
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สายมูเตลู ถ า้นาคา ถ า้นาค ี 
สักการะ 3 พระธาตุศักดิ์สิทธ์ิ 3 วนั 2 คืน  

สายการบินนกแอร์ (DD) 

เร ิม่ตน้ 

9,990 
บาท/ทา่น 

 

ไฮไลท ์

•ถ้้านาคา •ถ้้านาค ี

สักการะ 3 พระธาตุ •พระธาตุเรณ•ูพระ

ธาตุพนม 

•พระธาตุน้อยศรีบุญเรือง 

•ขอพรพญาศรีสัตตนาคราช•ชมหินสาม

วาฬ 

•ขอพรเจ้าปู่อือลือ ณ ต้าหนักปู่อือลือ   

•ล่องเรือบึงโขงหลง เกาะดอนโพธิ์                         

เดินทางมิถุนายน-ธันวาคม 

2565 



 
 
 

เส้นทางการเดินทาง เช้า เที่ยง เย็น 

วันที่ 

1 

สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ-สกลนคร-นครพนม-

พระธาตุเรณ-ูพระธาตุพนม- 

พระธาตุน้อยศรีบุญเรือง-พญาศรีสัต  ตนาคราช-

บึงกาฬ-หินสามวาฬ 

X   

วันที่ 

2 

ถ้้านาคา-ศาลปู่อือลือนาคราช-ล่องเรือเกาะดอน

โพธิ ์

   

วันที่ 

3 

ถ้้านาค-ีสกลนคร-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ   X 

 
 
 
 
 

 

 

 

04.30 น. คณะเดินทางพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานดอนเมืองอาคารผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์โดยมี
เจ้าหน้าทีค่อยต้อนรับและอาํนวยความสะดวกเร่ืองบตัรโดยสารท่ีนัง่และเช็คสัมภาระก่อนเดินทาง  

07.00น. ออกเดินทางสู่จังหวดัสกลนครโดยเท่ียวบินท่ีDD360 (DMK-SNO 07.00-08.10) 
**ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน 
***ไม่รวมนํ้าหนกักระเป๋าสาํหรับโหลดใตท้อ้งเคร่ือง ท่านสามารถซ้ือนํ้าหนกักระเป๋าก่อนเดินทาง 3 วนั(มี
ค่าใชจ่้าย) 

08.10 น. เดินทางถึงสนามบินสกลนคร มัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยต้อนรับท่านจากนั้นนาํท่านข้ึนรถตูป้รับอากาศเดินทางสู่
จงัหวดันครพนม 

 นาํท่านสักการะ พระธาตุเรณู จาํลองมาจากพระธาตุพนมองคเ์ดิม ภายในเจดียบ์รรจุพระไตรปิฎก พระพุทธรูป
ทองคาํ พระพุทธรูปเงิน เพชรนิลจินดา หน่องา เคร่ืองกกุธภณัฑข์องพระยาและเจา้เมือง รวมถึงส่ิงของอ่ืนๆ ท่ี
ชาวบา้นบริจาคดว้แรงศรัทธา 

 จากนั้นนาํท่านสักการะ พระธาตุพนม พระธาตุประจาํคนเกิด "ปีวอก" และ "วนัอาทิตย"์ ภายในพระธาตุได้
บรรจุอุรังคธาตุหรือกระดูกส่วนหนา้อกของพระพุทธเจา้ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร (ม้ือท่ี 1) 
 เดินทางสู่ พระธาตุน้อยศรีบุญเรือง บรรจุพระอุรังคธาตุ จากพระมหากสัสปะเถระผูอ้ญัเชิญมาจากชมพูทวปีเพื่อ

มาประดิษฐานท่ีภูกาํพร้า แต่วา่ไม่สามารถจะแบ่งพระอุรังคาตุใหไ้ด ้พระมหากสัสปะเถระจึงได ้เหาะกลบัไป
อญัเชิญพระองัคารของพระพุทธเจา้แบ่งมาใหแ้ทน สร้างข้ึนในสมยัพระยานนัทเสนซ่ึงเป็นกษตัริยค์รองเมืองศรี

