
                                 



                                    ขอพร พญานาคราช แหงลุมน้ำโขง 

สัมผัสดินแดนศักดิ์สิทธแหงภูลังกา“พิชิตถ้ำนาคา” 

บูชา“เจาปูอือลือนาคราช” 

ชมหินสามวาฬจุดชมวิวสุด Unseen สระพญานาค สระน้ำศักดิ์สิทธ์ิพญามุจลินทร 

[ วัดพระธาตุบังพวน] 

 

 

โปรแกรมการเดินทาง เชา เท่ียง เย็น 

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ – บึงกาฬ – ศาลปูอือลือ – เกาะดอนโพธ์ิ – อุทยาน

แหงชาติภูลังกา (ถ้ำนาคา) 

-   

วันท่ี 2 หินสามวาฬ – วัดอาฮงศาลาวาส –วัดพระธาตุบังพวน  (สระ

มุจลินทร) – สนามบินนานาชาติอุดรธาน–ี กรุงเทพฯ 

  - 

พาหนะเดินทาง สายการบนิ นกแอร (DD) 

วันท่ีเดินทาง ทุกวันศุกร-อาทิตย ชองเดือน มีนาคม – ธันวาคม 2565  

(นอกเหนือจากวันท่ีระบุในครบแกรม ครบ 8 ทานเลือกวันเดินทางไดเลย) 



 

รายละเอียดการเดินทาง  

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ – บึงกาฬ – ศาลปูอือลือ – เกาะดอนโพธ์ิ – อุทยานแหงชาติภูลังกา (ถ้ำนาคา)  

04.00 น. คณะพรอมกัน ณทาอากาศยานดอนเมืองอาคารผูโดยสารภายในประเทศ ชั้น 3 สายการบินนกแอร

เจาหนาที่บริษัทฯคอยใหการตอนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องกระเปาสัมภาระ พรอมบริการตรวจวัด

อุณหภูมิ แจกหนากากอนามัย และเจลลางมือใหกับผูเดินทางทุกทาน 

 
 

05.55 น. เหินฟาสูจังหวัดอุดรธานี โดยสายการบิน นกแอร เที่ยวบินที่ DD088(ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) 

06.55 น. ถึง ทาอากาศยานนานาชาติอุดรธานี รอรับกรเปาสัมภาระ ออกเดินทางโดยรถตูปรับอากาศ VIP มุงหนาสู ถ้ำ

นาคา(ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) 

10.30 น. นำทานสักการะ ศาลเจาปูอือลือ ตำนาน ปูอือลือ 

พญานาคราชบนพื้นที่ชุมน้ำโลก เปนที่เลาขานของ

ชาวจังหวัดบึงกาฬ มี ตำหนักองคเจาปูสุริยะวงศ

ชัยนาคราชา (ปูอือลือ) ตั้งอยูใกลกับวัดสวางวารี 

ต.บ ึงโขงหลง อ.บ ึงโขงหลง นอกจากจะเป นที ่

เคารพบูชาของคนในพื้นที่แลว นักทองเที ่ยวก็ยัง

นิยมมากราบไหวขอพรดวยความศรัทธาในเรื ่อง

พญานาค 

11.00 น. นำทานนั่งเรือสู เกาะดอนโพธิ์ ที่ตั้งอยูกลางหนอง

น้ำบึงโขงหลง เกาะแหงนี้มีความเชื่อกันวาเปนวังเจาปูอือลือนาคราช เปนสถานที่บำเพ็ญเพียรบารมี (หนา

ฝนระดับน้ำทวมถึงเขา หนาแลงน้ำแหง สามารถปูเสื่อทำพิธีกรรมทางศาสนาไดทุกคนที่เขามาควรสำรวม

กาย วาจา ใจ เคารพสถานที่และแตงกายใหสุภาพ เวลาในการเขาชม 06.00-16.30 น.) 

