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ไฮไลท์

โปรแกรม 

อัตรานีร้วม 

1. รถนําเทีย่วปรับอากาศ ( อดุรฯ-บงึกาฬ-อดุรฯ)  
2. ทีพ่กี 1 คนื (ทีบ่งึโขงหลง หรอืทีเ่ซกา) 
3. คา่ธรรมเนยีมอทุยานภลูังกา 
4. ประกันอบัุตเิหต ุ 

 

อัตรานีไ้มร่วม 

1.คา่ตั๋วเครือ่งบนิ กทม.-อดุรฯ-กทม. 
2.คา่อาหาร   
3.คา่ทปิเจา้หนา้ที ่/ ไกดท์อ้งถิน่ วันขึน้ถ้ํา
นาคา 
4.คนขับ และคา่ใชจ้่ายสว่นตัวอืน่ 
5.ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 %  
 

ชว่งเวลาการเดนิทาง 

พฤศจกิายน 2564 - มถินุายน 2565 

3,990.- /ทา่น 

เร ิม่ตน้ 

แพ็คเกจ บงึกาฬ  

ถํา้นาคา ภลูงักา 

ศาลปู่ ออืลอื เกาะดอนโพธิ ์ 

บงึโขงหลง 2วนั 1คนื 
 
   
 

จดุรับสนามบนิอดุรธาน-ีลอ่งเรอืบงึโขงหลง ณ เกาะ

ดอนโพธิ-์ตําหนักปู่ ออืลอื 

ถ้ํานาคา-สง่กลับสูส่นามบนิอดุรธาน ี

D1 

D2 

(ไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ) 

1 คืน 
รถนําเทีย่ว  

ไหวข้อพรปู่ ออืลอื ณ ตําหนกัปู่ ออืลอื ถํา้นาคา  

ลอ่งเรอืบงึโขงหลง ณ เกาะดอนโพธิ ์ 

ขึน้ ถํา้นาคา  
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วนัที ่1 จดุรบัสนามบนิอดุรธาน-ีลอ่งเรอืบงึโขงหลง ณ เกาะดอนโพธิ-์ตาํหนกัปู่ ออืลอื 
09.00 น.  รับที ่สนามบนิ (อดุรธาน)ี เดนิทางรถตูป้รับอากาศ VIP 
 
กลางวนั 

(เวลาโดยประมาณ) เดนิทางสูบ่งึโขงหลง จังหวดับงึกาฬ (ใชเ้วลาเดนิทาง 3 ชัว่โมง)  
อสิระอาหารกลางวนั  

บา่ย ลอ่งเรอืบงึโขงหลง ณ เกาะดอนโพธิ ์(ใชเ้วลาลอ่งเรอื ประมาณ 40นาท)ี  

(รวมเวลาประมาณ 2 ชัว่โมง)  
ไหวข้อพรปู่ ออืลอื ณ ตาํหนกัปู่ ออืลอื วดัสวา่งวาร ีอ.บงึโขงหลง 

คํา่ อสิระอาหารคํา่ 
 เดนิทางกลับเขา้ทีพั่ก โรงแรม King Palace Hotel อ.เซกา จ.บงึกาฬ หรอื อ.บงึ

โขงหลง เทยีบเทา่ 
วนัที ่2 ถํา้นาคา-สนามบนิอดุรธาน ี
เชา้ นําท่านเดนิทางสู ่ถํา้นาคา ถ้ําสวย Unseen สดุลกึลับ ใน อทุยานแห่งชาตภิูลังกา สถานที่

ท่องเทีย่วทีม่ตํีานานความเชือ่ทอ้งถิน่เรือ่งของพญานาค ดว้ยลักษณะทางกายภาพของกลุ่ม
หนิทีพ่บภายในถ้ํา วา่มรีปูรา่งคลา้ยกับงขูดเลือ้ยไปมา และมบีรเิวณดา้นนอกเหมอืนเกล็ดง ูทํา
ใหเ้กดิจนิตนาการว่าเหมือนกับงูยักษ์กลายเป็น (ใชเ้วลาเดนิขึน้-ลง ประมาณ 3-4 ชั่วโมง) 
(ลกูคา้ตอ้งแจง้ชือ่-นามสกุลผูเ้ดนิทางจรงิและเช็ควันเดนิทางอกีครัง้ เนื่องจากอุทยานจํากัด
จํานวนนักท่องเที่ยวต่อวันไม่เกนิวันละ 350 คน ขอสงวนสทิธิป์รับเปลีย่นวันเดนิทางกรณีที่
จํานวนนักทอ่งเทีย่วไดม้กีารจองเขา้อทุยานเต็มจํานวนแลว้) 

  

 การเดนิทางครบทกุจดุ (ใชเ้วลาประมาณ 5 ช ัว่โมง) 
1.ประตเูตา่ (อยูร่ะหวา่งทางขึน้) 
2.หนิหัวเรอื (อยูร่ะหวา่งทางขึน้) 
3. หัวนาคา หัวที ่3 (อยูร่ะหวา่งทางขึน้) 
4.น้ําตกตาดวมิานทพิย ์(ปัจจบุันไมม่น้ํีา) 
5.หัวนาคา หัวที ่1 
6.ถ้ําหลวงปู่ วงั  
7.เจดยีห์ลวงปู่ วงั  
8.ถ้ํานาคา  
9.เจดยีห์ลวงปู่ เสาร ์ 
**แนะนําใหข้ ึน้ชว่งเชา้ 7.00-12.00 น. ในชว่ง 13.00-14.00น.จะขึน้ไดเ้พยีงถ้ํานาคา
จดุเดยีว ไมส่ามารถไปจดุอืน่ไดเ้นือ่งจากตอ้งลงจาเขากอ่น17.00น.** 

