
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ตามรอยพญานาค อุดรธานี–บึงกาฬ 3 วนั 2 คืน 
   

วนัแรก อดุรธานี –ทะเลบวัแดง - ค าชะโนด – บึงกาฬ  

05.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4  เคาเตอร์ B สายการบินไทยสไมล์ เจ้าหน้าที่ 

Consortium Trip คอยให้การต้อนรบั และอ านวยความสะดวกเรื่องสมัภาระในการเดนิทางพร้อมแจก

หน้ากากและเจลล้างมือ 

07.10 น. เหนิฟ้าสูส่นามบนิเชยีงใหม่   โดยสายการบนิไทยสไมล ์เทีย่วบนิที ่  WE 2    (บนเครื่องบรกิารอาหาร
ว่าง แต่ใหน้ ามาทานดา้นล่าง) 

    08.15 น.  น าท่านออกเดินทางโดยรถตู้ปรบัอากาศ บริการอาหารเช้า (1) 
(SET BOX) บนรถ มคัคุเทศก์แนะน าเกี่ยวกบัสาระความรู้ในการ
ท่องเทีย่ว พรอ้มน าท่านเดนิทางสู่ ทะเลบวัแดง ตัง้อยู่ทีบ่งึหนอง
หาน อ าเภอกุมภวาปี จงัหวดัอุดรธานี ซึ่งทีท่ะเลบวัแดงถอืว่าเป็น
ความมหศัจรรยท์างธรรมชาตทิีง่ดงาม และยงัเป็นสถานทีท่ีไ่ดร้บัการยอมรบัว่าเป็น Unseen Thailand 
อกีหนึ่งแหล่งเลยกว็่าได ้ทะเลบวัแดง หรอืบงึหนองหานมเีนื้อที ่28,125 ไร่โดยประมาณ เตม็ไปดว้ยปลา
จ านวนมาก มนีกอย่างน้อย 74 ชนิด และพชืน ้าอกีอย่างน้อย 15 ชนิด โดยเฉพาะ บวัแดง หรอืบวัสาย ที่
จะพรอ้มใจกนับานสะพรัง่ในช่วงฤดหูนาวของทุกปีอกีดว้ย 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
เท่ียง         รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ร้านอาหาร (2) 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

บ่าย น าท่านเดินทางไปยงั เกาะค าชะโนด เชื่อกันว่าเป็นสถานที่ศักดิส์ ิทธิแ์ละดินแดนลี้ลบั จุดเชื่อมต่อ

ระหว่างเมอืงบาดาลและโลกมนุษย ์สถานทีแ่ห่งนี้ปรากฏในต านานพืน้บา้นทีเ่ชื่อกนัว่าเป็นทีส่งิสถติของ
พญานาคราชปู่ ศรสีุทโธและองคแ์ม่ศรีปทุมมานาคราชเทว ีและสิง่ลี้ลบัต่างๆ เป็นทีย่ดึเหนี่ยวจติใจรวม
ศรทัธาของคนในจงัหวดัอุดรธานีและอสีานตอนบน ค าชะโนดมลีกัษณะเป็นเกาะลอยน ้า เมื่อเขา้มาถงึ
ภายในพืน้ทีข่องค าชะโนด จะรูส้กึไดถ้งึความร่มรื่น ร่มเยน็ เพราะปกคลุมไปดว้ยตน้ชะโนดทัว่บรเิวณ ให้
ท่านไดก้ราบไหวศ้าลเจา้ปู่ ศรสีุทโธขอโชค ขอพร ขอลาภ ตามอธัยาศยั (ใชเ้วลาเดนิทาง 1.30 ชม.) 

**ค าแนะน าการสกัการะบูชา** 
บรเิวณดา้นหน้าทางเขา้เกาะค าชะโนด มรีา้นใหจ้ าหน่ายบายศร ีหรอืเครื่องถวายต่างๆ จากนัน้เมื่อเดนิ
เขา้ไปยงัเกาะค าชะโนดมจุีดไหวส้กัการะต่างๆ ดงันี้ 
จุดท่ี 1  ศาลาท าพธิทีี่มรีูปปั้นของพ่อปู่ ศรสีุทโธ และแม่
ย่าศรีปทุมมา (บริเวณจุดนี้จะมีพ่อพราหมณ์คอยให้
ค าแนะน าในการท าพธิ)ี 

o ส าหรับท่านใดที่ต้องการบน หรือ
ขอพรให้พ่อปู่ แม่ย่าช่วยเหลือใน
เรื่องต่างๆ ทางด้านขวาของศาลา
ท าพธิ ีจะมเีจา้หน้าทีค่อยใหค้ าแนะน า นอกจากนี้ส าหรบัท่านที่ต้องการบน และขอ
พรสามารถรบัชุดบนไดท้ีจุ่ดใหบ้รกิาร โดยท าบุญตามก าลงัทรพัยข์องท่าน  