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร หาดคำสมบูรณ (ม้ือที่ 1) 

13.00 น. เดินทางสู"สำนักสงฆฐิติสาราราม" (วัดตาดวิมานทิพย)เสนทางขึ้นสูถ้ำนาคา มีระยะทางเดินขึ้น 2 กิโลเมตร 

(ใชเวลาไป-กลับประมาณ 3-4 ช่ัวโมง) ถ้ำนาคา เปนถ้ำที่ต้ังอยูในเขตพ้ืนที่ อุทยานแหงชาติภูลังกา อำเภอบึง

โขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ความสวมงามแปลกตาของที่น่ีก็คือ รูปทรงของหินขนาดใหญที่มีรูปรางเหมือน งูยักษ 

หรือ พญานาค น่ันเอง ทำใหถ้ำแหงน้ี เปนแหลงทองเที่ยวอีกแหงสำหรับคนที่ชอบธรรมชาติและเรื่องลึกลับ

ภายในถ้ำ จะพบกับหินที่มีรูปรางคลายกับลำตัวของพญานาค ซึ่งถามองไปจะคลายๆ กับเกล็ดของงูขนาดใหญ 

และปกคลุมไปดวยมอสสีเขียว ดูสวยงาม แตก็นาพิศวงดวยเชนกัน นอกจากน้ี ยังมีการพบหินที่มีลักษณะ

เหมือนเปนสวนหัวของงูยักษในบริเวณที่ไมไกลกันมากจากตัวถ้ำอีกดวยเสนทางเดินปาเปนทางเดินดินสลับกับ

บันได และมีบางชวงจะตองดึงเชือกขึ้นโดยระหวางทางจะพบประตูเตา หินหัวเรือ หัวนาคาหัวที่ 3 และเมื่อขึ้น

ถึงบนเขาจะมีทางไปพบหัวนาคาหัวที่ 1 กอน 



 

 
 

(หมายเหตุ : เสนทางเดินปาชัดเจนมีปายบอกทางและมีเจาหนาที่ประจำจุดตางๆ เพ่ือแนะนำและรักษาความ

ปลอดภัยของนักทองเที่ยว และจะเปดใหเดินขึ้นไดในเวลา 07.00-14.00 น. และใหลงจากเขาถึงพ้ืนลางไมเกิน 

17.00 น. ทั้งน้ีหากมีฝนตกหนักจะปดการขึ้นเขาโดยไมอาจแจงลวงหนาได เน่ืองจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง

ไดตลอดเวลา 
 

 

 

 

มาตรการสำหรับบุคคลที่จะมาเที่ยวชมถ้ำนาคา อุทยานแหงชาติภูลังกา ดังนี้ 

กรณีที่ 1บุคคลที่มาจากพ้ืนที่สีแดงเขม (7 จังหวัดพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเขมงวด) จำเปนจะตองมีหลักฐานและ

ปฏิบัติ ดังน้ี 

1) ตองทำการลงทะเบียนกอนเขาจังหวัดบึงกาฬที่ลิงค 

https://bkpho.moph.go.th/ssjweb/bkcovid/index.php... แลวเขารายงานตัวที่ดานชุมชนในพ้ืนที่ 

2) ผลตรวจโควิด-19 แบบRT-PCR หรือ ATK ภายใน 72 ช่ัวโมง  

3) ใบรับรองการฉีด วัคซีน (Sinovac/Sinopharm/Astrazeneca/Pfizer/Moderna) ครบ  2 เข็ม  หรือ 

Johnson&Johnson 1 เข็ม ไมนอยกวา 14 วัน 
 

กรณีที่ 2บุคคลที่มาจากพ้ืนที่สีแดงและสีสม (38 จังหวัดพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด 23 จังหวัดพ้ืนที่ควบคุมและ 5 

จังหวัดพ้ืนที่เฝาระวังสูง) ใบรับรองการฉีดวัคซีนเชนเดียวกับขอ 3) ของกรณีที่ 1โดยนำผลการฉีดวัคซีนแสดง

