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สายมู 3 วนั อุดรธานี ค าชะโนด บึงกาฬ ถ า้นาคา เกาะดอนโพธิ์ 
 

ราคาเดียว  11,900 บาท/ท่าน การันตี 2 ท่านขึน้ไปออกเดินทาง 
 โดยสายการบิน Nok Air ระหว่างเดือนมีนาคม ถึง เดือนกนัยายน 2565 
ได้สิทธ์ิกระเป๋า 15 กก. + น ้าหนักสัมภาระถือขึน้เคร่ือง 7 กก. + เลือกที่น่ังได้เอง 
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วนัแรก :   กรุงเทพฯ – อุดรธาน ี– ค าชะโนด - วดัภูตะเภาทอง – วดัเขาช่องชาด 

---- ลูกคา้เช็คอินสนามบินดอนเมืองดว้ยตวัเอง ---- 
------ แพค็เกจจอยทวัร์ รับไม่เกิน 8 ท่าน/คณะ ------ 

ขอ้แนะน า 
• หากท่านมีปัญหาเร่ืองอาหารกรุณาแจง้ทางผูจ้ดัทราบล่วงหนา้ 
• กระเป๋าทุกใบจะตอ้งฝากใหก้บัทางเจา้หนา้ท่ีสายการบินดว้ยตวัท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภยั 
• ทรัพยสิ์นมีค่าและแตกหกัง่าย เช่น เงิน อญัมณี อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ กลอ้งถ่ายรูป อุปกรณ์วีดีโอ 

เอกสารท่ีแลกเปล่ียนเป็นเงินได ้ เอกสารทางธุรกิจ หนงัสือเดินทาง เก็บติดตวัเสมอ 
• น าเส้ือแจ็คแก็ตติดตวัขึ้นเคร่ืองดว้ย เพราะอากาศอาจจะเยน็และเพื่อการพกัผ่อนท่ีอบอุ่น 
การเลือกท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน สามารถท าได ้2 ช่องทาง 
ช่องทางท่ี 1 :   ผา่นทางเวบ็ไซต ์www.nokair.com ท่าน สามารถเลือกท่ีนัง่โดยท าตามขั้นตอนท่ีก าหนดไว้

บนเวบ็ไซต ์โดยตอ้งท าการเลือกท่ีนัง่ล่วงหนา้ก่อนก าหนดการบินอยา่งนอ้ย 4 ชัว่โมง 
ช่องทางท่ี 2 :   ผา่นทาง Nok Air Application บนระบบ iOS, Android และ m.nokair.com 

ล่วงหนา้ 24 ชัว่โมง ถึง 45 นาที ก่อนก าหนดการบิน 

                  เม่ือท่านเลือกท่ีนัง่แลว้ ท่านจะไม่สามารถเปล่ียนท่ีนัง่ได ้
เคาน์เตอร์เช็คอินนกแอร์ หมายเลข 14-15 สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสาร 2 (Terminal 2) ชั้น 3  
                           เคาน์เตอร์เช็คอินเปิดให้ผูโ้ดยสารท าการเช็คอิน 2 ชัว่โมง ก่อนเวลาออกเดินทาง และปิด 45 นาที 

ก่อนเวลาออกเดินทาง ผูโ้ดยสารควรอยู่ท่ี ประตูขึ้นเคร่ือง (บอร์ดด้ิงเกท) 40 นาที ก่อนเวลาออก
เดินทาง และประตูขึ้นเคร่ืองจะปิด 10 นาที ก่อนเวลาออกเดินทาง 

05.55 น. เดินทางสู่จังหวัดอุดรธาน ีโดยสายการบิน Nok Air เที่ยวบินที่ DD88 

06.55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานอุดรธานี 

                        คนขับรถและไกด์เจ้าถิ่นรอต้อนรับและอ านวยความสะดวกคณะตลอดวัน 
ข้อแนะน าส าหรับการเดินทางวิถีท่องเท่ียวใหม่ 

*ทุกท่านตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง* 
**ก่อนขึ้น-ลงรถทุกคร้ัง  โปรดลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอล*์* 

****โปรดปฏิบติัตามท่ีไกดแ์ละเจา้หนา้ท่ีสถานท่ีต่างๆ แนะน า เพื่อท่องเท่ียวปลอดภยั*** 
“ ส ำคัญ ! บัตรประชำชนตัวจริงถือติดตัวมำในวันเดินทำงด้วยนะคะ ” 
“ โปรดพกัผ่อนให้เพียงพอ และ เช็คควำมพร้อมของสุขภำพตนเอง ” 
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หลักฐานแสดงการรับวคัซีนป้องกันโรค COVID-19 ครบโดสตามชนิดวคัซีน (ซิโนแวค (Sinovac) , ซิโนฟาร์ม 
(Sinopharm) แอสตราเซนิกา (AstraZeneca) , ไฟเซอร์ (Pfizer) , โมเดอร์นา (Moderna) , สปุตนิก วี (Sputnik V) ครบ 
2 เข็ม หรือ สูตรไขวค้รบ 2 เข็ม ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด หรือ ไดรั้บวคัซีนชนิดจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน 
(Johnson and Johnson) จ านวน 1 เขม็) ก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 14 วนั  
ส่วนผูท่ี้ไม่ได้ฉีด ตอ้งแสดงผลการตรวจ RT-PCR ท่ียืนยนัผลเป็นลบจากสถานพยาบาลหรือห้องปฏิบติัการก่อน
เดินทาง 7 วนั ท่ีรับรองโดยสถานพยาบาลหรือห้องปฏิบติัการก่อนเดินทาง 3 วนั หรือผลตรวจ ATK ท่ียืนยนัผลเป็น
ลบจากสถานพยาบาลหรือหอ้งปฏิบติัการก่อนเดินทาง 2 วนั 