หมายเหตุ: ชุดบน ประกอบไปดว้ย จานใสด่อกดาวเรอืง เทยีน ใบเขยีนค าบนหรอืค าอธษิฐานของท่านจากนัน้
เจา้หน้าทีจ่ะมอบกระดาษหนึง่ใบส าหรบัเกบ็ไว ้และรายละเอยีดเกีย่วกบัการเตรยีมตวัหากค าอธิษฐานของท่าน
เป็นจรงิ 

o ส าหรบัท่านใดทีน่ าบายศรพีญานาคมาถวายใหห้นัหน้าของบายศรพีญานาคเขา้หา
ตวัเรา หลงัจากกล่าวบูชาจบ พอ่พราหมณ์จะน าบายศร ีไปวางไวท้ีห่น้าของพอ่ปู่  
และแม่ย่า แต่ท่านใดทีป่ระสงคน์ ากลบั สามารถน ากลบัได้ 

- จดุท่ี 2  หลงัเสรต็สิน้พธิ ีจากตรงศาลาของพอ่ปู่ และแม่ย่าทางดา้นขวาจะเป็นต้นไทรใหญ่

เพือ่ไปกราบไหวพ้อ่ป ูและแม่ย่าอกีครัง้ทีต่น้ไทรใหญ่ 

- จดุท่ี 3  ศาลเจา้ตรงต้นมะเดื่อยกัษ์ตน้มะเดื่อขนาดใหญ่อายุนับ 100 ปี ทีเ่ชื่อกนัว่าเป็น

ขมุทรพัยข์องพอ่ปู่ ศรสีุทโธและแม่ย่าศรปีทุมมา ผูม้กันิยมมากราบไหวข้อพร (ใหถู้กหวย) 
จดุท่ี 4  บ่อน ้าศกัดิส์ทิธิ ์ซึง่มคีวามเชื่อว่า เป็นจุดเชื่อมต่อกบัโลกบาดาล มนี ้าผุดตลอดทัง้ปี 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

** หมายเหตุ : และพิธีการกราบไหว้สกัการะต่างๆ ขึ้นอยู่กบัระเบียบการจดัการของทางค าชะโนด ซ่ึงอาจมีการ

เปล่ียนแปลงภายหลงั ** 
เยน็               รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร (3) 

พกัท่ี              โรงแรม THE ONE HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 4* (บึงกาฬ) 

 
 

 

 
 

 

 

วนัท่ีสอง  บึงกาฬ – ศาลปู่ อือลือ – เกาะดอนโพธ์ิ - ภลูงักา - ถ า้นาคา 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั (4)   
น าท่านมาเปิดต านาน ศาลปู่ อือลือนาคราช พญานาคผู้ถูกสาป แห่งบงึโขงหลง  ตามต านานเชื่อว่า 

เกิดจากการล่มเมอืงของพญานาค ซึ่งเกิดจากความรกัที่ไม่สมหวงัระหว่างพญานาคกบัมนุษย์ ท าให้
เมอืงที่เจรญิรุ่งเรอืงล่มสลาย บรเิวณแห่งนี้เดิมเป็นที่ตัง้เมอืง ชื่อ รตัพานคร ม ีพระออืลอืราชา เป็นผู้
ครองนคร เรื่องราวคอืพระออืลอืถูกพระยานาคราชจบัตวัไว ้พร้อมกบัสาปให้พระออืลอืราชากลายร่าง
เป็นนาค เฝ้าอยู่ในบงึโขงหลงชัว่นิรนัดร ์จนกว่าจะมเีมอืงเกดิใหม่ในดนิแดนแห่งนี้ จงึจะลา้งค าสาปของ
พระยานาคราชได ้ ซึง่ชาวบา้นมกัจะบนบานศาลกล่าวหรอืขอพรจากท่านใหแ้คลว้คลาดปลอดภยัทุกครัง้
ทีอ่อกไปหาปลาในบงึ และเรื่องหน้าทีก่ารงานเพือ่ใหส้มปรารถนา และน าท่านสู ่เกาะดอนโพธ์ิ สกัการะ

