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อัตรานี้รวม 

1. รถนำเที่ยวปรับอากาศ  
2. ที่พีก 1 คืน (ที่บึงโขงหลง หรือที่เซกา) 
3. ค่าธรรมเนียมอุทยานภูลังกา 
4. ประกันอุบัติเหตุ  

 

อัตรานี้ไม่รวม 

1.ค่าตั๋วเครื่องบิน กทม.-อุดรฯ-กทม. 
2.ค่าอาหาร   
3.ค่าทิปเจ้าหน้าที่ / ไกด์ท้องถิ่น วันขึ้น
ถ้ำนาคา 
4.คนขบั และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืน 
5.ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 %  
 

ช่วงเวลาการเดินทาง 

มิถุนายน - ธันวาคม 2565 

2,990.- /ท่าน 

เร่ิมต้น 

แพ็คเกจ บงึกาฬ  

ถ า้นาคา ภลูงักา
เจา้ปู่ ออืลอื เกาะดอนโพธิ ์ 
บงึโขงหลง 2วนั 1คนื 
 
   
 

จุดรับสนามบิน (อุดรธานี/สกลนคร/นครพนม)ล่องเรือบึง
โขงหลง ณ เกาะดอนโพธิ์-ตำหนักปู่อือลือ-หินสามวาฬ 

ถ้ำนาคา-สนามบิน(อุดรธานี/สกลนคร/นครพนม) 

D1 

D2 

(ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) 

1 คืน รถน าเทีย่ว  

ไฮไลท์ 
ไหว้ขอพรปู่อือลือ ณ ตำหนักปู่อือลือ ถ้ำนาคา  
ล่องเรือบึงโขงหลง ณ เกาะดอนโพธิ์  หินสามวาฬ 
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เส้นทางการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น 

วันแรก จุดรับสนามบิน (อุดรธานี/สกลนคร/นครพนม)-ล่องเรือบึงโขงหลง ณ เกาะดอนโพธิ์-
ตำหนักปู่อือลือ-หินสามวาฬ 

X X X 

วันทีส่อง ถ้ำนาคา - สนามบิน (อุดรธานี/สกลนคร/นครพนม)  X X 

 
วันแรก จดุรบัสนามบิน (อดุรธาน/ีสกลนคร/นครพนม)-ลอ่งเรอืบงึโขงหลง ณ เกาะดอนโพธิ์-ตำหนกัปูอ่อืลอื-หินสามวาฬ 
เช้า รับที่ สนามบิน (อุดรธานี/สกลนคร/นครพนม) เดินทางรถตู้ปรับอากาศ VIP 

 เดินทางสู่ บึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ (ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง) 

กลางวนั อิสระอาหารกลางวัน   

 นำท่านขอพร ศาลเจ้าปูอ่อืลอืนาคราช  ไหว้ขอพรปู่อือลือ ณ ตำหนักปู่อือลือ วัดสว่างวารี อ.บึงโขงหลงล่องเรือ สู่ 
เกาะดอนโพธิ์ (ใช้เวลาล่องเรือ ประมาณ 5-40นาที // รวมเวลาไป-กลับ ประมาณ 1-2 ชั่วโมง) 

 ชมพระอาทิตย์ตกที่ จุดชมวิว หินสามวาฬ หนึ่งในจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจในพื้นที่ป่าภูสิงห์ ตั้งอยู่ในอำเภอศรีวิไล 
จังหวัดบึงกาฬ ในเขตพื้นที่อนุรักษ์เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์ และป่าดงสีชมพู ซึ่งเต็มไปด้วยกลุ่ม
ของก้อนหินรูปทรงต่างๆ ที่สวยงามแปลกตาและถ้ำกระจายอยู่ทั่วทั้งพื้นที่ สามารถแวะชมได้หลายจุด รวมถึงหินสาม
วาฬ ที่มีลักษณะเป็นหินขนาดใหญ่ติดหน้าผาสูง เหตุผลที่เรียกว่า หินสามวาฬ เพราะลักษณะของจุดชมวิวนี้เป็นก้อน
หินขนาดใหญ่ 3 ก้อน รูปร่างคล้ายปลาวาฬเรียงกันยื่นออกไปสู่หน้าผา หากมองในมุมสูงจะเหมือนกลุ่มวาฬที่มีพ่อ  
แม่ ลูก จึงเรียกกันว่า หินสามวาฬ ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยงามโดดเด่นของภูสิงห์ สามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้า 
เบื้องหน้าคือ วิวของผืนป่าเขียวขจีและสายหมอกบาง หินสามวาฬสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี และตลอดทั้งวัน 

เย็น อิสระอาหารเย็น  

ที่พัก เข้าสู่ที่พัก THE ONE HOTEL(ตัวเมอืง บงึกาฬ)  หรอิ JB PLACE (บ้านแพง นครพนม) หรอื ที่พกับงึโขลหลง    

วันทีส่อง ถำ้นาคา-สนามบิน(อดุรธานี/สกลนคร/นครพนม) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 1) 