ขอ้มูลมาตรการการเดินทางเขา้จงัหวดัต่างๆ  https://content.nokair.com/th/Special-Page/TravelCOVID.aspx 
โปรดเช็คเม่ือจองอีกคร้ัง เน่ืองจากอาจมีการปรับเปล่ียนตามค าสั่งจงัหวดั 

 

 
เชา้ “เยือนเกาะนาคา ค าชะโนด” สถานท่ีศักดิ์สิทธิ์แห่งดินแดนพญานาค  

เช่ือว่าเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิดินแดนล้ีลบัของพญานาค เป็นท่ีเคารพย  าเกรงและศรัทธาของคนใน
จงัหวดัอุดรธานีและอีสานตอนบน ค าชะโนดมีลกัษณะเป็น เกาะลอยน ้า ท่ีเตม็ไปดว้ยตน้ชะโนด  ป่า
ค าชะโนดเป็นสถานท่ีปรากฏในต านานพื้นบา้น เช่ือว่าเป็นท่ีสิงสถิตของพญานาคปู่ ศรีสุทโธ ย่าศรี
ประทุมมา และส่ิงล้ีลบัต่าง ๆ เกาะค าชะโนดไม่เคยจมน ้ า โดยมีความเช่ือท่ีว่าเพราะมีพญานาคคอย
ปกปักรักษา มีความเช่ือท่ีว่า ค  าชะโนด เป็นสถานท่ีขึ้นลงระหว่างมนุษยพิภพกบันาคพิภพของพญา
สุทโธนาคราช ผูส้ร้างแม่น ้ าโขงและเป็นเจา้ของปลาบึก เม่ือพญานาคสุทโธนาคขึ้นมาบนมนุษย
พิภพก็จะเป็นมนุษยแ์ละมีช่ือเรียกว่าเจา้ปู่ ศรีสุทโธ เม่ือเขา้มาถึงภายในพื้นท่ีของค าชะโนด จะรู้สึก
ไดถึ้งความร่มร่ืน อากาศภายนอกท่ีร้อน เม่ือมาอยูท่ี่น่ีจะรู้สึกเยน็อย่างบอกไม่ถูก  เพราะปกคลุมดว้ย
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ป่าตน้ชะโนดขนาดใหญ่ บริเวณตรงกลางค าชะโนดจะมีบ่อน ้าท่ีลึกมาก น ้าในบ่อไม่เคยแห้งเลย เช่ือ
กนัว่าบ่อน ้ าค  าชะโนดทะลุไปถึงแม่น ้ าโขงได ้บ่อน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิใชด่ื้มกินรักษาโรคได ้สามารถใชลู้บ
หัวเพื่อความเป็นศิริมงคล ดา้นหลงัของค าชะโนด เป็นทางเดินไมช้มบรรยากาศของป่าค าชะโนด ท่ี
รายลอ้มดว้ย ตน้ไมสู้งใหญ่ โดยเฉพาะตน้ชะ ใหค้วามรู้สึกเหมือนเดินอยูใ่นป่าดึกด าบรรพ ์  

11.00 น  แนะน าร้านอาหารทอ้งถ่ิน (ใหท้่านเลือกเมนูอาหารไดต้ามใจ และ ช าระค่าใชจ่้ายตรงกบัร้านอาหาร) 

 
บ่าย วัดภูตะเภาทอง แหล่งท่องเท่ียวเชิงธรรมะและประวัติศาสตร์ 

ถือเป็นอีกหน่ึงวดั UNSEEN ของจงัหวดัอุดรธานี  เป็นวดัราษฎร์ สังกดัคณะสงฆฝ่์ายธรรมยตุนิกาย 
โอบลอ้มดว้ยธรรมชาติ โดยพื้นท่ีส่วนมากเป็นลานหินท่ีเป็นหลุมมีน ้ าขงั คลา้ยลานสามพนัโบก ซ่ึง
นักวิชาการสันนิษฐานว่า เดิมเป็นทะเล ต่อมาเกิดการยกตวัขึ้นเป็นลานหินและพื้นดิน คาดว่าจะมี
กลุ่มคนผูเ้ล้ียงสัตว ์หรือนายพรานใชเ้ป็นเส้นทางในการหากิน เน่ืองจากมีการพบรอยฝ่ามือคนขา้ง
หินก้อนใหญ่  วดัแห่งน้ียงัมีจุดเด่นท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิ คือ “พญานาคราชสีทอง” ช่ือมุจลินท์ เป็น
พญานาคท่ีปรากฏในพุทธประวติัท่ีปกป้องลมและพายใุหก้บัพระพุทธเจา้ในช่วงการตรัสรู้สัปดาห์ท่ี 
6  และ “รอยฝ่ามือแดง” ท่ีปรากฏให้เห็นตรงหินกอ้นใหญ่สีน ้ าตาลส้มทองคลา้ยเรือส าเภา ส าหรับ
รอยฝ่ามือแดงนั้น ทางกรมศิลปากรตรวจสอบแลว้ และมีผลยนืยนัวา่มีอายปุระมาณ 2,500 ปี   มีองค์
หลวงปู่ หินหยก องคพ์ระพุทธรูปหินหยกปางมารวิชยั  หินฝนยาศกัด์ิสิทธ์ิ เจา้แม่ตะเคียนทอง – เจา้
แม่ตะเคียนทิพย์ เพื่อให้สายมูได้มากราบไหวท้ าบุญ ขอพร ขอโชค ขอลาภ ขอสุขภาพ ขอความ
ปรารถนา และ เช่าวตัถุมงคล   

