สัมผัสดินแดนลึกลับแหํงภูลังกา พิชิตถ้้านาคา
กราบบูชา“เจ๎าปูุอือลือ”ด๎วยพลังแหํงศรัทธาความเชื่อ
จะน้าพาโชคลาภ โภคทรัพย์ จาก “พญา นาคราช ”
รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ –

บึงกาฬ

 (-/-/-)

18.00 น. คณะพร๎อมกัน ณ
จุดนัดพบปตท. ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข๎าม ม.หอการค๎าไทย) เจ๎าหน๎าที่บริษัทฯคอยให๎การต๎อนรับ
และอ้านวยความสะดวกเรื่องกระเป๋าสัมภาระ พร๎อมบริการตรวจวัดอุณหภูมิแจกหน๎ากากอนามัย และเจลล๎างมือ
ให๎กับผู๎เดินทางทุกทําน
18.30 น.

ออกเดินทางโดยรถตูป
๎ รับอากาศ VIP มุํงหน๎าสูํจังหวัดบึงกาฬ(ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 12-13 ชั่วโมง)

วันที่ 2

บึงกาฬ – ศาลเจ๎าปูุอือลือ – ถ้้านาคา – หาดค้าสมบูรณ์ –บึงโขงหลง เกาะดอนโพธิ์

(B/L/D)

06.30 น. ถึง
จังหวัดบึงกาฬ บริการอาหารเช๎า แบบพื้นเมือง(มื้อที่ 1)
07.30 น. น้าทํานสักการะ
ศาลเจ๎าปูุอือลือ ต้านาน ปูุอือลือ
พญานาคราชบนพื้นที่ชุํมน้้าโลก เป็นที่เลําขาน
ของชาวจังหวัดบึงกาฬ มี ต้าหนักองค์เจ๎าปูุสุริยะ
วงศ์ชัยนาคราชา (ปูุอือลือ) ตั้งอยูํใกล๎กับวัดสวําง
วารี ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง นอกจากจะเป็นที่
เคารพบูชาของคนในพื้นที่แล๎ว นักทํองเที่ยวก็ยัง
นิยมมากราบไหว๎ขอพรด๎วยความศรัทธาในเรื่อง
พญานาค
08.00 น.

เดินทางสูํ "ส้านักสงฆ์ฐิติสาราราม" (วัดตาดวิมาน
ทิพย์) เส๎นทางขึ้นสูํ
ถ้้านาคา สามารถขึ้นได๎ใน
เส๎นทางน้้าตกตาดวิมานทิพย์ (มีระยะทางเดินขึ้น 2
กิโลเมตร ใช๎เวลาไป-กลับประมาณ 4-5 ชั่วโมง)ถ้้านาคา เป็นถ้้าที่ตั้งอยูํในเขตพื้นที่ อุทยานแหํงชาติภูลังกา อ้าเภอ
บึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ความสวมงามแปลกตาของที่นี่ก็คือ รูปทรงของหินขนาดใหญํที่มีรูปรํางเหมือน งูยักษ์
หรือ พญานาค นั่นเอง ท้าให๎ถ้าแหํงนี้ เป็นแหลํงทํองเที่ยวอีกแหํงส้าหรับคนที่ชอบธรรมชาติและเรื่องลึกลับภายใน
ถ้้า จะพบกับหินที่มีรูปรํางคล๎ายกับล้าตัวของพญานาค ซึ่งถ๎ามองไปจะคล๎ายๆ กับเกล็ดของงูขนาดใหญํ และปกคลุม
ไปด๎วยมอสสีเขียว ดูสวยงาม แตํก็นําพิศวงด๎วยเชํนกัน นอกจากนี้ ยังมีการพบหินที่มีลักษณะเหมือนเป็นสํวนหัว
ของงูยักษ์ในบริเวณที่ไมํไกลกันมากจากตัวถ้้าอีกด๎วย เส๎นทางเดินปุาเป็นทางเดินดินสลับกับบันได และมีบางชํวง
จะต๎องดึงเชือกขึ้นโดยระหวํางทางจะพบประตูเตํา หินหัวเรือ หัวนาคาหัวที่ 3 และเมื่อขึ้นถึงบนเขาจะมีทางไปพบหัว
นาคาหัวที่ 1 กํอน

(หมายเหตุ :

เส๎นทางเดินปุาชัดเจนมีปูายบอกทางและมีเจ๎าหน๎าที่ประจ้าจุดตํางๆ เพื่อแนะน้าและรักษาความ

