รหัสโปรแกรม : 22248 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

สายมู 1 วัน ถา้ นาคา ไหว้ ศาลปู่ อือลือ บึงโขงหลง บึงกาฬ
โดยรถตู้ VIP พิเศษ เริ่มต้ น 1,899 บาท/ท่ าน
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เหมาเดินทางทุกวัน 6 ท่ านขึน้ ไป ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือน 31 มีนาคม 2565

สายมู 1 วัน ถา้ นาคา ไหว้ ศาลปู่ อือลือ บึงโขงหลง บึงกาฬ
เหมาเดินทางทุกวัน 6 ท่ านขึน้ ไป ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือน 31 มีนาคม 2565
วันแรก : จังหวัดบึงกาฬ
โดยรถตู้ VIP ปรับอากาศ 8-9 ทีน่ ั่ง
---- เดินทางมาจากจังหวัดนครพนม หรื อ จังหวัดอุดรธานี หรื อ จังหวัดหนองคาย หรื อ จังหวัดบึงกาฬ---

08.00 น.

คณะพร้ อมกัน ณ จุดนัดพบทีจ่ ังหวังบึงกาฬ ทีบ่ ริเวณหน้ าศาลปู่ วิริยะ บึงโขงโหลง
ไกด์ทอ้ งถิ่นรอต้อนรับและอานวยสะดวกคณะตลอดวัน
ข้ อแนะนาสาหรับการเดินทางวิถีท่องเทีย่ วใหม่
*ทุกท่านต้องใส่ หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง*
**ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง โปรดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์**
****โปรดปฏิบตั ิตามที่ไกด์และเจ้าหน้าที่สถานที่ต่างๆ แนะนา เพื่อท่องเที่ยวปลอดภัย***

“ สำคัญ ! บัตรประชำชนตัวจริงถือติดตัวมำในวันเดินทำงด้ วยนะคะ “
“ โปรดพักผ่ อนให้ เพียงพอ และ เช็คควำมพร้ อมของสุ ขภำพตนเอง “
หลักฐานแสดงการรับวัคซี นป้ องกันโรค COVID-19 ครบโดสตามชนิ ดวัคซี น (ซิ โนแวค (Sinovac) , ซิ โนฟาร์ ม
(Sinopharm) แอสตราเซนิกา (AstraZeneca) , ไฟเซอร์ (Pfizer) , โมเดอร์ นา (Moderna) , สปุตนิก วี (Sputnik V) ครบ
2 เข็ม หรื อ สู ตรไขว้ครบ 2 เข็ม ตามที่กระทรวงสาธารณสุ ขกาหนด หรื อ ได้รับวัคซี นชนิดจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน
(Johnson and Johnson) จานวน 1 เข็ม) ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 14 วัน
ส่ วนผูท้ ี่ ไม่ได้ฉีด ต้องแสดงผลการตรวจ RT-PCR ที่ยืนยันผลเป็ นลบจากสถานพยาบาลหรื อห้องปฏิ บตั ิ การก่ อน
เดินทาง 7 วัน ที่รับรองโดยสถานพยาบาลหรื อห้องปฏิบตั ิการก่อนเดินทาง 3 วัน หรื อผลตรวจ ATK ที่ยืนยันผลเป็ น
ลบจากสถานพยาบาลหรื อ ห้ อ งปฏิ บ ัติ ก ารก่ อ นเดิ น ทาง 2 วัน (โปรดเช็ ค เมื่ อ จองอี ก ครั้ ง เนื่ อ งจากอาจมี ก าร
ปรับเปลี่ยนตามคาสั่งจังหวัด)
จุดที่ 1
ไหว้ ขอพรปู่ อือลือ ณ ตาหนักปู่ อือลือ
ตามตานานปู่ อื อลื อที่ขอ้ งเกี่ ยวกับบึงโขงหลงนั้น เชื่ อว่า เกิ ดจากการล่ มเมืองของพญานาค ซึ่ งเกิ ด
จากความรักที่ไม่สมหวังระหว่างพญานาคกับมนุษย์ ทาให้เมืองที่เจริ ญรุ่ งเรื องล่มสลาย บริ เวณแห่ งนี้
เดิ มเป็ นที่ต้ งั เมือง ชื่ อ รัตพานคร มี พระอื อลื อราชา เป็ นผูค้ รองนคร และต่อมาเมืองรัตพานครได้
ถล่มเป็ น "บึงหลงของ" ต่อมานานเข้าคาพูดก็กลายเป็ นโขงหลง ส่ วนพระอือลื อราชาได้ถูกพระยา
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นาคราชจับตัวไว้ พร้อมกับสาปให้พระอือลือราชากลายร่ างเป็ นนาค เฝ้าอยูใ่ นบึงโขงหลงชัว่ นิรันดร์
จนกว่าจะมีเมืองเกิดใหม่
จุดที่ 2