วันที่ 1       สนามบินดอนเมอืง กรุงเทพ-สกลนคร-นครพนม-พระธาตุเรณู-พระธาตุ

พนม-พระธาตุน้อยศรีบุญเรือง- 

พญาศรีสัตตนาคราช-บึงกาฬ-หินสามวาฬ 



โคตรบูรณ์ เดิมตั้งดินแดนท่ีใตป้ากเซบั้งไฟ ประเทศลาว ต่อมาหลงัจากพระยานนัทเสนทิวงคตไดเ้กิดโรค
ระบาดจึงไดย้า้ยเมืองมาตั้งเหนือพระธาตุพนมในดงไมร้วก จึงขนานนามเมืองข้ึนวา่ มรุกขนคร แลว้ไดมี้การ
สร้างพระธาตุนอ้ยเกิดข้ึนเพื่อบรรจุพระองัคารของพระพุทธเจา้ ใหเ้ป็นพระธาตุบริวารขององคพ์ระธาตุ 

 หลงัจากนั้นนาท่านสักการะ พญาศรีสัตตนาคราช พญานาคขดหาง 7 เศียร มีลาตวัเดียวขนาดใหญ่ประดิษฐาน
บนแท่นฐานแปดเหล่ียม กวา้ง 6 เมตร ความสูงทั้งหมดรวมฐาน 15 เมตร สามารถพน่นํ้าได ้แสดงถึงความเช่ือ
ความศรัทธาต่อเร่ืองพญานาคของชาวไทย และชาวลาวท่ีอาศยัอยูริ่มฝ่ังแม่นา้โขง 

 ชมพระอาทิตยต์กท่ี จุดชมววิหินสามวาฬ หน่ึงในจุดท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจในพื้นท่ีป่าภูสิงห์ ตั้งอยูใ่นอาํเภอศรี
วไิล จงัหวดับึงกาฬ ในเขตพื้นท่ีอนุรักษเ์ขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์ และป่าดงสีชมพู ซ่ึงเตม็
ไปดว้ยกลุ่มของกอ้นหินรูปทรงต่างๆ ท่ีสวยงามแปลกตาและถํ้ากระจายอยูท่ ัว่ทั้งพื้นท่ี สามารถแวะชมไดห้ลาย
จุด รวมถึงหินสามวาฬ ท่ีมีลกัษณะเป็นหินขนาดใหญ่ติดหนา้ผาสูง เหตุผลท่ีเรียกวา่ หินสามวาฬ เพราะลกัษณะ
ของจุดชมววิน้ีเป็นกอ้นหินขนาดใหญ่ 3 กอ้น รูปร่างคลา้ยปลาวาฬเรียงกนัยืน่ออกไปสู่หนา้ผา หากมองในมุม
สูงจะเหมือนกลุ่มวาฬท่ีมีพอ่ แม่ ลูก จึงเรียกกนัวา่ หินสามวาฬ ซ่ึงเป็นจุดชมววิท่ีสวยงามโดดเด่นของภูสิงห์ 
สามารถชมพระอาทิตยข้ึ์นในยามเชา้ เบ้ืองหนา้คือ ววิของผนืป่าเขียวขจีและสายหมอกบาง หินสามวาฬสามารถ
เท่ียวไดต้ลอดทั้งปี และตลอดทั้งวนั 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ร้านอาหาร (ม้ือท่ี 2) 
ท่ีพกั เขา้สู่ท่ีพกั JB PLACEหรือTHE ONE HOTELหรือท่ีพกัในระดบัเทียบเท่า 
  
 
 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (ม้ือท่ี 3) 
 นาํท่านเดินทางสู่ ถ า้นาคาถํ้าสวย Unseen สุดลึกลบั ใน อุทยานแห่งชาติภูลงักา สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีตาํนาน

ความเช่ือทอ้งถ่ินเร่ืองของพญานาค ดว้ยลกัษณะทางกายภาพของกลุ่มหินท่ีพบภายในถํ้า วา่มีรูปร่างคลา้ยกบังู
ขดเล้ือยไปมา และมีบริเวณดา้นนอกเหมือนเกล็ดงู ทาํใหเ้กิดจินตนาการวา่เหมือนกบังูยกัษก์ลายเป็น (ใชเ้วลา
เดินข้ึน-ลง ประมาณ 3-4 ชัว่โมง) (ลูกคา้ตอ้งแจง้ช่ือ-นามสกุลผูเ้ดินทางจริงและเช็ควนัเดินทางอีกคร้ัง เน่ืองจาก
อุทยานจาํกดัจาํนวนนกัท่องเท่ียวต่อวนัไม่เกินวนัละ 350 คน ขอสงวนสิทธ์ิปรับเปล่ียนวนัเดินทางกรณีท่ีจาํนวน
นกัท่องเท่ียวไดมี้การจองเขา้อุทยานเตม็จาํนวนแลว้) 

ส าคัญ เอกสารทีต้่องใช้ส าหรับขึน้ถ า้นาคา  
หลกัฐานการรับวคัซีนตามเกณฑท่ี์ ศบค. กาํหนด  ( 2-3 เขม็ ) 
หรือ หลกัฐานผลการตรวจเช้ือ "ดว้ยวธีิการ RT-PCR " หรือ "ATK ภายใน 48 ชัว่โมง จากสถานพยาบาลของรัฐ
หรือเอกชน" ท่ีรับรองโดยเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข วา่ไม่พบเช้ือ (ผลเป็นลบ)  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร ( ม้ือท่ี 4 ) 
 นาํท่านขอพร ศาลเจ้าปู่อือลือนาคราช  ไหวข้อพรปู่อือลือ ณ ตาํหนกัปู่อือลือ วดัสวา่งวารี อ.บึงโขงหลงล่องเรือ 

สู่ เกาะดอนโพธ์ิ(ใชเ้วลาล่องเรือ ประมาณ 5-40นาที // รวมเวลาไป-กลบั ประมาณ1-2 ชัว่โมง) 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ร้านอาหาร (ม้ือท่ี 5) 
ท่ีพกั เขา้สู่ท่ีพกั JB PLACE หรือTHE ONE HOTELหรือท่ีพกัในระดบัเทียบเท่า 

วันที่ 2        ถ้า้นาคา-ศาลปู่อือลือนาคราช-ล่องเรือเกาะดอนโพธิ์ 



 
 
 
เชา้ 

 
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (ม้ือท่ี 6) 

 ออกเดินทางสู่ ถ า้นาคี อุทยานแห่งชาติภูลงักา (ฝ่ังนครพนม) ลกัษณะของถํ้านาคีจะคลา้ยกบัถํ้านาคา มีเพิงหิน
ใหญ่มีลวดลายของเกล็ดพญานาคบนพื้นผวิของหิน ลกัษณะเหมือนหินหวังูอยูไ่ม่ไกลกนั ชาวบา้นและผูส้าํรวจ
มองเห็นเป็นรูปร่างคลา้ยกบัพญานาคขดตวักกไข่ มีทั้งส่วนเศียรและลาํตวั ภายในถํ้านาคีมีหินรูปร่างคลา้ยกบั
นกยงูหนัหลงัอยูด่ว้ย แต่บางคนก็บอกวา่คลา้ยกบัส่วนหวังูมากกวา่ ข้ึนอยูก่บัวจิารณญาณของแต่ละบุคคล ดา้น
ในสุดของถํ้าจะมีพระพุทธรูปใหก้ราบไหวข้อพร หากเดินทางต่อไปอีกราวคร่ึงกิโลเมตรก็จะมีจุดชมววิ ผานาคี 
เป็นจุดชมววิแม่นํ้าโขงท่ีงดงาม มีจุดนัง่พกัเป็นระยะ บางช่วงมีปีนบนัไดสูงชนั จะมีป้ายท่องเท่ียวบอกเป็นจุดๆ 
ยงัคงความเป็นธรรมชาติรายลอ้มไปดว้ยป่าไมสี้เขียว 
กรณฝีนตกจะทางอุทยานฯจะปิดการขึน้เขาทุกกรณี 

