
วันที่พิมพ์ : 18-02-2023 15:50:03

DE148 : ทัวร์ทะเลบัวแดง คำชะโนด บึงกาฬ หินสามวาฬ 3 วัน 1 คืน (Van)

เดือน กำหนดการ

มีนาคม 2566 03-05 มี.ค. 66 , 17-19 มี.ค. 66 , 31 มี.ค.-02 เม.ย. 66

พฤศจิกายน 2566 03-05 พ.ย. 66 , 17-19 พ.ย. 66

ธันวาคม 2566 02-04 ธ.ค. 66 , 03-05 ธ.ค. 66 , 08-10 ธ.ค. 66 , 10-12 ธ.ค. 66 , 15-17 ธ.ค.
66 , 22-24 ธ.ค. 66 , 29-31 ธ.ค. 66 , 30 ธ.ค. 66-01 ม.ค. 67
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ - ขอนแก่น

21.00 น. จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที่) ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง มุ่งหน้าสู่

จ.ขอนแก่น

21.30 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ได้ทั้งสิ้น

วันที่ 2 ขอนแก่น - กุมภวาปี - ทะเลบัวแดง - คำชะโนด - บึงกาฬ

05.00 น. เดินทางถึง จ. ขอนแก่น ให้ท่านได้ล้างหน้าล้างตาในตอนเช้า

รับประทานอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหาร (ไข่กะทะ โจ๊ก ต้มเลือดหมู ฯลฯ)

เดินทางไป ทะเลบัวแดง ณ บึงหนองหาน (ลงเรือที่ ท่าเรือบ้านเดียม ต.เชียงแหว อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี)

ล่องเรือชมทะเลบัวแดง ด้วยเรือขนาด 15 ที่นั่ง (มีชูชีพสำหรับผู้โดยสารทุกท่าน) ใช้เวลาล่องเรือประมาณ 1.30 ชม.

ทะเลบัวแดงบัวแดง หรือบัวสาย จะบานตั้งแต่เช้า จนถึงประมาณ 10 โมงก็จะเริ่มหุบ

ดังนั้นช่วงเช้าจะเป็นเวลาที่เราจะได้เห็นบัวแดงบานสะพรั่ง ระรานตา ถ้าโชคดีจะมีหมอกให้เห็นด้วย

ชมความสวยงามท่ามกลางดอกบัวสีแดง พร้อมถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกกันจุใจแล้วเรือก็จะวิ่งกลับมาส่งเราที่ท่าเรือ

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหาร

หลังอาหาร ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ วัดศิริสุทโธ หรือ วัดป่าคำชะโนด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

อีกหนึ่งตำนานความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคที่คนไทยหลายคนยังสงสัยซึ่งคนในพื้นที่เชื่อว่าเป็นดินแดนของพญานาคป่าศักดิ์สิ

ทธิ์ลี้ลับอาถรรพ์เกาะลอยน้ำกับเรื่องราวความเชื่อที่ว่าเกาะคำชะโนดไม่เคยจมน้ำเพราะมีพญานาคคอยปกปักรักษา

นำท่านกราบ องค์พญาศรีสุทโธนาคราช (พญานาคประจำตัวคนเกิดวันพุธกลางวัน)

15.00 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ.บึงกาฬ 

จากนั้นนำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

19.00 น. บริการอาหารเย็น (3) ณ ร้านอาหาร

หลังอาหารเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ท่ามกลางบรรยากาศริมโขง ... ZZzzz

วันที่ 3 บึงกาฬ - หินสามวาฬ - วัดอาฮงศิลาวาส - หนองคาย - วัดโพธิ์ชัย - ศาลาแก้วกู่ - ตลาดท่าเสด็จ - กรุงเทพฯ

06.00 น. รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของที่พัก

นำท่าน Check out ออกจากรีสอร์ท เดินทางสู่ หินสามวาฬ ซึ่งเป็นหินขนาดใหญ่ติดหน้าผาสูง แยกตัวเป็น 3 ก้อนใหญ่ ๆ

เรียงต่อกัน มีอายุประมาณ 75 ล้านปีเลยทีเดียว ความพิเศษของหินก็คือ เมื่อมองดูจากระยะไกล ๆ

หินสามก้อนนี้จะดูคล้ายกับฝูงครอบครัววาฬ มีทั้งพ่อวาฬ แม่วาฬ และลูกวาฬ นั่นเอง

ซึ่งก็จะถูกเรียกตามขนาดของหินแต่ละก้อน

จากนั้นนำท่านไปยัง วัดอาฮงศิลาวาส มีความเชื่อกันว่าบริเวณหน้าวัด คือ จุดที่ลึกที่สุดของแม่น้ำโขงซึ่งมีความลึก 200

