
 

 

 

รหัสโปรแกรม : 22584 (กรณุาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

Package 5 ตะลุยถ้ำนาคา บินลงอุดร 3 วัน 2 คืน 
 

 



วันที่ 1 :  สนามบินอุดรธาน ีOption 1 วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร / องคพ์ระธาตุพนม / พญาศรีสัตตนาคราช 
        Option 2 ทะเลบวัแดง – วัดป่าคำชะโนด – อุทยานหินสามวาฬ  

 

คณะท่านเดินทางถึง ท่าอากาศยานอุดรธานี (UTH) มีรถตู้ VIP รับจากที่สนามบิน 

สายการบิน 
สนามบินดอนเมือง (DMK) 

เที่ยวบินขาไป 
ดอนเมือง (DMK) - อุดรธานี (UTH) 

เที่ยวบินขากลับ 
อุดรธานี (UTH) - ดอนเมือง (DMK) 

นกแอร์ (DD) 

DD 088 : 05.55 - 06.55 DD 089 : 07.25 - 08.28 

DD 302 : 10.35 - 11.35 DD 303 : 12.05 - 13.10 

DD 304 : 13.10 - 14.15 DD 305 : 14.45 - 15.50 

DD 306 : 15.55 - 17.00 DD 307 : 17.30 - 18.30 

แอร์เอเชีย (FD) 
FD 3354 : 07.50 - 08.55 FD 3355 : 09.25 - 10.25 

FD 3350 : 16.55 - 18.00 FD 3351 : 18.30 - 19.40 

ไทยไลอ้อนแอร์ (SL) 
SL 604 : 11.00 - 12.05 SL 605 : 12.35 - 13.45 

SL 610 : 15.05 - 16.15 SL 611 : 16.55 - 18.05 

สายการบิน 
สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) 

เที่ยวบินขาไป 
สุวรรณภูมิ (BKK)  - อดุรธานี (UTH) 

เที่ยวบินขากลับ 
อุดรธานี (UTH) - สุวรรณภูมิ (BKK) 

เวียตเจทแอร์ 
(VZ) 

VZ 200 : 07.05 - 08.15 VZ 201 : 08.45 - 09.55 

VZ 208 : 10.00 - 11.10 VZ 209 : 11.40 - 12.50 

VZ 204 : 13.25 - 14.35 VZ 205 : 15.05 - 16.15 

ไทยสไมล์ (WE) 

WE 2 : 07.00 - 08.05 WE 3 : 08.35 - 09.40 

WE 4 : 12.30 - 13.35 WE 5 : 14.05 - 15.10 

WE 8 : 16.00 - 17.05 WE 9 : 17.35 - 18.40 

*ราคาในแพ็คเกจยังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน (สามารถจองให้ท่านได้)* 
วันและเวลาของเที่ยวบินอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ตามสายการบินเป็นผู้กำหนด 



ท่านสามารถเลือกเที่ยวได้อิสระโดยเลือกได้ 2 Option  

เลือก Option 1.1 นำท่านไปวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร / องคพ์ระธาตุพนม / พญาศรีสัตต

นาคราช 

นำคณะท่านเดินทาง วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองสกลนคร โดยองค์พระ

ธาตุนี้สร้างขึ้นเพื่อครอบรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้า 4 พระองค์เอาไว้ ภายในวิหารนั้นยังเป็นที่

ประดิษฐานของหลวงพ่อพระองค์แสน พระพุทธรูปปางมารวิชัย ภายในบริเวณวัดจะมี บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ 

ที่เล่ากันว่าเป็นทางเช่ือมระหว่างเมืองมนุษย์กับเมืองพญานาคชาวสกลนครนั้นเชื่อว่าการมาสักการะ

พระธาตุเชิงชุมจะช่วยให้รอดพ้นจากอันตรายทั้งปวง อีกทั้งยังขอพรให้มีโชคลาภ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ องค์พระธาตุพนม  ตั้งอยู่ที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ในตำบลธาตุพนม 

อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยตัวองค์พระธาตุนี้ มีลักษณะคล้ายเจดีย์ทรงสีเหลี่ยมโดดเด่นด้วย

ลายพื้นสีขาวตัดกับลวดลายสลักสีทองอร่ามงามตา ด้านบนยอดพระธาตุก็มีฉัตรทองคำและมีพลอย

ประดับแวววาวอย่างสวยสดงดงามภายในพระธาตุที่นี่ก็ได้บรรจุพระอุรังคธาตุ (กระดูกหน้าอกส่วน

หน้า) ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วที่สำคัญพระธาตุพนมแห่งนี้ก็ยังเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของ

คนวันอาทิตย์และเป็นพระธาตประจำปีเกิดของคนปีวอกอีกด้วย ซึ่งไม่ว่าใครที่ได้ไปกราบสักการะก็จะ

ได้รับอานิสงส์ บุญบารมี เสริมดวงและความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต หากมีเวลาเหลือจะพาคณะท่าน

แวะสักการะ พญาศรีสัตตนาคราช แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจ.นครพนม ประดิษฐานบนริมฝั่งแม่น้ำ

โขง เป็นองค์พญานาคทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสานมีความสวยงามโดดเด่น หากเราได้มาขอ

พร หรือบนบานองค์พญาศรีสัตตนาคราชจะประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งใจ เพราะเช่ือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ 

ทำให้ที่นี่เต็มไปด้วยผู้คนจากทั่วสารทิศที่มาบูชาและขอพรองค์พญานาค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เลือกOption 2 นำท่านไปทะเลบัวแดง – วดัป่าคำชะโนด – อุทยานหินสามวาฬ 

ทะเลบัวแดง กมุภวาปี ทะเลสาบหนองหาน เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในอุดรธานี ที่มีพื้นที่

ถึง 22,500 ไร่ หรือ 36 ตารางกิโลเมตร  ที่นี่เต็มไปด้วยฝูงปลาจำนวนมาก พืชน้ำอีกอย่างน้อย 15 

ชนิด โดยเฉพาะ บัวแดง หรือ บัวสาย ที่จะพร้อมใจกันบานสะพรั่งในช่วงฤดูหนาวของทุกปี ให้เราได้

ไปชมความสวยงาม รวมถึงที่นี่ยังเป็นแหล่งดูนก เพราะมีนกหลายสายพันธุ์มากมายกว่า 74 ชนิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วัดป่าคำชะโนด หรือ “วังนาคินทร์คำชะโนด” เช่ือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดนิแดนลี้ลับของ 

พญานาค เป็นที่เคารพยำเกรงและศรัทธาของคนในจังหวัดอุดรธานีและอีสานตอนบน คำชะโนด มี

ลักษณะเป็นเกาะลอยน้ำที่เต็มไปด้วยต้นชะโนด ป่าคำชะโนดเป็นสถานที่ปรากฏในตำนาน พื้นบ้าน 

เช่ือว่าเป็นที่สิงสถิตของพญานาคปู่ศรีสุทโธ ย่าศรีประทุมมา และสิ่งลี้ลับต่าง ๆ เมื่อเข้า มาถึงภายใน

พื้นที่ของคำชะโนด จะรู้สกึได้ถึงความร่มร่ืนเพราะปกคลุมด้วยป่าต้นชะโนดขนาด ใหญ่ความยาว

ประมาณ 200 เมตร ทั่วบริเวณ ต้นชะโนด เป็นต้นไม้ที่มีลักษณะประหลาดลักษณะ คล้ายกับต้น

มะพร้าว ต้นหมาก และต้นตาลผสมกัน ขึ้นเต็มบริเวณ ศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธตั้งอยู่ 2 ศาล เพื่อให้คนได้

กราบไหว้บูชา และบนบานศาลกล่าวต่าง ๆ เมื่อมาถึงบริเวณด้านหน้าทางเข้า คำชะโนด ต้องถอด

