FTT2313 ทัวร์ ไทย มหัศจรรย์ ..คำชะโนด ถำ้ นำคำ ถำ้ นำคี 3 วัน 2 คืน

วันแรก
03.55 น.

กรุงเทพฯ • อุดรธานี • ถ้านาคี • บึงกาฬ

 (-/กลางวัน/เย็น)

พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารภายในประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์
โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

05.55 น.

ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมือง สู่ จังหวัดอุดรธานี ด้วยเที่ยวบิน DD088
(ใช้ระยะเวลาเดินทาง โดยประมาณ 1ชั่วโมง)

หมายเหตุ

เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วกรุป
๊ ระบบ Randomไม่สามารถล็อกที่น่งั ได้ ที่น่งั อาจจะไม่ได้น่งั
ติดกันและไม่สามารถเลือกช่วงที่น่งั บนเครื่องบินได้ในคณะ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน

07.00 น.

เดินทางถึง สนามบินอุดรธานี รับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว นาท่านเดินทางด้วยรถตู้ วีไอพี

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

จากนั้น

นาท่านเดินทางสู่ ถ้านาคี ของดีคู่ ถ้านาคา
สาหรับ “ถ้านาคี” ตั้งอยู่ทางฝั่ ง อ.บ้านแพง
จ.นครพนม เป็นแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจเชื่อม
โยงความเชื่อในเรื่องพญานาคกับถ้านาคา
ถ้านาคี มีลักษณะเป็นเพิงหินขนาดใหญ่และมี
ลวดลายของเกล็ดพญานาคบนพื้นผิวของหิน
(คล้ายถ้านาคา) มีก้อนหินใหญ่ลักษณะเหมือน
หินหัวงูอยู่ไม่ไกลกัน อีกทั้งหากเดินทางต่อไป
อีกราวครึ่งกิโลเมตรก็จะมีจุดชมวิว “ผานาคี”
เป็นจุดชมวิวแม่นา้ โขงที่งดงามอีกด้วย สาหรับ
ถ้านาคี ไข่พญานาค เศียรพยานาค เป็นจุดท่อง
เที่ยวที่อยู่ในเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติสาย
ใหม่ ภูลังกาเหนือ หรือ เส้นทางสายธรรม-สาย

พญานาค (ระยะทางประมาณ 12 กม.) ในเส้น
ทางจะมีจุดน่าสนใจต่าง ๆ ให้เที่ยวชม ได้แก่ น้าตกตาดโพธิ์-ถ้านาคี-วังนาคี-ผานาคี-หินสาลึคึ-ลานธรรม
(หัวภู)-หินพญาศรีสัตตนาคราช-ไข่พญานาค-หินโลมา (วาฬ) -เจดีย์กองข้าวศรีบุญเนาว์ และเศียรพญานาค
(องค์ท่ี 9) ที่เพิ่งค้นพบใหม่ล่าสุด

ได้เวลาสมควร เดินทางเข้าสู่ จ.บึงกาฬ
ค่า

บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

ที่พัก

โรงแรมบีเคเพลส ระดับ 3 ดาวจังหวัดบึงกาฬ

วันที่สอง
04.30น.

ชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ จุดชมวิวหินสามวาฬ • ถ้านาคา

 (เช้า/SET BOX/เย็น)

พาทุกท่านชมพระอาทิตย์ขน
ึ้ ที่ หินสามวาฬ ณ ป่าสงวนแห่งชาติปา่ ดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์ ที่นี่โดดเด่นด้วย
ภูเขาหินทราย หน้าผา ถ้า กลุ่มหินรูปทรงต่างๆ และผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ (เปลี่ยนยานพาหนะเป็นรถของ