ส าคัญ เอกสารทีต้่องใช้ส าหรับขึน้ถ า้นาคี  
หลกัฐานการรับวคัซีนตามเกณฑท่ี์ ศบค. กาํหนด  ( 2-3 เขม็ ) 
หรือ หลกัฐานผลการตรวจเช้ือ "ดว้ยวธีิการ RT-PCR " หรือ "ATK ภายใน 48 ชัว่โมง จากสถานพยาบาลของรัฐ
หรือเอกชน" ท่ีรับรองโดยเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข วา่ไม่พบเช้ือ (ผลเป็นลบ)  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร (ม้ือท่ี 7) 
 มัคคุเทศก์ท้องถิ่นส่งท่านเดินทางกลบัสู่สกลนคร(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 
17.40น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานดอนเมือง เท่ียวบิน DD369 (SNO-DMK 17.40-18.45) 
18.45น. เดินทางถึงท่าอากาศดอนเมือง กรุงเทพ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
หมายเหตุ: โปรแกรมทวัร์อาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพอากาศ / การจราจร /เท่ียวบินเปล่ียนแปลง โดยมิได้
แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้เพื่อใหท้่านไดเ้ท่ียวครบตามโปรแกรม และคาํนึงถึงผลประโยนช์ของท่านเป็นหลกั 

 

 

อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง ราคา/ท่าน 

(พักห้อง 2-3 ท่าน) 

พักเดี่ยว 

(ช้าระเพิ่ม) 

21– 23 มิถุนายน 

2565 

9,990 บาท /ท่าน 2,000 บาท/ท่าน 

23 – 25 มิถุนายน 

2565 

10,990 บาท /ท่าน 2,000 บาท/ท่าน 

19 - 21กรกฎาคม 9,990บาท /ท่าน 2,000 บาท/ท่าน 

วันที่ 3   ถ้้านาคี-สกลนคร-สนามบินดอนเมืองกรุงเทพฯ 



2565 

23 - 25  สิงหาคม 

2565  

9,990 บาท /ท่าน 2,000 บาท/ท่าน 

13 – 15 กันยายน 

2565  

9,990 บาท /ท่าน 2,000 บาท/ท่าน 

18 - 20 ตุลาคม 

2565  

9,990 บาท /ท่าน 2,000 บาท/ท่าน 

15 - 17 

พฤศจิกายน 2565  

9,990 บาท /ท่าน 2,000 บาท/ท่าน 

20 - 22 ธันวาคม 

2565  

10,990 บาท /ท่าน 2,000 บาท/ท่าน 

*กรุ๊ปออกเดินทาง ขั้นต่้า 8 ท่าน* 

 

 

อตัรานีร้วม 
1.บตัรโดยสารชั้นประหยดั (ไม่รวมนํ้าหนกักระเป๋าโหลดใตท้อ้งเคร่ือง)  
2.รถนาํเท่ียว รถทอ้งถ่ิน และเรือ ตามรายการท่องเท่ียว (แบบจอยทวัร์)  
3.โรงแรมท่ีพกั 2 คืน ตามท่ีระบุในรายการ หรือเทียบเท่า(พกัได ้2-3 ท่าน) / กรณีพกัเด่ียวมีค่าใชจ่้ายเพิ่ม 
กรณีหอ้ง TWIN BED (เตียงเด่ียว 2 เตียง) โรงแรมไม่มีหรือเตม็ ทางบริษทัขอปรับเป็นหอ้ง DOUBLE BED (เตียงใหญ่ 1 
เตียง) แทน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ หรือหากตอ้งการหอ้งพกัแบบ DOUBLE BED (เตียงใหญ่ 1 เตียง) ทางโรงแรม
ไม่มีหรือเตม็ ทางบริษทัขอปรับเป็นหอ้ง TWIN BED (เตียงเด่ียว 2 เตียง) แทน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ เช่นกนั กรณี
พกัแบบ TRIPLE ROOM 3 ท่าน 1 หอ้ง ท่านท่ี 3 อาจเป็นเตียงเสริม หรือ SOFA BED หรือเสริมฟูกท่ีนอน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
รูปแบบการจดัหอ้งพกัของโรงแรมนั้นๆ 
4.ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
5.ค่าธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียว ตามท่ีระบุในรายการทวัร์ 
6.มัคคุเทศก์ รับท่าน ณ สนามบินสกลนคร 
7.ประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์  
 