รองเท้าไว้บริเวณจุดถอดรองเท้า จากนั้นเดินเข้าไปยังบันไดพญานาคที่ทอด ยาวไปถึงบริเวณป่าคำชะ

โนด ไหว้ด้วยพานบายศรีพญานาค เป็นสถานที่ท่องเที่ยวศักดิ์สิทธิ์ที่คน นิยมมาขอหวย เลขเด็ด ด้วย

ความเชื่อว่าเป็นดินแดนของพญานาค ใครที่มีโชคมีลาภ อาจจะได้สิ่ง ที่ปรารถนาสมดังหวังกลับไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

จากนั้น เดินทางต่อสู่ อุทยานหินสามวาฬ หนึ่งในจุดสถานที่ท่องเที่ยวของภูสิงห์ จังหวัดบึงกาฬ ตั้งอยู่

ภายในเขตพื้นที่อนุรักษ์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์ และป่าดงสีชมพู อีกที โดย

บริเวณนี้จะเต็มไปด้วยกลุ่มก้อนหินรูปทรงต่างๆ หน้าผา และถ้ำ กระจายอยู่ทั่วพื้นที่ เกิดเป็นความ

สวยงามในแบบต่างๆ โดยที่บริเวณของหินสามวาฬนั้น จะเป็นหินขนาดใหญ่ติดหน้าผาสูง แยกตัวเป็น 

3 ก้อนใหญ่ๆ เรียงต่อกัน มีอายุประมาณ 75 ล้านปี ความพิเศษของหินก็คือ เมื่อมองดูจากระยะไกลๆ 

หินสามก้อนนี้จะดูคล้ายกับฝูงครอบครัววาฬ มีทั้ง พ่อวาฬ แม่วาฬ และ ลูกวาฬ (ไม่รวม

ค่าธรรมเนียมอุทยาน และค่ารถขึ้นเขา : ชำระหน้างาน) 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น เดินทางเข้าที่พักตามที่คณะท่านเลือก หรือในระดับเทียบเท่า  

อิสระอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 



วันที่ 2 :  รถตู้รับคณะที่โรงแรม - ศาลเจ้าปู่อือลือนาคราช - ถ้ำนาคา (รอบเช้า) - เกาะดอนโพธิ์ - ทีพ่ัก  
 

เช้า รถตู้รับคณะท่านที่โรงแรมที่พักเพ่ือเดินทางไปยังจุดนัดหมายเตรียมตัวขึ้นถ้ำนาคา 

หากเกิดเหตสุุดวสิัยด้วยสถาณการณ์ Covid หรือ ด้วยเหตุผลอื่นๆ  
ที่ทำให้ไม่สามารถขึ้นถ้ำนาคาได้ ทางคณะทัวร์จะนำท่านขึ้นถ้ำนาคีแทน 

 

สำหรับการขึ้นถ้ำนาคาขึ้นอยู่กับคิวที่กดได้ 
 

จุดที่ 1 สักการะ ศาลเจ้าปู่อือลือ ที่หน้าทางขึ้นอุทยานแห่งชาติภูลังกา ตามตำนานปู่อือลือที่ข้อง

เกี่ยวกับบึงโขงหลงนั้น เชื่อว่าเกิดจากการล่มเมืองของพญานาค ซึ่งเกิดจากความรักที่ไม่สมหวัง

ระหว่างพญานาคกับมนุษย์ ทำให้เมืองที่เจริญรุ่งเรืองล่มสลาย บริเวณแห่งนี้เดิมเป็นที่ตั้งเมืองชื่อ                 

“รัตพานคร” มี “พระอือลือราชา” เป็นผู้ครองนคร และต่อมาเมืองรัตพานครได้ถล่มเป็น"บึงหลงของ" 

ต่อมานานเข้าคำพูดก็กลายเป็นโขงหลง ส่วนพระอือลือราชาได้ถูกพระยานาคราชจับตัวไว้ พร้อมกับ

