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บึงกาฬ ถ ้านาคา 

3 วนั 2 คนื  เดินทางโดยรถตูป้รบัอากาศ 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

วนัแรกของการเดินทาง ปัม๊น ้ ามนั ปตท. วิภาวดีรงัสติ – วดัถ ้าชยัมงคล – เกาะดอนโพธ์ิ – ต าหนักเจา้ปู่ ฮอืลือนาคราช

ราชา – โรงแรมที่พกั      อาหาร -/กลางวนั/เย็น 

02.30 น.  พรอ้มกนั ณ ปัม๊น ้ามนั ปตท. วิภาวดีรงัสติ เจา้หนา้ที่บริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบั 

03.00 น. ออกเดินทางสูบึ่งกาฬ ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 12 ชัว่โมง อสิระใหท้กุท่านพกัผ่อนบนรถ 

เชา้ อสิระอาหารเชา้ตามอธัยาศยั ไม่รวมอยู่ในรายการน าเท่ียว 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิ่น [ม้ือท่ี 1] 

บ่าย น าท่านเขา้สู่ วดัถ ้าชัยมงคล เป็นวดัท่ีมีหิน

ศัก ด์ิสิท ธ์ิ  แหล่ ง รวมพลังของพระส าย

กรรมฐาน ตัง้แต่อดีตนับแต่หลวงปู่เสาร ์ครู

บาวงั(เทพเจา้แห่งภูลงักา) หลวงปู่ตอง   ผู ้

เฒ่าผูแ้ก่เล่าว่าในอดีตวนัดีคืนดีจะพญานาค

ข้ึนมาเล่นในหนองน ้าหนองน ้า 

 

น าท่านนั ่งเรือหางยาวเขา้สู่ เกาะดอนโพธ์ิ 

เกาะศกัด์ิสทิธ์ิท่ีปู่ออืลอืนาคราชสถติอาศยัอยู่ อดีตเคยเป็นเมืองท่ีเจริญรุ่งเรืองนามว่า "รตัพานคร" ความรูส้กึท่ีท่านจะ

สมัผสัได ้คือ ความศกัด์ิสิทธ์ิ ความชุ่มช่ืน อากาศเย็น และเงยีบสงบ  จากนั้นน าท่านเขา้กราบขอพร ต าหนักเจา้ปู่ฮอื

ลอืนาคราชราชา 



 
 
 
 
 

 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ รา้นอาหารทอ้งถิ่น [ม้ือท่ี 2] 

พกัท่ี  เสาวลกัษณ์ วิลล่า , ธารา แกรนด ์, พณิชารีสอรท์ อ าเภอบึงโขงหลง หรืออ าเภอเซกา 

หรือระดบัเทียบเท่า พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

หมายเหต ุอ าเภอเซกา และบึงโขงหลง บางโรงแรม จะมีแต่เตียงเด่ียว ไม่มีเตียงคู่ 

 

วนัที่สองของการเดินทาง ถ ้านาคา – วดัป่ากินรี – พระธาตุท่าอุเทน – ลานพญาศรีสตัตนาคราช – ถนนคนเดิน

นครพนม      อาหาร เชา้/กลางวนั/เย็น 

04.00 น. อรุณสวสัด์ิยามเชา้ 

05.00 น. เช็คเอาทจ์ากโรงแรมท่ีพกั ออกเดินทางสูอ่ทุยานแห่งชาติภลูงักา 

เชา้ บริการอาหารเชา้ เมนูขา้วเหนียวหมู [ม้ือท่ี 3] 

