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อดุรธานี – บึงกาฬ – ถ า้นาคา – นครพนม 
 3 วนั 2 คืน 

 

3 วนั 2 คืน 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

วนัที ่1 กรุงเทพฯ – สนามบินอุดรธานี – วดัสระมณ ี– เกาะดอนโพธ์ิ –  
ต าหนักเจ้าปู่ฮือลือนาคราชราชา 

- เทีย่ง เยน็ 

05.30 น. พร้อมกนัสนามบินสุวรรณภูมิ ประตูทางเข้าที ่3 เคาน์เตอร์เช็คอนิสายการบินไทยเวยีดเจ็ท 
เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก   

07.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองอุดรธานี โดยสายการบินไทย เวยีดเจ็ท  
08.40 น. เดินทางถึงสนามบินอุดรธานี  รับสัมภาระ 

น าท่านเข้าสู่ วดัสระมณี 
เทีย่ง รับประทานอาหาร  ณ ร้านอาหาร 

น าท่านเขา้สู่ วดัสระมณ ีเป็นวดัท่ีมีสระน ้าศกัด์ิสิทธ์ิ ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่เล่าวา่ ในอดีตวนัดีคืนดีจะมี
ลูกแกว้มณีโชติลอยข้ึนมาจากริมขอบหนองน ้า มีสีสันสดใสสวยงามมาก ภายในวดัจะมีรูป
ป้ันพญานาคราช 4 ตระกูลใหญ่ ใหท้่านไดก้ราบขอพร 

 

น าท่านน่ังเรือหางยาวเข้าสู่ เกาะดอนโพธ์ิ เกาะศกัด์ิสิทธ์ิท่ีปู่
อือลือนาคราชสถิตอาศยัอยู ่อดีตเคยเป็นเมืองท่ีเจริญรุ่งเรือง
นามวา่ "รัตพานคร" ความรู้สึกท่ีท่านจะสัมผสัได ้คือ ความ
ศกัด์ิสิทธ์ิ ความชุ่มช่ืน อากาศเยน็ และเงียบสงบ  จากนั้นน า
ท่านเขา้กราบขอพร ต าหนกัเจา้ปู่ฮือลือนาคราชราชา 

เยน็ รับประทานอาหาร  ณ ร้านอาหาร 
น าท่านเดินทางสู่ทีพ่กั โรงแรม เสาวลกัษณ์ วลิล่า , ชานเมืองรีสอร์ท , ธารา แกรนด์ อ าเภอบึง
โขงหลง หรืออ าเภอเซกา หรือระดับเทยีบเท่า พกัห้องละ 2-3 ท่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ทมีงานมคัคเุทศก ์และพนกังานขบัรถ 

ไดร้บัการฉีดวคัซีน เรียบรอ้ยแลว้ 



วนัที ่2 ถ า้นาคา – วดัป่ากนิรี – พระธาตุท่าอุเทน – ลานพญาศรีสัตตนาคราช –  
ถนนคนเดินนครพนม 

เช้า เทีย่ง ค ่า 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  (อาหารกล่อง) 
จากนั้นน าท่านสู่ ถ า้นาคา เป็นถ ้าท่ีตั้งอยูใ่นเขตพื้นท่ี อุทยานแห่งชาติภูลงักา อ าเภอบึงโขง
หลง จงัหวดับึงกาฬ  และตั้งอยูใ่กลก้บั วดัถ ้าชยัมงคล ความสวมงามแปลกตาของท่ีน่ีกก็คือ 
รูปทรงของหินขนาดใหญ่ ท่ีมีรูปร่างเหมือน งูยกัษ ์หรือ พญานาค นัน่เอง ท าใหถ้ ้าแห่งน้ี เป็น
แหล่งท่องเท่ียวอีกแห่งส าหรับคนท่ีชอบธรรมชาติ และเร่ืองลึกลบั ภายในถ ้า จะพบกบัหินท่ี
มีรูปร่างคลา้ยกบัล าตวัของพญานาค ซ่ึงถา้มองไปจะคลา้ยๆ กบัเกล็ดของงูขนาดใหญ่ และปก
คลุมไปดว้ยมอสสีเขียว ดูสวยงาม แต่ก็น่าพิศวงดว้ยเช่นกนั (ใชเ้วลาเดินทางภายในถ ้า
ประมาณ 5 ชัว่โมง ไปกลบั)  
กรณฝีนตก ทางอุทยานฯ จะปิดการขึน้เขาทุกกรณ ี
หากจองคิวขึน้ถ า้นาคาไม่ได้ ขออนุญาตสงวนสิทธ์ิ เปลีย่นขึน้ถ า้นาคีแทนถ า้นาคา 