อัศจรรย์ แดนศักดิ์สิทธิ์ ‘ถา้ นาคา” พิชิตเส้ นทางลีล้ บั ภูลงั กา บนเส้ นทางสายธรรม-สาย
พญานาค และ ทางเดินเส้ นทางป่ าธรรมชาติ คอร์ ส 4-5 ชั่วโมง

รับฟังคาแนะนาต่างๆ จากไกด์และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูลงั กา
“ถา้ นาคา” ตั้งอยู่ในพืน้ ที่อุทยานแห่ งชาติภูลังกา ใกล้ กับวัดถา้ ชั ยมงคล เหตุที่ถ้ าแห่ งนี้ ได้ชื่อว่า “ถ้ า
นาคา” หรื อ “ถ้ าพญานาค” เนื่ องจากมีลกั ษณะของหิ นและผนังถ้ าดูคล้ายพญานาค ที่มีรูปทรงคล้าย
พญานาคหรื องูขนาดใหญ่นอนขดตัว โดยมีส่วนสาคัญๆ ทั้งส่ วนหัว ลาตัว และเกล็ดพญานาค (ตาม
จินตนาการและความเชื่อของชาวบ้าน) ด้วยเหตุน้ ี จึงมีตานานเรื่ องเล่าเชื่ อมโยงกับความเชื่ อของถ้ า
แห่งนี้วา่ ถ้ านาคาคือพญานาคหรื องูยกั ษ์ที่ถูกสาปให้กลายเป็ นหิ น และยังมีความเชื่ อเกี่ยวกับ “เมือง
หลวงของชาวบังบด” ตานานดินแดนแห่ งเมืองบังบด (เมืองลับแล) จุดที่นกั ท่องเที่ยวมักมาเยี่ยมชม
คือ กราบเคารพศาลปู่ หัวใจพญานาค ถ้ าหลวงปู่ วัง เศียรนาคาที่ 1 และ เศียรนาคาที่ 3 ก่อนเดินลง
จากอุทยานแห่ งชาติภูลงั กา ที่บริ เวณปากทางขึ้นถ้ านาคา ยังมีศาลองค์พญานคราชให้นกั ท่องเที่ยว
ได้กราบไหว้เคารพบูชาอีกด้วย
เมื่อลงมาจากอุทยานแห่งชาติและเข้าห้องน้ าเรี ยบร้อย (หากมีเวลา แวะซื้ อของฝากระหว่างทาง หรื อ
แวะทานอาหารเย็น (ไม่รวมค่าใช้จ่าย ลูกค้าชาระเงินโดยตรงกับร้านค้า) และเดินทางกลับโดยสวัสดิ
ภาพ
รายการเสริม (มีค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติม เหมาเรื อหางยาว 1,200 บาท/ลา/6-10 ท่าน)
โปรดแจ้ งความต้ องการเมื่อทาการจองการเดินทาง เพื่อผู้จัดจะได้ ปรับรายการเดินทางให้ เหมาะสม
นั่งโดยเรื อหางยาว.....เพื่อล่ องเรื อบึงโขงหลง (เรื่ องเล่าว่า เคยเป็ นเมืองรัตพานคร ก่อนถล่มเป็ น "บึงหลงของ" ต่อมา
นานเข้า คาพูดก็กลายเป็ นของหลง และวัดที่เหลือ 3 วัด ก็คือ วัดดอนแก้ว (วัดแก้วฟ้ า) วันดอนโพธิ์ (วัดโพธิ์ สัตว์) และ
วัดดอนสวรรค์ (วัดแดนสวรรค์) มีความลึกโดยเฉลี่ยประมาณ 8 เมตร ชาวบ้านบอกว่าสมัยก่อนเคยเป็ นวัดมาก่อน) สู่
เกาะดอนโพธิ์ เกาะกลางบึงโขงหลง ซึ่ งเกาะแห่งนี้ ตามตานานเชื่ อว่าเป็ นวังพญาคาราช เชื่ อกันว่าเป็ นเกาะศักดิ์สิทธิ์ ที่
ปู่ อือลือนาคราชสถิตย์อาศัยอยู่ ให้ท่านได้ไหว้องค์ขาวและองค์ดา
--------------------------------------------------------------รายการและเวลาเดินทางหรื อกิจกรรมต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและจะไม่รับผิดชอบในกรณี การล่าช้าที่เกิด
จากการจลาจล ภัยสงคราม ภัยธรรมชาติ สภาพอากาศ สภาพการจารจร พายุ ระดับน้ าในแต่ละวัน ความล่าช้าของผูเ้ ดินทาง และ
เหตุการณ์ล่วงหน้าที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทั้งนี้ทางทีมงานจะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญ
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ขอขอบคุณภาพประกอบความเข้ าใจ จากสานักงานการท่ องเที่ยวและกีฬาบึงกาฬ เพื่อวัตถุประสงค์ ในการเชิ ญชวนคน
ไทยเที่ยวไทย เพื่อช่ วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่ องเที่ยวภายในประเทศ
สิ่ งที่ควรนาติดตัวไปด้ วย : รองเท้าผ้าใบหรื อรองเท้ากี ฬาสวมใส่ สบาย เสื้ อผ้าสวมใส่ สบาย ระบายอากาศได้ดี
หมวก อุปกรณ์ กนั แดด เสื้ อคลุ มกันแดดกันลมกันหนาว กระเป๋ าเป้ น้ าหนักเบา ผ้าขนหนูผืนเล็ก ถุงมือผ้า กล้อง
ถ่ายรู ป มือถือชาร์จแบตให้เต็ม และยาประจาตัว
วันธรรมดา
วันหยุด / วันเสาร์ / อาทิตย์

