
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

วนัแรกของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภมิู – สนามบินอดุรธานี – วดัสระมณี – เกาะดอนโพธิ์ – ตําหนักเจา้ปู่ฮอืลอื

นาคราชราชา – โรงแรมที่พกั                    -/กลางวนั/เยน็ 

 

05.00 น.  พรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เจา้หน้าท่ีบริษัทฯคอยใหก้ารตอ้นรบั ออกเดินทางสู่บึงกาฬ ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 1.30 ชัว่โมง โดยสายการบินไทยเวยีตเจท็ เท่ียวบินท่ี VZ200 เวลา 07.30 – 08.40 

                    หลงัจากนั้นนําท่านท่องเท่ียวโดยรถตูป้รบัอากาศ VIP อสิระใหท้กุท่านพกัผ่อนบนรถ 

เชา้ อสิระอาหารเชา้ตามอธัยาศยั ไม่รวมอายู่ในรายการนําเท่ียว 

เท่ียง บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิ่น [ม้ือท่ี 1] 

บ่าย นําท่านเขา้สู่ วดัสระมณี เป็นวดัท่ีมีสระน้ําศกัด์ิสิทธ์ิ ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่เล่าว่า 

ในอดีตวนัดีคืนดีจะมีลูกแกว้มณีโชติลอยข้ึนมาจากริมขอบหนองน้ํา มี

สีสนัสดใสสวยงามมาก ภายในวดัจะมีรูปปั้นพญานาคราช 4 ตระกูล

ใหญ่ ใหท่้านไดก้ราบขอพร 

นําท่านนัง่เรือหางยาวเขา้สู่ เกาะดอนโพธ์ิ เกาะศกัด์ิสิทธ์ิท่ีปู่อือลือ

นาคราชสถิตอาศยัอยู่ อดีตเคยเป็นเมืองท่ีเจริญรุ่งเรืองนามว่า "รตัพา

นคร" ความรูส้ึกท่ีท่านจะสมัผสัได ้คือ ความศกัด์ิสิทธ์ิ ความชุ่มช่ืน 

อากาศเย็น และเงยีบสงบ  จากนั้นนําท่านเขา้กราบขอพร ตําหนักเจา้ปู่

ฮอืลอืนาคราชราชา 

 

เยน็ บรกิารอาหารเยน็ ณ รา้นอาหารทอ้งถิ่น [ม้ือท่ี 2] 

พกัท่ี  เสาวลกัษณ์ วลิลา่ , ชานเมืองรสีอรท์ , ธารา แกรนด ์อาํเภอบึงโขงหลง หรอือาํเภอเซกา 

หรอืระดบัเทียบเท่า พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

ทมีงานมคัคเุทศก ์และพนกังานขบัรถ 

ไดร้บัการฉีดวคัซีนครบ 2 เข็ม ไม่นอ้ยกว่า 14 วนั กอ่นวนัเดินทาง 



 
 
 
 
 

 

วนัที่สองของการเดินทาง ถํ้านาคา – วดัป่ากินรี – พระธาตุท่าอุเทน – ลานพญาศรีสตัตนาคราช – ถนนคนเดิน

นครพนม       อาหาร เชา้/กลางวนั/เยน็ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ แบบอาหารกลอ่ง [ม้ือท่ี 3] 

จากนั้นนําท่านสู่ ถํ้านาคา อทุยานแห่งชาติภูลงักา (ฝัง่บึงโขงหลง) ลกัษณะของถํ้า มีเพงิหินใหญ่มีลวดลายของเกลด็

พญานาคบนพื้นผิวของหิน ลกัษณะเหมือนหินหวังูอยู่ไม่ไกลกนั ชาวบา้นและผูส้าํรวจมองเห็นเป็นรูปร่างคลา้ยกบั

พญานาค ข้ึนอยู่กบัวิจารณญาณของแต่ละบคุคล ดา้นในสุดของถํ้าจะมีพระพทุธรูปใหก้ราบไหวข้อพร ระยะทางเดิน

