
 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 22611 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

05.00 น. พรอ้มกันทีจุ่ดนัดหมายป๊ัมน้ํามัน Shell แม็คโครแจง้วัฒนะ เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับ นําท่านออก

เดนิทางสูจั่งหวัดนครพนม ระหวา่งทางผา่น นําท่านแวะ วหิารหลวงปู่ โต มูลนธิหิลวงพ่อโตสรพงษ์ หรอืเรยีกว่า

วัดสรพงษ์เป็นทีป่ระดษิฐานรูปหล่  อทองเหลอืง หลวงพ่อโต (สมเด็จพระพุฒาจารยโ์ต พรหมรังส)ี ขนาดใหญ่

ทีส่ดุในโลก 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่1) ออกเดนิทางสู ่อําเภอบา้นแพง จังหวัดนครพนม 

เย็น       บรกิารอาหารเย็น (มือ้ที ่2)  ทีพั่ก: JB Place Hotel, Doo Dee Resortระดบัเทยีบเทา่/อําเภอใกลเ้คยีง 

 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่3) ชม ถ้ํานาค ี

อุทยานแห่ งชาติภูลั งกา  ( ฝ่ั งนครพนม) 
ลักษณะของถ้ํานาคจีะคลา้ยกับถ้ํานาคา มเีพงิ

หนิใหญม่ลีวดลายของเกล็ดพญานาคบนพืน้ผวิ
ของหนิ ลักษณะเหมือนหนิหัวงูอยู่ไม่ไกลกัน 

ชาวบา้นและผูส้ํารวจมองเห็นเป็นรูปร่างคลา้ย

กับพญานาคขดตัวกกไข่ มีทัง้ส่วนเศียรและ
ลําตัว ภายในถ้ํานาคมีหีนิรูปร่างคลา้ยกับนกยูง

หันหลังอยู่ดว้ย แต่บางคนก็บอกว่าคลา้ยกับ
สว่นหัวงมูากกวา่ ขึน้อยู่กับวจิารณญาณของแต่
ละบุคคล ดา้นในสดุของถ้ําจะมพีระพุทธรูปให ้

กราบไหวข้อพร หากเดนิทางต่อไปอกีราวครึง่

กโิลเมตรก็จะมจีุดชมววิ ผานาค ีเป็นจุดชมววิแม่น้ําโขงทีง่ดงาม สําหรับเสน้ทางเดนิเป็นทางเดนิ

ศกึษาธรรมชาต ิ(เสน้ทางปนูเลยีบลําธาร) ระยะทาง 1.5 กม. และเป็นเสน้ทางเดนิป่า 300 เมตรก็

จะถงึถ้ํานาค ีโดยอยู่ห่างจากน้ําตกตาดโพธิช์ัน้ที ่4 ประมาณ 300 เมตร ใชร้ะยะเวลาเดนิไป-กลับ
ประมาณ 1-2 ชม. มจีุดน่ังพักเป็นระยะ บางชว่งมปีีนบันไดสงูชัน จะมป้ีายท่องเทีย่วบอกเป็นจุดๆ 

ยังคงความเป็นธรรมชาตริายลอ้มไปดว้ยป่าไมส้เีขยีวกรณีฝนตกทางอุทยานฯจะปิดการขึน้เขาทุก
กรณี 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่4) เดนิทางสู ่ศาลเจา้ปู่ ออืลอืนาคราช ตํานานปู่ ออื พญานาคราชใน

พืน้ทีชุ่ม่น้ําโลกใหท้า่นกราบไหวข้อพรนําทา่นลอ่งเรอืบงึโขงหลง ไหวข้อพรปู่ ออืลอื วังปู่ เจา้ออื

ลอืนาคราช ณ เกาะดอนโพธิ ์(เกาะกลางบงึโขงหลง) 

เย็น บรกิารอาหารเย็น (มือ้ที ่5)  ทีพั่ก: The One Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่ หรอือําเภอใกลเ้คยีง 

 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้(มือ้ที ่6) เดนิทางสู ่ภูสงิห ์อยูเ่ขตพืน้ที่