 

ค าแนะน าเพิม่เติมส าหรับ เดินทางไป ถ า้นาคาและ ถ า้นาคี  
- ควรแต่งการให้พร้อมส าหรับเดินป่า  
- ควรเตรียมน า้ด่ืมอย่างน้อย 2 ขวด /เกลือแร่ /กระเป๋าสะพายหลงั หรือกระเป๋าทีไ่ม่ต้องใช้มือ
หิว้ / ยาดม /ยาหม่อง และผลิตภัณฑ์ป้องกนัยุง /ถุงมือ /เส้ือกนัฝนขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ  
- ในกรณสี าหรับเด็ก ทีต้่องการเดินทาง แนะน าเด็กควรมีอายุ  7 ขวบขึน้ไป  
- ในกรณสี าหรับผู้สูงอายุ หากร่างกายไม่แข็งแรง มีโรคประจ าตัว โดยเฉพาะความดันโลหิต
สูง เบาหวาน โรคหัวใจ หรือโรคไขข้อ ไม่แนะน า  
** ห้ามน ากระดาษทชิชู่ หลอดดูดน า้ ถุงพลาสติก กล่องโฟม ดอกไม้ธูปเทยีนเคร่ืองเซ่นไหว้ 
ขึน้เขา โดยเด็ดขาด  
** เตรียมเงิน 100 บาทเพ่ือลงทะเบียนมัดจ าขยะทีด่่านทางขึน้ค่ะ * 

 
 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั   
จากนั้นน าท่านสู่ วดัป่ากนิรี เป็นอีกหน่ึงสถานท่ีมีความสวยงาม แลพเก่ียวขอ้งกบัสายบูชา
พญานาค โดยท่ีน้ีมีความเช่ือถึง เจา้ปู่องคด์ าแสนสิริจนัทรานาคราช วา่เป็นวงันาคินทร์ของ
ท่านปู่ โดยทางทีมงานคุณมดด าไดจ้ดังานบวงสรวงเจา้ปู่องคด์ าแสนสิริจนัทรานาคราช ใน
วนัเสาร์ ท่ี 13 พฤศจิกายน 2564 
จากนั้นน าท่านเขา้นมัสการ พระธาตุท่าอุเทน พระธาตุประจ าวนัเกิดวนัศุกร์ ภายในบรรจุพระ
ธาตุของพระอรหนัต ์เช่ือกนัวา่ผูท่ี้เกิดวนัศุกร์เป็นผูท่ี้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรครั์กอิสระรัก
สวยรักงาม พระธาตุองคน้ี์มีส่ิงท่ีตรงกบัเทพประจ าวนัศุกร์ คือพระธาตุหนัไปทางทิศเหนือ
ของพระธาตุพนม ตรงกบัทิศประจ าของพระศุกร์ เช่ือกนัวา่ผูท่ี้ไปนมสัการพระธาตุ จะไดรั้บ
อานิสงส์ส่งผลใหชี้วติมีแต่ความรุ่งโรจน์ เปรียบเหมือนพระอาทิตยข้ึ์นยามอรุณรุ่ง 
จากนั้นน าท่านสักการะ พญาศรีสัตตนาคราช  แลนดม์าร์คแห่งใหม่ของนครพนม เป็นองค์
พญานาคทองเหลืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของภาคอีสาน  มีความสวยงาม โดดเด่น อิสระใหท้่าน



ถ่ายรูปเก็บความประทบัใจยามเยน็บริเวณริมแม่น ้าโขง อสิระช้อปป้ิงบริเวณ ถนนคนเดินทาง
นครพนม (มีเฉพาะวนัศุกร์,เสาร์,อาทติย์) 

เยน็ รับประทานอาหาร  ณ ร้านอาหาร 
น าท่านเดินทางสู่ทีพ่กั โรงแรม ฟอร์จูน ววิโขง , โรงแรมธาตุพนม นครพนม  
หรือระดับเทยีบเท่า พกัห้องละ 2-3 ท่าน 

