
BKVN01 โปรแกรม บงึกาฬ ถํา้นาคาหนิสามวาฬ3วนั 2คนื 
เดนิทางโดยรถตูป้รบัอากาศVIPพกับงึโขงหลงหรอืเมอืงบงึกาฬ2คนืราคา 3,998บาท 

 
 
05.00น. พรอ้มกนัทีจุ่ดนัดหมาย พรอ้มกนัทีจุ่ดนัดหมาย ป๊ัมน้ํามัน ป๊ัม Shell แม็คโคร แจง้วัฒนะ เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ

คอยใหก้ารตอ้นรับออกเดนิทางสูข่อนแกน่ ) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6-7ชัว่โมง  (อสิระใหท้กุทา่นพักผอ่นบน
 รถตามเดนิทางสูพ่ระธาตุขามแกน่ ประดษิฐานอยู่ทีว่ัดเจตยิภูม ิบา้นขามปชูนียสถานของจังหวัดขอนแกน่ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน(มือ้ที ่1) 
บา่ย ออกเดนิทางสู่ บงึโขงหลง จังหวัดบงึกาฬ เป็นแหล่งน้ําจดืขนาดใหญต่น้น้ําของบงึโขงหลงเกดิจากภูวัวและภู

ลังกาไหลมารวมกนัลงสูแ่ม่น้ําสงครามและลงสูแ่ม่น้ําโขงมคีวามอุดมสมบรูณ์ทางธรรมชาต ิเป็นแหล่งอาศัย
ของสตัวน้ํ์า นกน้ํา และพชืน้ํานานาชนดิ บรเิวณบงึโขงหลงยังม ีหาดคําสมบรูณ์หาดทรายทอดยาว เป็นจุด
พักผอ่นหย่อนใจสามารถชมววิทวิทศัน์ของบงึโขงหลงโดยมภีูลังกาตัง้เด่นเป็นฉากหลงั 

เย็น บรกิารอาหารเย็น (มือ้ที ่2)ทีพั่ก: พักบงึโขงหลงหรอืเมอืงบงึกาฬ 
 
 
 
 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ (มือ้ที่3) เดนิทางสู่ถ้ํานาคา ขึน้

ทาง สํานักสงฆฐ์ติสิาราราม (วัดตาดวมิานทพิย)์ จุดเริม่
เสน้ทางสู ่ถ้ํานาคา (ใชเ้วลาเดนิขึน้ลงและชมประมาณ 4-
5 ชัว่โมง )ตัง้อยูใ่นพืน้ทีอ่ทุยานแหง่ชาตภิลูังก า “ถ้ํา
นาคา” หรอื “ถ้ําพญานาค ” มหีนิและผนังถ้ําทีม่รีปูทรง
คลา้ยพญานาคขนาดใหญ่นอนขดตัว โดยมสีว่นสําคัญทัง้
สว่นหัว ลําตัว และเกล็ดพญานาค ทางเดนิขึน้ไปถ้ําตอ้ง
เดนิทางเดนิดนิสลับกับ ขึน้บันไดสงูชนัทีท่างอทุยานฯ 
จัดสรา้งขึน้ มเีสน้ทางเดนิป่าประมาณ2กโิลเมตร ซึง่มป้ีาย บอกทางชดัเจนและมเีจา้หนา้ทีป่ระจําจุดตา่งๆเพือ่แนะนําและรักษาความ
ปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วจากจุดเริม่ตน้จุดขึน้นี้ระหวา่งทางจะพบประตเูตา่ หนิหัวเรอื หัวนาคาหัวที ่3 และเมือ่ข ึน้ถงึบนเขาจะมทีางไป
พบหัวนาคาหัวที ่1กอ่น (การเดนิทางเทีย่วถ้ํานาคาเริม่เปิดใหเ้ดนิทางขึน้เวลา07.00น.-14.00น. และใหล้งจากเขาถงึบรเิวณดา้นลา่ง
ไมเ่กนิเวลา17.00น. หากมฝีนตกหนักทางอธุยานฯจะปิดทางขึน้เขา กอ่นการเดนิทางบรษัิทจะมกีารทําจองควิเขา้ชมลว่งหนา้ไมเ่กนิ15
วัน กรณีทางบรษัิททําจอง)เดนิทางสูห่าดสมบรูณ์ทะเลสาบน้ําจดืขนาดใหญ่มวีวิสวย บรเิวณหาด เต็มไปดว้ยรา้นอาหารรมิน้ําจํานวน
มาก เป็นแนวอาหารอสีานทอ้งถิน่ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่4) ทีห่าดสมบรูณ์ 
 เดนิทางสูศ่าลเจา้ปู่ ออืลอืนาคราชตํานานปู่ ออื พญานาคราชในพืน้ทีชุ่ม่น้ําโลกใหท้า่นกราบไหวข้อพร นําทา่นลอ่งเรอืบงึโขง

