
 BKK Tel : 0 2116 6395(auto)Fax : 0 2116 6423   Emergency call only : 0853642449 www.etravelway.com  

 

 LINE ID : @etravelway | @etravelway.fire   tour.bkk@etravelway.com VS291221 

 www.facebook.com/eTravelWay      www.etravelway.com/+ Page 1 of 7  

 

แพ็คเกจอุดรธานี - บึงกาฬ - ถ ้านาคา 2 วัน 1 คืน 
แพ็คเกจเดินทางเอง มคีวามยืดหยุ่น เหมาะสา้หรับท่านที่ต้องการเทีย่วเอง 

 
 
 
 
 

มีไกด์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถรอรับที่สนามบินอุดรธาน ีน้าเที่ยวตามรายการ  
(แบบส่วนตัว ตั งแต่ 4  ท่าน) 

                                        

ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบิน หรอืค่ารถโดยสาร - ค่าใช่จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ  

หลังจากท่านท้าการจองทวัร์แลว้ ทางบริษัทฯจะถือวา่ท่านเขา้ใจ และพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวเพือ่ประโยชน์
ของผู้เดินทาง โปรดศกึษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลกิทัวร์ ที่ระบุในรายการทั งหมด 

ก้าหนดการเดินทาง ได้เอง ตั งแต่ 4 ท่านขึ นไป เดินทาง ก.พ. - 30 ธ.ค. 65       ราคาเริ่มต้นท่านละ  4,200.-  
วันแรกของการเดินทาง  สนามบินอุดรธานี - วัดอาฮงศิลาวาส - ภูสิงห์ - ศาลปู่อือลือ 

.......  อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) 
ช่วงเช้า ทางทีมงาน และรถตู้ต้อนรับคณะที่ สนามบินอุดรธานี หรือ จุดนัดพบ หลังจากคณะรับ และเช็ค สัมภาระ

เรียบร้อยแล้ว จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ จ.บึงกาฬ   (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)  
จากนั้นน าท่านชม วัดอาฮงศิลาวาส ตั้งอยู่ที่ บ้านอาฮง ต าบลไคสี อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ริมฝั่งแม่น้ า 
โขงบริเวณแก่งอาฮง วัดอาฮงศิลาวาส นับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคัญ ของบึงกาฬ เพราะมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงดงาม 
ติดกับแม่น้ าโขงเป็นแนวโค้งยาว นอกจากนี้ยังมีเรื่องของความเชื่อเก่ียวกับ
พญานาคอีกด้วย เลยท าให้มีนักท่องเที่ยวแวะมาเท่ียวกันอยู่เสมอ 

ช่วงเที่ยง รับประทานอาหารเที่ยงที่ ร้านอิ่มหน่ าส าราญ (ม้ือที่ 1) 
ช่วงบ่าย  จากนั้นน าท่านชม ณ ภูสิงห์ ชมวิวหินสามวาฬ 

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) แหล่ง ท่องเที่ยวสุด Unseen Thailand 
ประจ า จังหวัดบึงกาฬ ที่บอกเลยว่าความสวยงามนั้นระดับ 5 ดาวโดย รถ
ของชาวบ้านท้องถิ่นหินสามวาฬ มีลักษณะเป็นหินขนาดใหญ่ติดหน้าผาสูง 
แยกตัวเป็น 3 ก้อน มีอายุประมาณ 75 ล้านปี เมื่อมองดูจากมุมสูงในระยะไกล 
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หินสามก้อนนี้จะดูคล้ายกับฝูงครอบครัวปลาวาฬ ที่ประกอบด้วยพ่อวาฬ แม่วาฬ และลูกวาฬ ซึ่งเรียกตามขนาด
ของหินแต่ละก้อน พร้อมน าท่านชมพระอาทิตย์ขึ้น หากอากาศดีเราจะได้สัมผัสทะเลหมอกอย่างสวยงาม  
จากนั้น อิสระให้ท่านถ่ายภาพแห่งความประทับใจตามอัธยาศัย  
จากนั้นน าทุกท่านออกเดินทางสู่ ศาลปู่อือลือนาคราช (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)  ต านานพญานาคผู้ถูก
สาบแห่งบึงโขงหลง เป็นที่ เล่าขานของชาวจังหวัดบึงกาฬ นักท่องเที่ยวนิยมมากราบไหว้ ขอพรเนื่องด้วยความ
ศรัทธาในเรื่องพญานาค 

