สายมูเตลู ถา้ นาคา ถา้ นาคี
สั กการะ 3 พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ 3 วัน 2 คืน

สายการบินนกแอร์ (DD)

เดินทางมิถุนายน-ธันวาคม
2565

ไฮไลท์
•ถ้้านาคา •ถ้้านาคี

สักการะ 3 พระธาตุ •พระธาตุเรณู•พระ
ธาตุพนม
•พระธาตุน้อยศรีบุญเรือง
•ขอพรพญาศรีสัตตนาคราช•ชมหินสาม
วาฬ
•ขอพรเจ้าปู่อือลือ ณ ต้าหนักปู่อือลือ
•ล่องเรือบึงโขงหลง เกาะดอนโพธิ์

เริมต้
่ น

9,990

บาท/ท่าน

เส้นทางการเดินทาง

เช้า เที่ยง เย็น

วันที่ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ-สกลนคร-นครพนม1 พระธาตุเรณู-พระธาตุพนมพระธาตุน้อยศรีบุญเรือง-พญาศรีสัต ตนาคราชบึงกาฬ-หินสามวาฬ
วันที่ ถ้้านาคา-ศาลปู่อือลือนาคราช-ล่องเรือเกาะดอน
2 โพธิ์
วันที่ ถ้้านาคี-สกลนคร-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
3

X















X

วันที่ 1

สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ-สกลนคร-นครพนม-พระธาตุเรณู-พระธาตุ
พนม-พระธาตุน้อยศรีบุญเรืองพญาศรีสัตตนาคราช-บึงกาฬ-หินสามวาฬ

04.30 น.

คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่ าอากาศยานดอนเมืองอาคารผูโ้ ดยสารขาออก เคาน์เตอร์ สายการบินนกแอร์ โดยมี
เจ้ าหน้ าทีค่ อยต้ อนรับและอํานวยความสะดวกเรื่ องบัตรโดยสารที่นงั่ และเช็คสัมภาระก่อนเดินทาง
ออกเดินทางสู่ จังหวัดสกลนครโดยเที่ยวบินที่DD360 (DMK-SNO 07.00-08.10)
**ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบินและสายการบิน
***ไม่รวมนํ้าหนักกระเป๋ าสําหรับโหลดใต้ทอ้ งเครื่ อง ท่านสามารถซื้ อนํ้าหนักกระเป๋ าก่อนเดินทาง 3 วัน(มี
ค่าใช้จ่าย)
เดินทางถึงสนามบินสกลนคร มัคคุเทศก์ ท้องถิ่นคอยต้ อนรับท่ านจากนั้นนําท่านขึ้นรถตูป้ รับอากาศเดินทางสู่
จังหวัดนครพนม
นําท่านสักการะ พระธาตุเรณู จําลองมาจากพระธาตุพนมองค์เดิม ภายในเจดียบ์ รรจุพระไตรปิ ฎก พระพุทธรู ป
ทองคํา พระพุทธรู ปเงิน เพชรนิลจินดา หน่องา เครื่ องกกุธภัณฑ์ของพระยาและเจ้าเมือง รวมถึงสิ่ งของอื่นๆ ที่
ชาวบ้านบริ จาคด้วแรงศรัทธา
จากนั้นนําท่านสักการะ พระธาตุพนม พระธาตุประจําคนเกิด "ปี วอก" และ "วันอาทิตย์" ภายในพระธาตุได้
บรรจุอุรังคธาตุหรื อกระดูกส่ วนหน้าอกของพระพุทธเจ้า
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 1)
เดินทางสู่ พระธาตุน้อยศรีบุญเรื อง บรรจุพระอุรังคธาตุ จากพระมหากัสสปะเถระผูอ้ ญ
ั เชิญมาจากชมพูทวีปเพื่อ
มาประดิษฐานที่ภูกาํ พร้า แต่วา่ ไม่สามารถจะแบ่งพระอุรังคาตุให้ได้ พระมหากัสสปะเถระจึงได้ เหาะกลับไป
อัญเชิญพระอังคารของพระพุทธเจ้าแบ่งมาให้แทน สร้างขึ้นในสมัยพระยานันทเสนซึ่ งเป็ นกษัตริ ยค์ รองเมืองศรี

07.00น.

08.10 น.