เทา้รวมข้ึนลงทัง้หมด 5 กม. และเป็นเสน้ทางเดินป่า ใชร้ะยะเวลาเดินไป-กลบัประมาณ 4-5 ชม. มีจุดนัง่พกัเป็นระยะ 

บางช่วงมีปีนบนัไดสูงชนั จะมีป้ายท่องเท่ียวบอกเป็นจุดๆ ยงัคงความเป็นธรรมชาติรายลอ้มไปดว้ยป่าไมส้เีขียว  

กรณีฝนตกจะทางอทุยานฯจะปิดการข้ึนเขาทกุกรณี 

หากจองคิวข้ึนถํ้านาคาไม่ได ้ขออนุญาตสงวนสทิธ์ิ เปลี่ยนข้ึนถํ้านาคีแทนถํ้านาคา 

 

 



 
 
 
 
 
 เท่ียง บรกิารอาหารกลางวนั แบบอาหารกลอ่ง [ม้ือท่ี 4] 

 

บ่าย จากนั้นนําท่านสู่ วดัป่ากินรี เป็นอีกหน่ึงสถานท่ีมีความสวยงาม 

แลพเกี่ยวขอ้งกบัสายบูชาพญานาค โดยท่ีน้ีมีความเช่ือถงึ เจา้ปู่องคดํ์าแสน

สริจินัทรานาคราช ว่าเป็นวงันาคินทรข์องท่านปู่ โดยทางทีมงานคุณมดดําได ้

จดังานบวงสรวงเจา้ปู่องคดํ์าแสนสิริจนัทรานาคราช ในวนัเสาร ์ท่ี 13 

พฤศจกิายน 2564  

 

จากนั้นนําท่านเขา้นมสัการ พระธาตุท่าอเุทน พระธาตุประจาํวนัเกดิวนัศกุร ์

ภายในบรรจุพระธาตุของพระอรหนัต ์

เ ช่ือก ันว่ า ผู ้ท่ี เกิดว ันศุกร ์เ ป็นผู ้ท่ี มี

ความคิดรเิริ่มสรา้งสรรคร์กัอสิระรกัสวย

รกังาม พระธาตอุงคน้ี์มีสิง่ท่ีตรงกบัเทพ

ประจําวนัศุกร ์คือพระธาตุหนัไปทาง

ทิศเหนือของพระธาตุพนม ตรงกบัทิศ

ประจําของพระศุกร ์เช่ือกนัว่าผูท่ี้ไป

นมัสการพระธาตุ จะไดร้บัอานิสงส ์

ส่งผลใหชี้วิตมีแต่ความรุ่งโรจน์ เปรียบ

เหมือนพระอาทิตยข้ึ์นยามอรุณรุ่ง 

 

จากนั้นนําท่านสกัการะ พญา

ศรีส ัตตนาคราช  แลนด์

มารค์แห่งใหม่ของนครพนม 

เป็นองคพ์ญานาคทองเหลอืง

ท่ีใหญ่ท่ีสุดของภาคอสีาน  มี

คว ามสวยงาม  โดด เ ด่น 

อิส ระให ้ท่ านถ่ าย รูป เก็บ

ความประทับใจยามเย็น

บริเวณริมแม่น้ําโขง อิสระช้

อปป้ิงบรเิวณ ถนนคนเดินทางนครพนม (มีเฉพาะวนัศกุร,์เสาร,์อาทิตย)์ 

 

เยน็ บรกิารอาหารเยน็ ณ รา้นอาหารทอ้งถิ่น [ม้ือท่ี 5] 

พกัท่ี  โรงแรม ฟอรจู์น ววิโขง , โรงแรมธาตพุนม นครพนม หรอืระดบัเทียบเท่า พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

 

 



 
 
 
 
 

วนัที่สามของการเดินทาง พระธาตพุนม – กรุงเทพฯ     อาหาร เชา้/กลางวนั/- 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม [ม้ือท่ี 6] 

จากนั้นนําท่านสู ่วดัพระธาตพุนมวรมหาวิหาร พระธาตปุระจาํวนัเกดิของชาวปีวอกและเป็นพระธาตปุระจาํวนัเกดิของ

ชาววนัอาทิตยด์ว้ย 

 