วนัที ่3 วดัพระธาตุพนมวรมหาวหิาร – สนามบินนครพนม – กรุงเทพ เช้า เทีย่ง - 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ โรงแรม 
จากนั้นน าท่านสู่ วดัพระธาตุพนมวรมหาวิหาร พระธาตุประจ าวนัเกิดของชาวปีวอกและเป็น  
พระธาตุประจ าวนัเกิดของชาววนัอาทิตยด์ว้ย ศาสนสถานอนัศกัด์ิสิทธ์ิแห่งอีสาน พระบรม
ธาตุท่ีแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองทางพุทธศาสนาของนครพนมมาแต่ โบราณกาล สร้างข้ึน
เม่ือตน้พุทธกาลประมาณ พ.ศ.๘ ในสมยัอาณาจกัรศรีโคตรบูรเจริญรุ่งเรือง ประดิษฐานอยู่
บนภูก าพร้าตั้งตระหง่าน อยูริ่มฝ่ังโขง เป็นสถานท่ีคร้ังหน่ึงพุทธองคเ์คยเสด็จมาโปรดสัตว์
นอ้ยโหญ่ ตามต านานอุรังคธาตุกล่าวถึง พระมหากสัสปะและพระอรหนัต ์๕๐๐ องค ์ไดน้ า
พระอุรังคธาตุ (กระดูกส่วนหนา้อก) ของพระสัมมาสัมพุทธเจา้มาจากชมพูทวปีและทา้วพญา
ผูค้รองนครทั้ง ๕ เป็นประธาน ในการสร้างท่ีประดิษฐานพระอุรังคธาตุ อนัเป็นท่ีตั้งของพระ
ธาตุพนมในปัจจุบนั 

เทีย่ง รับประทานอาหาร  ณ ร้านอาหาร  
 ได้เวลาออกเดินทางสู่สนามบินนครพนม 
16.55 น. ได้เวลาออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพ  โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย 

18.15 น.  เดินทางถึงท่ีหมายโดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



อตัราค่าบริการ    ราคาผู้ใหญ่ และ ราคาเดก็มเีตียง  

วนัเดินทาง 4-5 ท่าน 6-7 ท่าน 8-10 ท่าน พกัเดี่ยว เพิม่ 
ไม่เอาตั๋ว 
ลดท่านละ 

1-3 เมษายน 65 15,999 13,999 11,999 1,500 3,000 

6-8 เมษายน 65 15,999 13,999 11,999 1,500 3,000 

8-10 เมษายน 65 15,999 13,999 11,999 1,500 3,000 

22-24 เมษายน 65 14,999 12,999 10,999 1,500 2,500 

28-30 เมษายน 65 14,999 12,999 10,999 1,500 2,500 

3-5 มิถุนายน 65 17,999 15,999 13,999 1,500 4,000 

10-12 มิถุนายน 65 15,999 13,999 11,999 1,500 3,000 

17-19 มิถุนายน 65 14,999 12,999 10,999 1,500 2,500 

24-26 มิถุนายน 65 14,999 12,999 10,999 1,500 2,500 

1-3 กรกฎาคม 65 14,999 12,999 10,999 1,500 2,500 

8-10 กรกฎาคม 65 14,999 12,999 10,999 1,500 2,500 

13-15 กรกฎาคม 65 17,999 15,999 13,999 1,500 4,000 

15-17 กรกฎาคม 65 15,999 13,999 11,999 1,500 3,000 

28-30 กรกฎาคม 65 17,999 15,999 13,999 1,500 4,000 

29-31 กรกฎาคม 65 15,999 13,999 11,999 1,500 3,000 

5-7 สิงหาคม 65 14,999 12,999 10,999 1,500 2,500 

12-14 สิงหาคม 65 17,999 15,999 13,999 1,500 4,000 

19-21 สิงหาคม 65 14,999 12,999 10,999 1,500 2,500 

26-28 สิงหาคม 65 13,999 11,999 9,999 1,500 2,500 

2-4 กนัยายน 65 14,999 12,999 10,999 1,500 2,500 



อตัรานีไ้ม่รวม 

 

9-11 กนัยายน 65 15,999 13,999 11,999 1,500 3,000 

16-18 กนัยายน 65 14,999 12,999 10,999 1,500 2,500 

23-25 กนัยายน 65 15,999 13,999 11,999 1,500 3,000 
 
 
  

ราคาทีน่ าเสนอเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบิน ณ. ปัจจุบัน ราคาตั๋วเคร่ืองบินอาจมกีารปรับเพิม่ขึน้ เน่ืองจากโหลดที่
น่ังมกีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา ในวนัทีท่ าจองจริง หากราคาตั๋วปรับขึน้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ

เกบ็ค่าส่วนต่างทีเ่พิม่ตามจริง 
**กรณสีายการบินยกเลกิ หรือ เทีย่วบินเต็ม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงเทีย่วบิน** 

 

 