กลางวัน

คํ่า
ที่พกั

โคตรบูรณ์ เดิมตั้งดินแดนที่ใต้ปากเซบั้งไฟ ประเทศลาว ต่อมาหลังจากพระยานันทเสนทิวงคตได้เกิดโรค
ระบาดจึงได้ยา้ ยเมืองมาตั้งเหนือพระธาตุพนมในดงไม้รวก จึงขนานนามเมืองขึ้นว่า มรุ กขนคร แล้วได้มีการ
สร้างพระธาตุนอ้ ยเกิดขึ้นเพื่อบรรจุพระอังคารของพระพุทธเจ้า ให้เป็ นพระธาตุบริ วารขององค์พระธาตุ
หลังจากนั้นนาท่านสักการะ พญาศรีสัตตนาคราช พญานาคขดหาง 7 เศียร มีลาตัวเดียวขนาดใหญ่ประดิษฐาน
บนแท่นฐานแปดเหลี่ยม กว้าง 6 เมตร ความสู งทั้งหมดรวมฐาน 15 เมตร สามารถพ่นนํ้าได้ แสดงถึงความเชื่อ
ความศรัทธาต่อเรื่ องพญานาคของชาวไทย และชาวลาวที่อาศัยอยูร่ ิ มฝั่งแม่นา้ โขง
ชมพระอาทิตย์ตกที่ จุดชมวิวหินสามวาฬ หนึ่งในจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจในพื้นที่ป่าภูสิงห์ ตั้งอยูใ่ นอําเภอศรี
วิไล จังหวัดบึงกาฬ ในเขตพื้นที่อนุรักษ์เขตป่ าสงวนแห่งชาติป่าดงดิบกะลา ป่ าภูสิงห์ และป่ าดงสี ชมพู ซึ่ งเต็ม
ไปด้วยกลุ่มของก้อนหิ นรู ปทรงต่างๆ ที่สวยงามแปลกตาและถํ้ากระจายอยูท่ วั่ ทั้งพื้นที่ สามารถแวะชมได้หลาย
จุด รวมถึงหิ นสามวาฬ ที่มีลกั ษณะเป็ นหิ นขนาดใหญ่ติดหน้าผาสู ง เหตุผลที่เรี ยกว่า หิ นสามวาฬ เพราะลักษณะ
ของจุดชมวิวนี้เป็ นก้อนหิ นขนาดใหญ่ 3 ก้อน รู ปร่ างคล้ายปลาวาฬเรี ยงกันยืน
่ ออกไปสู่ หน้าผา หากมองในมุม
สู งจะเหมือนกลุ่มวาฬที่มีพอ่ แม่ ลูก จึงเรี ยกกันว่า หิ นสามวาฬ ซึ่ งเป็ นจุดชมวิวที่สวยงามโดดเด่นของภูสิงห์
สามารถชมพระอาทิตย์ข้ ึนในยามเช้า เบื้องหน้าคือ วิวของผืนป่ าเขียวขจีและสายหมอกบาง หิ นสามวาฬสามารถ
เที่ยวได้ตลอดทั้งปี และตลอดทั้งวัน
รับประทานอาหารคํ่า ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 2)
เข้าสู่ ที่พกั JB PLACEหรื อTHE ONE HOTELหรื อที่พกั ในระดับเทียบเท่า

วันที่ 2

ถ้า
้ นาคา-ศาลปู่อือลือนาคราช-ล่องเรือเกาะดอนโพธิ์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 3)
นําท่านเดินทางสู่ ถา้ นาคาถํ้าสวย Unseen สุ ดลึกลับ ใน อุทยานแห่งชาติภูลงั กา สถานที่ท่องเที่ยวที่มีตาํ นาน
ความเชื่อท้องถิ่นเรื่ องของพญานาค ด้วยลักษณะทางกายภาพของกลุ่มหิ นที่พบภายในถํ้า ว่ามีรูปร่ างคล้ายกับงู
ขดเลื้อยไปมา และมีบริ เวณด้านนอกเหมือนเกล็ดงู ทําให้เกิดจินตนาการว่าเหมือนกับงูยกั ษ์กลายเป็ น (ใช้เวลา
เดินขึ้น-ลง ประมาณ 3-4 ชัว่ โมง) (ลูกค้าต้องแจ้งชื่อ-นามสกุลผูเ้ ดินทางจริ งและเช็ควันเดินทางอีกครั้ง เนื่องจาก
อุทยานจํากัดจํานวนนักท่องเที่ยวต่อวันไม่เกินวันละ 350 คน ขอสงวนสิ ทธิ์ ปรับเปลี่ยนวันเดินทางกรณี ที่จาํ นวน
นักท่องเที่ยวได้มีการจองเข้าอุทยานเต็มจํานวนแล้ว)
เอกสารทีต่ ้ องใช้ สาหรับขึน
้ ถา้ นาคา
หลักฐานการรับวัคซี นตามเกณฑ์ที่ ศบค. กําหนด ( 2-3 เข็ม )
หรื อ หลักฐานผลการตรวจเชื้อ "ด้วยวิธีการ RT-PCR " หรื อ "ATK ภายใน 48 ชัว่ โมง จากสถานพยาบาลของรัฐ
หรื อเอกชน" ที่รับรองโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข ว่าไม่พบเชื้อ (ผลเป็ นลบ)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ( มื้อที่ 4 )
นําท่านขอพร ศาลเจ้ าปู่ อือลือนาคราช ไหว้ขอพรปู่ อือลือ ณ ตําหนักปู่ อือลือ วัดสว่างวารี อ.บึงโขงหลงล่องเรื อ
สู่ เกาะดอนโพธิ์(ใช้เวลาล่องเรื อ ประมาณ 5-40นาที // รวมเวลาไป-กลับ ประมาณ1-2 ชัว่ โมง)
รับประทานอาหารคํ่า ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 5)
เข้าสู่ ที่พกั JB PLACE หรื อTHE ONE HOTELหรื อที่พกั ในระดับเทียบเท่า