 
วัดเขาช่องชาด รับพลงัธรรมชาติและธรรมะสายบุญ นมัสการหลวงพ่อพระใหญ่ 
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เม่ือท่านเดินขึ้นบนัไดพญานาคสีทองจนสุด ท่านจะไดพ้บและกราบไหวข้อพรกบัองคพ์ระพุทธรูป
ปางสมาธิสีขาว (ด้านในฐานบัวหลวงปู่ ใหญ่ประดิษฐาน พระศรีอริยเมตไตรยทรงเคร่ืองปาง
ประทานพร หรือ พระพุทธมหาจกัรพรรด์ิเศรษฐี) บนพระเศียรมีลกัษณะเป็นเปลวเพลิง เพื่อส่ือถึง
แสงแห่งปัญญา (พระใหญ่เขาช่องขาด)  และ ชมวิวทิวทศัน์ 360 องศา ของเขาช่องชาด ท่ีเป็นกนัชน
เขตแดนระหว่างจงัหวดัอุดรธานี กบั จงัหวดัหนองบวัล าภู  เพื่อชมภาพธรรมชาติภายในพื้นท่ีอ าเภอ
หนองววัซอไดเ้กือบทั้งหมด ส่วนอีกฟากทางดา้นตะวนัตกสามารถมองเห็นอ าเภอโนนสัง อ าเภอ
เมือง จงัหวดัหนองบวัล าภูไดอ้ย่างชดัเจนและสามารถมองเห็นภูเกา้ไดอ้ย่างชดัและสวยงามอีกด้วย 
ทิศใตม้องเห็นเขื่อนอุบลรัตน์ จงัหวดัขอนแก่น ด้านทิศเหนือและทิศตะวนัออก สมารถมองเห็น
ทศันียภาพอนังดงาม ของอ าเภอหนองววัซอไดอ้ยา่งชดัเจนและมีความสวยงาม สภาพเทือกเขาเขียว 
ป่าไมอุ้ดมสมบูรณ์ มองเห็นเจดียว์ดัดอยบนัไดสวรรค ์สภาพภูมิประเทศของอ าเภอหนองววัซอ อาทิ 
ต าบลอูบมุง ต าบลกุดหมากไฟ ต าบลโนนหวาย และต าบลหนองออ้   
ไดเ้วลาสมควร พำท่ำนเดินทำงเข้ำเช็คอนิท่ีพกั 2 คืน : โรงแรมเจริญ โฮเทล หรือเทียบเท่า  
โรงแรมเจริญ โฮเทล อยู่ในใจกลางเมือง ใกลศู้นยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา  พร้อมส่ิงอ านวยความ
สะดวก สระวา่ยน ้า หอ้งยมิ WIFI 
และอิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

วนัที่สอง   อุดรธานี – บึงกาฬ – ต าหนักปู่อือลือ – เกาะดอนโพธ์ิ – ถ า้นาคา – อดุรธานี 
04.30 น. พบกนัท่ีล๊อบบ้ีของโรงแรม  คนขบัรถรอตอ้นรับและอ านวยความสะดวกคณะตลอดวนั 
07.30 น. พบไกดท์อ้งถ่ิน ณ จุดนดัพบ  และพาท่านมูตลอดวนั 

 
จุดท่ี 1  ไหว้ขอพรปู่อือลือ ณ ต าหนักปู่อือลือ 

ตามต านานปู่ อือลือท่ีขอ้งเก่ียวกบับึงโขงหลงนั้น เช่ือวา่ เกิดจากการล่มเมืองของพญานาค ซ่ึงเกิดจาก
ความรักท่ีไม่สมหวงัระหว่างพญานาคกบัมนุษย ์ท าให้เมืองท่ีเจริญรุ่งเรืองล่มสลาย บริเวณแห่งน้ี 
เดิมเป็นท่ีตั้งเมือง ช่ือ รัตพานคร มี พระอือลือราชา เป็นผูค้รองนคร และต่อมาเมืองรัตพานครได้
ถล่มเป็น "บึงหลงของ" ต่อมานานเขา้ค าพูดก็กลายเป็นโขงหลง ส่วนพระอือลือราชาไดถู้กพระยา
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นาคราชจบัตวัไว ้พร้อมกบัสาปใหพ้ระอือลือราชากลายร่างเป็นนาค เฝ้าอยูใ่นบึงโขงหลงชัว่นิรันดร์ 
จนกวา่จะมีเมืองเกิดใหม่ 

