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6,990.- /ทา่น 

เร ิม่ตน้ 

รอยทางแห่งศรทัธา ภูลงักา  
ถ า้นาค ีถ า้ศรพีรหม 
หนิพญานาคเล่นน ้า หว้ยหนิแหบ 
4วนั 2คนื 
 
   
 

2 คืน รถตู ้VIP  
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วนัที ่1 จุดนดัหมาย-หนองคาย 
20.00 น.  คณะพรอ้มกนั ณ จุดนัดหมาย (โครงการThe Wiz Ratchada2) การเดนิทาง MRT รชัดาฯ 

ทางออกประตู 2 โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรบั 
20.30 น. ออกทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหนา้สู่ จงัหวดัหนองคาย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 9 ช ัว่โมง 30 

นาท ี)   
วนัที ่2 หนองคาย-วดัโพธิช์ยั-พระธาตุบงัพวน-วดัถ า้ศรพีรหม 
06.00 น. ทางถงึจงัหวดัหนองคาย อสิระท าธรุะส่วนตวั และอสิระรบัประทานอาหารเชา้ 
09.30 น. กราบขอพร หลวงพ่อพระใส ณ วดัโพธิช์ยั   
10.30 น. สกัการ พระธาตุบงัพวน เสรมิวาสนา และชม “สระมุจลนิท”์ หรอื “สระพญานาค” สระน ้าเกา่แกสุ่ด  
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่1)  
13.00 น. น าคณะออกเดนิทางสู่ จ.บงึกาฬ 
 วดัถ า้ศรพีรหม ชม "หนิหวังู" ความงามตามธรรมชาตขิองกอ้นหนิทีดู่งดงามลกึลบัคลา้ยกบัหวัของงู

ขนาดใหญ่ทีพ่บภายในถ า้ศรพีรหม ในพืน้ทีข่องวดัถ า้ศรพีรหม  
18.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ รา้นอาหาร (มือ้ที ่2) 
ทีพ่กั  น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรมดาธชา ลอฟววิ หรอื เฮอืนเคยีงบงึ หรอืเทยีบเท่า 

 
 

ไฮไลท์

โปรแกรม ชว่งเวลาการเดนิทาง 

เดนิทาง :  มกราคม-เมษายน2565 
จดุนัดหมาย-หนองคาย (ใชเ้วลากลางคนื ถงึ เชา้)  

หนองคาย-วดัโพธิช์ยั-พระธาตุบงัพวน-วดัถ า้ศรพีรหม 

D1 

D2 

หนิพญานาคเล่นน ้า- วดัหว้ยหนิแหบ-ถ า้นาค ีอุทยาน
แห่งชาตภิูลงักา-พระธาตุท่าอุเทน 

D3 

พระธาตุพนมวรมหาวหิาร-ลานพญาศรสีตัตนาคราช D4 
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วนัที ่3 หนิพญานาคเล่นน ้า- วดัหว้ยหนิแหบ-ถ า้นาค ีอุทยานแห่งชาตภูิลงักา-พระธาตุท่าอุเทน 
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ ทีพ่กั (มือ้ที ่3) 
08.00 น. ชม หนิพญานาคเล่นน ้า ณ วดัหว้ยหนิแหบ อกีหน่ึงสถานทีท่ี่

เช ือ่กนัว่าเกีย่วพนักบัสายนาคา โดยเฉพาะกอ้นหนิทีท่ีม่ลีกัษณะ
แปลกตาทีม่องดูคลา้ยล าตวัของพญานาคเล่นน ้า และบรเิวณนีย้งัมี
รูปป้ันปู่ ศรสีุทโธและย่าศรปีระทุมมาปรดษิฐาน ณ ทีแ่ห่งนี ้โดยเชือ่
กนัว่าเป็นพญานาคทีป่กปักรกัษาสถานทีแ่ห่ง 

 
 ถ า้นาค ีอุทยานแห่งชาตภูิลงักา จะคลา้ยกบัถ า้นาคา ระยะทาง 1.5 กม. และเป็นเสน้ทางเดินป่าอีก 

300 เมตรจะถ า้นาค ี ใชเ้วลาเดนิไป-กลบัประมาณ 1-2 ชม. โดยมีจุดน่ังพกัเป็นระยะ และบางชว่งมีปีน
บนัไดสูงชนั ***ในกรณีฝนตกจะทางอุทยานฯจะปิดการขึน้เขาทุกกรณี*** 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่4) 
บ่าย น าท่านสกัการะ พระธาตุท่าอุเทน พระธาตุประจ าวนัเกดิวนัศุกร ์ณ วดัท่าอุเทน จ าลองมาจากพระธาตุ