สาปให้พระอือลือราชากลายร่างเป็นนาค เฝ้าอยู่ในบึงโขงหลงชั่วนิรันดร์จนกว่าจะมีเมืองเกิดใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



จุดที่ 2 ถ้ำนาคา (ใช้เวลาเดินขึ้นลงประมาณ 4 - 5 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับความพร้อมของร่างกายแต่ละ

ท่าน) ตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูลังกา อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ การขึ้นไปเที่ยวถ้ำต้องเดินขึ้น

บันไดสูงชันที่ทางอุทยานฯ จัดสร้างขึ้นไปกว่า 1,400 ขั้น เหตุที่ถ้ำแห่งนี้ได้ชื่อว่า “ถ้ำนาคา” หรือ              

“ถ้ำพญานาค” เนื่องจากมีหิน และผนังถ้ำดูคล้ายพญานาค ที่มีรูปทรงคล้ายพญานาคหรืองูขนาดใหญ่

นอนขดตัว โดยมีส่วนสำคัญๆ ทั้งส่วนหัว ลำตัว และเกล็ดพญานาค (ตามจินตนาการและความเชื่อ

ของชาวบ้าน) กรณีต้องการลูกหาบ (แบกของหนกั / แบกน้ำ) สามารถจ้างเพ่ิมจากไกดไ์ด้ : ชำระ

เพ่ิม 1,500 บาทต่อลูกหาบ 1 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

จุดที่ 3 เกาะดอนโพธิ์  *ยังไม่รวมค่าเรือข้ามเกาะ + ค่าธรรมเนียมขึ้นเกาะ + ค่าชุดสักการะบน

เกาะดอนโพธิ์ : ชำระหน้างาน* 

หากต้องการเรือ Private ไปเกาะดอนโพธิ์ ชำระเพิ่ม 750.-/ลำ (นัง่ได้สูงสดุไม่เกิน 8 ท่าน) 

 

   

 

 

 

 

 

 

เย็น เดินทางเข้าที่พักตามที่คณะท่านเลือก หรือในระดับเทียบเท่า  

อิสระอาหารเย็นพักผ่อนตามอัธยาศัย 

 กรณีต้องการลูกหาบ (แบกของหนัก / แบกน้ำ) สามารถ
จ้างเพ่ิมจากไกด์ได้ ชำระเพิ่ม 1,500 บาทต่อลูกหาบ 1 คน 
 
 “สำคัญ ! กรุณาพกบัตรประชาชนตัวจริงถือติดตัวมาใน
วันเดินทางด้วย” 
 “โปรดพักผ่อนให้ เพียงพอและเช็คความพร้อมของ
สุขภาพตนเอง” 



วันที่ 3 :  Option 1 อุทยานหินสามวาฬ  หรือ วัดถ้ำชัยมงคล หรือ ถ้ำนาคี (หากมีเวลาแวะวัดป่าคำชะโนด) 
 2 ถ้ำนาคี หรือ วัดภูทอก (หากมีเวลาพอสามารถไปได้ทั้ง 2 ที่)  - สนามบินอุดรธานี 

 

                    **โปรดอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมก่อนทำการจอง** 

หากวันที่ 1 ท่านได้เลือก Option 1 ในวันที่ 3 ท่านต้องไปตามโปรแกรม Option 1 

(โดยในวันที่ 3 ท่านสามารถเลือกได้1สถานที่ โดยมี 3 สถานที่ให้เลือก 1.อุทยานหินสามวาฬ 2.วัดถ้ำ

ชัยมงคล 3.ถ้ำนาคี ) *หากมีเวลาเหลือท่านเราจะนำท่านแวะไปยังวัดป่าคำชะโนด*  

หากวันที่ 1 ท่านได้เลือก Option 2 ในวันที่ 3 ท่านต้องไปตามโปรแกรม Option 2 

(โดยในวันที่ 3 ท่านสามารถเลือกได้1สถานที่ โดยมี 2 สถานที่ให้เลือก 1.ถ้ำนาคี  2.วัดภูทอก) 