หลง ไหวข้อพรปู่ ออืลอืวังปู่ เจา้ออืลอืนาคราช ณ เกาะดอนโพธิ(์เกาะกลางบงึโขงหลง) 
เย็น บรกิารอาหารเย็น (มือ้ที ่5)  ทีพั่ก: พักบงึโขงหลงหรอืเมอืงบงึกาฬ 
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 2-6 ปี 
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเด ีย่ว/เดนิทางคน
เดยีว เพ ิม่ 

ทีน่ ัง่/กรุ๊ป 

12-14พฤศจกิายน 64 3,998  
 

ไมม่รีาคาเด็ก 
 

1,500 16 
19-21พฤศจกิายน 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   ปั๊มนํา้มนัปั๊ม Shellแม็คโครแจง้วฒันะ   – ขอนแกน่ – พระธาตขุามแกน่ –บงึกาฬ - บงึโขงหลง 

วนัที ่2 ถํา้นาคา -สํานักสงฆฐ์ติสิาราราม(วัดตาดวมิานทพิย)์จุดเริม่เสน้ทาง (ใชเ้วลาเดนิขึน้ลงและชมประมาณ4-5ชัว่โมง) – หาดสมบูรณ์– 
ศาลเจา้ปู่ ออืลอื - น ัง่เรอื เกาะดอนโพธิ ์- วงัปู่ เจา้ออืลอืนาคราช  



 
 
 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้(มือ้ที ่ 6)เดนิทางสู่ วัดอาฮงศลิาวาส 

(แกง่อาฮง) สกัการะพระพทุธควานันทศ์าสดา วัดตัง้อยูร่มิแมน้ํ่า
โขง เป็นจุดทีแ่มน้ํ่าโขงลกึทีส่ดุ ชาวบา้นเชือ่กันวา่เป็นจุดสะดอื
แมน้ํ่าโขง เดนิทางสู่ ภสูงิห ์ อยูเ่ขตพืน้ทีอ่นุรักษ์ในเขตป่า
สงวนแหง่ชาติโดดเดน่ดว้ยภเูขาหนิทราย หนา้ผา ถ้ํา กลุม่หนิ
รปูทรงตา่งๆ และผนืป่าทีอ่ดุมสมบรูณ ์ ชม หนิสามวาฬ หนิ
ยักษ์ทรงเหมอืนปลาวาฬเป็นหนิขนาดใหญ่ตดิหนา้ผาสงู 
แยกตัวเป็น 3 กอ้นใหญ่ๆ เรยีงตอ่กัน มอีายปุระมาณ 75 ลา้นปีจุดเชค็อนิUnseenหา้มพลาด 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่7)เดนิทางสู ่วัดภทูอก” หรอื “วัดเจตยิาครีวีหิาร” สถานทีป่ฏบิัตธิรรมสวยงามดว้ยธรรมชาตแิวดลอ้ม 
แฝงไวซ้ ึง่เสน่หท์างธรรม การชมสามารถเดนิเทา้ขึน้สูย่อดภทูอก จุดเดน่คอื สะพานไมแ้ละบันไดขึน้ชมทัศนียภาพรอบ ๆ แบบ 360 
ซึง่มทีัง้หมด 7 ชัน้ ตัง้แตช่ัน้ที ่3 เป็นตน้ไปสามารถเดนิชม แบบสะพานเวยีนรอบเขาซึง่จะ ไดเ้ห็น มมุมองทีแ่ตกตา่งไปเรือ่ย ๆ  
(ระยะเวลาเดนิทางขึน้ลงและชมประมาณ2ชัว่โมง+) (หากมคีวามลา่ชา้การเดนิทางบรษัิทขอนําชมบรเิวณดา่นลา่งเทา่นัน้)สมควร
แกเ่วลาออกเดนิทางกลับสูจั่งหวัดนนทบรุฯีพรอ้มความประทับใจ(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 11 ชัว่โมง) 