อาสาป่าไม้ ภูสิงห์) ชม หินสามวาฬ ชมพระอาทิตย์ตกที่หิน หินสามวาฬโดยมีลักษณะเป็นภูเขาหินทรงมน
ทอดตัวยาวเรียงกัน 3 ก้อน มองจากทางอากาศจะเห็นคล้ายเป็นวาฬพ่อ แม่ ลูก ว่ายน้าด้วยกัน จากนัน
้
อิสระให้ท่านถ่ายภาพแห่งความประทับใจ ชมพระอาทิตย์ขึ้น ตามอัธยาศัย

เช้า

บริการอาหารเช้าแบบท้องถิ่น (ข้าวจี่+หมูปิ้ง)

จากนัน
้

เดินทางสู่ ถ้านาคาหรือ ถ้าพญานาค ตั้งอยูใ่ นพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูลังกา อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ ถ้านาคา
มีหินและผนังถ้าดูคล้ายพญนาค ที่มีรูปทรงคล้ายพญานาคหรืองูขนาดใหญ่นอนขดตัว โดยมีส่วนสาคัญ ๆ
ทั้งส่วนหัว ลาตัว และเกล็ดพญานาค (ตามจินตนาการและความเชื่อของชาวบ้าน)ตามตานานเรื่องเล่า
เชื่อมโยงกับความเชื่อของถ้าแห่งนีว
้ ่า ถ้านาคาคือพญานาคหรืองูยักษ์ ที่ถูกสาปให้กลายเป็นหิน

เที่ยง

บริการอาหารกลางวันแบบ SET BOX

บ่าย

แวะขอพรศาลปู่อือลือนาคราช ตานานปู่อือลือที่ข้องเกี่ยวกับบึงโขงหลงนัน
้ เชื่อว่า เกิดจากการล่มเมือง
ของพญานาค ซึง่ เกิดจากความรักที่ไม่สมหวังระหว่างพญานาคกับมนุษย์ ทาให้เมืองที่เจริญรุ่งเรืองล่ม

สลาย บริเวณแห่งนีเ้ ดิมเป็นที่ต้งั เมือง ชื่อรัตพานคร พญานาคผู้ถูกสาบแห่งบึงโขงหลง

นาท่านล่องเรือบึงโขงหลง ไหว้ขอพรปู่อือลือ วังปู่เจ้าอือลือนาคราช ณ เกาะดอนโพธิ์

ค่า

บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

ที่พัก

โรงแรมบีเคเพลส ระดับ 3 ดาวจังหวัดบึงกาฬ

วันที่สาม

บึงกาฬ • คาชะโนด • ศาลปูอ
่ ือลือนาคราช • อุดรธานี

เช้า

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

จากนั้น

นาท่านเดินทางกลับสู่ จ.อุดรธานี

 (เช้า/กลางวัน/เย็น)

นาทุกท่านชมดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์วังนาคินทร์ คาชะโนด ที่นี่เป็นป่าที่มี ลักษณะเหมือนเกาะกลางน้าใน
อ่างเก็บน้ากุดขาม เต็มไปด้วยต้นชะโนด ป่าคาชะโนดเป็นสถานที่ ๆ ปรากฏในตานานพื้นบ้าน เชื่อว่าเป็นที่
สิงสถิตของพญานาค เจ้าปู่ศรีสุทโธ เจ้าย่าศรีประทุมมา ภายในป่าชะโนดมีบ่อน้าอยู่ตรงกลางเกาะเรียกว่า

บ่อคาชะโนด เป็นน้าใต้ดินที่พุ่งไหลซึมตลอดเวลา ให้ทา่ นได้กราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิเ์ พื่อความเจริญรุ่งเรือง
และบังเกิดโชคลาภวาสนา

จากนั้น

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารวีทีแหนมเนือง จ.อุดรธานี
ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากขึน
้ ชื่อของจังหวัดอุดรธานี ไม่ว่าจะเป็น แหนมเนือง กระยอทอด กระยอสด หมู
ยอ เมี่ยงพันหอม กุ้งพันอ้อย และอื่นๆ อีกมากมาย ได้เวลาอันสมควรนาทุกท่านออกเดินสู่สนามบินอุดรธานี

19.00 น.

ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD309

20.00 น.

เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

...........................................................................................................
อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเทีย
่ ว
เริม
่ เดินทาง

กลับจากเดินทาง

รถตู้ปรับ
อากาศ

จานวน

ราคาปกติต่อ
ท่าน

ราคาต่อท่าน
รัฐจ่าย 40%

พักเดี่ยวเพิ่ม

05 ส.ค.65

07 ส.ค.65

รถตู้ 8 ที่น่งั

16+1

9,999

5,999.40

2,000

12 ส.ค.65

14 ส.ค.65

รถตู้ 8 ที่น่งั

16+1

10,999

6,599.40

2,000

19 ส.ค.65

21 ส.ค.65

รถตู้ 8 ที่น่งั

16+1

9,999

5,999.40

2,000

26 ส.ค.65

28 ส.ค.65

รถตู้ 8 ที่น่งั

16+1

9,999

5,999.40

2,000

03 ก.ย.65

05 ก.ย.65

รถตู้ 8 ที่น่งั

16+1

9,999

5,999.40

2,000

09 ก.ย.65

11 ก.ย.65

รถตู้ 8 ที่น่งั

16+1

9,999

5,999.40

2,000

16 ก.ย.65

18 ก.ย.65

รถตู้ 8 ที่น่งั

16+1

9,999

5,999.40

2,000

23 ก.ย.65

25 ก.ย.65

รถตู้ 8 ที่น่งั

16+1

9,999

5,999.40

2,000

30 ก.ย.65

02 ต.ค.65

รถตู้ 8 ที่น่งั

16+1

9,999

5,999.40

2,000

07 ต.ค.65

09 ต.ค.65

รถตู้ 8 ที่น่งั

16+1

9,999

5,999.40

2,000

13 ต.ค.65

15 ต.ค.65

รถตู้ 8 ที่น่งั

16+1

10,999

6,599.40

2,000

21 ต.ค.65

23 ต.ค.65

รถตู้ 8 ที่น่งั

16+1

9,999

5,999.40

2,000

28 ต.ค.65

30 ต.ค.65

รถตู้ 8 ที่น่งั

16+1

9,999

5,999.40

2,000

** การันตีต้งั แต่ 8 ท่านขึ้นไปออกเดินทางมีหัวหน้าทัวร์ กรณี 6 ท่านไม่มห
ี ว
ั หน้าทัวร์**
กรณีกรุป
๊ เดินทางไม่ครบตามจานวน ขอสงวนสิทธิเ์ ลื่อนวันเดินทาง

อัตราค่าบริการรวม

 ตั๋วเครื่องบินชัน
้ ทัศนาจรไป-กลับพร้อมกรุ๊ป เป็นราคาตั๋วพิเศษไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนวันเดินทางได้ หาก
ลูกค้ามีความประสงค์ท่จ
ี ะเลื่อนวันเดินทางหรืออยูต
่ ่อไม่กลับพร้อมกรุ๊ป ลูกค้าจะต้องทาการซื้อตั๋วเครื่องบินใหม่เท่านัน
้
 น้าหนักกระเป๋าโหลดใต้ทอ
้ งเครื่องไม่เกิน 20 กก. ถือขึน
้ เครื่องไม่เกิน 7 กก.
 โรงแรมที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน) กรณีพัก 3 ท่านจะเป็นที่นอนเสริม
 อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่ารถตู้พร้อมคนขับท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่าหัวหน้าทัวร์นาเที่ยวตามรายการ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ประกันอุบัตเิ หตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีท่ไี ด้รับอุบัติเหตุระหว่าง
การเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจาตัวของผู้เดิ นทาง ไม่รวมประกัน
สุขภาพและกันประกันโควิด-19