ตอ "เจาหนาที่อุทยาน" ที่ใหบริการนักทองเที่ยว ณ จุดลงทะเบียน  
 

หมายเหตุทุกทานที่จะเขาพ้ืนที่จังหวัดบึงกาฬจะตองเปนบุคคลที่ไมมีประวัติเสี่ยงตอการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 (Covid-19) ทุกทานจะตองทำการจองคิวผานแอปพลิเคชันQueQ มาแลว 
 

รายช่ือจังหวัดพ้ืนที่สีแดงเขมสีแดงสีสมและสีเหลืองอางอิงตามประกาศศบค. ณวันที่ 30 ตุลาคม 2564 
 

⭐เริ่มใชต้ังแต 1 พฤศจิกายนเปนตนไปหรือจนกวาจะมีคำสัง่เปลี่ยนแปลงเปนอยางอ่ืน⭐ 

 



 

 

*** ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการสลับโปรแกรมชวงเชาและบายไดตามความเหมาะสม  

โดยทางบริษัทฯ จะคงไวซ่ึงผลประโยชนของลูกคาเปนสำคญัในระดับเดิมทุกประการ *** 
 

***สิ่งที่นักทองเที่ยวควรเตรียม*** 

1. กระเปาเปสะพายหลัง 

2. รองเทาผาใบเดินปา 

3. เสื้อแขนยาวบางเพ่ือไมใหรอนมากกันยุงกัด/กิ่งไมบาดแขน และสวมกางเกงขายาวชวยกันเปอนและชวยซับ

แรงกระแทกหากลื่นลม 

4. หมวกกันรอน 
 

สำนักอุทยานไดมีการประกาศ 16 ขอปฏิบัติในการเขาเที่ยวชมถ้ำนาคาดังนี้ 

1. หามสัมผัสหรือแตะตองประติมากรรมในถ้ำ เชน หินงอก หินยอย เสาหิน ฯลฯ 

2. หามตี เคาะ ทำลายหินในถ้ำ 

3. หามสูบบุหรี่ กอกองไฟ จุดธูปเทียน หรือกิจกรรมใดๆ ที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอสภาพอากาศภายใน

ถ้ำ 

4. หามนำอาหารเขาไปรับประทานในถ้ำรวมทั้งทิ้งเศษขยะมูลฝอยใดๆ 

5. หามทำเสียงดังหรือกระทำการใดๆ ที่เปนการรบกวนหรือกอความรำคาญใหแกสัตว รวมทั้งหามยิงปน จุด

ประทัด และวัตถุระเบิด 

6. หามนำสัตวเลี้ยงหรือสัตวพาหนะเขาไปในถ้ำ 

7. หามขีดเขียน ขูดลบ ขีดฆา ทาหรือพนสี หรือปดประกาศ 

8. หามถายอุจจาระ ปสสาวะในถ้ำ 

9. หามเก็บหรือนำสิ่งใดๆ ออกจากถ้ำ อาทิ หิน ผนึกแร ซากดึกดำบรรพ โบราณวัตถุ หรือสิ่งมีชีวิตภายในถ้ำ 



10. หามกระทำการใดๆ อันจะเปนการเปลี่ยนแปลงทางน้ำ หรือสรางสิ่งกีดขวางทางน้ำ ที่จะทำใหน้ำทวมลน

หรือเหือดแหง เวนแตไดรับการอนุญาตจากหนวยงานเจาของพ้ืนที ่

11. หามต้ังแคมปพักแรมภายในถ้ำ 

12. หามเดินออกนอกเสนทางที่กำหนด 

13. ไมแตะตอง และ/หรือ ทำลายระบบไฟฟาในถ้ำ 

14. ไมรบกวนแหลงโบราณคดี หรือซากดึกดำบรรพที่พบในถ้ำ 

15. ไมกอสรางสิ่งอำนวยความสะดวก เชน สะพาน ทางเดิน บันได เวนแตการกอสรางเพ่ืออำนวยความ

