
 

 

 
 

05.00 น. พรอ้มกันที่จุดนัดหมาย พรอ้มกันที่จุดนัดหมาย ป๊ัมน ้ามัน ป๊ัม Shell แม็คโคร แจง้วัฒนะ เจา้หนา้ที่บริษัทฯ

คอยใหก้ารตอ้นรับ ออกเดนิทางสู่ขอนแก่น   (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6-7ชั่วโมง   )อสิระใหทุ้กท่านพักผ่อนบน

รถตาม  เดนิทางสู่ พระธาตุขามแก่น ประดษิฐานอยู่ทีวั่ดเจตยิภูม ิบา้นขาม ปูชนียสถานของจังหวัดขอนแก่น 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน )มือ้ที ่1)  
บา่ย ออกเดนิทางสู่ บงึโขงหลง จังหวัดบงึกาฬ เป็นแหล่งน ้าจดืขนาดใหญ่ ตน้น ้าของบงึโขงหลงเกดิจากภูวัวและ

ภูลังกาไหลมารวมกันลงสู่แม่น ้าสงครามและลงสู่แม่น ้าโขง มคีวามอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาต ิเป็นแหล่งอาศัย

ของสัตว์น ้า นกน ้า และพืชน ้านานาชนิด บริเวณบงึโขงหลงยังม ีหาดค าสมบูรณ์ หาดทรายทอดยาว เป็นจุด

พักผ่อนหย่อนใจสามารถชมววิทวิทัศน์ของบงึโขงหลงโดยมภูีลังกาตัง้เด่นเป็นฉากหลัง 

เย็น       บรกิารอาหารเย็น )มือ้ที ่2)   ทีพั่ก: พักบงึโขงหลงหรอืเมอืงบงึกาฬ 

 

 

 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่3) เดนิทางสู่ ถ ้านาคา ขึน้

ทาง ส านักสงฆ์ฐติสิาราราม )วัดตาดวมิานทพิย์( จุดเริ่ม

เสน้ทางสู ่ถ ้านาคา )ใชเ้วลาเดนิขึน้ลงและชมประมาณ 4-

5 ชั่วโมง( ตั ้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูลังกา “ถ ้า

นาคา” หรือ “ถ ้าพญานาค” มีหนิและผนังถ ้าที่มีรูปทรง

คลา้ยพญานาคขนาดใหญ่นอนขดตัว โดยมสีว่นส าคัญทัง้

ส่วนหัว ล าตัว และเกล็ดพญานาค ทางเดนิขึน้ไปถ ้าตอ้ง

เดินทางเดินดินสลับกับขึ้นบันไดสูงชันที่ทางอุทยานฯ 

จัดสรา้งขึน้ มีเสน้ทางเดนิป่าประมาณ2กโิลเมตร ซึง่มีป้ายบอกทางชัดเจนและมเีจา้หนา้ที่ประจ าจุดต่างๆเพื่อแนะน าและรักษาความ

ปลอดภัยของนักท่องเทีย่ว จากจุดเริม่ตน้จุดขึน้น้ีระหว่างทางจะพบประตูเต่า หนิหัวเรอื หัวนาคาหัวที ่ 3 และเมือ่ขึน้ถงึบนเขาจะมีทาง

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 2-6 ปี 
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทางคน
เดยีว เพิม่ 

ทีน่ ัง่/กรุ๊ป 

12-14 พฤศจกิายน 64 3,998  
 

ไมม่รีาคาเด็ก 
 

1,500 16 

19-21 พฤศจกิายน 64 3,998 1,500 16 

26-28 พฤศจกิายน 64 3,998 1,500 16 

5-7 ธนัวาคม 64 3,998 1,500 16 

10-12 ธนัวาคม 64 3,998 1,500 16 

24-26 ธนัวาคม 64 3,998 1,500 16 

14-16 มกราคม 65 3,998 1,500 16 

28-30 มกราคม 65 3,998 1,500 16 

วนัที ่1   ปั๊มน า้มนัปั๊ม Shell  แม็คโครแจง้วฒันะ   – ขอนแกน่ – พระธาตุขามแกน่ – บงึกาฬ - บงึโขงหลง 

วนัที ่2 ถ า้นาคา-ส านักสงฆฐ์ติสิาราราม )วัดตาดวมิานทพิย(์ จุดเริม่เสน้ทาง )ใชเ้วลาเดนิขึน้ลงและชมประมาณ4-5ชั่วโมง( – หาดสมบูรณ ์–  