 
จุดท่ี 2 อัศจรรย์แดนศักดิ์สิทธิ์  ‘ถ ้านาคา” พิชิตเส้นทางลีล้ับภูลังกา บนเส้นทางสายธรรม-สายพญานาค 

และ ทางเดินเส้นทางป่าธรรมชาติ คอร์ส 4-5 ช่ัวโมง  + อาหารชุดพกพา 
“ถ ้านาคา” ตั้งอยู่ในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติภูลังกา ใกล้กับวัดถ ้าชัยมงคล  เหตุท่ีถ ้าแห่งน้ีไดช่ื้อว่า “ถ ้า
นาคา” หรือ “ถ ้าพญานาค” เน่ืองจากมีลกัษณะของหินและผนงัถ ้าดูคลา้ยพญานาค ท่ีมีรูปทรงคลา้ย
พญานาคหรืองูขนาดใหญ่นอนขดตวั โดยมีส่วนส าคญัๆ ทั้งส่วนหัว ล าตวั และเกล็ดพญานาค (ตาม
จินตนาการและความเช่ือของชาวบา้น) ดว้ยเหตุน้ีจึงมีต านานเร่ืองเล่าเช่ือมโยงกบัความเช่ือของถ ้า
แห่งน้ีว่า ถ ้านาคาคือพญานาคหรืองูยกัษท่ี์ถูกสาปให้กลายเป็นหิน และยงัมีความเช่ือเก่ียวกบั “เมือง
หลวงของชาวบงับด” ต านานดินแดนแห่งเมืองบงับด (เมืองลบัแล)  จุดท่ีนกัท่องเท่ียวมกัมาเยีย่มชม 
คือ กราบเคารพศาลปู่   หวัใจพญานาค  ถ ้าหลวงปู่ วงั  เศียรนาคาท่ี 1 และ เศียรนาคาท่ี 3  ก่อนเดินลง
จากอุทยานแห่งชาติภูลงักา  ท่ีบริเวณปากทางขึ้นถ ้านาคา ยงัมีศาลองคพ์ญานคราชให้นกัท่องเท่ียว
ไดก้ราบไหวเ้คารพบูชาอีกดว้ย 
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จุดท่ี 3  เดินทางไปยังท่าเรือ....(โดยเรือท้องถิ่น).....เพ่ือล่องเรือบึงโขงหลง (เร่ืองเล่าว่า เคยเป็นเมือง
รัตพานครก ก่อนถล่มเป็น "บึงหลงของ" ต่อมานานเขา้ ค าพูดก็กลายเป็นของหลง และวดัท่ีเหลือ 3 
วดั ก็คือ วดัดอนแกว้ (วดัแกว้ฟ้า) วดัดอนโพธ์ิ(วดัโพธ์ิสัตว)์ และ วดัดอนสวรรค ์(วดัแดนสวรรค)์ มี
ความลึกโดยเฉล่ียประมาณ 8 เมตร ชาวบา้นบอกว่าสมยัก่อนเคยเป็นวดัมาก่อน)  สู่เกาะดอนโพธิ์  
เกาะกลางบึงโขงหลง ซ่ึงเกาะแห่งน้ีตามต านานเช่ือว่าเป็นวงัพญานาคราช  เช่ือกันว่าเป็นเกาะ
ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีปู่ อือลือนาคราชสถิตยอ์าศยัอยู่   ใหท้่านไดไ้หวอ้งคข์าวและองคด์ า  

บ่ายๆ   แนะน าร้านอาหารทอ้งถ่ิน (ใหท้่านเลือกเมนูอาหารไดต้ามใจ และ ช าระค่าใชจ่้ายตรงกบัร้านอาหาร) 
และเดินทางกลบัโรงแรมท่ีพกั 
 

วนัที่สาม   อุดรธานี (อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศัยคร่ึงวนั ไม่มไีกด์)– กรุงเทพฯ 

