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รหัสโปรแกรม : 22248 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

สายมู 1 วนั ถ า้นาคา ไหว้ศาลปู่อือลือ บึงโขงหลง บงึกาฬ 
โดยรถตู้  VIP พเิศษ เร่ิมต้น 1,899 บาท/ท่าน 
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เหมาเดนิทางทุกวนั 6 ท่านขึน้ไป  ระหว่างเดือนมกราคม ถงึ เดือน 31 มีนาคม 2565 

สายมู 1 วนั ถ า้นาคา ไหว้ศาลปู่อือลือ บึงโขงหลง บงึกาฬ 
เหมาเดนิทางทุกวนั 6 ท่านขึน้ไป  ระหว่างเดือนมกราคม ถงึ เดือน 31 มีนาคม 2565 

วนัแรก :   จงัหวดับึงกาฬ 

โดยรถตู้ VIP ปรับอากาศ 8-9 ทีน่ั่ง 
---- เดินทางมาจากจงัหวดันครพนม หรือ จงัหวดัอุดรธานี หรือ จงัหวดัหนองคาย หรือ จงัหวดับึงกาฬ--- 

08.00 น.  คณะพร้อมกนั ณ  จุดนัดพบทีจ่ังหวงับึงกาฬ ทีบ่ริเวณหน้าศาลปู่วริิยะ บึงโขงโหลง 
ไกดท์อ้งถ่ินรอตอ้นรับและอ านวยสะดวกคณะตลอดวนั 

ข้อแนะน าส าหรับการเดินทางวถิีท่องเทีย่วใหม่ 
*ทุกท่านตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง* 

**ก่อนข้ึน-ลงรถทุกคร้ัง  โปรดลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอล์** 
****โปรดปฏิบติัตามท่ีไกดแ์ละเจา้หนา้ท่ีสถานท่ีต่างๆ แนะน า เพื่อท่องเท่ียวปลอดภยั*** 

“ ส ำคญั ! บัตรประชำชนตัวจริงถือติดตัวมำในวนัเดินทำงด้วยนะคะ “ 
“ โปรดพกัผ่อนให้เพยีงพอ และ เช็คควำมพร้อมของสุขภำพตนเอง “ 

หลกัฐานแสดงการรับวคัซีนป้องกนัโรค COVID-19 ครบโดสตามชนิดวคัซีน (ซิโนแวค (Sinovac) , ซิโนฟาร์ม 
(Sinopharm) แอสตราเซนิกา (AstraZeneca) , ไฟเซอร์ (Pfizer) , โมเดอร์นา (Moderna) , สปุตนิก วี (Sputnik V) ครบ 
2 เขม็ หรือ สูตรไขวค้รบ 2 เขม็ 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
ลบจากสถานพยาบาลหรือห้องปฏิบัติการก่อนเดินทาง 2 วนั  (โปรดเช็คเม่ือจองอีกคร้ัง เน่ืองจากอาจมีการ
ปรับเปล่ียนตามค าสั่งจงัหวดั) 

จุดท่ี 1  ไหว้ขอพรปู่อือลือ ณ ต าหนักปู่อือลือ 
ตามต านานปู่อือลือท่ีขอ้งเก่ียวกบับึงโขงหลงนั้น เช่ือว่า เกิดจากการล่มเมืองของพญานาค ซ่ึงเกิด
จากความรักท่ีไม่สมหวงัระหวา่งพญานาคกบัมนุษย ์ท าใหเ้มืองท่ีเจริญรุ่งเรืองล่มสลาย บริเวณแห่งน้ี 
เดิมเป็นท่ีตั้งเมือง ช่ือ รัตพานคร มี พระอือลือราชา เป็นผูค้รองนคร และต่อมาเมืองรัตพานครได้
ถล่มเป็น "บึงหลงของ" ต่อมานานเขา้ค าพูดก็กลายเป็นโขงหลง ส่วนพระอือลือราชาไดถู้กพระยา
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นาคราชจบัตวัไว ้พร้อมกบัสาปใหพ้ระอือลือราชากลายร่างเป็นนาค เฝ้าอยูใ่นบึงโขงหลงชัว่นิรันดร์ 
จนกวา่จะมีเมืองเกิดใหม่ 