อนุรักษ์ในเขตป่าสงวนแหง่ชาตโิดดเดน่ดว้ยภเูขาหนิทราย หนา้ผา 

ถ้ํา กลุม่หนิรูปทรงตา่งๆ และผนืป่าทีอ่ดุมสมบรูณ์ ชม หนิสาม

วาฬ หนิยักษ์ทรงเหมอืนปลาวาฬ เป็นหนิขนาดใหญต่ดิหนา้ผาสงู 

แยกตัวเป็น 3 กอ้นใหญ่ๆ  เรยีงตอ่กนั มอีายปุระมาณ 75 ลา้นปี จดุ

เชค็อนิUnseenหา้มพลาด 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่7)  วัดภูทอก หรอืวัดเจตยิาครีวีหิาร 

สถานทีป่ฏบิัตธิรรมสวยงามดว้ยธรรมชาตแิวดลอ้ม แฝงไวซ้ึง่เสน่หท์างธรรม การชมสามารถเดนิเทา้ขึน้สูย่อดภูทอก จุดเด่นคอื 

สะพานไมแ้ละบันไดขึน้ชมทัศนียภาพรอบ ๆ แบบ 360 ซึง่มทีัง้หมด 7 ชัน้ ตัง้แต่ชัน้ที ่3 เป็นตน้ไปสามารถเดนิชม แบบสะพาน

เวยีนรอบเขาซึง่จะ ไดเ้ห็น มุมมองทีแ่ตกต่างไปเรื่อย ๆ (ระยะเวลาเดนิทางขึน้ลงและชมประมาณ2ชั่วโมงหากมคีวามล่าชา้การ

เดนิทางบรษัิทขอนําชมบรเิวณด่านล่างเท่านัน้) สมควรแกเ่วลาออกเดนิทางกลับโดยสวัสดภิาพ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 11 

ชัว่โมง) 

วนัที ่1   ปั๊มน า้มนัShell แม็คโครแจง้วฒันะ-วหิารหลวงปู่ โต มลูนธิหิลวงพอ่โตสรพงษ ์– อ าเภอบา้นแพง จงัหวดันครพนม 

วนัที ่2 ถ า้นาค ีอทุยานแหง่ชาตภิลูงักา-ศาลเจา้ปู่ ออืลอื-บงึโขงหลง เกาะดอนโพธิ ์วงัปู่ เจา้ออืลอืนาคราช-บงึกาฬ   

วนัที ่3  ภสูงิห-์หนิสามวาฬ-วดัภทูอก-เดนิทางกลบั 



 

 

รายการทัวร์สามารถสลับเปลีย่นแปลงไดใ้นวันนัน้ๆตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , สายการบนิการจราจร, การ

เดนิทางชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุตา่งๆหรอืการเกดิโรคระบาด เป็นตน้ 

ทีน่ั่งบนรถตูบ้รษัิทขอสงวนสทิธิจั์ดสรรเองตามการจองและชําระเงนิเทา่นัน้ 

 

หมายเหตสุ าคญั: นกัทอ่งเทีย่วตอ้งแสดงเอกสาร (อยา่งใดอยา่งหนึง่) 

- ฉดีวคัซนีโควดิ-19 ดงัตอ่ไปนี ้ซโินแวค,ซโินฟารม์,โมเดอรน์า,ไฟเซอร,์สปตุนกิ ว,ีแอสตราเซเนกา ครบ2เข็มหรอืจอหน์สนั แอนด์

จอหน์สนั1เข็ม (ไมน่อ้ยกวา่14วนั) หรอืวคัซนีไขวอ้ืน่ๆครบ2เข็ม  

- หรอื แสดงผลตรวจโควดิ-19ดว้ยวธิกีาร ATK หรอืแล็บทีรั่บรอง (ไมเ่กนิ72ชม.กอ่นเดนิทาง) 

*เด็กและผูท้ีอ่ยูน่อกเหนือเงือ่นไขการไดรั้บวคัซนี ตอ้งแสดงผลตรวจโควดิ  

มาตรการเขา้จังหวดัอาจมเีปลีย่นแปลงตามประกาศของรัฐบาลหรอืจังหวดันัน้ๆ 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