สาคัญ

กลางวัน

คํ่า
ที่พกั

วันที่ 3

ถ้้านาคี-สกลนคร-สนามบินดอนเมืองกรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 6)
ออกเดินทางสู่ ถา้ นาคี อุทยานแห่ งชาติภูลงั กา (ฝั่งนครพนม) ลักษณะของถํ้านาคีจะคล้ายกับถํ้านาคา มีเพิงหิ น
ใหญ่มีลวดลายของเกล็ดพญานาคบนพื้นผิวของหิ น ลักษณะเหมือนหิ นหัวงูอยูไ่ ม่ไกลกัน ชาวบ้านและผูส้ าํ รวจ
มองเห็นเป็ นรู ปร่ างคล้ายกับพญานาคขดตัวกกไข่ มีท้ งั ส่ วนเศียรและลําตัว ภายในถํ้านาคีมีหินรู ปร่ างคล้ายกับ
นกยูงหันหลังอยูด่ ว้ ย แต่บางคนก็บอกว่าคล้ายกับส่ วนหัวงูมากกว่า ขึ้นอยูก่ บั วิจารณญาณของแต่ละบุคคล ด้าน
ในสุ ดของถํ้าจะมีพระพุทธรู ปให้กราบไหว้ขอพร หากเดินทางต่อไปอีกราวครึ่ งกิโลเมตรก็จะมีจุดชมวิว ผานาคี
เป็ นจุดชมวิวแม่น้ าํ โขงที่งดงาม มีจุดนัง่ พักเป็ นระยะ บางช่วงมีปีนบันไดสู งชัน จะมีป้ายท่องเที่ยวบอกเป็ นจุดๆ
ยังคงความเป็ นธรรมชาติรายล้อมไปด้วยป่ าไม้สีเขียว
กรณีฝนตกจะทางอุทยานฯจะปิ ดการขึน
้ เขาทุกกรณี
สาคัญ
เอกสารทีต่ ้ องใช้ สาหรับขึน
้ ถา้ นาคี
หลักฐานการรับวัคซี นตามเกณฑ์ที่ ศบค. กําหนด ( 2-3 เข็ม )
หรื อ หลักฐานผลการตรวจเชื้อ "ด้วยวิธีการ RT-PCR " หรื อ "ATK ภายใน 48 ชัว่ โมง จากสถานพยาบาลของรัฐ
หรื อเอกชน" ที่รับรองโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข ว่าไม่พบเชื้อ (ผลเป็ นลบ)
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 7)
มัคคุเทศก์ ท้องถิ่นส่ งท่ านเดินทางกลับสู่ สกลนคร(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง)
17.40น.
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง เที่ยวบิน DD369 (SNO-DMK 17.40-18.45)
18.45น.
เดินทางถึงท่ าอากาศดอนเมือง กรุ งเทพ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
หมายเหตุ: โปรแกรมทัวร์ อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพอากาศ / การจราจร /เที่ยวบินเปลี่ยนแปลง โดยมิได้
แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อให้ท่านได้เที่ยวครบตามโปรแกรม และคํานึงถึงผลประโยนช์ของท่านเป็ นหลัก

อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง
21– 23 มิถุนายน

ราคา/ท่าน

พักเดี่ยว

(พักห้อง 2-3 ท่าน)

(ช้าระเพิ่ม)