จุดท่ี 2  อศัจรรย์แดนศักดิ์สิทธิ์ ‘ถ า้นาคา” พิชิตเส้นทางลีล้บัภูลงักา บนเส้นทางสายธรรม-สาย
พญานาค และ ทางเดินเส้นทางป่าธรรมชาติ คอร์ส 4-5 ช่ัวโมง 
รับฟังค าแนะน าต่างๆ จากไกดแ์ละเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติภูลงักา 
“ถ า้นาคา” ตั้งอยู่ในพืน้ที่อุทยานแห่งชาติภูลังกา ใกล้กับวัดถ า้ชัยมงคล  เหตุท่ีถ ้าแห่งน้ีไดช่ื้อวา่ “ถ ้า
นาคา” หรือ “ถ ้าพญานาค” เน่ืองจากมีลกัษณะของหินและผนงัถ ้าดูคลา้ยพญานาค ท่ีมีรูปทรงคลา้ย
พญานาคหรืองูขนาดใหญ่นอนขดตวั โดยมีส่วนส าคญัๆ ทั้งส่วนหวั ล าตวั และเกล็ดพญานาค (ตาม
จินตนาการและความเช่ือของชาวบา้น) ดว้ยเหตุน้ีจึงมีต านานเร่ืองเล่าเช่ือมโยงกบัความเช่ือของถ ้ า
แห่งน้ีวา่ ถ ้านาคาคือพญานาคหรืองูยกัษท่ี์ถูกสาปให้กลายเป็นหิน และยงัมีความเช่ือเก่ียวกบั “เมือง
หลวงของชาวบงับด” ต านานดินแดนแห่งเมืองบงับด (เมืองลบัแล)  จุดท่ีนกัท่องเท่ียวมกัมาเยี่ยมชม 
คือ กราบเคารพศาลปู่  หวัใจพญานาค  ถ ้าหลวงปู่วงั  เศียรนาคาท่ี 1 และ เศียรนาคาท่ี 3  ก่อนเดินลง
จากอุทยานแห่งชาติภูลงักา  ท่ีบริเวณปากทางข้ึนถ ้านาคา ยงัมีศาลองค์พญานคราชให้นกัท่องเท่ียว
ไดก้ราบไหวเ้คารพบูชาอีกดว้ย 
เม่ือลงมาจากอุทยานแห่งชาติและเขา้หอ้งน ้าเรียบร้อย (หากมีเวลา แวะซ้ือของฝากระหวา่งทาง หรือ 
แวะทานอาหารเยน็ (ไม่รวมค่าใชจ่้าย ลูกคา้ช าระเงินโดยตรงกบัร้านคา้) และเดินทางกลบัโดยสวสัดิ
ภาพ 

รายการเสริม (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เหมาเรือหางยาว 1,200 บาท/ล า/6-10 ท่าน) 
โปรดแจ้งความต้องการเม่ือท าการจองการเดินทาง เพ่ือผู้จัดจะได้ปรับรายการเดินทางให้เหมาะสม 

น่ังโดยเรือหางยาว.....เพ่ือล่องเรือบึงโขงหลง (เร่ืองเล่าวา่ เคยเป็นเมืองรัตพานคร ก่อนถล่มเป็น "บึงหลงของ" ต่อมา
นานเขา้ ค าพูดก็กลายเป็นของหลง และวดัท่ีเหลือ 3 วดั ก็คือ วดัดอนแกว้ (วดัแกว้ฟ้า) วนัดอนโพธ์ิ(วดัโพธ์ิสัตว)์ และ 
วดัดอนสวรรค ์(วดัแดนสวรรค)์ มีความลึกโดยเฉล่ียประมาณ 8 เมตร ชาวบา้นบอกวา่สมยัก่อนเคยเป็นวดัมาก่อน)  สู่
เกาะดอนโพธ์ิ เกาะกลางบึงโขงหลง ซ่ึงเกาะแห่งน้ีตามต านานเช่ือวา่เป็นวงัพญาคาราช  เช่ือกนัวา่เป็นเกาะศกัด์ิสิทธ์ิท่ี
ปู่อือลือนาคราชสถิตยอ์าศยัอยู ่  ใหท้่านไดไ้หวอ้งคข์าวและองคด์ า 

 

--------------------------------------------------------------- 
รายการและเวลาเดินทางหรือกิจกรรมต่างๆ สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมและจะไม่รับผิดชอบในกรณีการล่าชา้ท่ีเกิด
จากการจลาจล ภยัสงคราม ภยัธรรมชาติ สภาพอากาศ สภาพการจารจร พาย ุระดบัน ้ าในแต่ละวนั ความล่าชา้ของผูเ้ดินทาง และ

เหตุการณ์ล่วงหนา้ท่ีไม่สามารถควบคุมได ้ทั้งน้ีทางทีมงานจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั 
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ขอขอบคุณภาพประกอบความเข้าใจ จากส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาบึงกาฬ เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการเชิญชวนคน
ไทยเท่ียวไทย เพ่ือช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเท่ียวภายในประเทศ  
  