1,899.2,099.-

* จานวนผู้เดินทาง 6 ท่าน คอนเฟริมออกเดินทาง หากจานวนผู้เดินทาง น้อยกว่า 6 ท่านจะเป็นราคาเหมากรุ๊ป
** สามารถจัดเป็นกรุ๊ป Private (เดินทางด้วยรถตู้) ให้ท่านได้แต่การเดินทาง ขึ้นถ้าจะเดินทางร่วมกับท่านอื่นๆ
***ถ้าคิวขึน
้ ถ้าออกแล้วไม่สามารถยกเลิก และ ทาการคืนเงินได้

อัตรำค่ ำบริกำรนี้รวม
1. เหมาราคาขั้นต่า 6 ท่านขึ้นไป
2. รถตู ้ VIP ปรับอากาศ 8-9 ที่นงั่ 1 คัน (รับ-ส่ ง โรงแรมที่ให้บริ การ : ตัวเมืองของจังหวัดอุดรธานี หรื อ จังหวัดหนองคาย
หรื อ จังหวัดนครพนม หรื อ จังหวัดบึงกาฬ) นอกเหนือจากนี้คิดเพิ่มตามระยะทาง***

3.
4.
5.
6.

อาหารชุดพกพา (ข้าวเหนียวหมูทอด+ขนมปั ง+น้ าดื่ม) เพื่อทานระหว่างเดินถ้ านาคา
ค่ามัคคุเทศก์ คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานแห่งชาติภูลงั กา (ถ้ านาคา)
การประกันอุบตั ิเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยว ตามพ.ร.บ การท่องเที่ยว ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุ ขภาพ การเจ็บไข้ได้
ป่ วย (กรมธรรม์วงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท* รวมประกันอาหารเป็ นพิษ ตามเงื่อนไข
ของบริ ษทั ฯ ประกันวินาศภัยที่บริ ษทั ฯ ทาไว้ สาหรั บผู้มีอายุ 1-15 ปี หรื อ อายุ 75-85 ความคุ้มครองเหลือ 50%
อายุตา่ กว่ า 1 ปี หรื อ อายุเกิน 85 ปี ไม่ ค้ ุมครอง ไม่ ค้ ุมครองโรคประจาตัวการถูกฆาตกรรมหรื อถูกทาร้ าย)
*ค่ารักษาพยาบาล ต้องมีใบเสร็ จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อัตรำค่ ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือระบุไว้ในรายการ อาทิ ค่าอาหารและเครื่ องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณี ที่เกิด
จากการเจ็บป่ วยด้วยโรคประจาตัว) การเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผูเ้ ดินทางเอง เป็ นต้น
2. ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวติ ส่ วนตัว และประกันสุ ขภาพ
3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สาหรับชาวต่างชาติที่ตอ้ งชาระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ เป็ นต้น
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4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณี ตอ้ งการใบเสร็ จรับเงิ น/ใบกากับภาษี ต้องแจ้ง
ล่วงหน้าก่อนการชาระเงิน หากแจ้งภายหลังการชาระเงิน ทางบริ ษทั ฯ จะไม่ออกย้อนหลังให้ทุกกรณี )