 • บตัรประจําตวัประชาชน  **กรุณาสง่ สาํเนาบตัรประชาชนพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจํา **  

 • เอกสารรับรองการไดรั้บวคัซนีป้องกนัโรคโควดิ-19 หรอื ใบรับรองผลการตรวจโควดิ-19  

อตัราบรกิารนีร้วม 

 •คา่รถ คา่น้ํามัน และคา่บรกิารคนขบัรถ  

 •คา่ทีพั่ก 2คนื หอ้งละ 2-3 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 

 - กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไม่ม ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่วDBLแทน กรณีระบพัุกหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเต็ม

หรอืไม่มขีอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ กรณีหอ้งพัก 3 ทา่น TRP อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อน

เสรมิขึน้อยูก่บัแบบทีพั่กของโรงแรมนัน้ๆ ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิททําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 

 •คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

 •คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุาํหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 

 •เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 •คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยทีบ่รษัิททําไว ้ทัง้นี้

ย่อมอยู่ในขอ้จํากัดทีม่กีารตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถสัง่ซือ้ประกนัสขุภาพเพิม่ไดจ้ากบรษัิทประกนัทัว่ไป 

อตัรานีไ้มร่วม 

 •คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

 •คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารทีน่อกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุ

 •คา่ประกนัภัยธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตัว และประกนัสขุภาพ 

•ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 •คา่อาหารสาํหรับทา่นทีท่านเจ มังสวรัิต ิและหรอือาหารสําหรับมุสลมิ โปรดแจง้บรษัิททัวร ์ณ ตอนจองทัวร ์กรณีตอ้งการทานแยก

จากเซตโตะ๊ทวัรจ์ะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

 •คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท 

 •ชาวตา่งชาตชิาํระเพิม่ 800 บาท 

 เง ือ่นไขการจอง 

มัดจําท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และชําระเงนิค่าทัวร์สว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 20 วัน(การไม่ชําระเงนิค่ามัดจํา หรือ

ชําระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใด ผูจั้ดมีส ิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)   

 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทาง

ทา่นเดยีว ช าระเพิม่ 

ทีน่ ัง่/กรุป๊ 

(2ตู)้ 

11-13 กมุภาพนัธ ์65 4,555  
 
 
 
 

ไมม่รีาคาเด็ก 

1,500 16 

18-20 กมุภาพนัธ ์65 4,555 1,500 16 

25-27 กมุภาพนัธ ์65 4,555 1,500 16 

4-6 มนีาคม 65 4,555 1,500 16 

11-13 มนีาคม 65 4,555 1,500 16 

25-27 มนีาคม 65 4,555 1,500 16 

1-3 เมษายน 65 4,555 1,500 16 

8-10 เมษายน 65 4,555 1,500 16 

13-15 เมษายน 65 4,955 1,500 16 

15-17 เมษายน 65 4,555 1,500 16 

เง ือ่นไขการจอง 



 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

 •ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วนัขึน้ไป คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 •ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ชาํระมา และเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

 •ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจํานวน 

 *กรณีมเีหตยุกเลกิทวัร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

 *คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจําตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจําเป็นอืน่ๆ 

 หมายเหต ุ

•กรุ๊ปคอนเฟิรม์เดนิทางจะตอ้งมผีูเ้ดนิทางขัน้ตํา่ 8 ทา่น/ตู ้

 •บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้

 •บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิ

การเมอืง จลาจล ประทว้ง คําสัง่ของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อเหนอื 

 •การควบคุมของทางบรษัิท หรือค่าใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกทํารา้ย การสญูหาย 

ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

 •มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหคํ้าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อํานาจของบรษัิทฯกํากับเทา่นัน้ 

 •ราคาดงักลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่ตามสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น้ํามันทีไ่ม่คงที ่การปรับ

ราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีกํ่าหนดไว ้

 •เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่สามารถ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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