ปลอดภัยของนักทํองเที่ยว และจะเปิดให๎เดินขึ้นได๎ในเวลา

07.00-14.00 น. และให๎ลงจากเขาถึงพื้นลํางไมํเกิน

17.00 น. ทั้งนี้หากมีฝนตกหนักจะปิดการขึ้นเขา กํอนเดินทางต๎องมีการท้าการจองลํวงหน๎าไมํเกิน 15 วัน
-

ได๎รับวัคซีน Sinovacหรือ Sinopharm2 เข็ม หรือ AstraZeneca 1 เข็ม มาแล๎ว 14 วัน

-

มีผลตรวจ Covid-19 ที่มีการรับรองจากแพทย์วําไมํพบเชื้อ ภายใน 72 ชั่วโมง (หากใช๎ผลตรวจ

Kit ต๎องมีการรับรองจากสถานพยาบาลหรือคลินิกทางเทคนิคการแพทย์เทํานั้น ไมํสามารถน้าชุด
จุดคัดกรองได๎)

Antigen Test
ATK มาตรวจที่

*** กรณีที่ท้าการจองถ้้านาคาได๎ในรอบ 13.00 น.-14.00 น. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการสลับโปรแกรมชํวง
เช๎าและบํายได๎ตามความเหมาะสม โดยทางบริษัทจะคงไว๎ซึ่งผลประโยชน์ของลูกค๎าเป็นส้าคัญในระดับเดิมทุก
ประการ ***

***สิ่งที่นักทํองเที่ยวควรเตรียม***
1. กระเป๋าเปูสะพายหลัง
2. รองเท๎าผ๎าใบเดินปุา
3. เสื้อแขนยาวบางเพื่อไมํให๎ร๎อนมากกันยุงกัด/กิ่งไม๎บาดแขน และสวมกางเกงขายาวชํวยกันเปื้อนและชํวยซับแรง
กระแทกหากลื่นล๎ม
4. หมวกกันร๎อน
ส้านักอุทยานได๎มีการประกาศ 16 ข๎อปฏิบัติในการเข๎าเที่ยวชมถ้้านาคาดังนี้
1. ห๎ามสัมผัสหรือแตะต๎องประติมากรรมในถ้้า เชํน หินงอก หินย๎อย เสาหิน ฯลฯ
2. ห๎ามตี เคาะ ท้าลายหินในถ้้า
3. ห๎ามสูบบุหรี่ กํอกองไฟ จุดธูปเทียน หรือกิจกรรมใดๆ ที่กํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงตํอสภาพอากาศภายในถ้้า
4. ห๎ามน้าอาหารเข๎าไปรับประทานในถ้้ารวมทั้งทิ้งเศษขยะมูลฝอยใดๆ
5. ห๎ามท้าเสียงดังหรือกระท้าการใดๆ ที่เป็นการรบกวนหรือกํอความร้าคาญให๎แกํสัตว์ รวมทั้งห๎ามยิงปืน จุดประทัด
และวัตถุระเบิด
6. ห๎ามน้าสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์พาหนะเข๎าไปในถ้้า
7. ห๎ามขีดเขียน ขูดลบ ขีดฆํา ทาหรือพํนสี หรือปิดประกาศ
8. ห๎ามถํายอุจจาระ ปัสสาวะในถ้้า
9. ห๎ามเก็บหรือน้าสิ่งใดๆ ออกจากถ้้า อาทิ หิน ผนึกแรํ ซากดึกด้าบรรพ์ โบราณวัตถุ หรือสิ่งมีชีวิตภายในถ้้า
10. ห๎ามกระท้าการใดๆ อันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางน้้า หรือสร๎างสิ่งกีดขวางทางน้้า ที่จะท้าให๎น้าทํวมล๎นหรือ
เหือดแห๎ง เว๎นแตํได๎รับการอนุญาตจากหนํวยงานเจ๎าของพื้นที่
11. ห๎ามตั้งแคมป์พักแรมภายในถ้้า
12. ห๎ามเดินออกนอกเส๎นทางที่ก้าหนด
13. ไมํแตะต๎อง และ/หรือ ท้าลายระบบไฟฟูาในถ้้า
14. ไมํรบกวนแหลํงโบราณคดี หรือซากดึกด้าบรรพ์ที่พบในถ้้า
15. ไมํกํอสร๎างสิ่งอ้านวยความสะดวก เชํน สะพาน ทางเดิน บันได เว๎นแตํการกํอสร๎างเพื่ออ้านวยความสะดวก/
ปลอดภัยเทําที่จ้าเป็น และให๎มีความกลมกลืนกับธรรมชาติในถ้้า

13.00 น.