9,990 บาท /ท่าน

2,000 บาท/ท่าน

10,990 บาท /ท่าน

2,000 บาท/ท่าน

9,990บาท /ท่าน

2,000 บาท/ท่าน

2565
23 – 25 มิถุนายน
2565
19 - 21กรกฎาคม

2565
23 - 25 สิงหาคม

9,990 บาท /ท่าน

2,000 บาท/ท่าน

9,990 บาท /ท่าน

2,000 บาท/ท่าน

9,990 บาท /ท่าน

2,000 บาท/ท่าน

9,990 บาท /ท่าน

2,000 บาท/ท่าน

10,990 บาท /ท่าน

2,000 บาท/ท่าน

2565
13 – 15 กันยายน
2565
18 - 20 ตุลาคม
2565
15 - 17
พฤศจิกายน 2565
20 - 22 ธันวาคม
2565
*กรุ๊ปออกเดินทาง ขั้นต่้า 8 ท่าน*

อัตรานีร้ วม
1.บัตรโดยสารชั้นประหยัด (ไม่รวมนํ้าหนักกระเป๋ าโหลดใต้ทอ้ งเครื่ อง)
2.รถนําเที่ยว รถท้องถิ่น และเรื อ ตามรายการท่องเที่ยว (แบบจอยทัวร์ )
3.โรงแรมที่พกั 2 คืน ตามที่ระบุในรายการ หรื อเทียบเท่า(พักได้ 2-3 ท่าน) / กรณี พกั เดี่ยวมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
กรณี หอ้ ง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) โรงแรมไม่มีหรื อเต็ม ทางบริ ษทั ขอปรับเป็ นห้อง DOUBLE BED (เตียงใหญ่ 1
เตียง) แทน โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรื อหากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED (เตียงใหญ่ 1 เตียง) ทางโรงแรม
ไม่มีหรื อเต็ม ทางบริ ษทั ขอปรับเป็ นห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) แทน โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน กรณี
พักแบบ TRIPLE ROOM 3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็ นเตียงเสริ ม หรื อ SOFA BED หรื อเสริ มฟูกที่นอน ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั
รู ปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ
4.ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
5.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
6.มัคคุเทศก์ รับท่ าน ณ สนามบินสกลนคร
7.ประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทาง (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตรานีไ้ ม่ รวม
หมายเหตุ (กรุ ณาอ่ านรายละเอียดทุกข้ อหมายเหตุ)
1. กรุ ณาปฏิบตั รตามที่เจ้าหน้าที่แนะนํา เพื่อเป็ นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้าน
สุ ขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
2. กรุ ณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน
3. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรื อปรับราคาค่าบริ การขึ้น หรื อยกเลิกการเดินทาง ในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วม
คณะไม่ถึง 8 ท่าน โดยบริ ษทั จะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้า
4.กําหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศใน
ขณะนั้น โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
5.บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิก หรื อเลื่อนการเดินทาง ในกรณี ที่ผเู ้ ดินทางไม่ครบตามจํานวนที่กาํ หนด
การจองทัวร์ และสารองทีน
่ ั่ง
1.กรุ ณาส่ งสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรื อสําเนาหนังสื อเดินทางให้ทางบริ ษทั ฯก่อนการเดินทางอย่างตํ่า 10 วัน
2.รายการทัวร์ เมื่อชําระเงินแล้วไม่สามารถยกเลิกและไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
3.ชําระค่าทัวร์ เต็มจํานวนไม่มีการชําระมัดจํา
4.ไม่สามารถเลื่อนหรื อเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
5.โปรแกรมทัวร์ อาจมีการสลับลําดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
6.ไม่สามารถคืนเงินบางส่ วนกรณี ที่ไม่ได้ร่วมทริ ปในบางวัน
***โปรแกรมทัวร์ อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมเนื่องจากสภาพอากาศ / การจราจร /ไฟท์บินเปลี่ยนแปลงโดยมิได้
แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อให้ท่านได้เที่ยวครบตามโปรแกรมและคํานึงถึงผลประโยนช์ของท่านเป็ นหลัก***
ข้ อแนะนาสาหรับการเดินทางในช่ วงภาวะโควิท 19 มาตรการการบริการบนรถ
1.กรุ ณาตราจสอบมาตการเข้า-ออกของจังหวัดและปฎิบตั ิตามอย่างเคร่ งคัด
2.สมาชิกต้องใส่ หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
3.ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้งทางบริ ษทั จะมีมาตรการวัดไข้และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถทางบริ ษทั ขออนุญาตงดแจก
ขนม-อาหารว่างระหว่างที่อยูบ่ นรถ
การยกเลิกการเดินทาง
***เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์***
1. แจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า ไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง
2. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชําระมา ส่ วนที่เหลือ 50% หัก ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง
(ถ้ามี)
3. แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันของการเดินทาง ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินทั้งหมด
** กรณี มีเหตุให้ยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริ ษทั ทัวร์ ทางบริ ษทั คืนเงินค่าทัวร์ โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง(ถ้ามี)
อาทิเช่น ค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจําเป็ นอื่นๆ

