสกุล + เบอร์มือถือ ของผู้เดินทางทุกท่าน (จำเป็น)  + สำเนาบัตรประชาชน + เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโค
วิด 19 หรือ ใบรับรองผลการตรวจโควิด 
- ส่งรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดมาท่ีช่องทางที่เจ้าหน้าที่แจ้ง เพื่อออกเอกสารการจองและชำระเงิน โปรดชำระเงินเต็มจำนวน 
ภายใน 24 ช่ัวโมง หากไม่ชำระ หรือ ชำระไม่ครบตามกำหนด ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข ทางผู้จัดมีสิทธิยกเลิก
การเดินทางและขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินตามเง่ือนไขการยกเลิก 
3. เม่ือเจ้าหน้าท่ีได้รับข้อมูลพร้อมเงินชำระแล้ว ทางเจ้าหน้าท่ีจะจัดการนำรายช่ือพร้อมข้อมูลท้ังหมดไปทำการจองคิวถ้ำนาคา 
สำรองที่นั่งกับสายการบิน และส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ   โดยใช้เวลาในการดำเนินการ ประมาณ 3-5 วันทำการ เพื่อทำการออก
เอกสารการเดินทางให้แก่ท่าน (ไม่สามารถปรับเปลี่ยนช่ือนามสกุลและผู้เดินทางได้เม่ือลงระบบแล้ว) 
 
การยกเลกิการเดินทาง  
1. ขอสงวนสิทธ์ิการยกเลกิ เน่ืองจากเป็นคิดในราคาพิเศษ หากเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ท่ีเป็นเหตุสุดวิสัย อาทิ สภาพอากาศ 
การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ หรืออื่นๆ ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนวันเดินทางในโปรแกรมน้ันๆ ได้ 
2. ทางผู้จัดจะไม่มีการคืนเงินค่าบริการท้ังหมดไม่ว่ากรณีใดๆ 
 
หมายเหตุ  
1. เดินทางในแต่ละครั ้งจะต้องมีผู้เดินทางจำนวน 2 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้เดินทางไม่ครบจำนวนดังกล่าว  ขอสงวนสิทธิ์ในการ

เปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง 
2. ขอสงวนสิทธ์ิราคาสำหรับนักท่องเท่ียวชาวไทยเท่าน้ัน  
3. การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม อาจเกิดขึ้นได้ ตามสถานการณ์ อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ เป็นต้น  ซึ่งบริษัทฯ 

จะดำเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางให้ดีท่ีสุด 
4. ไกด์ท้องถิ่น มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธ์ิในการให้คำสัญญาใดๆ ท้ังส้ินแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับ  
5. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากบรษัิท

ขนส่ง  ผู้เดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก 
และค่าใช้จ่ายที่บริษัทจ่ายไปแล้ว เป็นต้น    ขอให้ทราบว่า  ผู้จัดจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่จะไม่คืนเงิน  

6. กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุการณ์ที่ไม่สามารถเดินทางได้ เช่น คำสั่งจากรัฐบาลห้ามการเดินทางเข้าหรือออกพื้นท่ีใน
รายการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะดำเนินการโดยสุดความสามารถท่ีจะประสานงานกับทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ลูกค้า โดยจะปฏิบัติตามเง่ือนไขและข้อจำกัดความรับผิดชอบของแต่ละผู้ให้บริการ แต่จะไม่คืนเงิน  

7. ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดกับชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย ความตาย อุบัติเหตุ
ต่างๆ  สูญหายในทรัพย์สินหรืออย่างอื่น การนัดหยุดงาน  ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวัติ  และอื่นๆ ที่เกิดขึ้น
ทางตรงหรือทางอ้อม  

8. กระเป๋าผู้เดินทาง ท่านต้องยอมรับในความเสี่ยงของกระเป๋าทุกใบของตัวเอง (ท่านสามารถเลือกซื้อประกันเพิ่ม เกี่ยวกับ
สัมภาระกระเป๋า เพราะสายการบินมีกำหนดการจำกัดความรับผิดชอบต่อสัมภาระ)  ทางผู้จัดจะไม่รับผิดชอบต่อความ
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เสียหาย สูญหาย ล่าช้า อุบัติเหตุ ที่เกิดจากกรณีใดๆ ทั้งสิ้น  ซึ่งท่านต้องเข้าใจว่า โดยปกติทุกฝ่าย เช่น คนขับรถ ไกด์
ท้องถิ่น  มัคคุเทศก์ หรือ เด็กยกกระเป๋า  ถึงแม้จะพยายามในการดูแลและระวังเร่ืองสัมภาระกระเป๋าเดินทาง 

9. การช้อปป้ิงการเลือกซื้อของนักท่องเท่ียว เป็นส่วนหน่ึงของการท่องเท่ียว การเลือกซื้อของทุกอย่างเป็นเร่ืองการตัดสินใจ
ส่วนตัวเสมอ  และ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบทุกการซื้อของท่าน 

10. ขอความร่วมมือในเรื่องความประพฤติของผู้เดินทาง หากผู้จัดเห็นว่าผู้เดินทางประพฤติตนที่อาจก่อให้เกิดอันตรายตอ่ผู้
เดินทางอื่นๆ หรือทรัพย์สิน หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี (ตัวแทน) หรือไม่ปฏิบัติตามคำช้ีแจงของเจ้าหน้าท่ี 
(ตัวแทน) ทางบริษัทฯ อาจใช้มาตรการตามท่ีเห็นสมควรเพื่อป้องกันไม่ให้ความประพฤติดังกล่าวดำเนินต่อไป ซึ่งรวมไปถึง
การยับยั้ง และปฏิเสธให้บริการ 

11. กรณีมีความผิดพลาดเร่ืองราคาหรือมีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขต่างๆ ทางผู้จัดขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการขายแพ็คเกจ 
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
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