
 
 
 
 
 
 
 
 

NPVN01 โปรแกรม นครพนม ถํา้นาค3ีวัน 2คืน 

เดนิทางโดยรถตู้ปรับอากาศVIPพักนครพนม 2คืนราคา 3,999 บาท 

 

 

05.00น. พรอ้มกนัท่ีจุดนดัหมาย พรอ้มกนัท่ีจุดนดัหมาย ป๊ัมนํา้มนั ป๊ัม Shell แม็คโคร 

แจง้วฒันะ เจา้หนา้ท่ีบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรบัออกเดินทางสู่ ขอนแก่น ) ใช้

เวลาเดินทางประมาณ6-7ชั่วโมง  อิสระใหท้กุทา่นพกัผอ่นบนรถเดินทางสู่จว้ด

คาเฟ่ฟารม์ คาเฟ่สวยๆบรรยากาศดีของจงัหวดัขอนแก่น มีมมุสวยๆใหถ้่ายรูป

พรอ้มสวนดอกไม(้ไม่รวมคา่เขา้ชมสวนทา่นละ 50฿) 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั(มือ้ท่ี 1)ออกเดินทางสูอ่าํเภอบา้นแพงจงัหวดันครพนม 

เย็น บรกิารอาหารเย็น (มือ้ท่ี 2)ท่ีพกั: โรงแรม JB Place Hotelหรอืระดบัเทียบเทา่/อาํเภอใกลเ้คียง 

 

 

 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ท่ี3 )ชมถํา้นาคี อุทยานแหง่ชาติภลูงักา (ฝ่ัง

นครพนม) ลกัษณะของถํา้นาคีจะคลา้ยกบัถํา้นาคา มีเพิงหินใหญ่มีลวดลาย

ของเกลด็พญานาคบนพืน้ผิวของหิน ลกัษณะเหมือนหินหวังอูยูไ่ม่ไกลกนั

ชาวบา้นและผูส้าํรวจมองเห็นเป็นรูปรา่งคลา้ยกบัพญานาคขดตวักกไข ่มีทัง้

สว่นเศียรและลาํตวั ภายในถํา้นาคีมีหินรูปรา่งคลา้ยกบันกยงูหนัหลงัอยูด่ว้ย 

แตบ่างคนก็บอกวา่คลา้ยกบัสว่นหวังมูากกวา่ ขึน้อยู่กบัวจิารณญาณของแต่ละ

บุคคล ดา้นในสดุของถํา้จะมีพระพทุธรูปใหก้ราบไหวข้อพร หากเดินทางตอ่ไป

อีกราวครึง่กิโลเมตรก็จะมีจุดชมวิว ผานาคีเป็นจุดชมวิวแม่นํา้โขงท่ีงดงาม 

สาํหรบัเสน้ทางเดินเป็นทางเดินศกึษาธรรมชาติ(เสน้ทางปนูเลยีบลาํธาร) 

วันที่ 1   ป๊ัมนํ้ามันป๊ัม Shellแม็คโครแจ้งวัฒนะ-ขอนแก่น –จ้วดคาเฟ่ฟารม์–บ้านแพง–นครพนม 

วันที่ 2 ถํา้นาคีอุทยานแห่งชาติภลัูงกา - พระธาตุท่าอุเทน–หอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ ์- วัดนักบุญอันนา–ลานพญาศรี

สัตตนาคราช– 

 
 



ระยะทาง 1.5 กม.และเป็นเสน้ทางเดินป่า 300 เมตรก็จะถึงถํา้นาคี โดยอยูห่า่งจากนํา้ตกตาดโพธ์ิชัน้ท่ี 4 ประมาณ 300 

เมตร ใชร้ะยะเวลาเดินไป-กลบัประมาณ 1-2 ชม. มีจุดนั่งพกัเป็นระยะบางช่วงมีปีนบนัไดสงูชนั จะมีปา้ย 

 ทอ่งเท่ียวบอกเป็นจุดๆยงัคงความเป็นธรรมชาติรายลอ้มไปดว้ยป่าไมส้เีขียว กรณีฝนตกจะทางอุทยานฯจะปิดการขึน้เขา

ทกุกรณี 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ท่ี 4) 

พระธาตทุา่อุเทน พระธาตปุระจาํวนัเกิดวนัศกุร ์ภายในบรรจุพระธาตขุองพระ

อรหนัต ์เช่ือกนัวา่ผูท่ี้เกิดวนัศกุรเ์ป็นผูท่ี้มีความคิดรเิริ่มสรา้งสรรคร์กัอิสระรกัสวยรกั

