
 



ทรปิอศัจรรยบ์ัง้ไฟพญานาค นคราธาน ีขอนแกน่ – หนองคาย– บงึกาฬ – อดุรฯ 

ชมบัง้ไฟพญานาค ,ลงถ้าํนาคา (วดัถ้าํศรีพรหม) ,ชมหนิสามวาฬ (ภูสงิห)์  

ขอพรวดัพญานาคศกัดิ์สทิธิ ์(ขอปดิชือ่วัดเปน็ความลับ)  

ทานอาหารระดบัเชฟชัน้นาํคอยดแูล ทีร่ิมน้ําโขง 

 

รายละเอยีดโปรแกรม 3 วัน 2 คืน 

วนัแรก : 21 ตุลาคม 2564 

- 13.00 น. รถตู้ VIP 9 ท่ีนั่งรับท่ีสนามบินขอนแก่น 

        เสิร์ฟผ้าเย็น น้ําเย็น และอาหารกล่องแห่งความลับ ( ท่ีไม่อาจเปิดเผยได้ ) 
(ม้ือท่ี1) 

- 16.00 น. เดินทางถึงรัตนวาปี จ.หนองคาย นําทุกท่านมายังสถานท่ีชมบ้ังไฟพญานาค 

        รับประทานอาหารเย็นริมแม่น้ําโขง (ม้ือท่ี2) ระหว่างรอชมบ้ังไฟ  

- 20.30 น. นําทุกท่านเดินทางสู่ จ.บึงกาฬ 

- 22.00 น. เดินทางถึงโรงแรมท่ีพัก จ.บึงกาฬ ,เช็คอิน ,พักผ่อนตามอัธยาศัย 

 

 

วนัทีส่อง : 22 ตุลาคม 2564 

- 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (ม้ือท่ี3) 

- 08.00 น. เช็คเอาท์ เดินทางออกจากท่ีพัก 

- 08.30 น. ท่านอาจารย์โจนําสวดมนต์สักการะบูชา ขอพรพญานาคศักดิ์สิทธิ์  

       ( ขอปิดชื่อวัดเป็นความลับ ) 



- 10.00 น. เดินทางถึงข้ึนถ้ํานาคา (วัดถ้ําศรีพรหม) แจกน้ําด่ืม พาท่านข้ึนรถของ
ชาวบ้านมุ่ง  

                 หน้าสู่ถ้ํานาคา ซ่ึงต้องเดินเท้าอีกประมาณ 500 เมตร 

- 10.30 น. ชมถ้ํานาคา (วัดถ้ําศรีพรหม) ท่านอาจารย์โจนําสวดมนต์สักการะบูชาขอ
พร  

        ขอโชคขอลาภ พญานาคองค์ใหญ่  

- 11.30 น. นําทุกท่านเดินทางสู่ภูสิงห์ 

- 12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (ม้ือท่ี4) 

- 13.30 น. ข้ึนรถตรงจุดบริการนักท่องเท่ียว ภูสิงห์ 

- 14.00 น. ชมหินสามวาฬ ,หินหัวช้าง ,ประตูภูสิงห์ 

- 16.00 น. นําทุกท่านมุ่งหน้าสู่ จ.หนองคาย 

- 18.00 น. รับประทานอาหารเย็นระดับเชฟชั้นนําคอยดูแล ท่ีริมน้ําโขง(ม้ือท่ี5) 

- 20.00 น. เดินทางถึงโรงแรมท่ีพัก จ.หนองคาย เช็คอิน ,พักผ่อนตามอัธยาศัย 

 
วนัทีส่าม : 23 ตุลาคม 2564 

- 07.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม (ม้ือท่ี6) 

- 08.00 น. ออกเดินทางไปสักการะพระธาตุกลางน้ํา 

- 08.30 น. ลงเรือถึงพระธาตุกลางน้ํา ท่านอาจารย์โจนําสวดมนต์สักการะบูชาองค์พระ
ธาตุ 

- 09.15 น. เช็คเอาท์ ,เดินช้อปปิ้งตลาดอินโดจีน ท่ีท่าเสด็จ 

- 10.45 น. สมควรกับเวลาพาทุกท่านเดินทางสู่ วังนาคินทร์คําชะโนด 

- 12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน อ.บ้านดุง จ.อุดร (ม้ือท่ี7) 



- 13.30 น. ถึงคําชะโนด สักการะบูชา และขอพรพ่อปู่ศรีสุทโธ แม่ย่าศรีปทุมมา 

- 14.30 น. นําท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ.อุดรฯ 

- 16.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี 

เดินทางกลับบา้นดว้ยความสวสัดิภาพ 

 

อัตราคา่บรกิาร ทรปิอศัจรรยบ์ัง้ไฟพญานาค นคราธาน ี3 วัน 2 คืน 
นกัทอ่งเทีย่วจาํนวน   8 - 9  ท่าน   

ค่าบรกิารทา่นละ 5,990  บาท 
**พักเดีย่วเพิ่ม 1,500 บาท** 

 
หมายเหต ุ:  โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคาํนงึถงึ  
                  ผลประโยชน์ของลกูคา้เปน็สาํคญั และ ราคานีเ้ริ่มขายไดต้ัง้แต่
วนัที ่10 กันยายน    
                  2564  ถงึวนัที ่30 พฤษภาคม 2565 หรอืจนกวา่
โปรโมชัน่เต็มจาํนวน 
 
ราคานีร้วม 

1. ค่ารถตู้ปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ 

2. ค่าอาหารเช้า 2 ม้ือ, กลางวัน 3 ม้ือ และค่ํา 2 ม้ือ 

3. ค่าโรงแรม จ.หนองคาย  1  คืน ( ห้องละ 2-3 ท่าน) 

4. ค่าโรงแรม จ.บึงกาฬ 1 คืน ( ห้องละ2-3 ท่าน ) 

5. ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 

6. ค่าบริการไกด์ท้องถิ่น    น้ําดื่ม  //  ผ้าเย็น  



7. ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ  1,000,000   บาท (ตามเงื่อนไขบริษัท
ประกัน) 

8. ค่าทริปไกด์ + คนขับ 

 

ราคานีไ้มร่วม  

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ  

2. ค่าอาหารนอกเหนือรายการ  

3. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม  7 %  และภาษี หัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

4. ค่าต๋ัวเครื่องบิน กทม.-ขอนแก่น // อุดรฯ - กทม. 
 
***โปรแกรมดี รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยต่อสุขภาพ และบริการท่ีมี

คุณภาพ*** 

 
เงือ่นไขการจอง 

1.กรุณาทําการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 20 วันทําการ หรือก่อนหน้านั้น โดย
แฟกซ์หรืออีเมลล์หน้าบัตรประจําตัวประชาชนผู้เดินทางพร้อมชื่อ-นามสกุล อีเมล์ เบอร์
โทรศัพท์และจํานวนผู้จอง เราจะออกใบจองทัวร์ การจองจะสมบูรณ์ต่อเม่ือ ชําระเงินแล้ว
เท่านั้น เพ่ือทําประกันภัยการเดินทางให้กับท่าน 

2. กรุณาชําระเงินเต็มจํานวนทันที หลังจากทําการยืนยันการจองโปรแกรมทัวร์แล้ว 

3. การเดินทางในช่วงเทศกาลท่องเท่ียวหรือวันหยุดต่อเนื่อง อาจจะมีการเรียกเก็บค่าทัวร์
เร็วกว่าท่ีกําหนดไว้ข้างต้น 

 
เงือ่นไขการยกเลกิ 



    แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย
ท้ังหมด 

 


