
ถ�านาคา ภูลังกา
ศาลปู� อือลือ เกาะดอนโพธิ� 

บึงโขงหลง 2วัน 1คืน

     ไหว้ขอพรปู� อือลือ ณ ตําหนักปู� อือลือ ถ�านาคา 
ล่องเรอืบึงโขงหลง ณ เกาะดอนโพธิ� ขึ�น ถ�านาคา 

ไฮไลท์

เริ�มต้น
3,990.- /ท่าน

(ไม่รวมตั�วเครื�องบิน)

ช่วงเวลาการเดินทาง พฤศจิกายน 2564 - มิถุนายน 2565



DAY-1

DAY-2

จุดรบัสนามบินอุดรธานี-ล่องเรอืบึงโขงหลง
ณ เกาะดอนโพธิ�-ตําหนักปู� อือลือ

ถ�านาคา-ส่งกลับสู่สนามบินอุดรธานี

อัตรานี� รวม

1. รถนําเที�ยวปรบัอากาศ ( อุดรฯ-บึงกาฬ-อุดรฯ) 
2. ที�พีก 1 คืน (ที�บึงโขงหลง หรอืที�เซกา)
3. ค่าธรรมเนียมอุทยานภูลังกา
4. ประกันอุบัติเหตุ 

อัตรานี� ไม่รวม

1.ค่าตั�วเครื�องบิน กทม.-อุดรฯ-กทม.
2.ค่าอาหาร  
3.ค่าทิปเจ้าหน้าที� / ไกด์ท้องถิ�น วันขึ�นถ�านาคา
4.คนขับ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื�น
5.ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7 % 



วันที� 1   จุดรบัสนามบินอุดรธานี-ล่องเรอืบึงโขงหลง
ณ เกาะดอนโพธิ�-ตําหนักปู� อือลือ

09.00 น.  
     รบัที� สนามบิน (อุดรธานี) เดินทางรถตู้ปรบัอากาศ VIP

กลางวัน  (เวลาโดยประมาณ)
           เดินทางสู่บึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
           (ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั�วโมง) อิสระอาหารกลางวัน 
บ่าย
           ล่องเรอืบึงโขงหลง ณ เกาะดอนโพธิ�
           (ใช้เวลาล่องเรอื ประมาณ 40นาที)
           (รวมเวลาประมาณ 2 ชั�วโมง)
           ไหว้ขอพรปู� อือลือ ณ ตําหนักปู� อือลือ วัดสว่างวาร ีอ.บึงโขงหลง
ค�า        อิสระอาหารค�า
           เดินทางกลับเข้าที�พัก โรงแรม KING PALACE HOTEL
           อ.เซกา จ.บึงกาฬ หรอื อ.บึงโขงหลง เทียบเท่า

วันที� 2   ถ�านาคา-สนามบินอุดรธานี

นําท่านเดินทางสู่ ถ�านาคา ถ�าสวย UNSEEN สุดลึกลับ
ในอุทยานแห่งชาติภูลังกา สถานที�ท่องเที�ยวที�มีตํานาน
ความเชื�อท้องถิ�นเรื�องของพญานาค ด้วยลักษณะทาง
กายภาพของกลุ่มหินที�พบภายในถ�า ว่ามีรูปรา่งคล้ายกับงู
ขดเลื�อยไปมา และมีบรเิวณด้านนอกเหมือนเกล็ดงู ทําให้
เกิดจินตนาการว่าเหมือนกับงูยักษ์กลายเป็น (ใช้เวลาเดินขึ�น-
ลง ประมาณ 3-4 ชั�วโมง) (ลูกค้าต้องแจ้งชื�อ-นามสกุลผู้เดินทาง
จรงิและเช็ควันเดินทางอีกครั�ง เนื� องจากอุทยานจํากัดจํานวนนัก
ท่องเที�ยวต่อวันไม่เกินวันละ 350 คน ขอสงวน�ิทธิ�ปรบัเปลี�ยน
วันเดินทางกรณีที�จํานวนนักท่องเที�ยวได้มีการจองเข้าอุทยาน
เต็มจํานวนแล้ว)

เช้า



การเดินทางครบทุกจุด (ใช้เวลาประมาณ 5 ชั�วโมง)
1. ประตูเต่า (อยู่ระหว่างทางขึ�น)
2. หินหัวเรอื (อยู่ระหว่างทางขึ�น)
3. หัวนาคา หัวที� 3 (อยู่ระหว่างทางขึ�น)
4. น�าตกตาดวิมานทิพย์ (ปัจจุบันไม่มีน�า)
5. หัวนาคา หัวที� 1
6. ถ�าหลวงปู� วัง 
7. เจดีย์หลวงปู� วัง 
8. ถ�านาคา 
9. เจดีย์หลวงปู� เสาร ์
**แนะนําให้ขึ�นช่วงเช้า 7.00-12.00 น. ในช่วง 13.00-14.00น.จะขึ�นได้เพียงถ�า
นาคาจุดเดียว ไม่สามารถไปจุดอื�นได้เนื� องจากต้องลงจาเขาก่อน 17.00น.**

