รหัสโปรแกรม : 22534 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

แพ็กเกจ 1 วัน สายมู ถา้ นาคี ปู่ อือลือ
บึงโขงหลง เกาะดอนโพธิ์ พญานาคเล่ นนา้
โดยรถตู้ VIP พิเศษ 1,390 บาท/ท่ าน

ออกเดินทางทุกวัน 6 ท่ านขึน้ ไป ได้ ต้งั แต่ เดือนธันวาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565
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วันแรก :

จังหวัดบึงกาฬ

---- เดินทางมาจากตัวเมืองใน จังหวัดนครพนม หรื อ จังหวัดอุดรธานี หรื อ จังหวัดหนองคาย หรื อ จังหวัดบึงกาฬ---

08.00 น.
จุดที่ 1

จุดที่ 2

จุดที่ 3

12.00 น.

คณะพร้ อมกัน ณ ศาลปู่ อือลือบึงโขงโหลง ทีบ่ ริเวณหน้ าศาลปู่ วิริยะ (หรื อจุดนัดพบ)
ไกด์ทอ้ งถิ่นรอต้อนรับและอานวยสะดวกคณะตลอดวัน
ไหว้ขอพรปู่ อือลือ ณ ตาหนักปู่ อือลือ
ตามตานานปู่ อือลือที่ขอ้ งเกี่ยวกับบึงโขงหลงนั้น เชื่ อว่า เกิดจากการล่มเมืองของพญานาค ซึ่ งเกิ ด
จากความรักที่ไม่สมหวังระหว่างพญานาคกับมนุษย์ ทาให้เมืองที่เจริ ญรุ่ งเรื องล่มสลาย บริ เวณแห่ ง
นี้ เดิมเป็ นที่ต้ งั เมือง ชื่อ รัตพานคร มี พระอือลือราชา เป็ นผูค้ รองนคร และต่อมาเมืองรัตพานครได้
ถล่มเป็ น "บึงหลงของ" ต่อมานานเข้าคาพูดก็กลายเป็ นโขงหลง ส่ วนพระอือลือราชาได้ถูกพระยา
นาคราชจับตัวไว้ พร้ อมกับสาปให้พระอื อลื อราชากลายร่ างเป็ นนาค เฝ้ าอยู่ในบึ งโขงหลงชั่วนิ
รันดร์ จนกว่าจะมีเมืองเกิดใหม่
เดินทางไปยังท่าเรื อ....(โดยเรื อหางยาว).....เพื่อล่ องเรื อบึงโขงหลง (เรื่ องเล่าว่า เคยเป็ นเมืองรัตพาน
ครก ก่อนถล่มเป็ น "บึงหลงของ" ต่อมานานเข้า คาพูดก็กลายเป็ นของหลง และวัดที่เหลือ 3 วัด ก็
คือ วัดดอนแก้ว (วัดแก้วฟ้ า) วัดดอนโพธิ์ (วัดโพธิ์ สัตว์) และ วัดดอนสวรรค์ (วัดแดนสวรรค์) มี
ความลึกโดยเฉลี่ยประมาณ 8 เมตร ชาวบ้านบอกว่าสมัยก่อนเคยเป็ นวัดมาก่อน) สู่ เกาะดอนโพธิ์
เกาะกลางบึ งโขงหลง ซึ่ งเกาะแห่ ง นี้ ต ามต านานเชื่ อ ว่า เป็ นวัง พญาคาราช เชื่ อ กันว่า เป็ นเกาะ
ศักดิ์สิทธิ์ ที่ปู่อือลือนาคราชสถิตย์อาศัยอยู่ ให้ท่านได้ไหว้องค์ขาวและองค์ดา (ล่ าสุ ด ! ชาวบ้ านได้
มีการทาทางเดินกระสอบทรายไว้ เพื่อเดินไปยังเกาะได้ สะดวกขึน้ แต่ หากนา้ ขึน้ สู ง อาจต้ องเดินลุย
นา้ เข้ าไปยังจุดทาพิธี )
อันซีนทีเ่ ทีย่ วใหม่ “พญานาคเล่นนา้ ” อีกเส้ นทางท่องเทีย่ วตามรอยพญานาค
“พญานาค ในช่องหุ บเขาน้ า” หรื อ “พญานาคเล่นน้ า” หิ นประหลาดรู ปร่ างคล้ายงูยกั ษ์เลื้อยอยูใ่ นลา
น้ าช่องหุ บเขา มีลกั ษณะเป็ นหิ นประหลาดขนาดใหญ่ รู ปร่ างมองดูคล้าย “งูยกั ษ์” หรื อ “พญานาค”
เลื้อยอยูใ่ นลาน้ ากลางช่องหุ บเขาเล็กๆ โดยหิ นใหญ่น้ ีมีความยาวหลายสิ บเมตร ที่ผวิ หิ นมีรอยแตกที่
เกิ ดจากปรากฏการณ์ ทางธรณี วิทยา “ซันแครก” (Sun Crack) มี ลกั ษณะเดี ยวกับที่ถ้ านาคา ซึ่ ง
นักท่องเที่ยวสามารถเดินไปชมและถ่ายรู ปใกล้ๆ ได้ โดยด้านบนลาธารมีสะพานเหล็กเล็กๆ ทอด
ข้ามผ่าน ตั้งอยูท่ ี่สานักสงฆ์หว้ ยหิ นแหบ บ้านโนนศิลา
ข้อมูลจากเพจ buengkan day และเพจ เส้นทางพญานาค : Naga Route
อาหารจานด่วน ณ ร้ านอาหารท้องถิ่ น (บริ การข้าวผัดหมู หรื อ กระเพราไก่ราดข้าวไข่ดาว + น้ า
ดื่ม) หรื อ ชุดอาหารพกพา (ข้าวเหนียวหมูทอด+เบเกอรี่ +น้ าดื่ม ! สาหรับการเดินทางไปถ้ า)
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จุดที่ 4