เมตร บริเวณนี้จะมีน้ำจะไหลเชี่ยววนจนเป็นหลุมรูปกรวย หากมีพวกเศษไม้ ใบไม้หรือวัตถุเล็ก ๆ

ติดอยู่จะถูกกระแสน้ำหมุนวนเป็นรูปกรวยประมาณ 20-30 นาที แล้วจึงหลุดเคลื่อนไปในที่อื่น

เมื่อมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวมาอีกก็จะต่อตัวเป็นรูปกรวยขึ้นมาใหม่เกิดสลับกันไปตลอดทั้งวัน จึงทำให้เชื่อว่าที่นี่คือ จุดที่เป็น

สะดือแม่น้ำโขง ในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมของทุกปี สามารถมองเห็นแก่งอาฮง

แก่งหินกลางลำน้ำโขงปรากาฎขึ้นมาเหนือน้ำ กลุ่มหินมีชื่อเรียกตามลักษณะของหิน เช่น หินลิ้น นาค หินปลาเข้

ถ้ำปลาสวาย นอกจากเป็นแหล่งพักผ่อนและสถานที่ท่องเที่ยวแล้ว ชาวบ้านโดยรอบยังอาศัยทำการประมงด้วย
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จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จังหวัดหนองคาย

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (5) ณ ร้านอาหาร

นำท่าน สักการะหลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหนองคายที่ วัดโพธิ์ชัย

นำท่านชม ศาลาแก้วกู่ หรือที่รู้จักกันในนาม วัดแขก

นำชมรูปปั้นทางศาสนาซึ่งเกิดจากแรงบันดาลใจของหลวงปู่บุญเหลือสุรีรัตน์ ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร

นำท่านเดินทางไป ช้อปปิ้งที่ ตลาดท่าเสด็จ ชมสินค้ากับบรรยากาศริมโขง

นำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะให้ท่าน รับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย

23.00 น. เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ ลักษณะการเข้าพัก / ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2
ท่าน ราคาท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2

ท่าน (เสริมเตียง)
ราคาท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2
ท่าน (ไม่เสริมเตียง)

ราคาท่านละ

พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่มท่านละ

03 - 05 มีนาคม 2566 5,200 4,900 4,000 1,200

17 - 19 มีนาคม 2566 4,900 4,500 3,700 1,000

31 มีนาคม - 02 เมษายน 2566 4,900 4,500 3,700 1,000

03 - 05 พฤศจิกายน 2566 4,900 4,500 3,700 1,000

17 - 19 พฤศจิกายน 2566 4,900 4,500 3,700 1,000

02 - 04 ธันวาคม 2566 5,200 4,900 4,000 1,200

03 - 05 ธันวาคม 2566 5,200 4,900 4,000 1,200

08 - 10 ธันวาคม 2566 5,200 4,900 4,000 1,200

10 - 12 ธันวาคม 2566 5,200 4,900 4,000 1,200

15 - 17 ธันวาคม 2566 4,900 4,500 3,700 1,000

22 - 24 ธันวาคม 2566 4,900 4,500 3,700 1,000

29 - 31 ธันวาคม 2566 5,200 4,900 4,000 1,200

30 ธันวาคม 2566 - 01 มกราคม 2567 5,200 4,900 4,000 1,200
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อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันและคนขับ•

ค่าที่พัก 1 คืน (ห้องแอร์ ทีวี น้ำอุ่น พักห้องละ 2-3 ท่าน)•

ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 5 มื้อ•

ค่าล่องเรือชมทะเลบัวแดง•

ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่•

ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

•

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ•

ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง•

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)•

การจองและสำรองที่นั่ง

วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม•

ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน•

หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%•

หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้•

เงื่อนไขการเดินทาง

โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า•

ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม

หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้

•

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร

และอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่น ๆ

ที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ

•

การยกเลิกการเดินทาง

ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด•

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี•

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)•

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี•

การเลื่อนการเดินทาง

ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ •

ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่
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รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) ต่ำกว่า 30 ท่าน•

รถตู้ 9 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) ต่ำกว่า 8 ท่าน•

รถตู้ 12 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) ต่ำกว่า 10 ท่าน•

ลักษณะทริป

รอบเดียวเที่ยว 3 จังหวัด อุดรธานี-บึงกาฬ-หนองคาย กับแดนอีสานเหนือ | ทะเลบัวแดง คำชะโนด หินสามวาฬ วัดอาฮงศิลาวาส ... สบาย ๆ

กับวันหยุดพักผ่อนของท่าน

•

สิ่งที่ควรนำไปด้วย

ครีมกันแดด, หมวก, ร่ม, แว่นตากันแดด•

รองเท้าสวมสบาย, รองเท้าผ้าใบหรือรองเท้ารัดส้น•

ไฟฉาย•

ของใช้ส่วนตัว•

ยาประจำตัว•

กล้องถ่ายรูป•

www.doubleenjoy.com