เชา้ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั หรือ ม่วนอุดรตามใจ ขอแนะน าและไม่ไกลจากท่ีพกั 
จุดท่ี 1 สวนสาธารณะหนองประจักษ์  สวนสาธารณะท่ีตั้งอยู่ใจกลางเมืองอุดรธานี  มีลกัษณะเป็น
หนองน ้ าขนาดใหญ่ รายลอ้มดว้ยตน้ไมแ้ละลอ้มรอบไปดว้ยสถานท่ีท่องเท่ียวส าคญั  จุดไฮไลทท่ี์
นกัท่องเท่ียวมกัแวะเวียนมาถ่ายภาพ คือ ตุ๊กตาเป็ดยางสีเหลือง ท่ีลอยโดดเด่นอยูก่ลางน ้า 
จุดท่ี 2 พิพิธภัณฑ์เมืองอุดร ตั้งอยู่ใกลก้บัสวนสาธารณะหนองประจกัษ์ ภายใตรู้ปแบบอาคารโค
โลเนียล 2 ชั้น (สมยัรัชกาลท่ี 6)  โดยภายในอาคารมีห้องจดัแสดงทั้งหมด 26 ห้อง แหล่งเรียนรู้ท่ีใช้
เทคโนยีเขา้มาใช้ในพิพิธภณัฑ์เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ โดยจดัแสดงจดัแสดงศิลปะ วฒันธรรม 
และวตัถุทางโบราณคดีในทอ้งถ่ิน รวมถึงประวติัศาสตร์ของเมือง 
จุดท่ี 3 ศาลปู่ย่า ศูนย์วัฒนธรรมไทยจีน ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอุดรธานี สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชาวอุดรเช้ือ
สายจีนเคารพนบัถือมายาวนาน โดยกลุ่มพ่อคา้ชาวจีน และท่ีตั้งศูนยว์ฒันธรรมไทย-จีน  โดยจ าลอง
บรรยากาศแบบจีน เหมือนยกเมืองจีนมาไวใ้จกลางเมือง เป็นสถานท่ีสงบ เยน็สบาย เเละสวยงาม
มาก โซนถ่ายรูปเยอะ และมีร้านน ้าชาผิงอนั ท่ีมีบริการขายเคร่ืองด่ืมและเบเกอร่ีใหชิ้มในบรรยากาศ
สไตลจี์นดว้ย 
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จุดท่ี 4 ร้านจุดสามจุด  ร้านฮอตพิกดัใหม่ท่ีแนะน าวา่ไม่ควรพลาด !  ก าเนิดจากต านานบิงซูท่ีโด่งดงั 
จดัเต็มสุดวา๊วตั้งเเต่หนา้ร้าน..ทางเขา้ร้าน..ขา้งร้าน...หลงัร้าน....ในร้าน ชั้นสองก็สวย โดยหลงัร้าน
จะเป็นสวนกลางแจง้ อีกทั้งท่ีน่ีมีบริการกาแฟอีสานมงคล กาแฟดริปของบาริสตา้ เมนูอาหารและ
ขนมหลากหลายท่ีมีใหเ้ลือกเยอะ รอใหเ้รามาเลือกซ้ือเลือกชิม โดยเฉพาะ “มุมถ่ายรูปเยอะม๊ากกก”    
จุดท่ี 5 Dose Espresso Factory ร้านกาแฟช่ือดงั “ ท่ีผสมผสานความเป็นออสซ่ี และอีสาน เพื่อส่ง
ต่อ แรงบนัดาลใจ และพลงับวก ผ่านกาแฟท่ีมีคุณภาพ รสชาติกาแฟและวตัถุดิบท่ีดีท่ีสุดในแบบท่ี
เราเช่ือ ” บรรยากาศตกแต่งสไตล์โมเดิร์นลอฟท์ดิบเท่ ภายในร้านมีหลากหลายมุมให้เลือกนั่ง
เพลินๆ และเหมาะกบัถ่ายภาพสไตลว์ินเทจ  

12.00 น. โปรดคืนหอ้งพกัก่อนเท่ียง 
12.30 น. พบกนัท่ีล๊อบบ้ีโรงแรม  

คนขบัรถเจา้ถ่ินรอพบท่าน เพื่อขบัรถพาท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานอุดรธานี 
                          เคาน์เตอร์เช็คอินนกแอร์ อาคารผูโ้ดยสาร ชั้น 1  
                           เคาน์เตอร์เช็คอินเปิดให้ผูโ้ดยสารท าการเช็คอิน 2 ชัว่โมง ก่อนเวลาออกเดินทาง และปิด 45 นาที 

ก่อนเวลาออกเดินทาง ผูโ้ดยสารควรอยู่ท่ี ประตูขึ้นเคร่ือง (บอร์ดด้ิงเกท) 40 นาที ก่อนเวลาออก
เดินทาง และประตูขึ้นเคร่ืองจะปิด 10 นาที ก่อนเวลาออกเดินทาง 

14.45 น. เดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน Nok Air เที่ยวบินที่ DD305 

15.50 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
 

รายการและเวลาเดินทางหรือกิจกรรมต่างๆ สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมและจะไม่รับผิดชอบในกรณี
การล่าช้าท่ีเกิดจากการจลาจล ภยัสงคราม ภยัธรรมชาติ สภาพอากาศ สภาพการจารจร พายุ ระดบัน ้ าในแต่ละวนั 
ความล่าชา้ของผูเ้ดินทาง และเหตุการณ์ล่วงหน้าท่ีไม่สามารถควบคุมได้ ทั้งน้ีทางทีมงานจะค านึงถึงประโยชน์และ
ความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั 
 
ส่ิงท่ีควรน าติดตัวไปด้วย :  รองเทา้ผา้ใบหรือรองเทา้กีฬาสวมใส่สบาย   เส้ือผา้และกางเกงสุภาพ สวมใส่สบาย   
ระบายอากาศไดดี้  หมวก  อุปกรณ์กนัแดด  เส้ือคลุมกนัแดดกนัลมกนัหนาว  กระเป๋าเป้น ้าหนกัเบา  ผา้ขนหนูผืนเล็ก  
ถุงมือผา้  กลอ้งถ่ายรูป  มือถือชาร์จแบตใหเ้ตม็ และยาประจ าตวั 
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สายมู 3 วัน อุดรธานี ค าชะโนด บึงกาฬ ถ า้นาคา เกาะดอนโพธ์ิ 

ราคาเดยีว  11,900 บาท/ท่าน การันตี 2 ท่านขึน้ไปออกเดินทาง 
 โดยสายการบิน Nok Air ระหว่างเดือนมีนาคม65 ถงึ เดือนกนัยายน 2565 