สะดวก/ปลอดภัยเทาที่จำเปน และใหมีความกลมกลืนกับธรรมชาติในถ้ำ 

16. ใหมีผูนำเที่ยวทองถิ่นที่ผานการฝกอบรมตามมาตรฐาน Local Cave Guide และปฏิบัติตามคำแนะนำ

อยางเครงครัด 
 

18.00 น. บริการอาหารเย็น ณ รานอาหาร (ม้ือที่ 2) 

20.00 น. นำทานCHECK INเขาสูที่พัก ณ THE ONE HOTEL BUENG KANหรือ BK PLACE HOTEL หรือ เรือน

ไทยเกสตเฮาส บึงโขงหลง หรือเทียบเทาระดับมาตรฐาน เชิญทานพักผอนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสด์ิ 
 

วันท่ี 2 หินสามวาฬ – วัดอาฮงศาลาวาส – วัดพระธาตุบังพวน  (สระมุจลินทร) – อุดรธานี– 

กรุงเทพฯ    

05.00 น. อรุณสวัสด์ิยามเชา  

นำท าน สู  ห ิน ส ามวาฬ  ความ งด งามจาก

ธรรมชาติ ที ่ไม ธรรมดา ถือเปนจุดชมวิวสุด 

Unseen ที ่ส ุด ในภ ูส ิงห  ชมพระอาท ิตย ขึ ้น

พรอมหมอกจางๆ สุดฟน หินสามวาฬเปนหิน

ขนาดใหญติดหนาผาสูง แยกตัวเปน 3 กอน

ใหญๆ เรียงตอกัน มีอายุประมาณ 75 ลานป

เลยทีเดียว ความพิเศษของหินก็คือ เมื่อมองดูจากระยะไกลๆ หินสามกอนนี้จะดูคลายกับฝูงครอบครัววาฬ 

มีทั้งพอวาฬ แมวาฬ และลูกวาฬ ซึ่งก็จะถูกเรียกตามขนาดของหินแตละกอนตั้งอยูภายในเขตพื้นที่อนุรักษ

ในเขตปาสงวนแหงชาติปาดงดิบกะลา ปาภูสิงห และปาดงสีชมพู สมควรแกเวลาเดินทางกลับที่พัก 

08.00 น. บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 3) 

09.30 น. นำทานCHECK OUT ออกจากที่พัก มุงหนาสู วัดอาฮงศิลาวาส 

10.00 น. นำทานชมจุดที่แมน้ำโขงมีความลึกที่สุด ประมาณ 200 เมตร มีความกวางประมาณ 300 เมตรซึ่งชาวบานเช่ือ

กันวาเปน “สะดือแมน้ำโขง” ของแกงอาฮงณ วัดอาฮงศิลาวาสในชวงฤดูน้ำหลากจะเห็นกระแสน้ำวนไหล

เช่ียวเปนรูปกรวยขนาดใหญ หากมีวัสดุอะไรถูกดูดเขาไป สิ่งของตางๆ จะหมุนวนอยูประมาณ 30 นาที 

ชาวบานเช่ือกันวาสิ่งของเหลาน้ันจะไปโผลที่คำชะโนดกอนลงไปชมจุดสะดือแมน้ำโขง สักการะ “ศาลเจาแม

เทพีสะดือแมน้ำโขง ภายในมีเทพธิดาสะดือลำน้ำโขง”เพ่ือความเปนสิริมงคล เช่ือกันวาวัดอาฮงแหงน้ีเปนวัง

พญานาคอีกดวย  



 

 

 

 

12.30 น. บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร (ม้ือที่ 4) 

13.30 น. แวะซื้อของฝากของขึ้นช่ือจังหวัดหนองคาย เชน 

แหนมเนือง หมูยอ กุนเชียง ฯลฯ 

14.00 น. ชม “สระมุจลินท” หรือ “สระพญานาค”สระน้ำ

โบราณที่มีมาต้ังแตในสมัยพระเจาวิชลราช(ชวงพ.ศ.

