สามเหลี่ยมนาคราช : 4 วัน 3 คืน
อ ุดรธานี-หนองคาย-บึ งกาฬ

สิ่งที่ใช่อาจไม่เห็น..สิ่งที่เห็นอาจไม่ใช่
•
•
•
•

มาตรการดูแลป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ของเราภายใต้เงื่อนไข
ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง
ฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในยานพาหนะ และภายในห้องพัก
โต๊ะอาหาร มีการจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง ใช้ช้อนกลาง (Social Distancing)
บริการหน้ากากอนามัยชนิดผ้า-เจลแอลกอฮอล์ ท่านละ 1 ชุดมาตรการ

วันแรกของการเดินทาง
17.00 น.
18.00 น.
วันที่สอง
06.00 น.
07.00 น.

กรุงเทพ ฯ – หนองคาย

-/-/D

พร้อมกันที่จุดนัดพบ ณ ปั้ม ปตท.วิภาวดีรังสิต สังเกตป้าย..SodA management
เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
นำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ บริการอาหารค่ำ (1) (SET BOX) บนรถ
มัคคุเทศก์แนะนำเกี่ยวกับสาระความรูใ้ นการท่องเที่ยว อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
หนองคาย – บึงกาฬ – ภูทอก - น้ำตกถ้ำพระ
B/L/D
อรุณสวัสดิ์ ณ จ.หนองคาย ให้ท่านทำธุระส่วนตัว จากนั้น บริการอาหารเช้า(2) ที่
โรงแรมอัศวรรณ
นำคณะเดินทางสู่ ภูทอก ภาษาอีสานแปลว่า ภูเขาที่โดดเดี่ยว เป็นที่ตั้งของวัด “เจติยา
คีรีวิห าร” อยู่ใน ต.นาแสง อ.ศรีวิไล ภูทอก ภูทอกมี 2 ลูกคือ ภูทอกใหญ่ และภูทอก

น้อ ย ส่วนที่นักแสวงบุญและนักท่องเที่ยวทั่วไปสามารถชมได้คือภูทอกน้อย ส่วนภูทอก
ใหญ่อยู่ห่างออกไป ยังไม่เปิดโอกาสให้นั กท่องเที่ยวไปชมได้ตามปกติ ตำนานเขาเล่าว่า…
เส้นทางสู่โลกแห่งการหลุดพ้นนั้นคือ ความเพียรพยายาม ที่นี่คือแดนสวรรค์บนดินที่ทุก
คนสามารถไปสัมผัสปรัชญาทางธรรม โดยใช้ความเพียรและครองสติขึ้นจากชั้นที่ 1 จนถึง
ชั้น ที่ 7 เชื่อ กั น ว่า เป็ น เสมื อ นวิม านของเทวดาแห่ งป่ าหิ ม พานต์ ใครที่ มี โ อกาสได้ ขึ้ น ไป
ปฏิบัติธรรมบนยอดของภูสวรรค์ 7 ชั้น จะถือว่าเป็นมหาบารมี
12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน (3) ณ ร้านอาหาร

บ่าย

จากนั้นนำท่านสู่ น้ำตกถ้ำพระ โดยระหว่างทางนั่งรถจะเห็นความอลังการของน้ำตกได้
แต่ไกล จนเดินทางมาถึงท่าเรือ นำท่านลงเรือลัดเลาะไปตามลำคลองที่ใสสะอาด สองข้าง
ทางเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ (ประมาณ10นาที ) ก่อนเดินเท้าเข้าสู่บริเวณน้ำตกระยะทาง
ประมาน300เมตรท่านจะพบกับน้ำตกถ้ำพระ บริเวณน้ำตกจะมีสำนักสงฆ์ เงียบสงบและ
ร่มรื่น บนลานหินด้านหลังจะมีหุบเขารูปแอ่งกระทะขนาดกว้าง สามารถเล่นน้ำได้ น้ำตก
ถ้ ำ พระแห่ ง นี้ จะมี 3 ชั้ น นั ก ท่ อ งเที่ ย วส่ ว นใหญ่ นิ ย มที่ จ ะเล่ น น้ ำ ณ บริ เวณชั้ น ที่ 2
เพราะจะมีลานกว้าง แมกไม้ ดอกไม้ป่ านานาพั น ธุ์ผลิดอกออกช่อ อย่างสวยสดงดงาม
อิสระพักผ่อนเล่นน้ำตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก....
บริการอาหารค่ำ (4) ณ ร้านอาหาร
พัก ณ โรงแรม The One ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า ห้องละ 2-3 ท่าน

