


QQBKN-PK009 นครพนม-บงึกาฬ-อดุรธานี พระธาตนุครพนม ทา้วเวสสวัุณ ถ ้านาคา ภลูังกา 3วัน 2คนื 

ไป-กลับ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลท์

โปรแกรม 

ชว่งเวลาการเดนิทาง 

พฤศจกิายน 2564 – เมษายน 2565 

5,990.- /ทา่น 

เร ิม่ตน้ 

นครพนม-บงึกาฬ-อดุรธานี 
พระธาตุนครพนม 
ทา้วเวสสุวณั  

ถ า้นาคา ภูลงักา 3วนั 2คนื 
 

   
 

รับสนามบนินครพนม-พระธาตพุนม  

ถ ้านาคา-ลอ่งเรอืบงึโขงหลง ณ เกาะดอนโพธิ-์ทีพ่ัก   

D1 

D2 

(ไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ) 

2 คืน 
รถน าเทีย่ว  

นครพนม-บงึกาฬ-อดุรธาน ี  

พระธาตนุครพนม  ทา้วเวสสวุณั ถ า้นาคา ภลูงักา   

 

  

หนิสามวาฬ-สง่กลับสูส่นามบนิอดุรธานี D3 
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วนัแรก รบัสนามบนินครพนม-พระธาตุพนม 

เชา้  รบัที ่สนามบนิ (นครพนม) เดนิทางรถตูป้รบัอากาศ VIP 

 เทีย่วบนิแนะน า  DD380 DMK-KOP 07.40-09.00  

 นมสัการ พระธาตพุนม พระธาตุประจ าปีเกดิของปีวอกและคนเกดิวนัอาทติย ์ 

กลางวนั อสิระอาหารกลางวนั 

บ่าย  (เวลาโดยประมาณ) เดนิทางสู่จงัหวดับงึกาฬ (ใชเ้วลาเดนิทาง 2 ช ัว่โมง) 

15.00 น. ศาลเจา้ปู่ออืลอืนาคราช  ไหวข้อพรปู่ ออืลอื ณ ต าหนักปู่ ออืลอื วดัสว่างวาร ีอ.บงึโขงหลง 

16.00 น.  ศาลปู่ออืลอื เกาะดอนโพธิ ์บงึโขงหลง  ลอ่งเรอืบงึโขงหลง ณ เกาะดอนโพธิ ์(ใชเ้วลาล่องเรอื ประมาณ 

40นาท ี// รวมเวลาไป-กลบั ประมาณ 2 ช ัว่โมง) ** หากวนัแรกไม่ทนัรอ่งเรอื สามารถมาล่องไดห้ลงั

ลงจากถ า้นาคาวนัทีส่อง หากมเีวลา *** 

เย็น อสิระอาหารเย็น  

ทีพ่กั  เดนิทางกลบัเขา้ทีพ่กั โรงแรม King Palace Hotel อ.เซกา จ.บงึกาฬ หรอื อ.บงึโขงหลง เทยีบเทา่ หรอื JB 

Place  นครพนม  

วนัสอง ถ า้นาคา 

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ ทีพ่กั (มือ้ที1่)  

 
น าท่านเดนิทางสู่ ถ า้นาคา ถ า้สวย Unseen สุดลกึลบั ใน อุทยานแห่งชาตภิูลงักา สถานทีท่่องเทีย่วทีม่ี
ต านานความเชือ่ทอ้งถิน่เร ือ่งของพญานาค ดว้ยลกัษณะทางกายภาพของกลุ่มหนิทีพ่บภายในถ า้ ว่ามี
รูปรา่งคลา้ยกบังูขดเลือ้ยไปมา และมบีรเิวณดา้นนอกเหมอืนเกล็ดงู ท าใหเ้กดิจนิตนาการวา่เหมอืนกบังู
ยกัษก์ลายเป็น (ใชเ้วลาเดนิขึน้-ลง ประมาณ 3-4 ช ัว่โมง) (ลูกคา้ตอ้งแจง้ชือ่-นามสกุลผูเ้ดนิทางจรงิและ
เชค็วนัเดนิทางอกีคร ัง้ เน่ืองจากอุทยานจ ากดัจ านวนนักท่องเทีย่วต่อวนัไม่เกนิวนัละ 350 คน ขอสงวน
สทิธิป์รบัเปลีย่นวนัเดนิทางกรณีทีจ่ านวนนักท่องเทีย่วไดม้กีารจองเขา้อุทยานเต็มจ านวนแลว้) 