ส่ิงที่ควรน าติดตัวไปด้วย :  รองเทา้ผา้ใบหรือรองเทา้กีฬาสวมใส่สบาย   เส้ือผา้สวมใส่สบาย ระบายอากาศได้ดี  
หมวก  อุปกรณ์กนัแดด  เส้ือคลุมกนัแดดกนัลมกนัหนาว  กระเป๋าเป้น ้ าหนกัเบา  ผา้ขนหนูผืนเล็ก  ถุงมือผา้  กลอ้ง
ถ่ายรูป  มือถือชาร์จแบตใหเ้ตม็ และยาประจ าตวั 

 

 
 
 
 
 
อตัรำค่ำบริกำรนี้รวม  
1. เหมาราคาขั้นต ่า 6 ท่านข้ึนไป 
2. รถตู ้VIP ปรับอากาศ 8-9 ท่ีนัง่ 1 คนั  (รับ-ส่ง โรงแรมท่ีใหบ้ริการ : ตวัเมืองของจงัหวดัอุดรธานี หรือ จงัหวดัหนองคาย 

หรือ จงัหวดันครพนม หรือ จงัหวดับึงกาฬ) นอกเหนือจากน้ีคิดเพ่ิมตามระยะทาง*** 
3. อาหารชุดพกพา (ขา้วเหนียวหมูทอด+ขนมปัง+น ้าด่ืม) เพื่อทานระหวา่งเดินถ ้านาคา 
4. ค่ามคัคุเทศก ์คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
5. ค่าธรรมเนียมเขา้อุทยานแห่งชาติภูลงักา (ถ ้านาคา)  
6. การประกนัอุบติัเหตุจากการเดินทางท่องเท่ียว ตามพ.ร.บ การท่องเท่ียว ไม่ไดค้รอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไ้ด้

ป่วย (กรมธรรมว์งเงินประกนั 1 ลา้นบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท* รวมประกนัอาหารเป็นพิษ ตามเง่ือนไข
ของบริษทัฯ ประกนัวินาศภยัท่ีบริษทัฯ ท าไว ้ส าหรับผู้มีอายุ 1-15 ปี หรือ อายุ 75-85 ความคุ้มครองเหลือ 50% 
อายตุ า่กว่า 1 ปี หรือ อายเุกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวการถกูฆาตกรรมหรือถกูท าร้าย) 

*ค่ารักษาพยาบาล ตอ้งมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
 

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือระบุไวใ้นรายการ อาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีท่ีเกิด

จากการเจบ็ป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) การเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว ท่ีเกิดจากผูเ้ดินทางเอง เป็นตน้ 
2. ค่าประกนัภยัธรรมชาติ และประกนัชีวติส่วนตวั และประกนัสุขภาพ 
3. ค่าธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียว ส าหรับชาวต่างชาติท่ีตอ้งช าระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ เป็นตน้ 

วันธรรมดา 1,899.- 
วันหยุด / วันเสาร์ / อาทิตย์ 2,099.- 

* จ านวนผู้เดินทาง 6 ท่าน คอนเฟริมออกเดินทาง หากจ านวนผู้เดินทาง น้อยกว่า 6 ท่านจะเป็นราคาเหมากรุ๊ป  

** สามารถจัดเป็นกรุ๊ป Private (เดินทางด้วยรถตู้) ให้ท่านได้แต่การเดินทาง ขึ้นถ้ าจะเดินทางร่วมกับท่านอ่ืนๆ 

***ถ้าคิวขึน้ถ้ าออกแลว้ไมส่ามารถยกเลิก และ ท าการคืนเงินได ้
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4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% (ในกรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี ตอ้งแจง้
ล่วงหนา้ก่อนการช าระเงิน หากแจง้ภายหลงัการช าระเงิน ทางบริษทัฯ จะไม่ออกยอ้นหลงัใหทุ้กกรณี)  

5. ค่ำทปิไกด์ พนักงำนขับรถ และ เจ้ำหน้ำทีอุ่ทยำนแห่งชำติ ขึน้อยู่กบัควำมพงึพอใจของลูกค้ำ 
 
วธีิการจอง 
1. กรุณาติดต่อสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีเพื่อเช็ควนัเวลาเดินทางท่ีท่านตอ้งการ “ วา่โอกาสในการไดรั้บการยืนยนัคิวเป็น