5. ค่ ำทิปไกด์ พนักงำนขับรถ และ เจ้ ำหน้ ำทีอ่ ุทยำนแห่ งชำติ ขึน้ อยู่กบั ควำมพึงพอใจของลูกค้ ำ
วิธีการจอง
1. กรุ ณาติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่เพื่อเช็ควันเวลาเดินทางที่ท่านต้องการ “ ว่าโอกาสในการได้รับการยืนยันคิวเป็ น
อย่างไร “ เพื่อการตัดสิ นใจว่า ท่านยินดีชาระเงินเต็มจานวน และ รอลุน้ คิวการจองถ้ านาคา
2. จอง และชาระเงินเต็มจานวน
3. กรุ ณาแจ้งรายละเอียด
- ชื่อผูต้ ิดต่อ และ ช่องทางติดต่อ (เช่น เบอร์ มือถือ อีเมล์ ไลน์ไอดี เป็ นต้น)
- ระบุวนั ที่ตอ้ งการใช้บริ การ
- ชื่อนามสกุล + หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก + เบอร์ มือถือ ของผูเ้ ดินทางทุกท่าน (จาเป็ น)
- ส่ งรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดมาที่ช่องทางที่เจ้าหน้าที่แจ้ง เพื่อออกเอกสารการจองและชาระเงิน โปรดชาระเงินเต็ม
จานวน ภายใน 24 ชั่วโมง หากไม่ชาระ หรื อ ชาระไม่ครบตามกาหนด ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
ทางผูจ้ ดั มีสิทธิยกเลิกการเดินทางและขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก
3. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูล พร้อมเงินชาระแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะจัดการนารายชื่ อพร้อมข้อมุลทั้งหมดไปทาการจอง
คิวถ้ านาคา (ไม่สามารถปรับเปลี่ยนชื่อนามสกุลและผูเ้ ดินทางได้เมื่อลงระบบแล้ว) และ ใช้เวลาในการตอบกลับ เรื่ อง
คิวถ้ านาคาว่ายืนยันหรื อไม่ ประมาณ 15 วันทาการ หรื อ เร็ วกว่านี้ ขึ้นอยูก่ บั สถานการณ์ทางปลายทาง
4. หากคิวถ้ านาคาเต็มในวันเวลาที่ท่านประสงค์ ท่านสามารถปรับเปลี่ยนเป็ นถ้ านาคีทดแทนได้ โดยทางผูจ้ ดั จะไม่
คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หรื อ ท่านประสงค์เลื่ อนวันเดิ นทางและเลื อกวันเดิ นทางใหม่ หรื อ รับเงินคืนเต็มจานวนที่ท่าน
ชาระไว้กบั ทางผูจ้ ดั
การยกเลิกการเดินทาง
1. ขอสงวนสิ ทธิ์ การยกเลิก เนื่องจากเป็ นคิดในราคาพิเศษ หากเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เป็ นเหตุสุดวิสัย อาทิ สภาพ
อากาศ การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ หรื ออื่นๆ ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนวันเดินทางในโปรแกรมนั้นๆ ได้
2. ทางผูจ้ ดั จะไม่มีการคืนเงินค่าบริ การทั้งหมดไม่วา่ กรณี ใดๆ
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หมายเหตุ