 
การเดนิทางครบทุกจุด (ใชเ้วลาประมาณ 5 ช ัว่โมง) 
1.ประตูเต่า (อยู่ระหว่างทางขึน้) 
2.หนิหวัเรอื (อยู่ระหว่างทางขึน้) 
3. หวันาคา หวัที ่3 (อยู่ระหว่างทางขึน้) 
4.น ้าตกตาดวมิานทพิย ์(ปัจจบุนัไม่มนี ้า) 
5.หวันาคา หวัที ่1 
6.ถ า้หลวงปู่ วงั  
7.เจดยีห์ลวงปู่ วงั  
8.ถ า้นาคา  
9.เจดยีห์ลวงปู่ เสาร ์ 
**แนะน าใหข้ึน้ชว่งเชา้ 7.00-12.00 น. ในชว่ง 13.00-14.00น.จะขึน้ไดเ้พยีงถ า้นาคาจดุเดยีว ไม่
สามารถไปจดุอืน่ไดเ้น่ืองจากตอ้งลงจาเขากอ่น17.00น.** 
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ขอ้เตรยีมตวัส าหรบัการขึน้ถ า้นาคา 

➢ การแต่งตวัส าหรบัพรอ้มเดนิป่า  
➢ น ้าดืม่อย่างนอ้ย 2 ขวด พรอ้มเกลอืแร ่ 
➢ กระเป๋าสะพายหลงั หรอื กระเป๋าทีไ่ม่ตอ้งใชม้อืหิว้ 
➢ ยาดม ยาหม่อง และผลติภณัฑป้์องกนัยุง 
➢ ถุงมือกบัเสือ้กนัฝน (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) บรเิวณลงทะเบียนขึน้ถ า้นาคา มีถุงมือจ าหน่าย

สามารถอุดหนุนสนิคา้อุทยานเพือ่เป็นชว่ยส่งเสรมิดา้นสวสัดกิารเจา้หนา้ทีอุ่ทยานอกีทาง 
**ราคาการอาจมีการเปลีย่นแปลงได ้ขึน้อยู่กบัเที่ยวบินที่ท่านเลือก และเวลาทีท่่านท ากจิกรรม กรุณา
ตรวจสอบเวลาส าหรบัการเดนิทางกลบัส าหรบัต่อไฟทบ์นิ** 

ในกรณีที่ถ า้นาคาประกาศปิดใหเ้ขา้ชมอนัเน่ืองมาจากนโยบายหรอืเงือ่นไขของทางอุทยานแห่งชาติภูลงักา 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัโปรแกรมไปยงั 

น าท่านเดินทางไปยงั ถ า้นาคี อยู่ในความดูแลของ อุทยานแห่งชาติภูลงักา โดยตัง้อยู่ที่ต าบลไผ่ลอ้ม อ าเภอ

บา้นแพง จงัหวดันครพนม ห่างจากทีท่ าการอุทยานประมาณ 2 กโิลเมตร 
***ส าคญัมาก*** 

มาตรการส าหรบับุคคลเทีย่วชมถ า้นาคา   
หลกัฐานทีต่อ้งใชแ้สดงขึน้ถ า้นาคา  
1.ใบรบัรองการฉีดวคัซนี (Sinovac/Sinopharm/Astrazeneca/Pfizer) ครบ 2 เข็ม ไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั หรอื Johnson&Johnson 1 เข็ม ไม่
นอ้ยกว่า 14 วนั 
2.รายชือ่ทีจ่องผ่านแอพQueQ 
**หากหลกัฐานไม่ครบทัง้ครบไม่สามารถขึน้ถ า้นาคาได*้* 

 

เย็น อสิระอาหารเย็น  

ทีพ่กั  โรงแรม The One Hotel หรอืเทยีบเท่า (ในเมอืงบงึกาฬ)  

วนัสาม  อุดรธานี – ศาลหลกัเมอืงอุดรธานี - ทา้วเวสสวุณั -สนามบนิอุดรธานี  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที2่)  

08.00 น. ออกเดนิทางสู่ อุดรธานี (ใชเ้วลา 3ช ัว่โมง) 