๒๐๔๓ – ๒๐๖๓)กษัตริยลานชางถือเปนบอน้ำ

ศักด์ิสิทธ์ิ น้ำในสระแหงน้ีถูกนำไปใชในพิธีสรงมูรธราชาภิเษก พิธีถือน้ำพิพัฒนสัตยา และพิธีศักด์ิสิทธ์ิสำคัญๆ 

แตเดิมเปนบอน้ำธรรมดาที่มีน้ำผุดขึ้นมา เมื่อครั้งไดอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจาบรรจุไวในองค

พระธาตุไดเกิดปรากฏการณประหลาดมีสายน้ำพวยพุงออกมาจากพ้ืนดิน พระมหาเทพหลวงและพระมหาเทพ

พล พระภิกษุที่ดูแลองคพระธาตุ ไดสังเกตุเห็นวามีสายน้ำพุงขึ้นมาตลอดเวลาจากปลองภูพญานาคที่เฝารักษา

พระธาตุบังพวน จึงไดชักชวนญาติโยมขุดสระรองรับน้ำเอาไว และสรางรูปปนพญานาค ๗เศียรไว

กลางสระแหงน้ี ในสมัยตอมา สมเด็จพระไชยเชษฐา (พ.ศ.๒๐๙๓-๒๑๑๕) กษัตริยลานชางไดโปรด

เกลาใหสรางพระพุทธรูปนาคปรก ๙ เศียรไวในบริเวณใกลเคียงกันดวยกราบสักการะองค“พระธาตุ

บังพวน”อันศักด์ิสิทธ์ิพระธาตุคูบานคูเมืองหนองคายนอกจากมีองคพระธาตุแลว ยังมีกลุมโบราณ

สถานที่เรียกวา สัตตมหาสถาน ที่สรางขึ้นตามคติพุทธศาสนา หมายถึงการจำลองสถานที่เกี่ยวของ

กับพระพุทธองค หลังจากตรัสรูแลว จำนวน ๗ แหง คือ โพธิบัลลังก, อนิมมิสเจดีย,รัตนจงกรมเจดีย, 

รัตนฆรเจดีย,อชาปาลนิโครธเจดีย,มุจลินทเจดีย และราชายตนะเจดีย ซึ่งในวัดพระธาตุบังพวนแหงน้ี

นับเปนที่เดียวในโลกที่ยังหลงเหลือโบราณสถานอันเปนสัตตมหาสถานจากอดีตครบทั้ง ๗ สิ่ง 

16.00 น. เดินทางสู ทาอากาศยานอุดรธานี นำทานเช็คอินโหลดกระเปาสัมภาระ 

17.30น. เหินฟากลับ กรุงเทพฯโดยสายการบินนกแอร เที่ยวบินที่ DD307(ใชเวลาเดินทางประมาณ 

1 ช่ัวโมง) 

18.30 น. ถึง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจจากทีมงานบริษัทฯ 

******************************************************* 
หมายเหตุ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม การเดินทาง หรือรายการอาหารไดตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย โดยมิตองแจงใหทราบ

ลวงหนา โดยทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชนสูงสุดของลูกคาเปนสำคัญ ตลอดจนมาตรฐานการบริการไวในระดับเดิมทุกประการ 



วันเดินทาง 
ราคาผูใหญ 

(พัก 2-3 ทาน) 