เท่ียง บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิ่น [ม้ือท่ี 7] 

บ่าย สมควรแกเ่วลาออกเดินทางกลบัพรอ้มความประทบัใจ โดยสายการบินไทยแอรเ์อเชียเท่ียวบินท่ี FD3397  

                    เวลา 16.50-18.10 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 

 

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

 

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ 
ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไม่เสรมิเตยีง 

พกัเด่ียว 

เดินทางคนเดียวตจา่ยเพิ่ม 

10-12 มกราคม 2565 8,998 

ไม่มีราคาเด็ก 

1,500 

13-15 มกราคม 2565 8,998 1,500 

16-18 มกราคม 2565 8,998 1,500 

18-20 มกราคม 2565 8,998 1,500 

20-22 มกราคม 2565 8,998 1,500 

24-26 มกราคม 2565 8,998 1,500 



 
 
 
 
 

27-29 มกราคม 2565 8,998 1,500 

30 ม.ค. - 01 ก.พ. 2565 8,998 1,500 

01-03 กมุภาพนัธ ์2565 8,998 1,500 

03-05 กมุภาพนัธ ์2565 8,998 1,500 

06-08 กมุภาพนัธ ์2565 8,998 1,500 

07-09 กมุภาพนัธ ์2565 8,998 1,500 

10-12 กมุภาพนัธ ์2565 8,998 1,500 

13-15 กมุภาพนัธ ์2565 8,998 1,500 

16-18 กมุภาพนัธ ์2565 8,998 1,500 

17-19 กมุภาพนัธ ์2565 8,998 1,500 

20-22 กมุภาพนัธ ์2565 8,998 1,500 

22-24 กมุภาพนัธ ์2565 8,998 1,500 

24-26 กมุภาพนัธ ์2565 8,998 1,500 

27 ก.พ. – 01 มี.ค. 2565 8,998 1,500 
 

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ 
ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไม่เสรมิเตยีง 

พกัเด่ียว 

เดินทางคนเดียวตจา่ยเพิ่ม 

01-03 มีนาคม 2565 8,998 

ไม่มีราคาเด็ก 

1,500 

03-05 มีนาคม 2565 8,998 1,500 

06-08 มีนาคม 2565 8,998 1,500 

07-09 มีนาคม 2565 8,998 1,500 

08-10 มีนาคม 2565 8,998 1,500 

10-12 มีนาคม 2565 8,998 1,500 

13-15 มีนาคม 2565 8,998 1,500 

14-16 มีนาคม 2565 8,998 1,500 

15-17 มีนาคม 2565 8,998 1,500 

17-19 มีนาคม 2565 8,998 1,500 



 
 
 
 
 

20-22 มีนาคม 2565 8,998 1,500 

21-23 มีนาคม 2565 8,998 1,500 

22-24 มีนาคม 2565 8,998 1,500 

24-26 มีนาคม 2565 8,998 1,500 

27-29 มีนาคม 2565 8,998 1,500 

28-30 มีนาคม 2565 8,998 1,500 

29-31 มีนาคม 2565 8,998 1,500 
 

 

มาตรการดูแลป้องกนัการติดเช้ือโควดิ-19 ของเรา 

• ตรวจวดัอณุหภมิูกอ่นเดินทาง 

• ฉีดพน่ฆ่าเช้ือภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพกั 

• โตะ๊อาหาร มีการจดัท่ีนัง่แบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 

• ปฏบิติัตามกฎระเบียบของทางภาครฐัเพื่อป้องกนัและยบัย ัง้การแพร่ระบาดของโควดิ-19 

 

 

อตัราบรกิารน้ีรวม 

 ค่าต ัว๋เครื่องบิน ค่ารถ ค่าน้ํามนั และค่าบรกิารคนขบัรถ 

 ค่าท่ีพกั 2 คืน หอ้งละ 2-3 ท่านตามโรงแรมท่ีระบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทียบเท่า 

 กรณีหอ้งพกัแบบ TWN/DBL เต็ม หรอืไม่มีทางบรษิทัขอปรบัพกัแบบDBL/TWNแทน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 กรณีหอ้งพกั 3 ท่าน อาจเป็นเตียงเสรมิหรอืฟกูนอนข้ึนอยู่กบัโรงแรมนั้นๆ 