กลางวนั อสิระอาหารกลางวนั  

บ่าย  เดนิทางสู่ ศาลหลกัเมอืงอุดรธานี ศูนยร์วมความความศรทัธาชาวเมอืงอุดรธานี  บรเิวณศาลหลกัเมอืง

อุดรธานี ยงัมสีิง่ศกัดิส์ทิธิท์ีส่ าคญัอืน่ๆ เชน่ หลวงพ่อพระพุทธโพธิท์อง และ ทา้วเวสสวุณั ซึง่มคีวามเชือ่ใน

ความศกัดิส์ทิธิ ์และความเป็นสริมิงคล 

 ส่งกลบั สนามบนิอุดรธานี 

 เทีย่วบนิแนะน า DD307 UTH-DMK 17.30-18.30  หรอื   WE 009  UTH-BKK   17.35-18.40 

เดินทางจ านวน เดินทาง ราคา/ท่าน 

นครพนม-บงึกาฬ-อดุรธานี 
พระธาตุนครพนม 
ทา้วเวสสุวณั  

ถ า้นาคา ภูลงักา 3วนั 2คนื 
อตัราคา่บรกิาร  (ไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ) 
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หมายเหต ุ(กรณุาอา่นรายละเอยีดทกุขอ้หมายเหต)ุ 

1. กรุณาแจง้ชือ่-นามสกลุ, ทีอ่ยูแ่ละหมายเลขโทรศัพทข์องผูจ้อง ส าหรับออกใบแจง้หน้ีและใบรับเงนิของทา่น 
2. การจองควิถ ้านาคา  ( ควิ 60 วัน กอ่นการเดนิทาง)  

2.1 กรุณาแจง้ชือ่-นามสกลุ  
2.2 เลขบัตรประชาชน  
2.3 หมายเลขโทรศัพทส์ าหรับตดิตอ่  
2.4 ประวัตกิารฉดีวคัซนี  

3. กรุณาช าระคา่ทัวรเ์พือ่เป็นการยนืยัน ควิขึน้ถ ้านาคา และไมส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดใ้นทกุกรณี  
เมือ่ทา่นตกลงช าระคา่ทัวรก์บัทางบรษัิทฯแลว้ ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับ เงือ่นไขและขอ้ตกลง

ทัง้หมดทกุขอ้แลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ่้ายทัง้หมด ในทกุกรณี 

ในกรณีทีถ่ า้นาคาประกาศปิดใหเ้ขา้ชมอนัเน่ืองมาจากนโยบายหรอืเงือ่นไขของทางอุทยานแห่งชาตภูิลงักา ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิใ์นการปรบัโปรแกรมไปยงั 

น าท่านเดนิทางไปยงั ถ า้นาค ีอยู่ในความดูแลของ อทุยานแห่งชาตภูิลงักา โดยตัง้อยู่ทีต่ าบลไผ่ลอ้ม อ าเภอบา้นแพง จงัหวดั

นครพนม ห่างจากทีท่ าการอทุยานประมาณ 2 กโิลเมตร 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่โรงแรม(พรอ้มอาหารเชา้) จ านวน 2 คนื (1หอ้ง พัก 2-3 ทา่น)   
2. คา่รถตูป้รับอากาศ VIP (พรอ้มคนขับ)  
3. คา่ลอ่งเรอืบงึโขงหลง  
4. คา่รถขึน้หนิสามวา่ฬ  
5. คา่ประกันอบุตัเิหต ุ

 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ กรุงเทพฯ-อดุรฯ (ไป-กลับ ) 
2. คา่อา่หารนอกเหนือจากรายการ 
3. คา่บายศร ีและบรวิารของถวายอืน่ๆ ส าหรับถวายเจา้ปู่ ออืลอื  
4. คา่ทปิไกด ์(ถ ้านาคา) ตามความพงึพอใจ 
5. คา่ทปิพนักงานขับรถตามความพงึพอใจ  
6. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % (ในกรณีออกใบก ากบัภาษี) และ หัก ณ ทีจ่่าย 3%  
7. ไมร่วมมักคเุทศกน์ าเทีย่ว  

 

 

2-3 ท่าน 9,990 บาท/ท่าน 

4-5 ท่าน 7,990 บาท/ท่าน 

 6-7 ท่าน 6,990 บาท/ท่าน 

 8-9 ท่าน 5,990 บาท/ท่าน 

พักเดีย่ว 2,000 บาท 