พักเดี่ยว 

(จายเพิ่ม) 
หมายเหต ุ

17-18 ก.พ.65 6,587.- 800.-  

20-21 ก.พ.65 6,587.- 800.-  

27-28 ก.พ.65 6,587.- 800.-  

05-06 มี.ค.65 6,587.- 800.-  

06-07 มี.ค.65 6,587.- 800.-  

12-13 มี.ค.65 6,587.- 800.-  

13-14 มี.ค.65 6,587.- 800.-  

19-20 มี.ค.65 6,587.- 800.-  

20-21 มี.ค.65 6,587.- 800.-  

26-27 มี.ค.65 6,587.- 800.-  

27-28 มี.ค.65 6,587.- 800.-  

02-03 เม.ย.65 6,587.- 800.-  

09-10 เม.ย.65 6,987.- 800.-  

13-14 เม.ย.65 6,987.- 800.-  

14-15 เม.ย.65 6,987.- 800.-  

15-16 เม.ย.65 6,987.- 800.-  

16-17 เม.ย.65 6,987.- 800.-  

23-24 เม.ย.65 6,587.- 800.-  

30 เม.ย.-01 พ.ค.65 6,587.- 800.-  

02-03 พ.ค.65 6,987.- 800.-  

03-04 พ.ค.65 6,987.- 800.-  

13-14 พ.ค.65 6,987.- 800.-  

14-15 พ.ค.65 6,987.- 800.-  

15-16 พ.ค.65 6,987.- 800.-  

21-22 พ.ค.65 6,587.- 800.-  

28-29 พ.ค.65 6,587.- 800.-  

03-04 มิ.ย..65 6,987.- 800.-  

04-05 มิ.ย.65 6,987.- 800.-  

11-12 มิ.ย.65 6,587.- 800.-  

18-19 มิ.ย..65 6,587.- 800.-  

25-26 มิ.ย.65 6,587.- 800.-  

02-03 ก.ค.65 6,587.- 800.-  

08-09 ก.ค.65 6,587.- 800.-  



16-17 ก.ค.65 6,587.- 800.-  

23-24 ก.ค.65 6,587.- 800.-  

28-29 ก.ค.65 6,987.- 800.-  

29-30 ก.ค.65 6,987.- 800.-  

30-31 ก.ค.65 6,987.- 800.-  

06-07 ส.ค.65 6,587.- 800.-  

12-13 ส.ค.65 6,987.- 800.-  

13-14 ส.ค.65 6,987.- 800.-  

20-21 ส.ค.65 6,587.- 800.-  

27-28 ส.ค.65 6,587.- 800.-  

03-04 ก.ย.65 6,587.- 800.-  

10-11 ก.ย.65 6,587.- 800.-  

17-18 ก.ย.65 6,587.- 800.-  

24-25 ก.ย.65 6,587.- 800.-  

01-02 ต.ค.65 6,587.- 800.-  

08-09 ต.ค.65 6,587.- 800.-  

15-16 ต.ค.65 6,587.- 800.-  

22-23 ต.ค.65 6,987.- 800.-  

23-24 ต.ค.65 6,987.- 800.-  

29-30 ต.ค.65 6,587.- 800.-  

05-06 พ.ย.65 6,587.- 800.-  

12-13 พ.ย.65 6,587.- 800.-  

19-20 พ.ย.65 6,587.- 800.-  

26-27 พ.ย.65 6,587.- 800.-  

03-04 ธ.ค.65 6,587.- 800.-  

04-05 ธ.ค.65 6,587.- 800.-  

10-11 ธ.ค.65 6,987.- 800.-  

11-12 ธ.ค.65 6,987.- 800.-  

17-18 ธ.ค.65 6,587.- 800.-  

24-25 ธ.ค.65 6,587.- 800.-  

31 ธ.ค. – 01 ม.ค.66 6,987.- 800.-  

01– 02 ม.ค.66 6,987.- 800.-  
 

***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขบัรถและไกดนำเท่ียวทานละ 300 บาท/ทริป/ตอทาน*** 
 

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจำนวนขัน้ต่ำ 8 ทาน ตอ 1 คันรถตู กรณีผูโดยสารไมครบตามจำนวนดังกลาว  



บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลีย่นแปลงราคาทัวร 

 