16. ให๎มีผู๎น้าเที่ยวท๎องถิ่นที่ผํานการฝึกอบรมตามมาตรฐาน Local Cave Guide และปฏิบัติ ตามค้าแนะน้าอยําง
เครํงครัด
้ ที่ 2) หลังอาหารให ้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
บริการอาหารกลางว ัน ณ ร้านอาหาร หาดคาสมบูรณ์ (มือ
ท่านสามารถลงเล่นน้ าและเครือ
่ งเล่นต่างๆ ได ้ทีห
่ าดคาสมบูรณ์ (ค่าเครือ
่ งเล่น บานาน่าโบ๊ท, เจ็ทสกี ไม่รวมอยูใ่ น
ค่าใชจ่้ ายทัวร์)

่ กันว่าเป็ นวังเจ ้าปู่อือลือ
15.00 น. นาท่านนั่งเรือสู่
เกาะดอนโพธิ์ ทีต
่ ง
ั ้ อยูก
่ ลางหนองน้ าบึงโขงหลงเกาะแห่งนีม
้ ค
ี วามเชือ
่ ทาพิธก
นาคราช เป็ นสถานทีบ
่ าเพ็ญเพียรบารมี (หน ้าฝนระดับน้ าท่วมถึงเข่า หน ้าแล ้งน้ าแห ้ง สามารถปูเสือ
ี รรม
ทางศาสนาได ้ทุกคนทีเ่ ข ้ามาควรสารวมกาย วาจา ใจ เคารพสถานทีแ
่ ละแต่งกายให ้สุภาพ)

่ พ
17.00 น. นาท่าน
CHECK IN เข ้าสูท
ี่ ัก ณTHE ONE HOTEL BUENG KANหรือเทียบเท่า
้ ที่ 3) หลังอาหารพาท่านกลับทีพ
19.00 น.
บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มือ
่ ัก
เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์
ว ันที่ 3 ว ัดอาฮงศาลาวาส
– กรุงเทพฯ
(B/L/-)
06.00 น. อรุณสวัสดิย
์ ามเชา้
้ ที่ 4)
07.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ
08.00 น. นาท่าน
CHECK OUT ออกจากทีพ
่ ัก มุง
่ หน ้าสู่ วัดอาฮงศิลาวาส
่ กันว่า
08.30 น.
นาท่านชมจุดทีแ
่ ม่น้ าโขงมีความลึกทีส
่ ด
ุ ประมาณ 200 เมตร มีความกว ้างประมาณ 300 เมตรซึง่ ชาวบ ้านเชือ
่ วเป็ นรูป
เป็ น “สะดือแม่น้ าโขง” ของแก่งอาฮง ณ ว ัดอาฮงศิลาวาส ในช่วงฤดูน้ าหลากจะเห็นกระแสน้ าวนไหลเชีย
่ กันว่า
กรวยขนาดใหญ่ หากมีวส
ั ดุอะไรถูกดูดเข ้าไป สิง่ ของต่างๆ จะหมุนวนอยูป
่ ระมาณ 30 นาที ชาวบ ้านเชือ
สิง่ ของเหล่านัน
้ จะไปโผล่ทค
ี่ าชะโนดก่อนลงไปชมจุดสะดือแม่น้ าโขง สักการะ “ศาลเจ้าแม่เทพีสะดือแม่นา
้ โขง
ภายในมีเทพธิดาสะดือลานา
้ โขง” เพือ
่ ความเป็ นสิรม
ิ งคล นอกจากนัน
้ ยังมี “อุทยานหินงาม อาฮง” ก ้อนหิน
่ กันว่าวัด
ขนาดมหึมาทีเ่ กิดขึน
้ เองตามทีธ
่ รรมชาติสรรค์สร ้างขึน
้ มาให ้มีความร่มรืน
่ ตัง้ แต่สมัยพุทธกาล และยังเชือ
อาฮงแห่งนีเ้ ป็ นวังพญานาคอีกด ้วย สมควรแก่เวลาเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
้ ที่ 5)
12.00 น.
บริการอาหารกลางว ัน ณ ร้านอาหาร (มือ
13.00 น. เดินทางกลับ
กรุงเทพฯระหว่างทางแวะให ้ท่านได ้เข ้าห ้องน้ าและทาธุระส่วนตัว
อิสระอาหารเย็นตามอ ัธยาศ ัยเพือ
่ ไม่เป็นการเสียเวลาในการเดินทางกล ับ
22.30 น. ถึง
กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร ้อมความประทับใจจากทีมงานบริษัทฯ
*******************************************************