องคป์ู่ ออืลอืทีท่่านใหค้วามเคารพเลื่องใสศรทัธา  จากนัน้น าท่านขึน้ชมความมหศัจรรยช์วนพศิวงของ ถ า้
นาคา ซึ่งตัง้อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาตภิูลงักา อ.บงึโขงหลง จ.บงึกาฬ และอยู่ใกล้กบัวดัถ ้าชยัมงคล 

การขึน้ไปเทีย่วถ ้าต้องเดนิขึ้นบนัไดสูงชนัที่ทางอุทยานฯ จดัสรา้งขึน้ไปกว่า 1,400 ขัน้ ใชเ้วลาเดนิราว 
1-1.30 ชัว่โมง เหตุที่ถ ้าแห่งนี้ได้ชื่อว่า “ถ ้านาคา” หรอื “ถ ้าพญานาค” เนื่องจากมลีกัษณะของหินและ
ผนังถ ้าดูคล้ายพญานาค ที่มรีูปทรงคล้ายพญานาคหรอืงูขนาดใหญ่นอนขดตวั โดยมสี่วนส าคญั ๆ ทัง้
ส่วนหวั ล าตวั และเกล็ดพญานาค (ตามจนิตนาการและความเชื่อของชาวบ้าน)  ด้วยเหตุนี้จงึมตี านาน
เรื่องเล่าเชื่อมโยงกบัความเชื่อของถ ้าแห่งนี้ว่า ถ ้านาคาคอืพญานาคหรอืงูยกัษ์ทีถู่กสาปใหก้ลายเป็นหนิ 
โดย “อือลือราชา”หรอื “ปู่ อือลือ” เทพบนสรวงสวรรค์ ที่ถูกสาปให้เป็นพญานาคปกครองเมอืงบาดาล 
(เชื่อกนัว่าคอืบงึโขงหลง จ.บงึกาฬ) ทีม่ที ัง้พญานาคและมนุษยอ์าศยัอยู่ร่วมกนั ไดส้าปบรวิารพญานาค



 
 
 
 
 

 
 
 
 

ของตนให้กลายเป็นหนิที่ถ ้าแห่งนี้เนื่องจากท าผดิจารตี เพราะไปมสีมัพนัธ์สวาทกบัมนุษย์ ซึ่งก็คอืถ ้า
นาคา หรอื ถ ้าพญานาค ที ่อช.ภูลงักา แห่งนี้ 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั เซตปิกนิก (5) 

 
 

 
 

 

 
 

 

ค า่             รบัประทานอาหารเยน็ ณ ร้านอาหาร (6)  
พกัท่ี              โรงแรม THE ONE HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 4* (บึงกาฬ) 

วนัท่ี 3 บึงกาฬ – หินสามวาฬ – เรือโบราณ - อดุรธานี 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั (7) 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

หลกัจากนัน้พาทุกท่านขึน้จดุชมวิวหินสามวาฬโดยรถของชาวบา้นทอ้งถิน่ หนิสามวาฬ มลีกัษณะเป็น

หินขนาดใหญ่ติดหน้าผาสูง แยกตัวเป็น 3 ก้อน มีอายุประมาณ  75 ล้านปี เมื่อมองดูจากมุมสูงใน
ระยะไกล หนิสามก้อนนี้จะดูคล้ายกบัฝงูครอบครวัวาฬ ทีป่ระกอบดว้ยพ่อวาฬ แม่วาฬ และลูกวาฬ ซึ่ง
เรยีกตามขนาดของหนิแต่ละก้อน พร้อมน าท่านชมพระอาทิตย์ขึ้น หากอากาศดีเราจะได้สมัผสัทะเล
หมอกอย่างสวยงาม จากนัน้ อสิระใหท้่านถ่ายภาพแห่งความประทบัใจตามอธัยาศยั ณ จุดชมววิผาถ ้า
ฤๅษี จากนัน้ คณะเดินทางสู่ ประตูภูสงิห์ จุดชมววิสร้างร้อยบ่อ(ใช้เวลาเดินทาง 20 นาที ) น าท่าน
เดนิทางไปชม เรอืโบราณ ทีว่ดัโพธาราม เป็นวดัทีม่พีระพุทธรูปศกัดิส์ทิธิค์ู่บ้านคู่เมอืง ซึ่งเป็นศูนย์รวม
จติใจของชาวจงัหวดับงึกาฬและชาวจงัหวดัใกลเ้คยีงรวมไปถงึในสปป.ลาว ทีอ่ยู่ในลุ่มน ้าโขงแถบนี้  เมื่อ
เขา้มายงัตวัวดัจะพบกบัอุโบสถเมื่อมองเขา้ไปดา้นในกจ็ะเหน็หลวงพอ่พระใหญ่ประดษิฐานอยู่ดา้นในตวั
อุโบสถเดมิเป็นพระพุทธรปูทองส ารดิทีม่คีวามงดงาม แต่ต่อมามกีารพอกปนูฉาบไว ้ซึง่สนันิษฐานว่าเป็น
การอ าพรางจากเหตุการณ์สงคราม โดยพระพุทธรูปที่เห็นในปัจจุบนั ประดิษฐาน ณ ที่เดิมนับตั ้งแต่
คน้พบไม่ท าการเคลื่อนยา้ยแต่อย่างใด 