  
 ขอ้เตรยีมตวัสาํหรบัการขึน้ถํา้นาคา 

 การแตง่ตัวสําหรับพรอ้มเดนิป่า  
 น้ําดืม่อยา่งนอ้ย 2 ขวด พรอ้มเกลอืแร ่ 
 กระเป๋าสะพายหลัง หรอื กระเป๋าทีไ่มต่อ้งใชม้อืหิว้ 
 ยาดม ยาหมอ่ง และผลติภัณฑป้์องกันยงุ 
 ถุงมอืกับเสือ้กันฝน (ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ) บรเิวณลงทะเบยีนขึน้ถ้ํานาคา มถีุงมอื

จําหน่ายสามารถอุดหนุนสนิคา้อุทยานเพื่อเป็นช่วยส่งเสรมิดา้นสวัสดกิารเจา้หนา้ที่
อทุยานอกีทาง 

**ราคาการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ้ขึน้อยู่กับเที่ยวบนิที่ท่านเลือก และเวลาที่ท่านทํา
กจิกรรม กรณุาตรวจสอบเวลาสําหรับการเดนิทางกลับสําหรับตอ่ไฟทบ์นิ** 
 

 นําทา่นสง่กลบัสูส่นามบนิ(จงัหวดัอดุรธาน)ี (ใชเ้วลาเดนิทาง 3 ชัว่โมง) 
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***สําคญัมาก*** 

มาตรการสําหรบับคุคลเทีย่วชมถํา้นาคา   
หลกัฐานทีต่อ้งใชแ้สดงขึน้ถ้ํานาคา  
1.ใบรับรองการฉีดวัคซนี (Sinovac/Sinopharm/Astrazeneca/Pfizer) ครบ 2 เข็ม ไมน่อ้ยกวา่ 14 วัน หรอื Johnson&Johnson 1 
เข็ม ไมน่อ้ยกวา่ 14 วัน 

2.รายชือ่ทีจ่องผา่นแอพQueQ 

**หากหลกัฐานไมค่รบท ัง้ครบไมส่ามารถขึน้ถํา้นาคาได*้* 

 
  
  

 

 

หมายเหต ุ(กรณุาอา่นรายละเอยีดทกุขอ้หมายเหต)ุ 

1. กรณุาแจง้ชือ่-นามสกลุ, ทีอ่ยูแ่ละหมายเลขโทรศัพทข์องผูจ้อง สําหรับออกใบแจง้หนีแ้ละใบรับเงนิของทา่น 
2. การจองควิถ้ํานาคา  ( ควิ 60 วัน กอ่นการเดนิทาง)  

2.1 กรณุาแจง้ชือ่-นามสกลุ  
2.2 เลขบตัรประชาชน  
2.3 หมายเลขโทรศัพทสํ์าหรับตดิตอ่  
2.4 ประวัตกิารฉีดวคัซนี  

3. กรณุาชาํระคา่ทัวรเ์พือ่เป็นการยนืยนัการจองควิขึน้ถ้ํานาคา และไมส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดใ้นทกุกรณี  
เมือ่ทา่นตกลงชําระคา่ทัวรก์บัทางบรษัิทฯแลว้ ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับ เงือ่นไขและขอ้ตกลง

ทัง้หมดทกุขอ้แลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด ในทกุกรณี 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่โรงแรม พรอ้มอาหารเชา้ ที ่อ.เซกา จ.บงึกาฬ หรอื อ.บงึโขงหลง หรอื อ.เมอืงบงึกาฬ  จํานวน 1คนื (พกั 2
ทา่น)   

2. คา่รถตูป้รับอากาศ แบบ วไีอพ ี  
3. คา่ลอ่งเรอืบงึโขงหลง  
4. คา่ประกนัอบุตัเิหต ุ

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กทม.-อดุรฯ-กทม.) 
2. คา่อา่หารนอกเหนอืจากรายการ 
3. คา่บายศร ีและบรวิารของถวายอืน่ๆ สําหรับถวายเจา้ปู่ ออืลอื  
4. คา่ทปิไกด(์ถ้ํานาคา) ตามความพงึพอใจ  
5. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % (ในกรณีออกใบกํากบัภาษี) และ หัก ณ ทีจ่า่ย 3%  

 

 

เดินทางจ านวน เดินทาง ราคา/ท่าน 

2-5 ท่าน  6,990 บาท 

6-9  ท่าน 3,990 บาท 

พักเด่ียว 600 บาท 

อตัราคา่บรกิาร  (ไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ) 



QQBKN-PK002 แพ็คเกจ  ถ้ํานาคา ภลูังกา ปู่ ออืลอื บงึโขงหลง  2วัน 1คนื 

หากใครสนใจจอง... 
      .  สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 
      .  จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip 
      .  หรือโทร 02-234-5936 
 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