ได้สิทธ์ิกระเป๋า 15 กก. + น ้าหนักสัมภาระถือขึน้เคร่ือง 7 กก. + เลือกท่ีนั่งได้เอง 
*** ตดักรุ๊ปส่วนตวัได ้หรือ ตอ้งการจดัคณะพิเศษ  แจง้ไดเ้ลยค่ะ *** 

 

ราคาน้ีเป็นราคาส าหรับคนไทย ไม่มีราคาส าหรับเด็ก 2-12 ปี 
(ชาวต่างชาติ หรือ ผูไ้ม่มีบตัรประชาชนไทย โปรดสอบถาม)  

*สงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนราคาเพ่ิม หากมีการปรับขึ้นของภาษีน ้ามนัหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน 
**สงวนสิทธ์ิในเร่ืองเที่ยวบินและตารางบิน ราคา และ รายการ เปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนไดโ้ดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

อตัรำค่ำบริกำร (ท่ีนั่งจ ำกัดในแต่ละวัน จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อำจต้องเพ่ิมค่ำตั๋ว ) 
เช็คอิน วันออกเดินทำง วันเดินทำงกลับ รำคำ/ท่ำน(บำท) ห้องเดี่ยว+ หมำยเหตุ 

วนัพฤหสั 03 มีนาคม 65 วนัเสาร์ 05 มีนาคม 65 11,900 2,200  

วนัอาทิตย ์ 06 มีนาคม 65 วนัองัคาร 08 มีนาคม 65 11,900 2,200  

วนัพฤหสั 10 มีนาคม 65 วนัเสาร์ 12 มีนาคม 65 11,900 2,200  
วนัอาทิตย ์ 13 มีนาคม 65 วนัองัคาร 15 มีนาคม 65 11,900 2,200  
วนัพฤหสั 17 มีนาคม 65 วนัเสาร์ 19 มีนาคม 65 11,900 2,200  
วนัอาทิตย ์ 20 มีนาคม 65 วนัองัคาร 22 มีนาคม 65 11,900 2,200  
วนัพฤหสั 24 มีนาคม 65 วนัเสาร์ 26 มีนาคม 65 11,900 2,200  
วนัอาทิตย ์ 27 มีนาคม 65 วนัองัคาร 29 มีนาคม 65 11,900 2,200  
วนัพฤหสั 31 มีนาคม 65 วนัเสาร์ 01 เมษายน 65 11,900 2,200  
วนัอาทิตย ์ 03 เมษายน 65 วนัองัคาร 05 เมษายน 65 11,900 2,200  

วนัจนัทร์ 18 เมษายน 65 วนัพุธ 20 เมษายน 65 11,900 2,200  

วนัองัคาร 19 เมษายน 65 วนัพฤหสั 21 เมษายน 65 11,900 2,200  

วนัพุธ 20 เมษายน 65 วนัศุกร์ 22 เมษายน 65 11,900 2,200  

วนัพฤหสั 21 เมษายน 65 วนัเสาร์ 23 เมษายน 65 11,900 2,200  

วนัอาทิตย ์ 24 เมษายน 65 วนัองัคาร 26 เมษายน 65 11,900 2,200  

วนัจนัทร์ 25 เมษายน 65 วนัพุธ 27 เมษายน 65 11,900 2,200  

วนัองัคาร 26 เมษายน 65 วนัพฤหสั 28 เมษายน 65 11,900 2,200  

วนัพุธ 27 เมษายน 65 วนัศุกร์ 29 เมษายน 65 11,900 2,200  

วนัอาทิตย ์ 03 กรกฏาคม 65 วนัองัคาร 05 กรกฏาคม 65 11,900 2,200  
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วนัพฤหสั 07 กรกฏาคม 65 วนัเสาร์ 09 กรกฏาคม 65 11,900 2,200  
วนัอาทิตย ์ 10 กรกฏาคม 65 วนัองัคาร 12 กรกฏาคม 65 11,900 2,200  

วนัพฤหสั 14 กรกฏาคม 65 วนัเสาร์ 16 กรกฏาคม 65 11,900 2,200  
วนัพฤหสั 21 กรกฏาคม 65 วนัเสาร์ 23 กรกฏาคม 65 11,900 2,200  
วนัอาทิตย ์ 24 กรกฏาคม 65 วนัองัคาร 26 กรกฏาคม 65 11,900 2,200  

วนัอาทิตย ์ 04 กนัยายน 65 วนัองัคาร 06 กนัยายน 65 11,900 2,200  

วนัอาทิตย ์ 11 กนัยายน 65 วนัองัคาร 13 กนัยายน 65 11,900 2,200  

วนัอาทิตย ์ 18 กนัยายน 65 วนัองัคาร 20 กนัยายน 65 11,900 2,200  

วนัอาทิตย ์ 25 กนัยายน 65 วนัองัคาร 27 กนัยายน 65 11,900 2,200  
 

 

อตัรำค่ำบริกำรนี้รวม  
1. ออกเดินทางขั้นต ่า 2 ท่านขึ้นไป รับไม่เกิน 8 ท่าน/คณะ 
2. ตัว๋เคร่ืองบินชั้นทศันาจรไป – กลบั ราคาพิเศษ เม่ือออกบตัรโดยสารแลว้ ไม่สามารถเปล่ียนแปลงหรือเล่ือนวนั