 
 
 
 
 



อตัรานีไ้ม่รวม 
หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอยีดทุกข้อหมายเหตุ)  
1. กรุณาปฏิบตัรตามท่ีเจา้หนา้ท่ีแนะนาํ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเท่ียวปลอดภยัดา้น   
สุขอนามยั) และเพื่อความปลอดภยัในการท่องเท่ียว 
2. กรุณาจองล่วงหนา้ก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 14 วนั 
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการข้ึน หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูร่้วม  
คณะไม่ถึง 8 ท่าน โดยบริษทัจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ 
4.กาํหนดการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศใน  
 ขณะนั้น โดยคาํนึงถึงความปลอดภยัและประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
5.บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิก หรือเล่ือนการเดินทาง ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ครบตามจาํนวนท่ีกาํหนด  
 
การจองทวัร์และส ารองทีน่ั่ง 
1.กรุณาส่งสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนหรือสาํเนาหนงัสือเดินทางใหท้างบริษทัฯก่อนการเดินทางอยา่งตํ่า 10 วนั  
2.รายการทวัร์เม่ือชาํระเงินแลว้ไม่สามารถยกเลิกและไม่สามารถคืนเงินไดทุ้กกรณี 
3.ชาํระค่าทวัร์เตม็จาํนวนไม่มีการชาํระมดัจาํ 
4.ไม่สามารถเล่ือนหรือเปล่ียนแปลงวนัเดินทางได้ 
5.โปรแกรมทวัร์อาจมีการสลบัลาํดบัการเท่ียวเพื่อความเหมาะสม 
6.ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีท่ีไม่ไดร่้วมทริปในบางวนั 
 
***โปรแกรมทวัร์อาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมเน่ืองจากสภาพอากาศ / การจราจร /ไฟทบิ์นเปล่ียนแปลงโดยมิได้
แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้เพื่อใหท้่านไดเ้ท่ียวครบตามโปรแกรมและคาํนึงถึงผลประโยนช์ของท่านเป็นหลกั***  
 
ข้อแนะน าส าหรับการเดินทางในช่วงภาวะโควทิ 19 มาตรการการบริการบนรถ  
1.กรุณาตราจสอบมาตการเขา้-ออกของจงัหวดัและปฎิบติัตามอยา่งเคร่งคดั  
2.สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
3.ก่อนข้ึน-ลงรถทุกคร้ังทางบริษทัจะมีมาตรการวดัไขแ้ละลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลบ์นรถทางบริษทัขออนุญาตงดแจก  
ขนม-อาหารวา่งระหวา่งท่ีอยูบ่นรถ 
 
การยกเลกิการเดินทาง 
***เง่ือนไขการยกเลิกทวัร์เป็นไปตามพระราชบญัญติัธุรกิจนาํเท่ียวและมคัคุเทศก*์** 
1. แจง้ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้ ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง 
2. แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ยดึเงิน 50% จากยอดท่ีลูกคา้ชาํระมา ส่วนท่ีเหลือ 50% หกั    ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง 
(ถา้มี) 
3. แจง้ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนัของการเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินทั้งหมด 
** กรณีมีเหตุใหย้กเลิกทวัร์ โดยไม่ใช่ความผดิของบริษทัทวัร์ ทางบริษทัคืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง(ถา้มี)
อาทิเช่น ค่ามดัจาํตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรม และค่าใชจ่้ายจาํเป็นอ่ืนๆ  