 ท่านเดินทางสู่ ถ้ำนาคา ถ้ำสวย Unseen สุดลึกลับ ใน อุทยานแห่งชาติภูลังกา สถานท่ีท่องเที่ยวที่มีตำนานความเชื่อ
ท้องถิ่นเรื่องของพญานาค ด้วยลักษณะทางกายภาพของกลุ่มหินที่พบภายในถ้ำ ว่ามีรูปร่างคล้ายกับงูขดเลื้อยไปมา 
และมีบริเวณด้านนอกเหมือนเกล็ดงู ทำให้เกิดจินตนาการว่าเหมือนกับงูยักษ์กลายเป็น (ใช้เวลาเดินขึ้น-ลง ประมาณ 
3-4 ชัว่โมง) (ลูกค้าต้องแจ้งชื่อ-นามสกุลผู้เดินทางจริงและเช็ควันเดินทางอีกครั้ง เนื่องจากอุทยานจำกัดจำนวน
นักท่องเที่ยวต่อวัน ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทางกรณีที่จำนวนนักท่องเที่ยวได้มีการจองเข้าอุทยานเต็มจำนวน
แล้ว) 
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สำคญั เอกสารทีต่อ้งใชส้ำหรบัขึน้ถำ้นาคา  
หลักฐานการรับวัคซีนตามเกณฑ์ที่ ศบค. กำหนด  ( 2-3 เข็ม ) 
หรือ หลักฐานผลการตรวจเชื้อ "ด้วยวิธีการ RT-PCR " หรือ "ATK ภายใน 48 ชั่วโมง จากสถานพยาบาลของรัฐ
หรือเอกชน" ที่รับรองโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ว่าไม่พบเชื้อ (ผลเป็นลบ) 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวัน   

 นำท่านส่งกลับสู่สนามบิน (อุดรธาน/ีสกลนคร/นครพนม) (ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง) 

หมายเหตุ: โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพอากาศ / การจราจร / เท่ียวบินเปลี่ยนแปลง โดยมิได้แจ้งให้
ทราบล่วงหน้าเพื่อให้ท่านได้เที่ยวครบตามโปรแกรม และคำนึงถึงผลประโยนช์ของท่านเป็นหลัก 

***สำคัญมาก*** 

มาตรการสำหรับบุคคลเที่ยวชมถ้ำนาคา   

หลักฐานที่ต้องใช้แสดงขึ้นถ้ำนาคา  

1.ใบรับรองการฉีดวัคซีน (Sinovac/Sinopharm/Astrazeneca/Pfizer) ครบ 2 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือ Johnson&Johnson 1 
เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน 

2.รายชื่อที่จองผ่านแอพQueQ 

**หากหลักฐานไม่ครบทั้งครบไม่สามารถขึ้นถ้ำนาคาได้** 

 

 

เดนิทางจำนวน เดนิทาง ราคา/ทา่น 

2-3 ทา่น 5,990 บาท 

4-5 ทา่น 3,990 บาท  

6-7 ทา่น 3,690 บาท  

8-9  ทา่น 2,990 บาท 

พกัเดีย่ว 600 บาท 

อตัราคา่บรกิาร  (ไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ) 
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หมายเหต ุ(กรณุาอา่นรายละเอยีดทุกขอ้หมายเหต)ุ 

1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน 
2. การจองคิวถ้ำนาคา  ( คิว 60 วัน ก่อนการเดินทาง)  

2.1 กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล  
2.2 เลขบัตรประชาชน  
2.3 หมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อ  
2.4 ประวัติการฉีดวัคซีน  

3. กรุณาชำระค่าทัวร์เพื่อเป็นการยืนยันการจองคิวขึ้นถ้ำนาคา และไม่สามารถเปลี่ยนผู้เดินทางได้ในทุกกรณี  
เมื่อท่านตกลงชำระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในทุกกรณี 

ในกรณทีีถ่ำ้นาคาประกาศปดิใหเ้ขา้ชมอนัเนือ่งมาจากนโยบายหรอืเงือ่นไขของทางอทุยานแหง่ชาตภิลูงักา ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์นำทา่นเดนิทางไปยงั ถ้ำนาค ีอยู่ในความดแูลของ อุทยานแหง่ชาติภูลังกา โดย

ตั้งอยู่ที่ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ห่างจากที่ทำการอุทยานประมาณ 2 กิโลเมตร 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. ค่าโรงแรม พร้อมอาหารเช้า ที่ อ.เซกา จ.บึงกาฬ หรือ อ.บึงโขงหลง หรือ อ.เมืองบึงกาฬ  จำนวน 1คืน (พัก 2ท่าน)   
2. ค่ารถตู้ปรับอากาศ แบบ วีไอพี   
3. ค่าล่องเรือบึงโขงหลง  
4. ค่าประกันอุบัติเหตุ 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน (ไป-กลับ.) 
2. ค่าอ่าหารนอกเหนือจากรายการ 
3. ค่าบายศรี และบริวารของถวายอื่นๆ สำหรับถวายเจ้าปู่อือลือ  
4. ค่าทปิไกด์(ถ้ำนาคา) ตามความพึงพอใจ  
5. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (ในกรณีออกใบกำกับภาษี) และ หัก ณ ที่จ่าย 3%  
6. ไมร่วมมกัคเุทศกน์ำเทีย่ว 
7. คา่ทิปพนกังานขบัรถตามความพงึพอใจ 
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หากสนจองกรุณาติดต่อ 

➢ 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