เท่ียง         รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ร้านอาหาร (8) 

บ่าย จากนัน้น าท่านเดนิทางมู่งสู่สนามบนิอุดรธานี ระหว่างทางแวะซือ้ของฝากทางบา้น ณ รา้น ว.ีท ี แหนม
เนือง ก่อนเดนิทางต่อสูส่นามบนิ 

17.30 น. บนิลดัฟ้าสู ่กรงุเทพ โดยสายการบนิ THAI SMILE เทีย่วบนิที ่WE009  
18.40 น. เดนิทางถงึ สนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดภิาพ 

******* ขอขอบพระคณุท่ีเลือกใช้บริการ ******* 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

ตารางวนัท่ีเดินทาง 

วนัท่ีเดินทาง นัง่แถวท่ี 1 นัง่แถวท่ี 2 นัง่แถวท่ี 3 

11 – 13 มกราคม 2565 10,999.- 10,599.- 9,999.- 

15 – 17 มกราคม 2565 11,499.- 10,999.- 10,599.- 

18 – 20 มกราคม 2565 10,999.- 10,599.- 9,999.- 

22 – 24 มกราคม 2565 11,499.- 10,999.- 10,599.- 

25 – 27 มกราคม 2565 10,999.- 10,599.- 9,999.- 

29 – 1 กมุภาพนัธ์ 2565 11,499.- 10,999.- 10,599.- 

2 – 4 กมุภาพนัธ ์2565 11,499.- 10,999.- 10,599.- 

5 – 7 กมุภาพนัธ ์2565 11,499.- 10,999.- 10,599.- 

8 – 10 กมุภาพนัธ์ 2565 10,999.- 10,599.- 9,999.- 

12 – 14 กมุภาพนัธ ์2565 11,499.- 10,999.- 10,599.- 

15 – 17 กมุภาพนัธ ์2565 10,999.- 10,599.- 9,999.- 

19 – 21 กมุภาพนัธ ์2565 11,499.- 10,999.- 10,599.- 

26 – 28 กมุภาพนัธ ์2565 11,499.- 10,999.- 10,599.- 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

     ค่าตัว๋เครื่องบนิสายการไทยสไมล ์พร้อมน ้าหนัก 20 ก.ก 

     ค่า รถตูป้รบัอากาศ วไีอพ ีบรกิารตลอดการเดนิทาง 

 ค่าทีพ่กั โรงแรม THE ONE HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 4* (หอ้งละ 2 ท่าน) 

 ค่าธรรมเนียมอุทยาน และค่าเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามทีร่ะบุในรายการ 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ค่าอาหารเลศิรส จ านวน 8 มือ้  

 ค่ามคัคุเทศกผ์ูช้ านาญบรกิาร  

 ค่าประกนัภยัอุบตัเิหตุในการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท ต่อท่าน  (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

  ค่าใชจ่้ายสว่นตวัต่าง ๆอาท ิค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่นอกเหนือจากรายการ ฯลฯ 

      ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3%  

      ทปิไกดแ์ละคนขบั ท่านละ 300 บาทต่อทรปิ  

เงื่อนไขการจอง - มดัจ า 6,000 บาท / ท่าน  ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนวนัเดินทาง 15 วนั 

- กรณีท่ีมีการจองต า่กว่า 6 คน บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิโปรแกรมนี้โดยจะคนืเงนิที่
ลูกคา้ไดช้ าระไวแ้ลว้ทัง้หมด 

หมายเหตุ  โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัประโยชน์และ
ความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั  

 