18.00 น.
วันที่สาม

ถ้ำนาคา-บึงโขงหลง-ศาลปู้อือลือ-วัดสว่างวารี-ถนนคนเดิน

07.00 น.
08.00 น

บริการอาหารเช้า (5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำทุ กท่านเดิน ทางสู่ “วัด ถ้ำชัยมงคล" ในเขตอุท ยานแห่งชาติภูลังกา นำท่านเดิน ผ่าน
บันไดพญานาคจากเชิงภูลังกา ผ่านผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์จากธรรมชาติ จนถึง ถ้ำนาคา
สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ต ำนานความเชื่ อ ท้ อ งถิ่ น เรื่ อ งของพญานาค ด้ ว ยลั ก ษณะทาง
กายภาพของกลุ่มหินที่พบภายในถ้ำพบว่ามีรูปร่างเหมือนลำตัวงูขดเลื้อยไปมา พร้อมทั้งมี
ผิวด้านนอกที่มีลักษณะเหมือนเกล็ ดงูอีกด้วย ทำให้เกิดจินตนาการไปว่าสิ่งนี้มองดูแล้ว
เหมือนกับ "งูยักษ์ที่กลายเป็นหิน" หรือว่านี้คือ “ เรื่องจริงในอดีต ” ที่ทุกท่านต้องไป
สัมผัสด้วยตัวเอง อิสระเที่ยวชมและบันทึกภาพ Check In กันตามอัธยาศัย
บริการอาหารกลางวัน (6) ณ ร้านอาหาร
นำท่านชม บึงโขงหลง เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ที่เป็นพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์นก โดยเฉพาะนก
น้ำที่ย้ายถิ่นเข้ามาในช่วงฤดูหนาว ทั้งห่านป่า นกเป็ดน้ำ นกยาง นกกระเต็น มีจุดดูนกอยู่
ดอนสวรรค์ เป็นแหล่งพักผ่อนและชมวิวทิวทัศน์ มองเห็นภูลังกาเป็นฉากหลัง จากนั้นนำ

12.30 น.
บ่าย

B/L/-

18.00 น.

ท่านเดินทางสู่ ศาลปู่อือลือนาคราช พญานาคผู้ถูกสาบแห่งบึงโขงหลง จากนั้ นนำท่าน
เดินทางสู่ วัดสว่างวารี นำท่านกราบขอพรจาก พระพุทธนิมิตฤทธิ์ฤๅชา ที่เป็นที่เคารพ
ของชาวบึงโขงหลง เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนนำท่านสู่ ถนนคนเดิน
อิสระ Check In @ ถนนคนเดินริมโขงบึงกาฬ เลือกชิมอาหารท้องถิ่นอิสระ พร้อม
เลือกซื้อสินค้า และอาหารรับประทานกันตามอัธยาศัย
บริการอาหารค่ำ (7) ณ ร้านอาหาร
พัก ณ โรงแรม The One ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า ห้องละ 2-3 ท่าน