ข้อเตรยีมตัวสําหรบัการขึ�นถ�านาคา
 การแต่งตัวสําหรบัพรอ้มเดินป� า 
 น�าดื�มอย่างน้อย 2 ขวด พรอ้มเกลือแร ่
 กระเป� าสะพายหลัง หรอื กระเป� าที�ไม่ต้องใช้มือหิ�ว
 ยาดม ยาหม่อง และผลิตภัณฑ์ป� องกันยุง
 ถุงมือกับเ�ื�อกันฝน (ขึ�นอยู่กับสภาพอากาศ) บรเิวณลงทะเบียนขึ�นถ�านาคา

มีถุงมือจําหน่ายสามารถอุดหนุน�ินค้าอุทยานเพื�อเป็นช่วยส่งเสรมิด้าน
สวัสดิการเจ้าหน้าที�อุทยานอีกทาง
**ราคาการอาจมีการเปลี�ยนแปลงได้ ขึ�นอยู่กับเที�ยวบินที�ท่านเลือก และเวลา
ที�ท่านทํากิจกรรม กรุณาตรวจสอบเวลาสําหรบัการเดินทางกลับสําหรบัต่อ
ไฟท์บิน**

นําท่านส่งกลับสู่สนามบิน(จังหวัดอุดรธานี) (ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั�วโมง)



***สําคัญมาก***
มาตรการสําหรบับุคคลเที�ยวชมถ�านาคา 
หลักฐานที�ต้องใช้แสดงขึ�นถ�านาคา 
1. ใบรบัรองการฉีดวัคซีน (SINOVAC/SINOPHARM/ASTRAZENECA/PFIZER)
ครบ 2 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน หรอื JOHNSON&JOHNSON 1 เข็ม ไม่น้อย
กว่า 14 วัน
2. รายชื�อที�จองผ่านแอพQUEQ
**หากหลักฐานไม่ครบทั�งครบไม่สามารถขึ�นถ�านาคาได้**

เดินทางจํานวน ราคา/ท่าน
2-5 ท่าน  6,990 บาท
6-9  ท่าน 3,990 บาท
พักเดี�ยว   600  บาท

หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)
1.   กรุณาแจ้งชื�อ-นามสกุล, ที�อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง
    สําหรบัออกใบแจ้งหนี�และใบรบัเงินของท่าน
2.  การจองคิวถ�านาคา  ( คิว 60 วัน ก่อนการเดินทาง) 
2.1  กรุณาแจ้งชื�อ-นามสกุล 
2.2  เลขบัตรประชาชน 
2.3  หมายเลขโทรศัพท์สําหรบัติดต่อ 
2.4  ประวัติการฉีดวัคซีน 
3.  กรุณาชําระค่าทัวรเ์พื�อเป็นการยืนยันการจองคิวขึ�นถ�านาคา
    และไม่สามารถเปลี�ยนผู้เดินทางได้ในทุกกรณี 
เมื�อท่านตกลงชําระค่าทัวรกั์บทางบรษัิทฯแล้ว ทางบรษัิทฯถือว่าท่านรบั
ทราบและยอมรบั เงื�อนไขและข้อตกลงทั�งหมดทุกข้อแล้ว ทางบรษัิทขอ
สงวน�ิทธิ�ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั�งหมด ในทุกกรณี



อัตราค่าบรกิารนี� รวม

  1. ค่าโรงแรม พรอ้มอาหารเช้า ที� อ.เซกา จ.บึงกาฬ
     หรอื อ.บึงโขงหลง หรอื อ.เมืองบึงกาฬ จํานวน 1คืน
     (พัก 2ท่าน)  
  2. ค่ารถตู้ปรบัอากาศ แบบ วีไอพี  
  3. ค่าล่องเรอืบึงโขงหลง 
  4. ค่าประกันอุบัติเหตุ

อัตราค่าบรกิารนี� ไม่รวม

  1. ค่าตั�วเครื�องบิน (กทม.-อุดรฯ-กทม.)
  2. ค่าอ่าหารนอกเหนือจากรายการ
  3. ค่าบายศร ีและบรวิารของถวายอื�นๆ 
     สําหรบัถวายเจ้าปู� อือลือ
  4. ค่าทิปไกด์(ถ�านาคา) ตามความพึงพอใจ 
  5. ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7 % (ในกรณีออกใบกํากับภาษี)
     และ หัก ณ ที�จ่าย 3% 