งาม หอนาฬิกาเวียดนามอนสุรณ ์ สรา้งโดยชาวเวียดนามหลงัชนะสงคราม

ภายในประเทศเม่ือครัง้ฝรั่งเศสพา่ยแพใ้นสงครามเดียนเบียนฟู เพ่ือระลกึถึงไมตรี

จิตของคนไทย วดันกับุญอนันาเป็นวนัครสิตค์าทอลกิท่ีเก่าแก่ มีสถาปัตยกรรมท่ี

งดงาม พญาศรสีตัตนาคราช  แลนดม์ารค์แหง่ใหม่ของนครพนม เป็นองค์

พญานาคทองเหลอืงท่ีใหญ่ท่ีสดุของภาคอีสาน  มีความสวยงาม โดดเดน่ อิสระให้

ทา่นถ่ายรูปเก็บความประทบัใจยามเย็นบรเิวณรมิแม่นํา้โขงอิสระชอ้ปป้ิงบรเิวณถนนคนเดินทางนครพนม(มีเฉพาะ

วนัศกุร,์เสาร,์อาทิตย)์ 

เย็น บรกิารอาหารเย็น (มือ้ท่ี 5)  ท่ีพกั: โรงแรม JB Place Hotelหรอืระดบัเทียบเทา่หรอือาํเภอใกลเ้คียง 

 

 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้(มือ้ท่ี 6)พระธาตเุรณู เป็นพระธาตขุองผูท่ี้เกิด

วนัจนัทร ์ภายในเจดียบ์รรจุพระไตรปิฎก พระพทุธรูปทองคาํ พระพทุธรูป

เงิน เพชรนิลจินดา หนอ่งา เครื่องกกธุภณัฑข์องพระยาและเจา้เมือง เช่ือ

กนัวา่คนท่ีเกิดวนัจนัทรม์กัเป็นคนมีเสนห่ ์ใครไดก้ราบไหวจ้ะมีรูปงาม

ผอ่งใส เหมือนแสงจนัทร ์ วดัพระธาตพุนมวรมหาวิหาร พระธาตุ

ประจาํวนัเกิดของชาวปีวอกและเป็นพระธาตปุระจาํวนัเกิดของชาววนั

อาทิตยด์ว้ย  

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ท่ี 7) สมควรแก่เวลา ออกเดินทางกลบั

พรอ้มความประทบัใจ(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 10-11 ชั่วโมง) 

 

 

 

 

วันที่ 3  พระธาตุเรณู - พระธาตุพนม เดินทางกลับ 



รายการทวัรส์ามารถสลบัเปลีย่นแปลงไดใ้นวนันัน้ๆตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ , สายการบิน

การจราจร, การเดินทางช่วงเทศกาลหรอืวนัหยดุตา่งๆหรอืการเกิดโรคระบาด เป็นตน้ 

ที่น่ังบนรถตู้บริษัทขอสงวนสิทธิจ์ัดสรรตามการจองและชําระเงินเทา่น้ัน 

 

หมายเหตุสําคัญ: นักท่องเที่ยวต้องแสดงเอกสาร (อย่างใดอย่างหน่ึง) 

- ฉีดวคัซีนโควิด-19 ดงัตไ่ปนี ้ซิโนแวค,ซิโนฟารม์,โมเดอรน์า ,ไฟเซอร์,สปตุนิก วี ,แอสตราเซเนกา ครบ2เข็ม(ไม่นอ้ยกวา่14

วนั) หรอืจอหน์สนั แอนดจ์อหน์สนั1เข็ม(ไม่นอ้ยกวา่14วนั) หรอืวคัซีนไขวอ่ื้นๆครบ2เข็ม (ไม่นอ้ยกวา่14วนั) 

- หรอื แสดงผลตรวจโควิด-19ดว้ยวิธีการ ATK หรอืแลบ็ท่ีรบัรอง (ไม่เกิน72ชม.ก่อนเดินทาง) 

- หรอื ผูท่ี้หายจากโควิด-19มาแลว้ไม่เกิน90วนั และฉีดเข็มแรกแลว้ไม่นอ้ยกวา่14วนั  

  

เอกสารที่ประกอบการเดินทาง 

 สาํเนาบตัรประชาชน ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงินมดัจาํ ** 

 เอกสารรบัรองการไดร้บัวคัซีนปอ้งกนัโรคโควิด-19 ครบ2เข็ม  

อัตราบริการนีร้วม 

 •คา่รถ คา่นํา้มนั และคา่บรกิารคนขบัรถ  

 •คา่ท่ีพกั 2คืน หอ้งละ 2-3 ทา่นตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทียบเทา่  

 - กรณีหอ้งพกัคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไม่มี ทางบรษิัทขอปรบัพกัแบบเตียงเด่ียวDBLแทน กรณีระบุพกัหอ้ง DBLมาแลว้หอ้ง

เต็มหรอืไม่มีขอปรบัพกั TWNแทนแทนโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้กรณีหอ้งพกั 3 ทา่น TRPอาจเป็น เตียงเสรมิ หรอืฟูก