วันที่สี่ของการเดินทาง ป่าสงวนแห่งชาติภูสิงห์-จุดชมวิวหินสามวาฬ- B / L /05.00 น
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ทีมงานปลุกท่านต้อนเช้า
05.30 น
นำท่านเดินทางสู่ “ ป่าสงวนแห่งชาติภูสิงห์” ถึงที่ทำการ ภูสิงห์ นำท่านเปลี่ยนเป็น รถ
ท้องถิ่น นำท่ านเดินทางขึ้นสู่ “จุดชมวิวหิ นสามวาฬ” หินสามวาฬ มีลักษณะเป็นหิ น
ขนาดใหญ่ติดหน้าผาสูง แยกตัวเป็น 3 ก้อน มีอายุประมาณ 75 ล้านปี เมื่อมองดูจาก
มุมสูงในระยะไกล หินสามก้อนนี้จะดูค ล้ายกับฝูงครอบครัววาฬ ที่ประกอบด้วยพ่อวาฬ
แม่วาฬ และลูกวาฬ ซึ่งเรียกตามขนาดของหินแต่ละก้อน พร้อมนำท่านชมพระอาทิตย์ขึ้น
หากอากาศดีเราจะได้สัมผัสทะเลหมอกอย่างสวยงาม ก่อนนำท่านชมความสวยงามของ
ผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ ณ จุดชมวิวผาถ้ำฤาษี จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยังจุด กำแพง
ภูสิงห์ หินที่มีลักษณะคล้ายกำแพงที่ถูกธรรมชาติสร้างขึ้น ก่อนอำลาภูสิงห์ นำท่านกราบ
หลวงพ่อพระสิงห์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ของภูสิงห์ ณ ลานสิงห์หมอบ ซึ่งมีก้อนหินลักษณะ
คล้ายสิงห์กำลังหมอบอยู่ จากนั้นท่านกลับสู่รถโค้ชปรับอากาศ
07.30 น.
เดินทางกลับสู่โรงแรมที่พั ก บริการอาหารเช้า (8) ณ ห้ องอาหารของโรงแรม หลั ง
อาหารให้ท่านทำธุระส่วนตัว ก่อนทำการ Check Out อำลาที่พักเตรียมตัวเดินทาง
09.00 น.
นำคณะเดินทางสู่ คำชะโนด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
11.30 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (9)
12.30 น.
นำคณะเที่ยวชม ป่าคำชะโนด คนในพื้นที่เชื่อว่าเป็นดินแดนของพญานาคที่แห่งนี้คือป่า
ศักดิ์สิทธิ์ คือป่าลี้ลับ คือป่าอาถรรพ์ คือป่าพญานาค และก็คือป่าที่มีตำนาน ถูกต้องแล้ว
(ครับ) ... ที่ นี่คื อ ป่าคำชะโนด บนพื้ นที่ ราว 20 ไร่ ณ ต.วังทอง อ.บ้านดุง จ.อุด รธานี
คือ ที่ตั้งของผืนป่าแห่งนี้ ทางเดินเล็กๆ ซึ่งลาดด้วยคอนกรีต นำสื่อมวลชน ผู้กำกับ
และทีมนักแสดงจาก “ผีจ้างหนัง” เข้าสู่ดินแดนที่เคยตกเป็นข่าวครึกโครมตามสื่อแขนง
ต่าง ๆ จนสร้างความสะพรึงกลัวแก่ผู้ได้ยินได้
14.00 น.
นำคณะเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะซื้อของฝากเมืองอุดร ณ วีทีแหนมเนือง
ก่อนนำท่านเดินทางต่อ ผ่านขอนแก่น ถึง นคราชสีมา แวะให้ท่านหาอาหารรับประทาน
อิสระตามอัธยาศัย

23.00 น.

คณะเดินทางถึงกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ทั้งนี้โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
กำหนดกำรเดินทำง

พักเดี่ยว

ผูใ้ หญ่

ว ันที่ 4 - 7 ก ันยำยน 2563

4,990.-บำท

1,200.-บำท

ว ันที่ 25 – 28 ก ันยำยน 2563

4,990.-บำท

1,200.-บำท

อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการรวม

- ค่ารถโค๊ชปรับอากาศ 2 ชั้น ตลอดการเดินทาง
- ค่าอาหารทุกมื้อตามโปรแกรม รวม 9 มื้อ
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามโปรแกรม
- ค่าทีพัก 2 คืน (พักห้องละ 2ท่าน)
- มัคคุเทศก์ผู้ชำนาญบริการ
- ประกันอุบัติเหตุวงเงินคุ้มครองไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ,ค่าซักรีด ,ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์
- ค่าอาหาร เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการ
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการจอง

- มัดจำ 1,500 บาท / ท่าน ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 7 วัน
- กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 20 คน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้
โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วทั้งหมด

หมายเหตุ

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กบ
ั
ประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ
*** ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 400 บาท ตลอดการเดินทาง ***

