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วันแรก
05.00 น.

กรุงเทพฯ • อุดรธานี • ถ้านาคาหรือถ้าพญานาค

 (-/กลางวัน/-)

พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทย
เวียดเจ็ท Thai VietJet (VZ) ประตู 3 โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

07.05 น.

ออกเดินทางสู่ จังหวัดอุดรธานี โดยเที่ยวบิน VZ 200
(ใช้ระยะเวลาเดินทาง โดยประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที)

08.15 น.

เดินทางถึง สนามบินอุดรธานี รับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว นาท่านเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ

กลางวัน

 บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

จากนั้น

นาท่านเดินทางสู่ ถ้านาคาหรือ ถ้าพญานาค ตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภล
ู ังกา อ.บึงโขงหลง
จ.บึงกาฬ เหตุที่ถ้าแห่งนี้ได้ขึ้นชื่อว่า ถ้านาคา เนื่องจากมีหน
ิ และผนังถ้าดูคล้ายพญานาค ที่มี
รูปทรงคล้ายพญานาคหรืองูขนาดใหญ่นอนขดตัว โดยมีส่วนสาคัญ ๆ ทั้งส่วนหัว ลาตัว และเกล็ด
พญานาค (ตามจินตนาการและความเชื่อของชาวบ้าน) ตามตานานเรื่องเล่าเชื่อมโยงกับความ
เชื่อของถ้าแห่งนีว
้ ่า ถ้านาคาคือพญานาคหรืองูยักษ์ ที่ถูกสาปให้กลายเป็นหิน
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หมายเหตุ : การขึ้นถ้านาคาจะต้องใช้ไกด์อาสาพาขึ้นเท่านั้น เนื่องจากไกด์อาสาไม่มเี งินเดือน หากท่าน
ประทับใจในการให้บริการ สามารถให้ทป
ิ เป็นสินน้าใจตามความพึงพอใจของท่าน
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ค่า

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว
วันที่สอง

จุดชมวิวหินสามวาฬชมพระอาทิตย์ขึ้น • บึงโขงหลง • ศาลปู่อือลือนาคราช • เกาะดอนโพธิ์
คาชะโนด • อุดรธานี • กรุงเทพฯ

05.00 น.

 (เช้า/กลางวัน/-)

นาพาทุกท่านชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ หินสามวาฬ ณ ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์
ที่นี่โดดเด่นด้วยภูเขาหินทราย หน้าผา ถ้า กลุ่มหินรูปทรงต่างๆ และผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ (เปลี่ยน
ยานพาหนะเป็นรถของอาสาป่าไม้ ภูสิงห์) ชม หินสามวาฬ ชมพระอาทิตย์ตกที่หน
ิ หินสามวาฬ
โดยมีลักษณะเป็นภูเขาหินทรงมนทอดตัวยาวเรียงกัน 3 ก้อน มองจากทางอากาศจะเห็นคล้ายเป็น
วาฬพ่อ แม่ ลูก ว่ายน้าด้วยกัน ซึ่งน้าในที่นี่ก็คือผืนป่าที่เขียวขจีนั่นเอง และเมื่อมองจากบนหินสาม
วาฬออกไป จะพบกับทัศนียภาพของป่าภูวัว ห้วยบังบาตร แก่งสะดอก หาดทรายแม่น้าโขง และ
ขุนเขาของเมืองปากกระดิ่ง สปป.ลาว หากมาในยามเช้าก็อาจได้เห็นทะเลหมอกลอยละล่องเหนือ
ผืนป่าอีกด้วย หากอากาศดีเราจะได้สัมผัสทะเลหมอกอย่างสวยงาม จากนัน
้ อิสระให้ท่านถ่ายภาพ
แห่งความประทับใจ ชมพระอาทิตย์ขึ้น ตามอัธยาศัย
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จากนั้น

บริการอาหารเช้าแบบท้องถิ่น (ข้าวจี่+หมูปิ้ง)

09.00 น.

เดินทางสู่ บึงโขงหลง แวะขอพรศาลปู่อือลือนาคราช ตานานปู่อือลือที่ข้องเกี่ยวกับบึงโขงหลงนั้น
เชื่อว่า เกิดจากการล่มเมืองของพญานาค ซึ่งเกิดจากความรักที่ไม่สมหวังระหว่างพญานาคกับ
มนุษย์ ทาให้เมืองที่เจริญรุ่งเรืองล่มสลาย บริเวณแห่งนี้เดิมเป็นที่ตั้งเมือง ชื่อรัตพานคร พญานาคผู้
ถูกสาบแห่งบึงโขงหลง นาท่านล่องเรือบึงโขงหลง ไหว้ขอพรปู่อือลือ วังปู่เจ้าอือลือนาคราช ณ
เกาะดอนโพธิ์
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กลางวัน

 บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

จากนั้น

นาทุกท่านชมดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ วังนาคินทร์ คาชะโนด ที่นี่เป็นป่าที่มีลักษณะเหมือนเกาะ
กลางน้าในอ่างเก็บน้ากุดขาม เต็มไปด้วยต้นชะโนดซึง่ เป็นพืชจาพวกปาล์ม ป่าคาชะโนดเป็น
สถานที่ ๆ ปรากฏในตานานพื้นบ้าน เชื่อว่าเป็นที่สิงสถิตของพญานาค เจ้าปู่ศรีสุทโธ เจ้าย่าศรี ประ
ทุมมา ภายในป่าชะโนดมีบ่อน้าอยู่ตรงกลางเกาะเรียกว่า บ่อคาชะโนด เป็นน้าใต้ดินที่พุ่งไหลซึม
ตลอดเวลา ให้ทา่ นได้กราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองและบังเกิดโชคลาภวาสนา

ขัน
้ ตอนของการมากราบสักการะบูชาคาชะโนด
1.เดินเข้ามาจนถึงหน้าทางเข้าเกาะคาชะโนด มีโซนให้ถอดรองเท้าเอาไว้บริการ ซึ่งบริเวณนี้หากใครอาจจะซื้อ
บายศรี หรือ หมาก-พลู เข้าไปกราบพ่อปู่และแม่ย่านั้น สามารถซื้อได้จากนัน
้ ตรงนี้เลยค่ะ
2. จากนั้นเดินเข้าเกาะคาชะโนด ก็เดินไปเรื่อยๆจนถึง ศาลาทาพิธีที่มีรูปปั้ นของพ่อปู่ศรีสุทโธ และแม่ย่าศรีปทุม
มา ตรงนี้จะมีพ่อพราหมณ์ค่อยนาเราทาพิธีเป็นรอบๆ อยู่ตลอดค่ะ
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3. สาหรับคนที่ต้องการบนหรือขอให้พ่อปู่และแม่ย่าช่วยในเรื่องต่างๆ ให้เดินมาด้านขวาของศาลาทาพิธี จะมี
เจ้าหน้าที่คอยให้คาแนะนาเราอยู่ค่ะ สาหรับคนที่ต้องการบน-ขอพร ก็ให้มารับชุดบน แล้วก็ทาบุญตามกาลังทรัพย์
ของเราได้เลยค่ะ ในชุดบนนี้จะมี จานใส่ดอกดาวเรือง เทียน ใบเขียนคาบน ที่เอาไว้เขียนคาอธิษฐานของเราลงไป
ค่ะ แล้วจากนั้นเจ้าหน้าที่จะให้กระดาษอีกหนึ่งใบให้เราเก็บไว้ค่ะ ในนั้นจะบอกว่าหากคาอธิษฐานของเราเป็นจริง
เรากลับมากราบพ่อปู่และแม่ย่านัน
้ ต้องเตรียมอะไรมาให้ท่านบ้าง
4.หลังจากเขียนคาอธิษฐานเรียบร้อยแล้ว ให้เรามานัง่ ตรงหน้าพ่อปู่-แม่ย่า กล่าวคาบูชาตามพ่อพราหมณ์
ในตอนนี้สาหรับคนเอาบายศรีพญานาคมาถวายตอนอธิฐาน เมื่อถึงตอนกล่าวคาบูชา ให้
5.เมื่อจบคาบูชา พ่อพราหมณ์ก็จะให้เรานาบายศรี หรือ สิ่งของที่เตรียมมา เอาไปวางไว้ที่หน้าของพ่อปู่-แม่ย่า แต่
สาหรับคนที่จะเอากลับบ้านก็ไม่ต้องนามาวาง สามารถนาออกไปได้เลยค่ะ ส่วนใครที่เขียนใบคาอธิษฐานแบบเรา
ก็ให้นาใบอธิษฐานไปไว้ใกล้ๆกับพ่อปู่ศรีสุทโธ เพื่อที่ท่านจะได้เห็นคาอธิฐานของเราชัดๆ เท่านี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นพิธี
การการขอพรพ่อปู่ศรีสุทโธ-แม่ย่าศรีปทุมมาเราหันหน้าของบายศรีพญานาคมาหาตัวเราเพื่อความเป็นศิริมงคล
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จากนั้น

เดินทางกลับสู่จังหวัดอุดรธานี ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากขึ้นชื่อของจังหวัดอุดรธานี ไม่ว่าจะเป็น
แหนมเนือง กระยอทอด กระยอสด หมูยอ เมี่ยงพันหอม กุ้งพันอ้อย และอื่นๆ อีกมากมาย ได้เวลา
อันสมควรนาทุกท่านออกเดินสู่สนามบินอุดรธานี

18.30 น.

ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยเวียดเจ็ต เที่ยวบินที่ VZ 207

19.40 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

********************************************************
อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเทีย
่ ว
รถตู้ปรับ
อากาศ

จานวน

ตั้งแต่ 01 มี.ค.-31 ต.ค.65
(เดินทางทุกวันไม่มห
ี ว
ั หน้าทัวร์)

รถตู้ 8 ที่น่งั

8

4,999.-

1,000

ตั้งแต่ 01 มี.ค.-31 ต.ค.65
(เดินทางทุกวันมีหว
ั หน้าทัวร์)

รถตู้ 8 ที่น่งั

16+1

5,555.-

1,000

พีเรียดเดินทาง มี.ค.-เม.ย.65

ราคาต่อท่านไม่มี
พักเดี่ยวเพิ่ม
ราคาเด็ก

**การันตีเดินทางขั้นต่า 8 ท่านเดินทางได้ทุกวัน ไม่มห
ี ัวหน้าทัวร์จากกรุงเทพฯ**
**จอยกรุป
๊ เดินทาง 16 ท่านขึ้นไป มีหัวหน้าทัวร์จากกรุงเทพฯ**

อัตราค่าบริการรวม
ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้อมกรุ๊ป เป็นตั๋วราคาพิเศษไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทางและไม่
สามารถเลื่อนวันเดินทางได้ หากลูกค้ามีความประสงค์ที่จะเลื่อนวันเดินทางหรืออยู่ต่อไม่กลับพร้อมกรุป
๊ ลูกค้า
จะต้องทาการซื้อตั๋วเครื่องบินใหม่เท่านั้น
 โรงแรมที่พัก 1 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน) กรณีพัก 3 ท่านจะเป็นที่นอนเสริม
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 อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่ารถตู้พร้อมคนขับท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่าหัวหน้าทัวร์นาเที่ยวตามรายการ ในกรณีกรุ๊ปเดินทาง 16 ท่านขึ้นไปต่อคณะ
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
เงื่ อ นไขประกั น การเดิ น ทาง ค่ า ประกั น อุ บั ติ เ หตุ แ ละค่ า รั ก ษาพยาบาล คุ้ ม ครองเฉพาะกรณี ที่ ไ ด้ รั บ
อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตั ว
ของผู้เดินทาง ไม่รวมประกันสุขภาพและกันประกันโควิด-19

อัตราค่าบริการไม่รวม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซัก
รีด ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
น้าหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง หากท่านต้องการซื้อน้าหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม ราคา 500 บาท/เที่ยว
(หากสายการบินมีการปรับเปลี่ยน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ปรับราคาตามสายการบิน)
ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน,
การถู ก ปฏิ เ สธไม่ ใ ห้ อ อกและเข้ า เมื อ ง จากเจ้ า หน้ า ที่ ต รวจคนเข้ า เมื อ งและเจ้ า หน้ า ที่ ก รมแรงงานทั้ งที่
เมืองไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าทิปคนขับรถ 300 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน
เงื่อนไขการสารองที่นั่งกรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนทาการจองหากท่านชาระเงินแล้วจะถือว่าท่าน
ยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวทั้งหมดและไม่สามารถเรียกร้องใดๆได้ทุกกรณี
เงื่อนไขการสารองที่น่งั และการยกเลิกทัวร์
เอกสารที่ใช้ประกอบการเดินทาง
• สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (ตั๋วเครื่องบินใช้ได้สาหรับผู้โดยสารที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเท่านั้น)
•

เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 หรือใบรับรองผลการตรวจโควิด

การจองทัวร์ :
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•

กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทางและชาระค่าทัวร์เต็มจานวนภายในวันที่จองทันทีพร้อมส่งรายชื่อ
เพื่อทาการออกตั๋ว เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่นสายการบินจึงไม่สามารถล็อกที่นั่งให้ได้

กรณียกเลิก :
•

แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง

: หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น อาทิ ค่ามัดจาตั๋ว
เครื่องบิน , รถตู้ VIP,ค่าโรงแรมที่พัก ,
ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการ

•

แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทาง 15-29 วัน

: ยึดเงินค่าทัวร์ 50% และ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
อาทิ ค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน , รถตู้ VIP, ค่าโรงแรม
ที่พัก , ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ,
ค่าบริการ

•

ในกรณีชาระค่าทัวร์เต็มจานวนแล้ว แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทฯขอสงวน
สิทธิเ์ ก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆทั้งสิน
้
เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551
กรณีจองทัวร์วันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ,วันหยุดยาวต่อเนื่อง และได้มก
ี ารแจ้งยกเลิกทัวร์ ทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิเ์ ก็บค่าทัวร์ท้งั หมด โดยไม่มเี งื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :
•

กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทา
การเลื่อนการเดิ นทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ ไม่สามารถยกเลิกหรือ
เลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง

•

ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

เงื่อนไขอื่น ๆ :
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทาง
ไม่ครบตามจานวนที่บริษัทฯ กาหนดไว้ (8 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้
เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
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รายละเอียดเพิ่มเติม
➢ บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
➢ พาหนะ , ราคา และ รายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์
ของผู้เดินทางเป็นสาคัญ
➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิน
้ หากเกิดความล่าช้าจาก การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล ,
สายการบินยกเลิกบินหรือเปลี่ยนแปลงเวลาบินและเที่ยวบิน ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
หรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ได้
เกิดจากอุบต
ั ิเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิน
้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ
,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชาระค่าใช้จา่ ยให้ตัวแทนต่างประเทศแบบ
เหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชาระเหมาขาด
➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิด
จากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ของท่านเอง**