***เนื่องดวยสถานทีท่องเทีย่ว หรือรานคาบางแหงอาจจะยังไมสามารถเปดใหบริการได*** 

**ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง หรืองด สถานที่ดังกลาว อันมาจากเหตุสุดวิสัย** 
 

อัตราคาบริการนี้รวม 

 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ (กรุงเทพฯ-อุดรธานี-กรุงเทพฯ) ไมรวมน้ำหนักกระเปา 15-20 กิโลกรัม(หากราคาต๋ัวเกินกวา 2,300 

บาท ขอคิดราคาเพ่ิมตามราคาต๋ัวที่เกิดขึ้นจริง) 

 คารถตูปรับอากาศ VIP จำนวน 1 คัน 

 คาโรงแรมที่พักจำนวน 1 คืน(พักหองละ 2-3 ทาน)ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการหรือเทียบเทา 

 คาอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการจำนวน 4 มื้อ   

 คาเรือลองบึงโขงหลง จำนวน 1 ลำ 

 คารถกระบะขึ้นชมหินสามวาฬ 1 คัน 

 คาธรรมเนียมในการเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตางๆ ตามรายการ  

 คามัคคุเทศกคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง (ไมคลอบคลุมสุขภาพและการเจ็บไขไดปวย) วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (ตาม

เง่ือนไขและขอตกลงของกรมธรรม) 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

• คาใชจายสวนตัวภายในที่พักเชน คาซักรีด, มินิบารในหองพักฯลฯ 

• คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

• คาอาหารและเครื่องด่ืมที่สั่งนอกเหนือจากรายการที่ระบุ (กรุณาสอบถามจากทีมงานมัคคุเทศกกอนการใชบริการ) 

• คาลวงเวลาหากงานปารต้ีเกิดเวลาที่ทางโรงแรมกำหนด 

• สำหรับชาวตางชาติ ตองชำระเพ่ิม 1,000 บาท 

• คา OVER BILL ทุกกรณี 

• คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ (ทานละ 300 บาท/ทริป)  

• คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่น/มัคคุเทศกอาสาไมระบุคาบริการทานสามรถ ใหสินน้ำใจ เปนการสวนตัวไดตามความเหมาะสม 
 

เงื่อนไขและรายละเอียด 

เงื่อนไขการจองทัวร 

• กรุณาชำระมัดจำ ทานละ 2,500 บาท นับจากวันที่ทำการจองภายใน 2 วัน 

• ชำระสวนที่เหลือชำระอยางนอย14 วันกอนการเดินทาง 

• หากจองกอนวันเดินทางนอยกวา 14 วันตองชำระเต็มจำนวน 100% 

• หากไมชำระสวนที่เหลือกอนวันเดินทาง 10 วันถือวาสละสิทธ์ิ และไมสามารถเรียกเงินมัดจำคืนได 

 

 



 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

- ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของเงินคาบริการ 

- ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 14 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงินคาบริการ 

- ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 14 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชำระแลวทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชำระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนำเที่ยวใหแก

นักทองเที่ยว เชน การจองที่พัก การรานอาหาร การจองรถนำเที่ยว ฯลฯ 
 

เงื่อนไขและขอกำหนดอ่ืนๆ 

1. ทัวรน้ีสำหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน 

2. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด ทาง

บริษัทฯ จะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 8 ทานโดยจะแจงใหกับนักทง

เที่ยวทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง แตหากนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชำระคาบริการเพ่ิมจากการ

เดินทางที่มีนักทองเที่ยวไมครบตามจำนวนที่บริษัทกำหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะใหบริการทานตอไป 

4. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คำนำหนาช่ือ เลขที่หนังสือ

เดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือใชในการทำประกันการเดินทาง 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ 

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวน

ใหญเปนสำคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของนักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหาย

หรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือเหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอำนาจในการใหคำสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดย

ผูมีอำนาจของบริษัทกำกับเทาน้ัน  

แผนผังที่น่ัง รถตู VIP 9 ที่น่ัง 

 

 

 

 

 

 



บริษัท เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ จํากัด 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 