จากนั้นน าท่านสู ่ถ ้านาคา อทุยานแห่งชาติภลูงักา (ฝัง่

บึงโขงหลง) ลกัษณะของถ ้า มีเพิงหินใหญ่มีลวดลาย

ของเกล็ดพญานาคบนพื้นผิวของหิน ลกัษณะเหมือน

หินหวังูอยู่ไม่ไกลกนั ชาวบา้นและผูส้ ารวจมองเห็น

เป็นรูปร่างคลา้ยกบัพญานาค ข้ึนอยู่กบัวิจารณญาณ

ของแต่ละบคุคล ดา้นในสุดของถ ้าจะมีพระพทุธรูปให ้

กราบไหวข้อพร ระยะทางเดินเทา้รวมข้ึนลงทัง้หมด 5 

กม. และเป็นเสน้ทางเดินป่า ใชร้ะยะเวลาเดินไป-กลบั

ประมาณ 6-8 ชม. ยงัคงความเป็นธรรมชาติรายลอ้ม

ไปดว้ยป่าไมส้เีขียว  

กรณีฝนตกจะทางอทุยานฯจะปิดการข้ึนเขาทกุกรณี 

หากจองคิวข้ึนถ ้านาคาไม่ได ้ขออนุญาตสงวนสทิธ์ิ เปลี่ยนข้ึนถ ้านาคีแทน โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 



 
 
 
 
 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั แบบอาหารกล่อง [ม้ือท่ี 4] 

 

บ่าย จากนั้นน าท่านสู่ วดัป่ากินรี เป็นอีกหน่ึงสถานท่ีมีความสวยงาม 

แลพเกี่ยวขอ้งกบัสายบูชาพญานาค โดยท่ีน้ีมีความเช่ือถึง เจา้ปู่

องคด์ าแสนสิริจนัทรานาคราช ว่าเป็นวงันาคินทรข์องท่านปู่ โดย

ทางทีมงานคุณมดด าไดจ้ดังานบวงสรวงเจา้ปู่ องคด์ าแสนสริิจนัทรา

นาคราช ในวนัเสาร ์ ท่ี 13 พฤศจกิายน 2564  

 

จากนั้นน าท่านเขา้นมสัการ พระธาตทุ่าอเุทน 

พระธาตุประจ าวนัเกิดวนัศุกร ์ภายในบรรจุ

พระธาตุของพระอรหนัต ์เช่ือกนัว่าผูท่ี้เกิด

วนัศุกรเ์ป็นผูท่ี้มีความคิดริเริ่มสรา้งสรรคร์กั

อสิระรกัสวยรกังาม พระธาตอุงคน้ี์มีสิ่งท่ีตรง

กบัเทพประจ าวนัศุกร ์คือพระธาตุหนัไปทาง

ทิศเหนือของพระธาตพุนม ตรงกบัทิศประจ า

ของพระศุกร ์เช่ือกนัว่าผูท่ี้ไปนมสัการพระ

ธาตุ จะได้รบัอานิสงสส์่งผลใหชี้วิตมีแต่

ความรุง่โรจน์ เปรียบเหมือนพระอาทิตยข้ึ์นยามอรุณรุ่ง 

 

จากนั้นน าท่านสกัการะ พญาศรี

สตัตนาคราช  แลนดม์ารค์แห่ง

ให ม่ของนครพนม เ ป็นองค์

พญานาคทองเหลืองท่ีใหญ่ท่ีสุด

ของภาคอีสาน  มีความสวยงาม 

โดดเด่น อสิระใหท่้านถ่ายรูปเก็บ

ความประทบัใจยามเย็นบริเวณ

ริมแม่น ้าโขง อสิระชอ้ปป้ิงบริเวณ 

ถนนคนเดินทางนครพนม (มีเฉพาะวนัศกุร,์เสาร,์อาทิตย)์ 

 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ รา้นอาหารทอ้งถิ่น [ม้ือท่ี 5] 

พกัท่ี  โรงแรม ฟอรจู์น วิวโขง , โรงแรม BUL , โรงแรมธาตุพนม นครพนม หรือระดบัเทียบเท่า พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

 

 



 
 
 
 
 

วนัที่สามของการเดินทาง พระธาตพุนม – กรุงเทพฯ     อาหาร เชา้/กลางวนั/- 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม [ม้ือท่ี 6] 