17.00 น. ได้เวลาอันสมควรน าทุกท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก บึงโขงหลง หรือเซกา 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่…………………..(มื้อที่ 2) 
19.00 น. ได้เวลาอันสมควรที่น าคณะเข้าสู่ที่พักเพ่ือพักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่สองของการเดินทาง  ถ ้านาคา 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (ม้ือที่ 3) 
08.00 น.  หลังจากนั้นทางคณะเช็คสัมภาระและเช็คเอาท์ที่พักเรียบร้อยแล้ว น าคณะเดินทางไปยัง อุทยานแห่งชาติภูลังกา 

ครอบคลุมพ้ืนที่ของต าบลไผ่ล้อม อ าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม และอ าเภอเซกา   จังหวัดหนองคาย มีเนื้อที่
ประมาณ 31,250 ไร่ มีลักษณะเป็นภูเขาทับซ้อนกัน 3 ลูก สลับด้วยเทือกเขาขนาดเล็กสลับซับซ้อนทอดยาวตาม
แนวล าน้ าโขง สภาพโดยทั่วไปเป็นป่าดงดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรังที่สมบูรณ์มีสัตว์ป่าชุกชุม เป็นต้น
ก าเนิดของน้ าตก และล าธารใหญ่ น้อยหลายสาย สภาพโดยรอบร่มรื่น และมีลานหินเล็ก ๆ เหมาะส าหรับ
พักผ่อน น้ าตกตาดโพธิ์ มีก าเนิดจากเทือกเขาภูลังกา 

  
 
 
 
 
 
  จุดขึ้นชมถ้ านาคา ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางไป - กลับประมาณ 4-6 ชั่วโมง เริ่มต้น ด้วย 
  ทางเดินเป็นทางเดินธรรมชาติมีบันไดจ านวน 20 ชุด รวมประมาณ 400 ขั้น แบ่งเป็นบันไดช่วงสั้น ๆ สลับกับ 
  พ้ืนดิน ท าให้นักท่องเที่ยวไม่ต้องเหนื่อยจากการขึ้นบันไดจ านวนมากติดต่อกัน ช่วงครึ่งทางแรกจะมีบันได 12 ชุด 
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 และครึ่งทางหลังอีก 8 ชุด โดยบันไดชุดครึ่งทางหลังจะเป็นช่องแคบ แต่เมื่อผ่านช่องแคบบันไดชุดสุดท้ายขึ้นมได้
จะเป็นพ้ืนที่หลังเขา จะสามารถเดินได้สะดวกกว่า นอกจากนี้ยังมีช่วงที่จะต้องดึงเชือกด้วย 

 
 
 
 
 
 
 เมื่อทุกท่านเดินผ่านทางท่ีล าบากมาได้ ก็จะเป็นทางสบายๆ เดินเท้าต่ออีกประมาณ 400 เมตร ก็จะเจอกับปาก

ทางเข้าถ้ านาคา 
 
 
 
 
 
 
 
 จุดที่ 1 ถ้ านาคา (ส่วนร่างกาย) ซึ่งเป็นซอกหินเล่นระดับลงไปด้านล่างผนังมีลวดลายคล้ายเกร็ดงูขนาดใหญ่นอน

ขดตัว โดยมีส่วนส าคัญ ๆ ทั้งส่วนหัว ล าตัว และเกล็ดพญานาค (ตามจินตนาการและความเชื่อของชาวบ้าน) โดย
ตั้งอยู่ ใกล้กับ วัดถ้ าชัยมงคล ความสวมงามของที่นี่ก็คือ รูปทรงของหินขนาดใหญ่ ที่มีรูปร่างคล้ายกับ งูยักษ์ หรือ 
พญานาค และท าให้ถ้ าแห่งนี้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งส าหรับคนที่ชอบธรรมชาติ และเรื่องลึกลับ 

 
 
 
 
 
 
 
 บริเวณถ้ าด้านใน มีพระพุทธรูปปางนาคปรกประดิษฐานในตัวถ้ าให้ได้กราบไหว้กันอีกด้วย และบริเวณดังกล่าวมี

เรื่องราวลี้ลับของสถานที่แห่งนี้อีกว่า หากเดินทะลุทางดังกล่าวไป จะไม่สามารถกลับคืนมา ณ จุดเดิมได้อีก อันนี้
ตามค าบอกเล่า และค าบอกเล่าเรื่องลี้ลับของถ้ านี้ให้ฟังว่า นานมากแล้วเคยมีชาวบ้านขึ้นมาที่ภูลังกา แต่ก่อนยังไม่
ถูกเรียกว่า ถ้ านาคา แต่หินก็มีลักษณะอย่างนี้มานานมากแล้ว หากใครที่เดินทะลุทางลอดตามรูปภาพดังกล่าว 
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ออกไป จะพลัดหลงและกลับมาไม่ได้อีกเลย เหมือนกับว่า มีอะไรบังไว้ไม่ให้เห็นเส้นทางเดิม ตามชื่อเมืองบังบด 
 