อยา่งไร “ เพื่อการตดัสินใจวา่ ท่านยนิดีช าระเงินเตม็จ านวน และ รอลุน้คิวการจองถ ้านาคา 
2. จอง และช าระเงินเตม็จ านวน  
3. กรุณาแจง้รายละเอียด  
- ช่ือผูติ้ดต่อ และ ช่องทางติดต่อ (เช่น เบอร์มือถือ อีเมล ์ไลน์ไอดี เป็นตน้) 
- ระบุวนัท่ีตอ้งการใชบ้ริการ 
- ช่ือนามสกุล + หมายเลขบตัรประชาชน 13 หลกั + เบอร์มือถือ ของผูเ้ดินทางทุกท่าน (จ าเป็น)  
- ส่งรายละเอียดขอ้มูลทั้งหมดมาท่ีช่องทางท่ีเจา้หนา้ท่ีแจง้ เพื่อออกเอกสารการจองและช าระเงิน โปรดช าระเงินเต็ม
จ านวน ภายใน 24 ช่ัวโมง  หากไม่ช าระ หรือ ช าระไม่ครบตามก าหนด ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 
ทางผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการเดินทางและขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินตามเง่ือนไขการยกเลิก 
3. เม่ือเจา้หนา้ท่ีไดรั้บขอ้มูลพร้อมเงินช าระแลว้ ทางเจา้หนา้ท่ีจะจดัการน ารายช่ือพร้อมขอ้มุลทั้งหมดไปท าการจอง
คิวถ ้านาคา (ไม่สามารถปรับเปล่ียนช่ือนามสกุลและผูเ้ดินทางไดเ้ม่ือลงระบบแลว้) และ ใชเ้วลาในการตอบกลบั เร่ือง
คิวถ ้านาคาวา่ยนืยนัหรือไม่ ประมาณ 15 วนัท าการ หรือ เร็วกวา่น้ี ข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ทางปลายทาง 
4. หากคิวถ ้านาคาเต็มในวนัเวลาท่ีท่านประสงค ์ ท่านสามารถปรับเปล่ียนเป็นถ ้านาคีทดแทนได ้โดยทางผูจ้ดัจะไม่
คิดค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม หรือ ท่านประสงค์เล่ือนวนัเดินทางและเลือกวนัเดินทางใหม่ หรือ รับเงินคืนเต็มจ านวนท่ีท่าน
ช าระไวก้บัทางผูจ้ดั 
 
การยกเลกิการเดินทาง  
1. ขอสงวนสิทธ์ิการยกเลิก เน่ืองจากเป็นคิดในราคาพิเศษ หากเกิดการเปล่ียนแปลงใดๆ ท่ีเป็นเหตุสุดวสิัย อาทิ สภาพ
อากาศ การนดัหยดุงาน การปฏิวติั หรืออ่ืนๆ ลูกคา้สามารถปรับเปล่ียนวนัเดินทางในโปรแกรมนั้นๆ ได ้
2. ทางผูจ้ดัจะไม่มีการคืนเงินค่าบริการทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆ 
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หมายเหตุ  
1. เหมากรุ๊ปเดินทางขั้นต ่า 6 ท่านขึน้ไป 
2. ขอสงวนสิทธ์ิราคาส าหรับนักท่องเทีย่วชาวไทยเท่าน้ัน  
3. การเปล่ียนแปลงโปรแกรม อาจเกิดข้ึนได ้ตาม สถานการณ์ อาทิเช่น การเปล่ียนแปลง ล่าช้าของรอบเรือ สภาพ
อากาศ เป็นตน้  ซ่ึงบริษทัฯ และผูจ้ดั จะด าเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทาง ใหดี้ท่ีสุด 
4. ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายท่ีเกิดกบัชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย ความตาย 
อุบติัเหตุต่างๆ  สูญหายในทรัพยสิ์นหรืออยา่งอ่ืน การนดัหยุดงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวติั  และอ่ืนๆ 
ท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม  
5. พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อ านาจของผูจ้ดัก ากบั  
6. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง การบริการจากบริษัทขนส่ง  หรือ 
หน่วยงานท่ีให้บริการ  ท่ีจะส่งผลท าให้เสียเวลาหรือยกเลิกแพก็เกจบางรายการหรือทั้งหมด  ผูเ้ดินทางไม่สามารถ
เรียกร้องค่าเสียหาย ไม่วา่ในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใชจ่้ายท่ีบริษทัจ่าย
ไปแลว้ เป็นตน้   ขอใหท้ราบวา่  ผูจ้ดัจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะประสานงานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้ 
แต่จะไม่คืนเงิน 
7. ขอความร่วมมือในเร่ืองความประพฤติของคนเดินทาง หากผูจ้ดัเห็นว่าผูเ้ดินทางประพฤติตนท่ีอาจก่อให้เกิด
อนัตรายต่อผูเ้ดินทางอ่ืนๆ หรือทรัพยสิ์น หรือขดัขวางการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ี (ตวัแทน) หรือไม่ปฏิบติัตามค า
ช้ีแจงของเจา้หน้าท่ี (ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใช้มาตรการตามท่ีเห็นสมควรเพื่อป้องกนัไม่ให้ความประพฤติดงักล่าว
ด าเนินต่อไป ซ่ึงรวมไปถึงการยบัย ั้ง และปฏิเสธใหบ้ริการ 
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