จุดที่ 5

"ถา้ นาคี" เส้ นทางสายธรรม-สายพญานาค เส้ นทางใหม่ ตรงภูลงั กาเหนือ (3 ชั่วโมง)
รับฟังคาแนะนาต่างๆ จากเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูลงั กา
ไกด์ทอ้ งถิ่นและเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ พาทุกท่านเดินเท้าจากหน้าอุทยานแห่งชาติภูลงั กา ไปกัล
เส้นทางท่องเที่ยวเชิ งอนุ รักษ์ ชมความสวยงามทางธรรมชาติ สู่ การค้นพบความอัศจรรย์ของหิ น
ภูเขาที่ มีรูปร่ างคล้าย ‘เกล็ดงู ’ ไม่แตกต่างจาก ‘ถ้ านาคา’ คือ "ถ้านาคี" (ถ้ านาคี ห่ างจากที่ ต้ งั
อุทยานแห่ งชาติภูลงั กา ประมาณ 2 กิโลเมตร เส้นทางเดินไม่ลาบากมาก เดินผ่านเส้นทางปูนเลียบ
ธรรมชาติประมาณ 1.5 กิโลเมตร และผ่านเส้นทางเดินป่ าอีก 300 เมตร มีจุดนัง่ พักเป็ นระยะ มีช่วง
ที่ตอ้ งดึงเชือกปี น และปี นบันไดสู งชันเป็ นบางช่วง (ผจญภัยปี นเขาเล็กน้อย)) ถา้ นาคีน้ันมีลักษณะ
คล้ ายกับถ้านาคา เป็ นเพิงหิ นขนาดใหญ่ มีพ้ืนผิวแตกลายซึ่ งเกิ ดจากปรากฏการณ์ ธรรมชาติ ซัน
แครก (Sun Crack) ทาให้มีลวดลายคล้ายเกล็ดของพญานาคขนาดใหญ่กาลังนอนขดตัว และบางจุด
ยังมีลกั ษณะคล้ายหัวงูยกั ษ์ จึงถูกเชื่อมโยงตานานเรื่ องเล่าพญานาคหรื องูยกั ษ์ที่ถูกสาปให้กลายเป็ น
หิ น และเดิ นทางต่อไปอีกราวครึ่ งกิ โลเมตรก็จะมีจุดชมวิว "ผานาคี" เป็ นจุดชมวิว มองเห็นแม่น้ า
โขงและป่ าเขาที่ลอ้ มรอบแบบพาโนรามา พร้ อมกับสู ดอากาศบริ สุทธิ์ ให้เต็มปอด หากพอมีเวลา
อาจจะแวะกราบไหว้ขอพรเจดียศ์ กั ดิ์สิทธิ์ ที่ต้ งั อยูบ่ นยอดเขาคือเจดียก์ องข้าวศรี บุญ
(หากมีเวลา) แวะซื้ อของฝากระหว่างทาง หรื อ แวะทานอาหารเย็น (ไม่รวมค่าใช้จ่าย)
และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
---------------------------------------------------------------