*หากมีเวลาพอสมจะนำท่าไปทั้ง 2 สถานที่* 

หากในวันที่ 2 ท่านไปถ้ำนาคีแล้ว ทางคณะทัวร์จะนำท่านเดินทางไปยังสถานที่อื่น ๆ ทดแทน 

วัดถ้ำชัยมงคล 

ถ้ำชัยมงคล (ถ้ำหลวงปู่วงั) ณ ภูลังกา 

เป็นพระป่านักปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน

ศิษย์หลวงปู่เสาร์ เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่

เสาร์เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทึกคนที่ไดข้ึ้นมาภู

ลังกาแล้ว จะต้องมากราบไว้ ก่อนจะถึงถ้ำ

แห่งนี้ จะเรียกว่าถ้ำไม่เชิง เป็นลักษณะหิน

ผา ย่ืนโค้งพอเป็นที่หลบแดดฝน อยู่ติดกับ

ผาเราจะพบหินงูเหมือนนอนขดอยู่ และมี

ห้องน้ำให้นักเดินทางอีกด้วยมีพระพุทธรูปเรียงราย พร้อมคาถาบทสวด ต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าไป

กราบไว้ 

 

 



ถ้ำนาคี จ.นครพนม  

ถ้ำนาคี ตั้งอยู่ในอำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม เป็นส่วนหนึ่งของ เส้นทางสายธรรม -            

สายพญานาค เส้นทางใหม่ตรงภูลังกาเหนือที่จะผ่านสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติทั้งหมด 9 จุด ได้แก่ 

วังนาคี ผานาคี หินสาลึคึ ลานธรรม (หัวภู) หินพญาศรีสัตตนาคราช ไข่พญานาค หินโลมา เจดีย์กอง

ข้าวศรีบุญเนาว์ และเศียรพญานาค โดยถ้ำนาคีนั้นมีลักษณะเป็นเพิงหินขนาดใหญ่ มีพื้นผิวแตกลาย

ซึ่งเกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ ซันแครก (Sun Crack) ทำให้มีลวดลายคล้ายเกล็ดของพญานาค

ขนาดใหญ่กำลังนอนขดตัว โดยมีมอสสีเขียวที่ขึ้นตามโขดหิน ทำให้ลวดลายซันแครกเด่นชัดขึ้นไปอีก 

ภายในถ้ำเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปนาคปรก เนื้อหยกสีเขียว เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นักเดินทางมักเข้า

มากราบไหว้ทุกครั้งที่มาเยือนถ้ำแห่งนี้ หลังจากที่ชมความน่าพิศวงของถ้ำนาคีแล้ว ห่างออกไป

ประมาณครึ่งกิโลเมตรก็จะถึง ผานาคี จุดชมวิวสวย เห็นแม่น้ำโขงและป่าเขาทีล่้อมรอบแบบพาโนรา

มา พร้อมกับสูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอดการเดินทางไปถ้ำนาคี ด้วยเส้นทางศึกษาธรรมชาติสาย

ธรรม - สายพญานาค จะต้องผ่านเส้นทางปูนเลียบธรรมชาติประมาณ 1.5 กิโลเมตร และผ่านเส้นทาง

เดินป่าอีก 300 เมตร ก็จะถึงถ้ำนาคีระหว่างทางก็จะมีจุดพักเป็นระยะ และมีช่วงที่ต้องดึงและปีน

เชือกเพราะเส้นทางค่อนข้างชันพอสมควร รวมระยะเวลาไป - กลับทั้งหมดประมาณ 1 - 2 ชั่วโมง 

สำหรับการขอพรสายมูเตลูจะต้องมา อธิษฐานจิตด้วยจิตที่แน่วแน่ และขอพรเร่ืองธุรกิจการค้าขาย 