ท่ีนอนเสรมิขึน้อยูก่บัแบบท่ีพกัของโรงแรมนัน้ๆช่ือโรงแรมท่ีทา่นพกัทางบรษิัททาํการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไม่เสริมเตียง 

พักเดี่ยว/เดินทาง

คนเดียว เพิ่ม 

ที่น่ัง/กรุ๊ป 

14-16 ธันวาคม 64 3,999  

 

ไม่มีราคาเด็ก 

1,500 16 

17-19ธันวาคม 64 3,999 1,500 16 

20-22 ธันวาคม 64 3,999 1,500 16 

27-29 ธันวาคม 64 3,999 1,500 16 

7-9 มกราคม 65 3,999 1,500 16 

14-16 มกราคม 65 3,999 1,500 16 

21-23 มกราคม 65 3,999 1,500 16 

เง ือ่นไขการจอง 



 •คา่อาหารตามท่ีระบุในโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้  

 •คา่ธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการท่ีระบุสาํหรบันกัทอ่งเท่ียวไทย  

 •ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7%  

 •เจา้หนา้ท่ีบรษิัทฯ คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 •คา่ประกนัอุบติัเหตตุามกรมธรรมว์งเงิน 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของบรษิัทฯประกนัภยัท่ีบรษิัททาํ

ไว ้ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จาํกดัท่ีมีการตกลงไวก้บับรษิัทประกนัชีวิต ทกุกรณี ตอ้งมีใบเสรจ็และเอกสารรบัรองทางการแพทย ์

จากหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่รวมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถสั่งซือ้ประกนัสขุภาพเพ่ิมไดจ้ากบรษิัทประกนัทั่วไป 

อัตรานีไ้ม่รวม 

 •คา่มินิบารใ์นหอ้งพกั และคา่ใชจ้่ายสว่นตวั เช่น คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้  

 •คา่ใชจ้่ายและคา่อาหารท่ีนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ  

 •คา่ประกนัภยัธรรมชาติ และประกนัชีวิตสว่นตวั และประกนัสขุภาพ  

 •คา่อาหารสาํหรบัทา่นท่ีทานเจ มงัสวิรติั และหรอือาหารสาํหรบัมสุลมิ โปรดติดตอ่บรษิัททวัร ์  

 •คา่ทิปไกด ์ทา่นละ 300 บาท 

เงื่อนไขการจอง 

มดัจาํทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น และชาํระเงินคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลอืก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 20 วนั(การไม่ชาํระเงินคา่มดัจาํ 

หรอืชาํระไม่ครบ หรอืเช็คธนาคารถกูระงบัการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตใุด ผูจ้ดัมีสทิธิยกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดินทาง)   

เงื่อนไขการยกเลิก 

 •ยกเลกิก่อนการเดินทางตัง้แต ่30 วนัขึน้ไป คืนเงินคา่ทวัรโ์ดยหกัคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิ  

 •ยกเลกิก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ยดึเงิน 50% จากยอดท่ีลกูคา้ชาํระมา และเก็บคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิ(ถา้มี)  

 •ยกเลกิก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธ์ิยดึเงินเต็มจาํนวน  

 *กรณีมีเหตยุกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผิดของบรษิัททวัร ์คืนเงินคา่ทวัรโ์ดยหกัคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิ(ถา้มี)  

 *คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิ เช่น คา่มดัจาํตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และคา่ใชจ้่ายจาํเป็นอ่ืนๆ  

 หมายเหต ุ

•กรุป๊คอนเฟิรม์เดินทางจะตอ้งมีผูเ้ดินทางขัน้ตํ่า 8 ทา่น 

 •บรษิัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัไม่อาจแกไ้ขได้  

 •บรษิัทฯ ไม่รบัผิดชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท่ี์เกิดจากยานพาหนะ การยกเลกิเท่ียวบิน การลา่ชา้ของสายการบิน ภยั

ธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประทว้ง คาํสั่งของเจา้หนา้ท่ีรฐั และอ่ืนๆ ท่ีอยูน่อเหนือ 



 •การควบคมุของทางบรษิัท หรอืคา่ใช่จ่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถกูทาํรา้ย การสญู

หาย ความลา่ชา้ หรอืจากอุบติัเหตตุา่งๆ 

 •มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนบรษัิทฯ ไม่มีสทิธ์ิในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษิัทฯนอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผูมี้อาํนาจของบรษัิทฯกาํกบัเทา่นัน้ 

 •ราคาดงักลา่วขา้งตน้สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูต่ามสภาวะคา่เงินบาทและคา่นํา้มนัท่ีไม่

คงท่ี การปรบัราคาคา่โดยสารของสายการบิน เพ่ิมเติมจากราคาท่ีกาํหนดไว ้

 •เม่ือทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่ง หรอืไม่เดินทางพรอ้มคณะ ถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิ ไม่

สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคืนได ้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

 

 

 



 

   
 

 
 
 
 
 

 