เดินทางได ้(หากท่านมีความประสงค์เดินทางไปก่อนวนัเดินทาง หรือ  ประสงคก์ลบัหลงัวนัเดินทาง โปรดระบุ
เท่ียวบิน/วนัเวลา ท่ีตอ้งการ เม่ือท าการจอง และ อาจมีค่าใชจ่้ายท่ีเพิ่มขึ้นจากการเปล่ียนแปลง) 

3. น ้าหนกักระเป๋าโหลดใตท้อ้งเคร่ืองไม่เกิน 15 กก. + น ้าหนกัสัมภาระถือขึ้นเคร่ือง 7 กก. + เลือกท่ีนัง่ไดเ้อง 
4. โรงแรมท่ีพกั 2 คืน  (พกัหอ้งละ 2 ท่าน รวมอาหารเชา้) 
5. รถตูป้รับอากาศพร้อมคนขบั ตามรายการท่ีระบุ  
6. อาหารชุดพกพา (ขา้วเหนียวหมูทอดสั่งท าพิเศษ+ขนมปัง+น ้าด่ืม) เพื่อทานระหวา่งเดินถ ้านาคา 
7. ไกดท์อ้งถ่ินในวนัแรกและวนัท่ีสองของการเดินทาง 
8. ค่าด าเนินการจองคิวถ ้านาคาและธรรมเนียมเขา้อุทยานแห่งชาติภูลงักา (ถ ้านาคา)  
9. ค่าเรือหางยาวและค่าธรรมเนียมเกาะดอนโพธ์ิ 
10. การประกนัอุบติัเหตุจากการเดินทางท่องเท่ียว ตามพ.ร.บ การท่องเท่ียว ไม่ไดค้รอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไ้ด้

ป่วย (กรมธรรมว์งเงินประกนั 1 ลา้นบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท* รวมประกนัอาหารเป็นพิษ ตามเง่ือนไข
ของบริษทัฯ ประกนัวินาศภยัท่ีบริษทัฯ ท าไว ้ส ำหรับผู้มีอำยุ 1-15 ปี หรือ อำยุ 75-85 ควำมคุ้มครองเหลือ 50% 
อำยตุ ำ่กว่ำ 1 ปี หรือ อำยเุกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจ ำตัวกำรถูกฆำตกรรมหรือถูกท ำร้ำย) 

*ค่ารักษาพยาบาล ตอ้งมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือระบุไวใ้นรายการ อาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีท่ีเกิด

จากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) การเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว ท่ีเกิดจากผูเ้ดินทางเอง ค่าสัมภาระท่ีเกินช้ิน
หรือน ้าหนกัเกินสายการบินก าหนด  เป็นตน้ 

2. ค่าประกนัภยัธรรมชาติ และประกนัชีวิตส่วนตวั และประกนัสุขภาพ 
3. ค่าธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียว ส าหรับชาวต่างชาติท่ีตอ้งช าระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ เป็นตน้ 
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% (ในกรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษี ตอ้งแจ้ง

ล่วงหนา้ก่อนการช าระเงิน หากแจง้ภายหลงัการช าระเงิน ทางบริษทัฯ จะไม่ออกยอ้นหลงัใหทุ้กกรณี)  
5. ค่ำทิปไกด์ พนักงำนขับรถ และ เจ้ำหน้ำท่ีอุทยำนแห่งชำติ ขึน้อยู่กบัควำมพงึพอใจของลูกค้ำ 
 
วิธีการจอง 
1. กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั และ ช าระค่าเงินเตม็จ านวน 
2. กรุณาแจง้รายละเอียด  
- ช่ือผูติ้ดต่อ และ ช่องทางติดต่อ (เช่น เบอร์มือถือ อีเมล ์ไลน์ไอดี เป็นตน้) 
- ระบุวนัท่ีต้องการใช้บริการ (หากท่านมีความประสงค์เดินทางไปก่อนวนัเดินทาง หรือ  ประสงค์กลบัหลังวนั
เดินทาง โปรดระบุเท่ียวบิน/วนัเวลา ท่ีตอ้งการ เม่ือท าการจอง และ อาจมีค่าใชจ่้ายท่ีเพิ่มขึ้นจากการเปล่ียนแปลง) 
- ช่ือนามสกุล + เบอร์มือถือ ของผูเ้ดินทางทุกท่าน (จ าเป็น)  + ส าเนาบตัรประชาชน + เอกสารรับรองการไดรั้บวคัซีน
ป้องกนัโควิด 19 หรือ ใบรับรองผลการตรวจโควิด 
- ส่งรายละเอียดขอ้มูลทั้งหมดมาท่ีช่องทางท่ีเจา้หนา้ท่ีแจง้ เพื่อออกเอกสารการจองและช าระเงิน โปรดช าระเงินเต็ม
จ านวน ภายใน 1 วัน เช่นจองวนัน้ี กรุณาช าระเงินในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16:00 น.  หากไม่ช าระ หรือ ช าระไม่ครบ
ตามก าหนด ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข ทางผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการเดินทางและขอสงวนสิทธ์ิในการ
คืนเงินตามเง่ือนไขการยกเลิก 
3. เม่ือเจา้หนา้ท่ีไดรั้บขอ้มูลพร้อมเงินช าระแลว้ ทางเจา้หนา้ท่ีจะจดัการน ารายช่ือพร้อมขอ้มูลทั้งหมดไปท าการจอง
คิวถ ้านาคา ส ารองท่ีนัง่กบัสายการบิน และส่วนเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ   โดยใชเ้วลาในการด าเนินการ ประมาณ 3-5 วนัท าการ 
เพื่อท าการออกเอกสารการเดินทางใหแ้ก่ท่าน (ไม่สามารถปรับเปล่ียนช่ือนามสกุลและผูเ้ดินทางไดเ้ม่ือลงระบบแลว้) 
 