 
หมายเหตสํุาคญั: นกัทอ่งเทีย่วทีฉ่ดีวคัซนีโควดิ-19 ครบ 2 เข็มแลว้ สามารถเดนิทางมาเทีย่วทีจ่งัหวดับงึกาฬไดเ้ลยโดยไม่
ตอ้งกกัตวั 

 รายการทัวรส์ามารถสลับเปลีย่นแปลงไดใ้นวันนัน้ๆตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , สายการบนิการจราจร , การเดนิทาง
ชว่งเทศกาลหรอืวันหยดุตา่งๆหรอืการเกดิโรคระบาด เป็นตน้ 

ทีน่ ัง่บนรถตูบ้รษิทัขอสงวนสทิธิจ์ดัสรรตามการจองและชําระเงนิเทา่น ัน้ 
เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 
 สําเนาบัตรประชาชน ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจํา ** 
 เอกสารรับรองการไดรั้บวัคซนีป้องกันโรคโควดิ-19 ครบ2เข็ม 
อตัราบรกิารนีร้วม 
 •คา่รถ คา่น้ํามัน และคา่บรกิารคนขับรถ  
 •คา่ทีพั่ก 2คนื หอ้งละ 2-3 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่  
 - กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่ว DBLแทน กรณีระบพัุกหอ้ง DBLมาแลว้หอ้งเต็ม

หรอืไมม่ขีอปรับพัก TWNแทนแทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้กรณีหอ้งพัก 3 ทา่น TRPอาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิ
ขึน้อยูก่ับแบบทีพั่กของโรงแรมนัน้ๆชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิททําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 

 •คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
 •คา่ธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสํุาหรับนักทอ่งเทีย่วไทย  
 •ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  
 •เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
 •คา่ประกันอบุัตเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยทีบ่รษัิททําไว ้ทัง้นี้

ยอ่มอยูใ่นขอ้จํากัดทีม่กีารตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง ไมร่วมประกันสขุภาพ ทา่นสามารถสัง่ซือ้ประกันสขุภาพเพิม่ไดจ้ากบรษัิทประกันทั่วไป 

อตัรานีไ้มร่วม 
 •คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้่ายสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้  
 •คา่ใชจ้่ายและคา่อาหารทีน่อกเหนือจากรายการทีร่ะบุ  
 •คา่ประกันภัยธรรมชาต ิและประกันชวีติสว่นตัว และประกันสขุภาพ  
 •คา่อาหารสําหรับทา่นทีท่านเจ มังสวรัิต ิและหรอือาหารสําหรับมสุลมิ โปรดตดิตอ่บรษัิททัวร์  
 •คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท 
เงือ่นไขการจอง 

มัดจําทา่นละ 1 ,500 บาท/ทา่น และชําระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วัน(การไมชํ่าระเงนิคา่มัดจํา หรอื
ชําระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจ่ายไมว่า่ดว้ยสาเหตใุด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

เงือ่นไขการยกเลกิ 
 •ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ  
 •ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ชําระมา และเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี  
 •ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจํานวน  
 *กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี  
 *คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจําตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้่ายจําเป็นอืน่ๆ  
 หมายเหต ุ

วนัที ่3  วดัอาฮงศลิาวาส –ภสูงิห–์หนิสามวาฬ –วดัภทูอก - เดนิทางกลบันนทบุร ี

เง ือ่นไขการจอง 



•กรุ๊ปคอนเฟิรม์เดนิทางจะตอ้งมผีูเ้ดนิทางขัน้ตํ่า 8 ทา่น 
 •บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้  
 •บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิ

การเมอืง จราจล ประทว้ง คําสัง่ของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อเหนือ 
 •การควบคมุของทางบรษัิท หรอืคา่ใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย 

ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 
 •มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อํานาจของบรษัิทฯกํากับเทา่นัน้ 
 •ราคาดังกลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูต่ามสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น้ํามันทีไ่มค่งที ่การปรับ

ราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีกํ่าหนดไว ้
 •เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมส่ามารถ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 
 
 
 



 

   
 

 
 
 
 
 

 