รายการท่ องเทีย่ ว และกิจกรรมอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงความปลอดภัยของท่ านเป็ นสาคัญ

สิ่ งที่ควรนาติดตัวไปด้ วย : รองเท้าผ้าใบหรื อรองเท้ากี ฬาสวมใส่ สบาย เสื้ อผ้าสวมใส่ สบาย ระบายอากาศได้ดี
หมวก อุปกรณ์กนั แดด เสื้ อคลุมกันแดดกันลมกันหนาว กระเป๋ าเป้ น้ าหนักเบา ผ้าขนหนูผืนเล็ก ถุงมือผ้า กล้อง
ถ่ายรู ป มือถือชาร์จแบตให้เต็ม และยาประจาตัว
ข้ อแนะนาสาหรับการเดินทาง ในช่ วงภาวะโควิด 19 เพื่อความปลอดภัยด้ านสุ ขอนามัย
*โปรดสวมใส่ หน้ากากผ้าหรื อหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
*ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง โปรดใช้เจลแอลกอฮอล์ลา้ งมือ และ มัน่ ล้างมือเป็ นประจา
*โปรดเว้นระยะห่างทางกายภาพ
*มีการตรวจคัดกรองอุณหภูมิร่างกายก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง ไม่เกิน 37.5 องศา

Code JNL-IS113-แพ็กเกจถ้ ำนำคี ปู่ อือลือ บึงโขงหลง เกำะดอนโพธิ์ พญำนำคเล่นน้ ำ ธันวำคม64-มีนำคม65