การยกเลกิการเดินทาง  
1. ขอสงวนสิทธ์ิการยกเลิก เน่ืองจากเป็นคิดในราคาพิเศษ หากเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ท่ีเป็นเหตุสุดวิสัย อาทิ สภาพ
อากาศ การนดัหยดุงาน การปฏิวติั หรืออ่ืนๆ ลูกคา้สามารถปรับเปล่ียนวนัเดินทางในโปรแกรมนั้นๆ ได ้
2. ทางผูจ้ดัจะไม่มีการคืนเงินค่าบริการทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆ 
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หมายเหตุ  
1. เดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้เดินทางจ านวน 2 ท่านขึน้ไป ถา้ผูเ้ดินทางไม่ครบจ านวนดงักล่าว  ขอสงวนสิทธ์ิ

ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง 
2. ขอสงวนสิทธิ์ราคาส าหรับนักท่องเท่ียวชาวไทยเท่านั้น  
3. การเปล่ียนแปลงโปรแกรม อาจเกิดขึ้นได ้ตามสถานการณ์ อาทิเช่น การเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ เป็นตน้  

ซ่ึงบริษทัฯ จะด าเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางใหดี้ท่ีสุด 
4. ไกด์ท้องถ่ิน มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผูจ้ ัด ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผู ้จัด  

นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษทัฯ ก ากบั  
5. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทนหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจาก

บริษทัขนส่ง  ผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่า
เสียความรู้สึก และค่าใชจ่้ายท่ีบริษทัจ่ายไปแลว้ เป็นตน้    ขอใหท้ราบวา่  ผูจ้ดัจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะ
ประสานงานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้ แต่จะไม่คืนเงิน  

6. กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุการณ์ท่ีไม่สามารถเดินทางได ้เช่น ค าสั่งจากรัฐบาลห้ามการเดินทางเขา้หรือออก
พื้นท่ีในรายการเดินทาง ทางบริษทัฯ จะด าเนินการโดยสุดความสามารถท่ีจะประสานงานกบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง
เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้ โดยจะปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้จ ากดัความรับผิดชอบของแต่ละผูใ้หบ้ริการ 
แต่จะไม่คืนเงิน  

7. ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายท่ีเกิดกับชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย ความตาย 
อุบติัเหตุต่างๆ  สูญหายในทรัพยสิ์นหรืออย่างอ่ืน การนดัหยุดงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวติั  และ
อ่ืนๆ ท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางออ้ม  

8. กระเป๋าผูเ้ดินทาง ท่านตอ้งยอมรับในความเส่ียงของกระเป๋าทุกใบของตวัเอง (ท่านสามารถเลือกซ้ือประกนัเพิ่ม 
เก่ียวกับสัมภาระกระเป๋า เพราะสายการบินมีก าหนดการจ ากัดความรับผิดชอบต่อสัมภาระ)  ทางผูจ้ดัจะไม่
รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าชา้ อุบติัเหตุ ท่ีเกิดจากกรณีใดๆ ทั้งส้ิน  ซ่ึงท่านตอ้งเขา้ใจว่า โดยปกติทุก
ฝ่าย เช่น คนขบัรถ ไกด์ทอ้งถ่ิน  มคัคุเทศก์ หรือ เด็กยกกระเป๋า  ถึงแมจ้ะพยายามในการดูแลและระวงัเร่ือง
สัมภาระกระเป๋าเดินทาง 

9. การชอ้ปป้ิงการเลือกซ้ือของนกัท่องเท่ียว เป็นส่วนหน่ึงของการท่องเท่ียว การเลือกซ้ือของทุกอย่างเป็นเร่ืองการ
ตดัสินใจส่วนตวัเสมอ  และ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบทุกการซ้ือของท่าน 

10. ขอความร่วมมือในเร่ืองความประพฤติของผูเ้ดินทาง หากผูจ้ดัเห็นว่าผูเ้ดินทางประพฤติตนท่ีอาจก่อให้เกิด
อนัตรายต่อผูเ้ดินทางอ่ืนๆ หรือทรัพยสิ์น หรือขดัขวางการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หน้าท่ี  (ตวัแทน) หรือไม่ปฏิบติั
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ตามค าช้ีแจงของเจ้าหน้าท่ี (ตวัแทน) ทางบริษทัฯ อาจใช้มาตรการตามท่ีเห็นสมควรเพื่อป้องกันไม่ให้ความ
ประพฤติดงักล่าวด าเนินต่อไป ซ่ึงรวมไปถึงการยบัย ั้ง และปฏิเสธใหบ้ริการ 

11. กรณีมีความผิดพลาดเร่ืองราคาหรือมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขต่างๆ ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการขาย
แพค็เกจ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 

 