เงินทอง ต้องไปขอพรที่ถ้ำนาคี เพราะเช่ือกันว่าองค์นาคาคือผู้ชาย และองค์นาคีคือผู้หญิง ซึ่งผู้หญิง

จะเป็นผู้ดูแลด้านเงินทอง โดยมีทริคในการขอพรให้สำเร็จโดยจะต้องไปถวายบายศรีที่เกาะดอนโพธิ์

ก่อน จากนั้นค่อยไปขอพรที่ถ้ำนาคา ถ้ำนาคีกัน และหลังจากนั้น ควรแวะที่ตำหนักปู่อือลือ เพื่อย้ำคำ

ขอพรให้ประสบความสำเร็จตามที่ขอ เพื่อเรียกขวัญและขอความเมตตาจากปู่อือลือ เพ่ือเป็นสิริมงคล 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัดภูทอก จุดเด่นของภทูอกคือบันไดและสะพานไม้เดินชมทัศนียภาพแบบ 360 องศา มีทั้งหมด 7 

ชั้น “ภูทอก” ตั้งอยู่ที่บ้านนาคำแคน ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ คำว่า “ภูทอก” ใน

ภาษาอีสานแปลว่า “ภูเขาที่โดดเดี่ยว”แตถ่ึงแม้ว่าจะได้ชื่อว่าภูเขาโดดเดี่ยว ภูทอกก็ประกอบด้วย

ภูเขาหินทรายสีน้ำตาลแดงขนาดใหญ่สองลูกเรียงกัน คือ “ภูทอกใหญ่” และ “ภูทอกน้อย”  รายล้อม

ไปด้วยป่าทึบซึ่งอุดมด้วยสัตว์ป่านานาชนิด จวบจนเมื่อปี ๒๕๑๒ พระอาจารย์จวน กุลเชฎโฐฺ ลูกศิษย์

สายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตะมหาเถระ ได้เข้ามาจัดตั้งแหล่งบำเพ็ญเพียรเพื่อให้พุทธศาสนิกชนปฏิบัติ

ธรรม กลายเป็นจุดเร่ิมต้นของการก่อสร้างวัดเจติยาคีรีวิหาร และสะพานนรก-สวรรค์ สะพานไม้ที่

สร้างเวียนขึ้นสู่ยอดภูทอกน้อยอย่างพิลึกพิลั่นมหัศจรรย์ 

 

 

 

 

 



 

ถ้ามีเวลา จะนำท่านแวะ ซื้อของฝากที่ VT แหนมเนือง แล้วมุ่งสูส่นามบินอุดรธานี 

เดินทางกลับกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ 

 

อัตราค่าบริการ 

จำนวนผูเ้ดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารเริม่ตน้ทา่นละ (บาท) 
ทีพ่กั : JB Place / Tara Grand 
หรอืเทยีบเทา่ *ขึน้อยูก่บัทีใ่ดวา่ง* พักเดีย่ว 

ชำระเพิม่ 
ทา่นละ (บาท) 