 ช่ือโรงแรมท่ีพกั ทางบรษิทัจะทาํการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5 วนักอ่นเดินทาง 

 ค่าอาหารตามท่ีระบใุนโปรแกรม ค่าเขา้ชม ตามท่ีระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการท่ีระบสุาํหรบันกัท่องเท่ียวไทย 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 เจา้หนา้ท่ีบรษิทัฯ คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกนัอบุติัเหตุตามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษทัฯประกนัภยัท่ีบริษัททําไว ้

ท ัง้น้ีย่อมอยู่ในขอ้จาํกดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษัทประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จและเอกสารรบัรองทางการแพทย ์จาก

หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง ไม่รวมประกนัสขุภาพ ท่านสามารถส ัง่ซ้ือประกนัสขุภาพเพิ่มไดจ้ากบรษิทัประกนัทัว่ไป 

 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ค่ามินิบารใ์นหอ้งพกั และค่าใชจ้า่ยสว่นตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี เป็นตน้ 



 
 
 
 
 
 ค่าใชจ้า่ยและค่าอาหารท่ีนอกเหนือจากรายการท่ีระบ ุ

 ค่าประกนัภยัธรรมชาติ และประกนัชีวติสว่นตวั และประกนัสขุภาพ 

 ค่าอาหารสาํหรบัท่านท่ีทานเจ มงัสวริติั และหรอือาหารสาํหรบัมสุลมิ  

 ค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ แลว้แต่ความพงึพอใจในการบรกิาร 

 

เงือ่นไขการยกเลกิและคืนค่าทวัร ์

• ยกเลกิกอ่นการเดินทางตัง้แต่ 30 วนัข้ึนไป คืนเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้า่ยท่ีเกดิข้ึนจรงิ 

• ยกเลกิกอ่นการเดินทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดท่ีลูกคา้ชําระมา และเกบ็ค่าใชจ้า่ยท่ีเกดิข้ึนจรงิ(ถา้มี) 

• ยกเลกิกอ่นการเดินทางนอ้ยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธ์ิยดึเงนิเต็มจาํนวน 

• กรณีมีเหตยุกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผิดของบรษิทัทวัร ์คืนเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้า่ยท่ีเกดิข้ึนจรงิ(ถา้มี) 

• ค่าใชจ้า่ยท่ีเกดิข้ึนจรงิ เช่น ค่ามดัจาํต ัว๋เครื่องบิน โรงแรม และค่าใชจ้า่ยจาํเป็นอืน่ๆ 

 

หมายเหต ุ

• กรุป๊คอนเฟิรม์เดินทางจะตอ้งมีผูเ้ดินทางขัน้ตํา่ 8 ท่าน  

• บรษิทัฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกดิเหตสุดุวสิยัไม่อาจแกไ้ขได ้

• บรษิทัฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ท่ีเกดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเท่ียวบิน การลา่ชา้ของสายการบิน ภยัธรรมชาติ 

การเมือง จราจล ประทว้ง คาํส ัง่ของเจา้หนา้ท่ีรฐั และอืน่ๆ ท่ีอยู่นอกเหนือ 

• การควบคุมของทางบริษทั หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกทาํรา้ย การสูญหาย 

ความลา่ชา้ หรอืจากอบุติัเหตตุ่างๆ 

• มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนบริษทัฯ ไม่มีสทิธ์ิในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทัง้สิ้นแทน บริษทัฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู ้

มีอาํนาจของบรษิทัฯกาํกบัเท่านั้น 

• ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีข้ึนอยู่ตามสภาวะค่าเงนิบาทและค่าน้ํามนัท่ีไม่คงท่ี การ

ปรบัราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาท่ีกาํหนดไว ้

• เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหน่ึง หรอืไม่เดินทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธ์ิ ไม่สามารถ

เรยีกรอ้งค่าบรกิารคืนได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

บริษัท เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ จํากัด 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 