ห น้ ำ | 3

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1. รถตู ้ VIP 8-9 ที่นงั่
(รับ-ส่ ง โรงแรมที่ให้บริ การ: ตัวเมืองอุดรธานี , หนองคาย, นครพนม และบึงกาฬ) นอกเหนื อจากนี้ คิดเพิ่มตาม
ระยะทาง
2. อาหารจานด่วน (บริ การข้าวผัดหมู หรื อ กระเพราไก่ราดข้าวไข่ดาว + น้ าดื่ม) หรื อ ชุ ดอาหารพกพา (ข้าวเหนี ยว
หมูทอด+เบเกอรี่ +น้ าดื่ม ! สาหรับการเดินทางไปถ้ านาคี)
3. มัคคุเทศน์นาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
4. ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานแห่งชาติภูลงั กา (ถ้ านาคี)
5. เรื อหางยาวเพื่อล่องเรื อบึงโขงหลงไปกลับเกาะดอนโพธ์
6. ประกันอุบตั ิเหตุฯ สาหรับนักท่องเที่ยว
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่ องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณี ที่เกิด
จากการเจ็บป่ วยด้วยโรคประจาตัว)
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณี ตอ้ งการใบเสร็ จรับเงิ น/ใบกากับภาษี ต้องแจ้ง
ล่วงหน้าก่อนการชาระเงิน หากแจ้งภายหลังการชาระเงิน ทางบริ ษทั ฯ จะไม่ออกย้อนหลังให้ทุกกรณี )
3. ค่าประกันขยะอุทยานแห่งชาติภูลงั กา (ถ้ านาคี)
วิธีการจอง
1. จอง และชาระเต็มจานวน ล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วัน ก่อนวันเดินทาง
2. กรุ ณาแจ้งรายละเอียด
- ชื่อผูต้ ิดต่อ และ ช่องทางติดต่อ (เช่น เบอร์มือถือ อีเมล์ ไลน์ไอดี เป็ นต้น)
- ระบุวนั ที่ตอ้ งการใช้บริ การ
- ส่ งรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดมาที่บริ ษทั ฯ
3. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลแล้ว จะติดต่อกลับ เพื่อยืนยันการจอง พร้อมรายละเอียด
4. ชาระเงินเต็มจานวน ภายใน 24 ชั่วโมง หลังทาการจอง หากไม่ชาระค่าใช้จ่ายตามกาหนด ขออนุ ญาตตัดแพ็กเกจ
ให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ การชาระไม่ครบ ถือว่าท่านยกเลิ กการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข ทางผูจ้ ดั มีสิทธิ ยกเลิกแพค
เก็จและขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก
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การยกเลิกการเดินทาง
1. ขอสงวนสิ ทธิ์ การยกเลิก เนื่องจากเป็ นแพ็กเกจราคาพิเศษ หากเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เป็ นเหตุสุดวิสัย อาทิ
สภาพอากาศ การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ หรื ออื่นๆ ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนวันเดินทางในโปรแกรมนั้นๆได้
2. ทางผูจ้ ดั จะไม่มีการคืนเงินค่าบริ การทั้งหมดไม่วา่ กรณี ใดๆ
หมายเหตุ
1. ออกเดินทางทุกวัน ขั้นต่า 6 ท่านขึน้ ไป
2. ขอสงวนสิ ทธิ์ราคาสาหรับนักท่องเทีย่ วชาวไทยเท่านั้น
3. การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม อาจเกิดขึ้นได้ ตามสถานการณ์ อาทิเช่น การเปลี่ ยนแปลง ล่าช้าของรอบเรื อ, สภาพ
อากาศ เป็ นต้น ซึ่งบริ ษทั ฯ และผูจ้ ดั จะดาเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทาง ให้ดีที่สุด
4. ขอสงวนสิ ทธิ์ ปฏิ เสธความรั บผิดชอบค่า เสี ย หายที่ เกิ ดกับชี วิต ร่ างกาย การเจ็บป่ วย การถู ก ท าร้ าย ความตาย
อุบตั ิเหตุต่างๆ สู ญหายในทรัพย์สินหรื ออย่างอื่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวตั ิ และอื่นๆ ที่
เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม
5. พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มีสิทธิ์ ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ี
อานาจของผูจ้ ดั กากับ
6. กรณี เ กิ ด ความผิ ด พลาดจากตัว แทน จนมี ก ารยกเลิ ก ล่ า ช้า เปลี่ ย นแปลงการบริ ก ารจากบริ ษ ัท ขนส่ ง หรื อ
หน่ วยงานที่ให้บริ การ ที่จะส่ งผลทาให้เสี ยเวลาหรื อยกเลิกแพ็กเกจบางรายการหรื อทั้งหมด ผูเ้ ดิ นทางไม่สามารถ
เรี ยกร้ องค่าเสี ยหาย ไม่วา่ ในกรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น ทั้งค่าเสี ยเวลา ค่าเสี ยโอกาส ค่าเสี ยความรู ้ สึก และค่าใช้จ่ายที่บริ ษทั
จ่ายไปแล้ว เป็ นต้น ขอให้ทราบว่า ผูจ้ ดั จะดาเนินโดยสุ ดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่
ลูกค้า 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 ิตาม
คาชี้แจงของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) ทางผูจ้ ดั อาจใช้มาตรการตามที่เห็นสมควรเพื่อป้ องกันไม่ให้ความประพฤติดงั กล่าว
ดาเนินต่อไป ซึ่ งรวมไปถึงการยับยั้ง และปฏิเสธให้บริ การ
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