จากนั้นน าท่านสู่ วดัพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ศาสนสถานอนัศกัด์ิสิทธ์ิแห่งอีสาน พระบรมธาตุท่ีแสดงถึงความ

เจริญรุ่งเรืองทางพทุธศาสนาของนครพนมมาแต่โบราณกาล เป็นพระธาตปุระจ าวนัเกดิของชาวปีวอกและเป็นพระธาตุ

ประจ าวนัเกิดของชาววนัอาทิตยด์ว้ย ว่ากนัว่าถา้ใครไดม้านมสัการพระธาตุครบ 7 คร ัง้ จะถือว่าเป็น “ลูกพระธาตุ” 

เป็นสริิมงคลแก่ชีวิตและจะมีความเจริญรุ่งเรือง หรือแมแ้ต่ไดม้ากราบพระธาตพุนม 1 คร ัง้ ถอืเป็นมงคลแก่ชีวิตแลว้ 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิ่น [ม้ือท่ี 7] 

บ่าย สมควรแก่เวลาออกเดินทางกลบัพรอ้มความประทบัใจ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 10-11 ชัว่โมง) 

 

******************************************************** 

 

หมายเหต ุ: โปรแกรมการท่องเที่ยว อาจมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ 
ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไม่เสรมิเตียง 

พกัเดี่ยว 

เดินทางคนเดียวตจา่ยเพิ่ม 

08-10 กนัยายน 2565 4,999 

ไม่มีราคาเด็ก 

1,500 

11-13 กนัยายน 2565 4,999 1,500 

12-14 กนัยายน 2565 4,999 1,500 

13-15 กนัยายน 2565 4,999 1,500 

14-16 กนัยายน 2565 4,999 1,500 

15-17 กนัยายน 2565 4,999 1,500 

18-20 กนัยายน 2565 4,999 1,500 

19-21 กนัยายน 2565 4,999 1,500 

20-22 กนัยายน 2565 4,999 1,500 

21-23 กนัยายน 2565 4,999 1,500 

22-24 กนัยายน 2565 4,999 1,500 

25-27 กนัยายน 2565 4,999 1,500 

26-28 กนัยายน 2565 4,999 1,500 

27-29 กนัยายน 2565 4,999 1,500 

28-30 กนัยายน 2565 4,999 1,500 

02-04 ตลุาคม 2565 4,999 1,500 

03-05 ตลุาคม 2565 4,999 1,500 

04-06 ตลุาคม 2565 4,999 1,500 

05-07 ตลุาคม 2565 4,999 1,500 

06-08 ตลุาคม 2565 4,999 1,500 

09-11 ตลุาคม 2565 4,999 1,500 

11-13 ตลุาคม 2565 4,999 1,500 

16-18 ตลุาคม 2565 4,999 1,500 

17-19 ตลุาคม 2565 4,999 1,500 



 
 
 
 
 

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ 
ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไม่เสรมิเตียง 