หมายเหตุ

บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงโปรแกรม การเดินทาง หรือรายการอาหารได ้ตามความเหมาะสม ในกรณี
ั โดยมิต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า โดยทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์สง
ทีเ่ กิดเหตุสด
ุ วิสย
ู สุดของลูกค ้าเป็ น
สาคัญ ตลอดจนมาตรฐานการบริการไว ้ในระดับเดิมทุกประการ

ว ันเดินทาง

ราคาผูใ้ หญ่

พ ักเดีย
่ ว

สถานทีพ
่ ัก

(พ ัก 2-3 ท่าน)

จ่ายเพิม
่
800.-

THE ONE BUENG KAN

800.-

THE ONE BUENG KAN

22-24 ต.ค.64

4,899.-

23-25 ต.ค.64

4,899.-

29-31 ต.ค.64

4,599.-

800.-

05-07 พ.ย.64

4,599.-

800.-

12-14 พ.ย.64

4,599.-

19-21 พ.ย.64

4,599.-

800.800.-

26-28 พ.ย.64

4,599.-

800.-

THE ONE BUENG KAN

03-05 ธ.ค.64

4,899.-

800.-

THE ONE BUENG KAN

04-06 ธ.ค.64

4,899.-

800.-

THE ONE BUENG KAN

10-12 ธ.ค.64

4,899.-

800.-

THE ONE BUENG KAN

17-19 ธ.ค.64

4,599.-

800.-

THE ONE BUENG KAN

24-26 ธ.ค.64

4,599.-

800.-

THE ONE BUENG KAN

30-01 ม.ค.65

4,899.-

800.-

THE ONE BUENG KAN

31-02 ม.ค.65

4,899.-

800.-

THE ONE BUENG KAN

หมายเหตุ

THE ONE BUENG KAN
THE ONE BUENG KAN
THE ONE BUENG KAN
THE ONE BUENG KAN

***ค่าบริการข้างต้น ย ังไม่รวมค่าทิปคนข ับรถและไกด์นาเทีย
่ วท่านละ 300 บาท/ทริป/ต่อท่าน ***
การเดินทางในแต่ละครงจะต้
ั้
องมีผโ
ู ้ ดยสารจานวนขนต
ั้ า
่ 8 ท่าน ต่อ 1 ค ันรถตู ้ กรณีผโ
ู ้ ดยสารไม่ครบตามจานวนด ังกล่าว
บริษ ัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเลือ
่ นการเดินทาง หรือเปลีย
่ นแปลงราคา
***เนือ
่ งด้วยสถานทีท
่ อ
่ งเทีย
่ ว หรือร้านค้าบางแห่งอาจจะย ังไม่สามารถเปิ ดให้บริการได้***
**ทางบริษ ัทขอสงวนสิทธิเ์ ปลีย
่ นแปลง หรืองด สถานทีด
่ ังกล่าว อ ันมาจากเหตุสด
ุ วิส ัย**
















้ วม
อ ัตราค่าบริการนีร
ค่ารถตู ้ปรับอากาศ VIP จานวน 1 คัน
ค่าโรงแรมทีพ
่ ักจานวน 1 คืน(พักห ้องละ 2-3 ท่าน)ตามโรงแรมทีร่ ะบุไว ้ในรายการหรือเทียบเท่า
ค่าอาหารทุกมือ
้ ตามทีร่ ะบุในรายการจานวน 5 มือ
้
ค่าเรือล่องบึงโขงหลง จานวน 1 ลา
ค่าธรรมเนียมในการเข ้าชมสถานทีท
่ อ
่ งเทีย
่ วต่างๆ ตามรายการ
ค่ามัคคุเทศก์คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบต
ั เิ หตุระหว่างเดินทาง (ไม่คลอบคลุมสุขภาพและการเจ็บไข ้ได ้ป่ วย) วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงือ
่ นไข
และข ้อตกลงของกรมธรรม์)
้ ม่รวม
อ ัตราค่าบริการนีไ
ค่าใชจ่้ ายส่วนตัวภายในทีพ
่ ักเช่น ค่าซักรีด, มินบ
ิ าร์ในห ้องพักฯลฯ
ค่าภาษี มล
ู ค่าเพิม
่ 7% และภาษี หัก ณ ทีจ
่ า
่ ย 3%
ั่ นอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ (กรุณาสอบถามจากทีมงานมัคคุเทศก์กอ
้ การ)
ค่าอาหารและเครือ
่ งดืม
่ ทีส
่ ง
่ นการใชบริ
ค่าล่วงเวลาหากงานปาร์ตเี้ กิดเวลาทีท
่ างโรงแรมกาหนด
สาหรับชาวต่างชาติ ต ้องชาระเพิม
่ 1,000 บาท
ค่า OVER BILL ทุกกรณี
ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ (ท่านละ 300 บาท)