              ศาลเจา้ปู่ ออืลอื - น ัง่เรอื เกาะดอนโพธิ ์- วงัปู่ เจา้ออืลอืนาคราช    



 

ไปพบหัวนาคาหัวที่ 1ก่อน )การเดนิทางเที่ยวถ ้านาคาเริ่มเปิดใหเ้ดนิทางขึ้นเวลา07.00น.-14.00น. และใหล้งจากเขาถงึบริเวณ

ดา้นล่างไม่เกนิเวลา17.00น. หากมฝีนตกหนักทางอุธยานฯจะปิดทางขึน้เขา ก่อนการเดนิทางบรษัิทจะมกีารท าจองควิเขา้ชมล่วงหนา้

ไม่เกนิ15วัน กรณีทางบรษัิทท าจอง( เดนิทางสู ่หาดสมบูรณ์ ทะเลสาบน ้าจดืขนาดใหญ่ มวีวิสวย บรเิวณหาด เต็มไปดว้ยรา้นอาหาร

รมิน ้าจ านวนมาก เป็นแนวอาหารอสีานทอ้งถิน่ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน )มือ้ที ่4( ทีห่าดสมบูรณ์ 

 เดนิทางสู ่ศาลเจา้ปู่ออืลอืนาคราช ต านานปู่ออื พญานาคราชในพื้นที่ชุม่น ้าโลกใหท้่านกราบไหวข้อพร น าท่านล่องเรอืบงึโขง

หลง ไหวข้อพรปู่ออืลอื วังปู่เจา้ออืลอืนาคราช ณ เกาะดอนโพธิ ์)เกาะกลางบงึโขงหลง( 

เย็น บรกิารอาหารเย็น )มือ้ที ่5(  ทีพั่ก: พักบงึโขงหลงหรอืเมอืงบงึกาฬ 

 

 

 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้)มื้อที่ 6( เดนิทางสู่ วัดอาฮงศลิาวาส 

)แก่งอาฮง( สักการะพระพุทธควานันทศ์าสดา วัดตัง้อยู่รมิแม่น ้า

โขง เป็นจุดทีแ่ม่น ้าโขงลกึทีส่ดุ ชาวบา้นเชือ่กันว่าเป็นจุดสะดือ

แม่น ้าโขง เดินทางสู่ ภูสิงห์ อยู่เขตพื้นที่อนุรักษ์ในเขตป่า

สงวนแห่งชาตโิดดเด่นดว้ยภูเขาหนิทราย หนา้ผา ถ ้า กลุ่มหนิ

รูปทรงต่างๆ และผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ ชม หนิสามวาฬ หนิ

ยักษ์ทรงเหมือนปลาวาฬ เป็นหินขนาดใหญ่ติดหนา้ผาสูง 

แยกตัวเป็น 3 กอ้นใหญ่ๆ เรยีงต่อกัน มอีายุประมาณ 75 ลา้นปี จุดเช็คอนิUnseenหา้มพลาด 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวัน )มื้อที่ 7( เดินทางสู่ วัดภูทอก” หรือ “วัดเจติยาคีรีวิหาร” สถานที่ปฏิบัติธรรมสวยงามดว้ยธรรมชาติ

แวดลอ้ม แฝงไวซ้ึง่เสน่หท์างธรรม การชมสามารถเดนิเทา้ขึน้สูย่อดภูทอก จุดเด่นคอื สะพานไมแ้ละบันไดขึน้ชมทัศนียภาพรอบ ๆ 

แบบ 360 ซึง่มทีัง้หมด 7 ชัน้ ตัง้แต่ชัน้ที ่3 เป็นตน้ไปสามารถเดนิชม แบบสะพานเวียนรอบเขาซึง่จะ ไดเ้ห็น มุมมองทีแ่ตกต่างไป

เรือ่ย ๆ )ระยะเวลาเดนิทางขึน้ลงและชมประมาณ2ช่ัวโมง+( )หากมคีวามล่าชา้การเดนิทางบรษัิทขอน าชมบรเิวณด่านล่างเท่านั้น( 

สมควรแก่เวลาออกเดนิทางกลับสูจั่งหวัดนนทบุรฯีพรอ้มความประทับใจ )ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 11 ช่ัวโมง(  

 

หมายเหตุส าคญั: นกัทอ่งเทีย่วทีฉ่ดีวคัซนีโควดิ-19 ครบ 2 เข็มแลว้ สามารถเดนิทางมาเทีย่วทีจ่งัหวดับงึกาฬไดเ้ลยโดยไม่