เพิม่นำ้หนกักระเปา๋ 
โหลดใตเ้ครือ่ง 

ไป - กลบั (20 Kg) 
ชำระเพิม่ทา่นละ (บาท) กรณ ี

ไดค้วิถำ้นาคา 

กรณ ี
ไมไ่ดค้วิถำ้นาคา                     

ตอ้งเปลีย่นไปถำ้นาคทีดแทน 

2 - 3 ทา่น เริม่ตน้ทา่นละ 5,599.- เริม่ตน้ทา่นละ 4,999.- 

1,000.- +999 
4 - 6 ทา่น เริม่ตน้ทา่นละ 3,699.- เริม่ตน้ทา่นละ 3,099.- 

7 - 8 ทา่น เริม่ตน้ทา่นละ 3,099.- เริม่ตน้ทา่นละ 2,499.- 

9 - 10 ทา่น เริม่ตน้ทา่นละ 2,699.- เริม่ตน้ทา่นละ 2,099.- 

**ขึน้ถำ้นาคาตรงวนัเสาร์,อาทติย ์ชำระเพิม่ 200 บาท/ทา่น ** 
ขึน้ถำ้นาคาตรงวนัเสาร ์- อาทติย ์: ชำระเพิม่ทา่นละ 200 บาท 

ขึน้ถำ้ชว่งสงกรานต ์(13 - 17 เษายน 65) : ชำระเพิม่ทา่นละ 500 บาท 
 

สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย : รองเท้าผ้าใบที่สวมใส่สบาย, เสื้อผ้าสวมใส่สบายระบายอากาศ
ได้ดี, หมวก, อุปกรณ์กันแดด, เสื้อคลุมกันแดด กันลม, กระเป๋าเป้น้ำหนักเบา, ผ้าขนหนูผืนเล็ก,    
ถุงมือผ้า, กล้องถ่ายรูป, มือถือชาร์จแบตให้เต็ม และยาประจำตัว 



** ขอ้ควรทราบกอ่นใชบ้รกิาร ** 
- หากเกิดเหตุสุดวิสัยด้วยสถาณการณ์ Covid หรือ ด้วยเหตุผลอื่นๆ ที่ทำให้ไม่สามารถ

ขึ้นถ้ำนาคาได้ ทางคณะทัวร์จะนำท่านขึ้นถ้ำนาคีแทน 
- ท่านผู้ใช้บริการต้องเดินทางไปเจอ ณ จุดนัดหมายหน้าถ้ำนาคา หรือ นาคีด้วยตนเอง 
- อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมไกด์ ท่านสามารถใช้บริการไกด์ได้จากหน้าทางขึ้นถ่ำนาคา 
- ท่าเรือสำหรับเดินทางข้ามไปเกาะดอนโพธิ์ ท่าเรือ แสนสุขเลิศ (ไปเกาะดอนโพธิ์ ) Click -> 
https://bit.ly/3G9xzYD 
- อัตราค่าบริการนี้เฉพาะชาวไทย สำหรับชาวต่างชาติจะต้องชำระค่าบริการเพิ่มท่านละ 500 บาท 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 

- ค่ารถตู้พร้อมคนขับ 
- ค่าที่พัก 3 วัน 2 คืน ตามที่ท่านเลือก หากที่พักที่ท่านเลือกเต็มขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยน

ที่พักเป็นที่พักในระดับเที่ยบเท่ากัน 
- ค่าคิวข้ึนถ้ำนาคา 
- ไกด์เฉพาะพาข้ึนถ้ำเท่านั้น 
- ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานแห่งชาติภูลังกา (ถ้ำนาคา) 
- ค่าประกันขยะอุทยานแห่งชาติภูลังกา (ถ้ำนาคา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/3G9xzYD


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
- ตั๋วเคร่ืองบิน 
- ค่าธรรมเนียมอุทยานต่างๆ : ชำระโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ 
- ค่าเรือข้ามเกาะดอนโพธิ์ + ค่าธรรมเนียมขึ้นเกาะ + ค่าชุดสักการะที่เกาะดอนโพธิ์ 
- ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรม 
- ค่าน้ำมันรถตู้ : จ่ายตามจริงที่หน้างาน 
- กรณีต้องการลูกหาบ (แบกของหนัก / แบกน้ำ) สามารถจ้างเพิ่มจากไกด์ได้ : ชำระเพิ่ม 
1,500 บาทต่อลูกหาบ 1 คน 
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม, ค่า

รักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)  
- ค่าภาษมีูลค่าเพิ่ม Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีต้องการ

ใบเสร็จรับเงิน /ใบกำกับภาษี ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการชำระเงิน หากแจ้งภายหลังการ
ชำระเงิน ทางบริษัทฯ จะไม่ออกย้อนหลงัให้ทุกกรณี)  

 