อัตราค่าบริการไม่รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีด ที่ไม่ได้
ระบุไว้ในรายการ
ค่ า ใช้ จ่า ยอั นเกิ ดจากความล่ าช้ าของ, อุ บัติ ภั ย ทางธรรมชาติ, การประท้ วง, การจลาจล ,การนั ดหยุดงาน, การถูก
ปฏิ เ สธไม่ ใ ห้ อ อกและเข้ า เมื อ ง จากเจ้ า หน้ า ที่ ต รวจคนเข้ า เมื อ งและเจ้ า หน้ า ที่ ก รมแรงงานทั้ ง ที่ เ มื อ งไทย และ
ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ

 ค่าทิปมัคคุเทศก์ , ไกด์ท้องถิ่น , คนขับรถ 300 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน
**หากท่านพึงพอใจในการให้บริการของมัคคุเทศก์ สามารถให้เพิม
่ ได้ตามสินน้าใจและความพึงพอใจของทุกท่าน
เงื่อนไขการสารองที่น่งั และการยกเลิกทัวร์
เอกสารที่ใช้ประกอบการเดินทาง
•

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน

การจองทัวร์ :
•

กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทางและชาระค่ามัดจาทัวร์ท่านละ 5,000 บาท ส่วนที่เหลือชาระก่อนการ
เดินทางอย่างน้อย 20 วัน

กรณียกเลิก :
•

แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง

: หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น อาทิ ค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน ,
รถตู้ VIP,ค่าโรงแรมที่พัก ,ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ,
ค่าบริการ

•

แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทาง 15-29 วัน

: ยึดเงินค่าทัวร์ 50% และ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ
ค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน , รถตู้ VIP, ค่าโรงแรมที่พัก
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการ

•

ในกรณีชาระค่าทัวร์เต็มจานวนแล้ว แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิเ์ ก็บ
เงินค่าทัวร์ท้งั หมดโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆทั้งสิ้น

กรณียกเลิก : สาหรับลูกค้าที่จองโครงการทัวร์เที่ยวไทย (ททท.)
•

เมื่อสแกนชาระเงินค่าทัวร์เต็มจานวนแล้ว ไม่สามารถยกเลิกได้ทุกกรณี

•

กรณียกเลิกการเดินทาง หลังจากแสกนชาระเงินค่าทัวร์เต็มจานวนแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดค่ามัด
จาและค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากรัฐบาลจะไม่ทาการคืนเงินให้ในทุกกรณี

•

ในกรณีชาระค่าทัวร์เต็มจานวนแล้ว แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆทั้งสิ้น

เงื่อนไขการสารองที่นั่งกรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนทาการจองหากท่านชาระเงินแล้วจะถือว่าท่านยอมรับใน
เงื่อนไขดังกล่าวทั้งหมดและไม่สามารถเรียกร้องใดๆได้ทุกกรณี

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551

กรณีจองทัวร์วันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์,วันหยุดยาวต่อเนื่อง และได้มก
ี ารแจ้งยกเลิกทัวร์ ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์เก็บค่าทัวร์ท้งั หมด โดยไม่มเี งื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :
•

กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทาการเลื่อน
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้
ตามความเป็นจริง

•

ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

เงื่อนไขอื่น ๆ :
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ ครบ
ตามจ านวนที่ บ ริ ษัท ฯ ก าหนดไว้ (8 ท่ า นขึ้ น ไป) เนื่ อ งจากเกิ ด ความเสี ย หายต่ อ ทางบริ ษัท ฯ และผู้ เ ดิ น ทางอื่ น ที่
เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน

รายละเอียดเพิ่มเติม
➢ บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่เี กิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
➢ พาหนะ , ราคา และ รายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดิน
ทางเป็นสาคัญ
➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิน
้ หากเกิดความล่าช้าจาก การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล ,สายการ
บินยกเลิกบินหรือเปลี่ยนแปลงเวลาบินและเที่ยวบิน ซึง่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภย
ั พิบัตท
ิ าง
ธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีท่เี กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความ
เหมาะสม)
➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว ซึง่ ไม่ได้เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีท่เี กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์)
➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จา่ ยทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชาระเหมาขาด
➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัตเิ หตุท่เี กิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ของท่านเอง**