ตอ้งกกัตวั 

 รายการทัวรส์ามารถสลับเปลีย่นแปลงไดใ้นวันนัน้ๆตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, สายการบนิการจราจร, การเดนิทาง

ชว่งเทศกาลหรอืวันหยุดต่างๆหรอืการเกดิโรคระบาด เป็นตน้  

ทีน่ ัง่บนรถตูบ้รษิทัขอสงวนสทิธิจ์ดัสรรตามการจองและช าระเงนิเทา่น ัน้ 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

 ส าเนาบัตรประชาชน ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า ** 

 เอกสารรับรองการไดรั้บวัคซนีป้องกันโรคโควดิ-19 ครบ2เข็ม 

อตัราบรกิารนีร้วม 

 •ค่ารถ ค่าน ้ามัน และค่าบรกิารคนขับรถ  

 •ค่าทีพั่ก 2คนื หอ้งละ 2-3 ท่านตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเท่า 

 - กรณีหอ้งพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยวDBLแทน กรณีระบุพักหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเต็ม

หรือไม่มีขอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ กรณีหอ้งพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกทีน่อน

เสรมิขึน้อยู่กับแบบทีพั่กของโรงแรมนัน้ๆ ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 

 •ค่าอาหารตามทีร่ะบุในโปรแกรม ค่าเขา้ชม ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

 •ค่าธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบุส าหรับนักท่องเทีย่วไทย 

 •ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 •เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

วนัที ่3  วดัอาฮงศลิาวาส – ภูสงิห ์– หนิสามวาฬ – วดัภูทอก - เดนิทางกลบันนทบุร ี

เงือ่นไขการจอง 



 

 •ค่าประกันอุบัตเิหตุตามกรมธรรม์วงเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยทีบ่รษัิทท าไว ้ทัง้น้ี

ย่อมอยู่ในขอ้จ ากัดทีม่กีารตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ ทุกกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง ไม่รวมประกันสขุภาพ ท่านสามารถส่ังซือ้ประกันสขุภาพเพิม่ไดจ้ากบรษัิทประกันทั่วไป 

อตัรานีไ้มร่วม 

 •ค่ามนิบิารใ์นหอ้งพัก และค่าใชจ่้ายสว่นตัว เชน่ ค่าโทรศัพท ์ค่าซักรดี เป็นตน้ 

 •ค่าใชจ่้ายและค่าอาหารทีน่อกเหนือจากรายการทีร่ะบุ 

 •ค่าประกันภัยธรรมชาต ิและประกันชวีติสว่นตัว และประกันสขุภาพ 

 •ค่าอาหารส าหรับท่านทีท่านเจ มังสวรัิต ิและหรอือาหารส าหรับมุสลมิ โปรดตดิต่อบรษัิททัวร ์

 •ค่าทปิไกด ์ท่านละ 300 บาท 

 เงือ่นไขการจอง 

มัดจ าท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และช าระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 20 วัน)การไม่ช าระเงินค่ามัดจ า หรือ

ช าระไม่ครบ หรอืเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง(   

เงือ่นไขการยกเลกิ 

 •ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วันขึน้ไป คนืเงนิค่าทัวรโ์ดยหักค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 •ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีลู่กคา้ช าระมา และเก็บค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ)ถา้ม(ี 

 •ยกเลกิก่อนการเดนิทางนอ้ยกว่า 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

 *กรณีมเีหตุยกเลกิทัวร ์โดยไม่ใชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิค่าทัวรโ์ดยหักค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ)ถา้ม(ี 

 *ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอืน่ๆ 

 หมายเหตุ 

•กรุ๊ปคอนเฟิรม์เดนิทางจะตอ้งมผูีเ้ดนิทางขัน้ต ่า 8 ท่าน 

 •บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตุสดุวสัิยไม่อาจแกไ้ขได ้

 •บริษัทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิ

การเมอืง จราจล ประทว้ง ค าส่ังของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยู่นอเหนือ 

 •การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเตมิที่เกดิขึน้ทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย 

ความล่าชา้ หรอืจากอุบัตเิหตุต่างๆ 

 •มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทฯก ากับเท่านัน้ 

 •ราคาดังกล่าวขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่ตามสภาวะค่าเงนิบาทและค่าน ้ามันทีไ่ม่คงที ่การปรับ

ราคาค่าโดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้

 •เมื่อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่สามารถ

เรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

 

 

 