ขั้นตอนการจอง 
1.  จองและชำระเต็มจำนวน 
2.  กรุณาแจ้งรายละเอียด  

- ชื่อผู้เดินทางทุกท่าน, เบอร์โทรศัพท์มือถือ, อีเมลล์ 
- ระบุวันที่ต้องการใช้บริการ และกรุณาระบุวันสำรองเพิ่ม 1 วัน 

3.  เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลแล้ว จะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการจองพร้อมรายละเอียด               
(รอ Confirm คิวประมาณ 7 - 15 วันทำการ) 

4.  ชำระเงินเต็มจำนวน ภายใน 24 ชั่วโมง หลังทำการจอง หากไม่ชำระมัดจำตาม
กำหนดขออนุญาตตัดแพ็กเกจให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ การชำระไม่ครบถือว่าท่าน
ยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข ทางผู้จัดมีสิทธิยกเลิกแพคเก็จและขอสงวนสิทธิ์
ในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก 

 
 

 



เงื่อนไขการใช้บริการ 
1. อัตราค่าบริการจะต้องเดินทางอย่างน้อย 2 ท่านเท่านั้น * หากท่านเดินทางคน

เดียวก็จะต้องชำระในราคา 2 ท่าน * 

2. หากคอนเฟริมคิวขึ้นถ้ำนาคาแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนผู้เดินทาง ยกเลิก หรือคืน
เงินได้ทุกกรณี 

 

การยกเลิกการบริการ 
1.  ขอสงวนสิทธิ์การยกเลิก เนื่องจากเป็นแพ็กเกจราคาพิเศษ หากเกิดการ

เปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เป็นเหตุสุดวิสัย อาทิ สภาพอากาศ, การนัดหยุดงาน, การ
ปฏิวัติ หรืออื่นๆ ลกูค้าสามารถปรับเปลี่ยนวันเดินทางในโปรแกรมนั้นๆได้ 

2.  ทางผู้จัดจะไม่มกีารคืนเงินค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมายเหตุ 
 

1.  ขอสงวนสิทธิ์ราคาสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยเทา่นั้น  
2.  การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมอาจเกิดขึ้นได้ตามสถานการณ์ อาทิเช่น การ

เปลี่ยนแปลงล่าช้าของรอบเรือ, สภาพอากาศ เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ และผู้จดัจะ
ดำเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางให้ดีที่สุด 

3.  ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดกับชีวิต, ร่างกาย, การ
เจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, ความตาย, อุบัติเหตุต่างๆ, การสูญหายในทรัพย์สินหรือ
อย่างอื่น, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, การปฎิวัติ และอืน่ๆ ที่
เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม  

4.  พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไมม่ีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผูจ้ัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับ  

5.  กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน จนมีการยกเลิกล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการ
จากบริษัทขนส่ง หรือหนว่ยงานที่ให้บริการ ที่จะสง่ผลทำให้เสียเวลาหรือยกเลิก
แพ็กเกจบางรายการหรือทั้งหมด ผู้เดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าใน
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทัง้ค่าเสียเวลาค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใช้จ่ายที่
บริษัทจ่ายไปแล้ว เป็นต้น ขอให้ทราบว่าผู้จัดจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะ
ประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่จะไม่คืนเงิน 

6.  ขอความร่วมมือในเร่ืองความประพฤติของคนเดินทาง หากผู้จัดเห็นว่าผู้เดนิทาง
ประพฤติตนที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้เดินทางอื่นๆ หรือทรัพย์สิน หรือขัดขวาง
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) หรือไมป่ฏิบัติตามคำชี้แจงของเจ้าหน้าที่ 
(ตัวแทน) ทางผู้จัดอาจใช้มาตรการตามที่เห็นสมควรเพ่ือป้องกันไม่ให้ความ
ประพฤติดังกล่าวดำเนินต่อไป ซึ่งรวมไปถงึการยับยั้ง และปฏิเสธใหบ้ริการ 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

➢ สอบถามผา่น Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทวัรผ์า่น FB inbox กไ็ดเ้ชน่กนั -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรอืโทร 02-234-5936 
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