พกัเดี่ยว 

เดินทางคนเดียวตจา่ยเพิ่ม 

18-20 ตลุาคม 2565 4,999 

ไม่มีราคาเด็ก 

1,500 

19-21 ตลุาคม 2565 4,999 1,500 

20-22 ตลุาคม 2565 4,999 1,500 

24-26 ตลุาคม 2565 4,999 1,500 

25-27 ตลุาคม 2565 4,999 1,500 

26-28 ตลุาคม 2565 4,999 1,500 

27-29 ตลุาคม 2565 4,999 1,500 

30 ต.ค. – 01 พ.ย. 2565 4,999 1,500 

31 ต.ค. – 02 พ.ย. 2565 4,999 1,500 

01-03 พฤศจกิายน 2565 4,999 1,500 

02-04 พฤศจกิายน 2565 4,999 1,500 

03-05 พฤศจกิายน 2565 4,999 1,500 

06-08 พฤศจกิายน 2565 4,999 1,500 

07-09 พฤศจกิายน 2565 4,999 1,500 

08-10 พฤศจกิายน 2565 4,999 1,500 

09-11 พฤศจกิายน 2565 4,999 1,500 

10-12 พฤศจกิายน 2565 4,999 1,500 

13-15 พฤศจกิายน 2565 4,999 1,500 

14-16 พฤศจกิายน 2565 4,999 1,500 

15-17 พฤศจกิายน 2565 4,999 1,500 

16-18 พฤศจกิายน 2565 4,999 1,500 

17-19 พฤศจกิายน 2565 4,999 1,500 

20-22 พฤศจกิายน 2565 4,999 1,500 

21-23 พฤศจกิายน 2565 4,999 1,500 



 
 
 
 
 

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ 
ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไม่เสรมิเตียง 

พกัเดี่ยว 

เดินทางคนเดียวตจา่ยเพิ่ม 

22-24 พฤศจกิายน 2565 4,999 

ไม่มีราคาเด็ก 

1,500 

23-25 พฤศจกิายน 2565 4,999 1,500 

24-26 พฤศจกิายน 2565 4,999 1,500 

27-29 พฤศจกิายน 2565 4,999 1,500 

28-30 พฤศจกิายน 2565 4,999 1,500 

29 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2565 4,999 1,500 

30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2565 4,999 1,500 

01-03 ธนัวาคม 2565 4,999 1,500 

05-07 ธนัวาคม 2565 4,999 1,500 

06-08 ธนัวาคม 2565 4,999 1,500 

07-09 ธนัวาคม 2565 4,999 1,500 

08-10 ธนัวาคม 2565 4,999 1,500 

12-14 ธนัวาคม 2565 4,999 1,500 

13-15 ธนัวาคม 2565 4,999 1,500 

14-16 ธนัวาคม 2565 4,999 1,500 

15-17 ธนัวาคม 2565 4,999 1,500 

18-20 ธนัวาคม 2565 4,999 1,500 

19-21 ธนัวาคม 2565 4,999 1,500 

20-22 ธนัวาคม 2565 4,999 1,500 

21-23 ธนัวาคม 2565 4,999 1,500 

22-24 ธนัวาคม 2565 4,999 1,500 

25-27 ธนัวาคม 2565 4,999 1,500 

26-28 ธนัวาคม 2565 4,999 1,500 

27-29 ธนัวาคม 2565 4,999 1,500 



 
 
 
 
 

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ 
ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไม่เสรมิเตียง 

พกัเดี่ยว 

เดินทางคนเดียวตจา่ยเพิ่ม 

28-30 ธนัวาคม 2565 4,999 ไม่มีราคาเด็ก 1,500 

 

มาตรการดูแลป้องกนัการติดเช้ือโควิด-19 ของเรา 

• ตรวจวดัอณุหภมิูก่อนเดินทาง 

• ฉีดพน่ฆ่าเช้ือภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพกั 

• โตะ๊อาหาร มีการจดัท่ีนัง่แบบเวน้ระยะห่าง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 

• ปฏบิติัตามกฎระเบียบของทางภาครฐัเพื่อป้องกนัและยบัยัง้การแพร่ระบาดของโควิด-19 

 

อตัราบริการน้ีรวม 

➢ ค่ารถ ค่าน ้ามนั และค่าบริการคนขบัรถ 

➢ ค่าที่พกั 2 คืน หอ้งละ 2-3 ท่านตามโรงแรมท่ีระบไุวใ้นรายการหรือระดบัเทียบเท่า 

➢ กรณีหอ้งพกัแบบ TWN/DBL เต็ม หรือไม่มีทางบริษทัขอปรบัพกัแบบDBL/TWNแทน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

➢ กรณีหอ้งพกั 3 ท่าน อาจเป็นเตียงเสริมหรือฟกูนอนข้ึนอยู่กบัโรงแรมนั้นๆ 

➢ ช่ือโรงแรมท่ีพกั ทางบริษทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วนัก่อนเดินทาง 