 
 
 
 
 
 

 จุดที่ 2 คือ ถ้ าหลวงปู่วัง (ส่วนหัว) ด้านหลังพระพุทธรูปมีปากป่องเป็นถ้ าขนาดไม่ใหญ่นัก มีรูปปั้นพญานาคเลื้อย
ออกมาท าให้รู้สึกขนลุกอย่างหน้าประหลาด ทุกท่านเดินต่อมาอีกไม่ไกล เราก็ได้พบเห็นรูปส่วนหัวพญานาค 

 
 
 
 
 

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ลานเจดีย์หลวงปู่วัง (แบบปิ๊กนิก) (ม้ือที่ 4)  หลังรับประทานอาหาร 
บ่าย จุดที่ 3 คือ เจดีย์หลวงปู่วัง ถึงลานทางเดินไปยังเจดีย์หลวงปู่วัง ซึ่งเป็นเจดีย์ที่เก็บอัฐิของหลวงปู่วังให้ชาวบ้าน 

และผู้ที่ศรัทธาได้กราบไหว้กัน ต้องข้ึนบันไดที่เป็นพญานาคไปประมาณ 100 เมตร ซึ่งการสร้างเจดีย์สมัยก่อนใช้
เวลาสร้างนานมาก มาก เพราะไม่มีเครื่องทุ่นแรง อย่างเช่นอิฐ หรือปูน ต้องใช้ศรัทธาของชาวบ้านในระแวกช่วย
กันแบกขึ้นมาด้านบน โดยลักษณะของเจดีย์หลวงปู่วัง มีลักษณะศิลปะคล้ายกับองค์พระธาตุพนม สถานที่ปฏิบัติ
ธรรมบนยอดเขา สายมูเตลูห้ามพลาดในการขอพร ตามความเชื่อเชื่อว่าบริเวณนี้เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างนาคพิภพ 

 
 
 
 
 

 
 จุดที่ 4 คือ เจดีย์หลวงปู่เสาร์ ซึ่งเป็นเจดีย์หลวงปู่เสาร์ที่ตั้งอยู่บริเวณริมหน้าผาสูงชัน โดยบริเวณเจดีย์ก็มีจุดชมวิว

ด้วย แต่ค่อนข้างจะหวาดเสียว 
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 จุดที่ 5 คือ ผาใจขาด อันนี้คือจุดพีค อยู่ใกล้กันกับเจดีย์หลวงปู่เสาร์เลย ตรงผาวิวดีมาก มากมองลงไปเห็นป่าสี

เขียวสบายตา แถมหมอกขาวเต็มไปหมด จุดชมวิวเราจะเห็นเจดีย์ของหลวงปู่เสาร์ และบริเวณบึงน้ าอันเป็นที่ตั้ง
ของตัวอ าเภอ และที่พักของเราเมื่อคืน 

 
  
 
 
 
 
 
 หลังจากนั้นทุกท่านเดินทางลงมาด้านล่างเส้นทางก็ยังไม่สะดวกนัก ขาขึ้นว่ายากแล้วขาลงยากกว่ามีการโรยตัว 

ตอนลงเสี่ยงต่อการลื่นเพราะว่าพ้ืนดินลาดชันแต่ก็เห็นมีการเตรียมสร้างบันไดเป็นระยะ 
 
 
 
 
 
 
 

การเตรียมตัวขึ้นถ้ านาคา 
1.กระเป๋าเป้ใบเล็กเพ่ือใส่ขวดน้ าหรือกระเป๋าสะพายข้าง *ไม่แนะน ากระเป๋าถือ 
2. ไม่ใส่กางเกงขาสั้น 
3. ควรสวมใส่เสื้อผ้าให้สบาย 
4. ไม่แนะน ากางเกงยีนต์ 
5. เตรียมหมวก/ร่ม/รองเท้าผ้าใบยึดเกาะดีไม่ลื่น 
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6. ยาประจ าตัว 
7. เสื้อกันหนาวส าหรับใส่บนรถตู้ 
8. ถุงมือ/ผ้าบัฟ 
9. หน้ากากอนามัย(ใส่ระหว่างนั่งรถ/ขึ้นลงรถ) 

15.00 น.  ได้เวลาอันสมควร น าท่านเดินทางสู่ สนามบินอุดรธานี  
…….  อิสระเดินทางกลับเอง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