เงือ
่ นไขและรายละเอียด
เงือ
่ นไขการจองท ัวร์
 กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 2,500 บาท นับจากวันทีท
่ าการจองภายใน 2 วัน





ชาระส่วนทีเ่ หลือชาระอย่างน ้อย14 วันก่อนการเดินทาง
หากจองก่อนวันเดินทางน ้อยกว่า 14 วันต ้องชาระเต็มจานวน 100%
หากไม่ชาระส่วนทีเ่ หลือก่อนวันเดินทาง 10 วันถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจาคืนได ้

เงือ
่ นไขการยกเลิกการเดินทาง
- ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น ้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร ้อยละ 100 ของเงินค่าบริการ
- ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น ้อยกว่า 14 วัน คืนเงินค่าบริการร ้อยละ 50 ของเงินค่าบริการ
- ยกเลิกก่อนวันเดินทางน ้อยกว่า 14 วัน ไม่คน
ื เงินค่าบริการทีช
่ าระแล ้วทัง้ หมด
ทัง้ นี้ ทางบริษัทจะหักค่าใชจ่้ ายทีไ
่ ด ้จ่ายจริงจากค่าบริการทีช
่ าระแล ้วเนือ
่ งในการเตรียมการจัดการนาเทีย
่ วให ้แก่นักท่องเทีย
่ ว
เช่น การจองทีพ
่ ัก การร ้านอาหาร การจองรถนาเทีย
่ ว ฯลฯ
เงือ
่ นไขและข้อกาหนดอืน
่ ๆ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ทัวร์นส
ี้ าหรับผู ้มีวต
ั ถุประสงค์เพือ
่ การท่องเทีย
่ วเท่านัน
้
้ การตามทีร่ ะบุไว ้ในรายการไม่วา
ทัวร์นเี้ ป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได ้ร่วมเดินทางหรือใชบริ
่ บางส่วนหรือทัง้ หมด ทาง
บริษัทฯ จะไม่คน
ื เงินค่าบริการไม่วา
่ บางส่วนหรือทัง้ หมดให ้แก่ทา
่ น
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกการเดินทางในกรณีทม
ี่ น
ี ักท่องเทีย
่ วร่วมเดินทางน ้อยกว่า 8 ท่าน โดยจะแจ ้งให ้กับนักท่ง
เทีย
่ วทราบล่วงหน ้าอย่างน ้อย 7 วันก่อนการเดินทาง แต่หากนักท่องเทีย
่ วทุกท่านยินดีทจ
ี่ ะชาระค่าบริการเพิม
่ จากการ
เดินทางทีม
่ น
ี ักท่องเทีย
่ วไม่ครบตามจานวนทีบ
่ ริษัทกาหนดเพือ
่ ให ้คณะเดินทางได ้ ทางบริษัทฯ ยินดีทจ
ี่ ะให ้บริการท่าน
ต่อไป
่ นามสกุล คานาหน ้าชือ
่ เลขทีห
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ
์ ม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชือ
่ นังสือ
้
เดินทางและอืน
่ ๆ เพือ
่ ใชในการท
าประกันการเดินทาง
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพือ
่ ให ้สอดคล ้องกับสถานการณ์
ภูมอ
ิ ากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ ดินทางจริงของประเทศทีเ่ ดินทาง ทัง้ นี้ บริษัทจะคานึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเทีย
่ วส่วน
ใหญ่เป็ นสาคัญ
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ
์ ม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ ายใดๆ ทีเ่ พิม
่ ขึน
้ ของนักท่องเทีย
่ วทีม
่ ไ
ิ ด ้เกิดจาก
ความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวต
ั ิ อุบต
ั เิ หตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหาย
ั อืน
หรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย
่ นแปลง หรือเหตุสด
ุ วิสย
่ เป็ นต ้น
มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มอ
ี านาจในการให ้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว ้นแต่มเี อกสารลงนาม
โดยผู ้มีอานาจของบริษัทกากับเท่านัน
้

แผนผังที่นั่ง รถตู๎ VIP 9 ที่นั่ง