➢ ค่าอาหารตามท่ีระบใุนโปรแกรม ค่าเขา้ชม ตามท่ีระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

➢ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการท่ีระบสุ าหรบันักท่องเที่ยวไทย 

➢ เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

➢ ค่าประกนัอุบติัเหตุตามกรมธรรมว์งเงิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกนัภยัท่ีบริษัทท าไว ้

ทัง้น้ีย่อมอยู่ในขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษัทประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จและเอกสารรบัรองทางการแพทย ์จาก

หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง ไม่รวมประกนัสุขภาพ ท่านสามารถส ัง่ซื้อประกนัสุขภาพเพิ่มไดจ้ากบริษทัประกนัทัว่ไป 

 

อตัราน้ีไม่รวม 

➢ ค่ามินิบารใ์นหอ้งพกั และค่าใชจ้า่ยสว่นตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด เป็นตน้ 

➢ ค่าใชจ้า่ยและค่าอาหารท่ีนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ 

➢ ค่าประกนัภยัธรรมชาติ และประกนัชีวิตสว่นตวั และประกนัสุขภาพ 

➢ ค่าอาหารส าหรบัท่านท่ีทานเจ มงัสวิรติั และหรืออาหารส าหรบัมสุลมิ  

➢ ค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ แลว้แต่ความพงึพอใจในการบริการ 

➢ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจา่ย 3 % 

 

 



 
 
 
 
 

เงื่อนไขการยกเลกิและคืนค่าทวัร ์

• ยกเลกิก่อนการเดินทางตัง้แต่ 30 วนัข้ึนไป คืนเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้า่ยท่ีเกดิข้ึนจริง 

• ยกเลกิก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ยึดเงนิ 50% จากยอดท่ีลูกคา้ช าระมา และเกบ็ค่าใชจ้า่ยท่ีเกดิข้ึนจริง(ถา้มี) 

• ยกเลกิก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธ์ิยึดเงนิเต็มจ านวน 

• กรณีมีเหตยุกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทัทวัร ์คืนเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้า่ยท่ีเกดิข้ึนจริง(ถา้มี) 

• ค่าใชจ้า่ยท่ีเกดิข้ึนจริง เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบิน โรงแรม และค่าใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 

 

กรณีเจบ็ป่วย 

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯ จะท าการเลื่อน  การ

เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดต้ามความเป็น

จริง 

• ในกรณีเจบ็ป่วยกะทนัหนัก่อนล่วงหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงนิทกุกรณี 

 

หมายเหต ุ

• กรุป๊คอนเฟิรม์เดินทางจะตอ้งมีผูเ้ดินทางขัน้ต า่ 8 ท่าน  

• บริษทัฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกดิเหตสุุดวิสยัไม่อาจแกไ้ขได ้

• บริษทัฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลกิเท่ียวบิน การล่าชา้ของสายการบิน ภยัธรรมชาติ 

การเมือง จราจล ประทว้ง ค าส ัง่ของเจา้หนา้ที่รฐั และอืน่ๆ ท่ีอยู่นอกเหนือ 

• การควบคุมของทางบริษทั หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย 

ความล่าชา้ หรือจากอบุติัเหตตุ่างๆ 

• มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนบริษทัฯ ไม่มีสทิธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิ้นแทน บริษทัฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู ้

มีอ านาจของบริษทัฯก ากบัเท่านั้น 

• ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีข้ึนอยู่ตามสภาวะค่าเงนิบาทและค่าน ้ามนัท่ีไม่คงท่ี การ

ปรบัราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่ก าหนดไว ้

• เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการใดบริการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธ์ิ ไม่สามารถ

เรียกรอ้งค่าบริการคืนได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิ้น 

• ท่ีนัง่บนรถตู ้ท่านท่ีจองและช าระเงนิมาก่อน มีสทิธ์ิเลอืกท่ีนัง่ไดก่้อน 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
 

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