พนม ลกัษณะขนาดเล็ก และสูงกว่าพระธาตุพนม ภายในบรรจุพระธาตุของพระอรหนัต ์ซ ึง่พระอาจารย ์
ศรทีตัถไ์ดอ้ญัเชญิมาจากเมอืงย่างกุง้  
วธิบีูชาพระธาตุท่าอุเทน  ขา้วตอก นา้อบ ขา้วเหนียวป้ิง ดอกไมส้ฟ้ีา (หรอืนา้เงนิ) ธปู 21 ดอก เทยีน 2 
เล่มคาถาบูชาพระธาตุท่าอุเทน   วา โธ โน อะ มะ มะ วา 

 เดนิทางกลบัทีพ่กัระหว่างทางแวะรบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที5่) 
ทีพ่กั  น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั จ.นครพนม หรอืเทยีบเท่า 
วนัที ่4 พระธาตุพนมวรมหาวหิาร-ลานพญาศรสีตัตนาคราช 
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ ทีพ่กั (มือ้ที ่6) 
09.00 น. กราบขอพร พระธาตุพนมวรมหาวหิาร ศาสนสถานอนัศกัดิส์ทิธิแ์ห่งอสีาน เสรมิสริมิงคล  
 เดินทางสู่ พญาศรสีตัตนาคราช รมิฝ่ังแม่น ้าโขง บนลานศรสีตัต พญานาค 7 เศียร ประดษิฐานบน

แท่นฐานแปดเหลีย่ม 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่7)  
บ่าย  เดนิทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ  
22.30 น.  น าคณะเดนิทางกลบัถงึ จดุนัดหมาย กรุงเทพมหานคร โดยสวสัดภิาพ  
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อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

1. ค่าโรงแรม พรอ้มอาหารเชา้ 2 คนื  (พกั 2ท่าน)   
2. ค่ารถตูน้ าเทีย่วตามรายการ 
3. ค่าประกนัอุบตัเิหต ุ
4. มคัคุเทศกน์ าเทีย่วช านาญ    
5. ค่าอาหาร ตามทีร่ะบุในรายการ 
6. ค่าธรรมเนียมอุทยาน  

 
 
อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอืน่ๆ ทีน่อกเหนือรายการทวัรท์ีร่ะบุ อาท ิค่าอาหารและเครือ่งดืม่ ค่ารกัษาพยาบาล (ในกรณีทีเ่กดิจากการ
เจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 

2. ค่าใชจ้่ายทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่ว ทีเ่กดิจากผูเ้ดนิทางเอง 
3. ค่าธรรมเนียมสถานทีท่่องเทีย่วส าหรบัชาวต่างชาตทิีต่อ้งช าระเพิม่ อาท ิค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาต ิ
4. ค่าทปิมคัคุเทศก ์และพนักงานขบัรถ จ านวน 300 บาท/ลูกคา้ 1 ท่าน 
5. ค่าภาษีมลูคา่เพิม่  
6. ค่าใชจ้่ายอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ, อุบตัภิยัทางธรรมชาต,ิ การประทว้ง, การจลาจล 
7. ความล่าชา้ไปสนามบนิไม่ทนั อนัเกดิจากปัญหาทีไ่ม่คาดคดิ 
8. ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % (ในกรณีออกใบก ากบัภาษี) และ หกั ณ ทีจ่่าย 3%  

 
 
 
 
 
 

เดนิทางจ านวน เดนิทาง ราคา/ท่าน 

26-29 มกราคม 2565  6,990 บาท 

28-31 มกราคม 2565  7,990 บาท 

15-18 กุมภาพนัธ ์2565 7,990 บาท 

17-20 กุมภาพนัธ ์2565 7,990 บาท 

23-26 กุมภาพนัธ ์2565 6,990 บาท 

24-27 กุมภาพนัธ ์2565 7,990 บาท 

23-26 มนีาคม 2565 6,990 บาท 

29ม.ีค.65-01เม.ย.65 6,990 บาท 

พกัเดีย่ว 1,500 บาท 

****เดนิทางขัน้ต ่า 8 ท่าน****  

อตัราค่าบรกิาร   
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การยกเลกิการเดนิทาง 
***เงือ่นไขการยกเลกิทวัรเ์ป็นไปตามพระราชบญัญตัธิรุกจิน าเทีย่วและมคัคุเทศก*์** 
1. แจง้ยกเลกิการเดนิทางล่วงหนา้ ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 
2. แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา ส่วนทีเ่หลอื 50% หกั    ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
(ถา้ม)ี 
3. แจง้ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วนัของการเดนิทาง ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิทัง้หมด 
** กรณีมเีหตุใหย้กเลกิทวัร ์โดยไม่ใชค่วามผดิของบรษิทัทวัร ์ทางบรษิทัคนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ีอาทเิชน่ 
ค่ามดัจ าตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม และค่าใชจ้่ายจ าเป็นอืน่ๆ 

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