***โปรแกรมนี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์*** 

***อาจมีการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม*** 

อัตราค่าบริการ ต่อท่าน  เลือกวันเดินทางได้เอง ตั งแต่ เดือนก.พ. - 30 ธ.ค. 65 

เดินทางแบบส่วนตัว 4 ท่าน   ราคาท่านละ  7,200.- 

เดินทางแบบส่วนตัว 6 ท่าน   ราคาท่านละ  6,200.- 

เดินทางแบบส่วนตัว 8 ท่าน   ราคาท่านละ  4,200.- 

อัตรานี เป็นราคาเริ่มต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากการเรียกเก็บเซอร์ชาร์จช่วงวันหยุดพิเศษของที่พัก, 
มีจ้านวนผู้เดินทางไม่ถึงตามที่ระบุในรายการ ฯลฯ 

* ราคาทัวร์นี ส้าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั น / ควรจองล่วงหน้า30 วันขึ นไป * 
 

 

แนะน้า การเดินทางเข้า จ.อุดรธานี ต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีน Sinovac, Sinopharm, Pfizer, Moderna ครบ 2 เข็ม หรือ 
Astra Zeneca 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือ Johnson&Johnson ตามที่กระทรวงสาธารณสุขก้าหนด หากไม่มีผลตรวจหาเชื อ 
และไม่ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดส ต้องกักตัว 14 วัน หากเคยเป็นผู้ติดเชื อโควิด-19 ต้องหายจากอาการป่วยมาแล้ว ไม่เกิน 90 วัน 

หมายเหตุ : ไม่สามารถใช้ผลตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Repid Anitgen Test ในการเดินทางได้      
 

อัตราค่าบริการนี  
- ค่าอาหารตามรายการระบุ      
- ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
- ค่าไกด์น าเที่ยว    
- ค่ารถน าเท่ียว 2 วัน      
- ค่าโรงแรมที่พัก 1 คืน   
- ค่าประกันการเดินทาง  
- ค่าน้ าดื่ม ของว่าง ระหว่างเดินทาง     
อัตราค่าบริการนี ไม่รวม 
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่รายการระบุ  
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- ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3%  (กรณีต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อท าการจองทัวร์) 
- ค่าตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ 
- ค่าทิปไกด์ และพนักงานขับรถผู้ให้บริการ 
เงื่อนไขการช้าระค่าบริการ 
* โปรดช าระค่าบริการ ยอดเต็มจ้านวน  หลังจากท่ีได้รับการยื่นยันที่นั่งว่างจากเจ้าหน้าที่แล้วทันที พร้อมส่งส าเนาบัตรประชาชน 

(ท่ีสะกดชื่อ และนามสกุลภาษาอังกฤษ และไทย เพื่อใช้ท าการจอง) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Line, Email หรือ  

Fax 0 2116 6423 ถึงเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลการจองทัวร์ กรณีนักท่องเที่ยวไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณี
เช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ 

* โปรดน้าบัตรประชาชนตัวจริงถือไปในวันเดินทาง 
* เมื่อช าระค่าบริการยอดเต็มจ านวนแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปรง แก้ไขชื่อผู้เดินทาง หรือยกเลิกขอคืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม 
เงื่อนไขการยกเลิก 
• ในกรณียกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนวันเดินทาง จะต้องแจ้งให้ทราบภายใน 25 วันท าการ ก่อนวันเดินทาง 
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันท าการ เก็บค่าใช้จ่าย 55% ของราคาทัวร์ทั้งหมด และสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจ า 
• กรณีแจ้งยอดผู้เดินทาง ลดลงจากเดิม ก่อนเดินทาง 10 วันท าการ หรือในวันเดินทาง หรือหลังจากท่ีการันตีกันไว้หลังจากส่ง
เอกสาร ซึ่งทางบริษัทได้เตรียมงานไปแล้วนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน และไม่สามารถ เรียกร้องค่าบริการคืนได้   
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเต็มตามจ านวนที่ได้การันตีและตามท่ีตก ลงกันไว้ 
• เมื่อท่านตกลงช าระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข และ
ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 
หมายเหตุ : ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างครบถ้วนแล้วจึงมัดจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง 
เงื่อนไขและความรับผิดชอบ บริษัทเป็นเพียงตัวแทนรับจองแพ็คเกจทัวร์  สายการบิน และ ตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ 
ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล 
เปลี่ยนแปลงก าหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมเช่น การเจ็บป่วย การ
ถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆฯลฯ และการตอบปฏิเสธการเข้า และออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า
หรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
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