1. เหมากรุ๊ ปเดินทางขั้นต่า 6 ท่านขึน้ ไป
2. ขอสงวนสิ ทธิ์ราคาสาหรับนักท่องเทีย่ วชาวไทยเท่านั้น
3. การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม อาจเกิดขึ้นได้ ตาม สถานการณ์ อาทิเช่ น การเปลี่ ยนแปลง ล่าช้าของรอบเรื อ สภาพ
อากาศ เป็ นต้น ซึ่งบริ ษทั ฯ และผูจ้ ดั จะดาเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทาง ให้ดีที่สุด
4. ขอสงวนสิ ท ธิ์ ปฏิ เสธความรั บ ผิดชอบค่ าเสี ย หายที่ เกิ ดกับ ชี วิต ร่ า งกาย การเจ็บ ป่ วย การถู ก ทาร้ า ย ความตาย
อุบตั ิเหตุต่างๆ สู ญหายในทรัพย์สินหรื ออย่างอื่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวตั ิ และอื่นๆ
ที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม
5. พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มีสิทธิ์ ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ี
อานาจของผูจ้ ดั กากับ
6. กรณี เ กิ ด ความผิด พลาดจากตัว แทน จนมี ก ารยกเลิ ก ล่ า ช้า เปลี่ ย นแปลง การบริ ก ารจากบริ ษ ัท ขนส่ ง หรื อ
หน่ วยงานที่ให้บริ การ ที่จะส่ งผลทาให้เสี ยเวลาหรื อยกเลิ กแพ็กเกจบางรายการหรื อทั้งหมด ผูเ้ ดิ นทางไม่สามารถ
เรี ยกร้องค่าเสี ยหาย ไม่วา่ ในกรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น ทั้งค่าเสี ยเวลา ค่าเสี ยโอกาส ค่าเสี ยความรู ้สึก และค่าใช้จ่ายที่บริ ษทั จ่าย
ไปแล้ว เป็ นต้น ขอให้ทราบว่า ผูจ้ ดั จะดาเนินโดยสุ ดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ลูกค้า
แต่จะไม่คืนเงิน
7. ขอความร่ วมมื อในเรื่ องความประพฤติ ของคนเดิ นทาง หากผูจ้ ดั เห็ นว่าผูเ้ ดิ นทางประพฤติ ตนที่ อาจก่ อให้เกิ ด
อันตรายต่อผูเ้ ดินทางอื่นๆ หรื อทรัพย์สิน หรื อขัดขวางการปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) หรื อไม่ปฏิบตั ิตามคา
ชี้ แจงของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) ทางผูจ้ ดั อาจใช้มาตรการตามที่เห็ นสมควรเพื่อป้ องกันไม่ให้ความประพฤติดงั กล่าว
ดาเนินต่อไป ซึ่ งรวมไปถึงการยับยั้ง และปฏิเสธให้บริ การ

Code JNL-IS112-สายมู 1 วัน ถ้ านาคา ปู่ อือลือ บึงโขงหลง บึงกาฬ เหมาเดินทางทุกวัน มกราคม-31มีนาคม65
ห น้ า | 6

Code JNL-IS112-สายมู 1 วัน ถ้ านาคา ปู่ อือลือ บึงโขงหลง บึงกาฬ เหมาเดินทางทุกวัน มกราคม-31มีนาคม65
ห น้ า | 7

Code JNL-IS112-สายมู 1 วัน ถ้ านาคา ปู่ อือลือ บึงโขงหลง บึงกาฬ เหมาเดินทางทุกวัน มกราคม-31มีนาคม65
ห น้ า | 8