อตัรานีร้วม 
 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามเส้นทางท่ีระบุ  สัมภาระถือขึน้เคร่ืองไม่เกิน 7 กก. 
 ค่าพาหนะรับส่งตามรายการน าเท่ียวท่ีระบุเท่านั้น   
 ค่าโรงแรมห้องพกั 2 ท่านต่อหอ้งตามรายการท่ีระบุเท่านั้น     
 ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุเท่านั้น       
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุเท่านั้น 
 ค่ามคัคุเทศกท่ี์คอยดูแล อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

(หมายเหตุ...อาย ุ6 เดือน – ไม่ถึง 1 ปี และ อาย ุ76-85 ปี ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงิน 
ท่านละ  500,000 บาท ...)  

 

 
 
 
 

  ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีสั่งเพิ่มเติม 
  จากรายการท่ีทางบริษทัฯ จดัให ้เป็นตน้  

   ค่าน ้าหนกักระเป๋าส าหรับโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน 
    ค่าภาษีน ้ามนั และภาษีสนามบินทุกแห่ง หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม 

   ค่าประกนัภยัธรรมชาติ และประกนัชีวติส่วนตวั และประกนัสุขภาพ หากท่านตอ้งการเพิ่ม 
   ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% (เฉพาะในกรณีทีต้่องการใบกากบัภาษีเท่าน้ัน) 
   ค่าทปิไกด์และทมีงานคนขับรถ ท่านละ 300.- บาท ช าระพร้อมค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 



 

 

 

เง่ือนไขการจอง 
 

กรุณา ช าระค่าทวัร์เต็มจ านวน  พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน หลงัจากท าการจองทวัร์ภายใน24ชัว่โมง หากไม่ช าระ
ตามท่ีบริษทัก าหนด ขออนุญาตตดัท่ีนัง่เพื่อใหลู้กคา้ท่านอ่ืนท่ีรอท่ีนัง่อยูโ่ดยอตัโนมติั  เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัร์เรียบร้อย
แลว้ ทางบริษทัฯถือวา่ท่านยอมรับเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 

 

เง่ือนไขการยกเลกิ 
**กรุณาพจิารณาเง่ือนไขต่างๆ และเง่ือนไขการยกเลิกทวัร์ของบริษัท ก่อนท่านท าการจองทวัร์*** 

หากท่านได้ท าการจองทวัร์  ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเง่ือนไขทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั    หกัเงินค่าบริการท่านละ 2,000  บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง    1-29  วนั  หกัค่าใชจ่้าย  100% ของราคาทวัร์ (ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด) 
 

 
ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน  

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่าน
จะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และการจัดที่น่ังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบิน
เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดด้ าเนินการออกตัว๋
เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUND ได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  
 
 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองสัมภาระ  
ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าข้ึนเคร่ืองได ้ ตอ้งมีน ้ าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมี
ความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 
เซนติเมตร (18 น้ิว) 
ทางบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบ กรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร  ในทุกกรณี 
สัมภาระ ถือข้ึนเคร่ืองน ้าหนกัตอ้งไม่เกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด  

 หา้มน าของมีคมทุกชนิด วตัถุไวไฟ ส ารองไฟ ถือข้ึนเคร่ืองบิน 

 ของเหลว สามารถโหลดไดข้นาดบรรจุไม่เกิน 100 มล. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมายเหตุ.. (ส าคัญมาก ผู้โดยสารทีเ่ดินทางต้องรับทราบ และยนิยอม ก่อนการเดินทาง 
1. รายการ ตารางบิน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ท่ี

พกั การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนดัหยุดงาน การก่อจลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาต
ภยั อคัคีภยั หรือไม่วา่จะดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีเหนือการควบคุมจากทางบริษทัทวัร์ฯ) โดย
ทางบริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญั 

2. หากท่านยกเลิกทวัร์ เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาต
ภยั อคัคีภยั  ทั้งๆ ท่ีสายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศท่ีท่านเดินทางท่องเท่ียว ยงัคงให้บริการ
อยูเ่ป็นปกติ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน 

3. หากสถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมไดไ้ม่วา่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืน
ค่าใช้จ่าย เน่ืองจากทางบริษทัไดท้  าการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายไปแลว้ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน ในกรณีดงัน้ี 
** กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของห้ามน าเข้า
ประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีทางกอง
ตรวจคนเขา้เมืองหา้มเดินทาง  

              (ซ่ึงทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน หากเกดิเหตุการณ์ดังกล่าว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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