
 
  
 BT-PKT33_VZ 
 
 
 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 22823 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
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05.00 น. พรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอรส์ายการบินไทย

เวียดเจ็ท  Thai VietJet (VZ) ประตู 3 โดยมเีจ้าหนา้ที่อ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

07.05 น. ออกเดินทางสู่ จังหวัดอุดรธาน ีโดยเท่ียวบิน VZ 200  

(ใช้ระยะเวลาเดินทาง โดยประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที) 

 

 
08.15 น. เดินทางถึง สนามบินอุดรธาน ี รบักระเป๋าเรยีบรอ้ยแล้ว น าท่านเดินทางด้วยรถตู้ปรบัอากาศ 

จากนั้น น าทุกท่านชมดินแดนอันศกัด์ิสิทธิ ์วังนาคินทร ์ค าชะโนด ท่ีนี่เป็นปา่ท่ีมีลักษณะเหมือนเกาะ

กลางน้าในอา่งเก็บนา้กุดขาม เต็มไปด้วยต้นชะโนดซึง่เป็นพืชจ าพวกปาล์ม ป่าค าชะโนดเป็น

สถานท่ี ๆ ปรากฏในต านานพื้นบา้น เชื่อวา่เป็นท่ีสิงสถิตของพญานาค เจ้าปู่ศรีสุทโธ เจ้าย่าศรีประ

ทุมมา ภายในปา่ชะโนดมีบ่อนา้อยู่ตรงกลางเกาะเรียกว่า บ่อค าชะโนด เป็นนา้ใต้ดินท่ีพุ่งไหลซึม

ตลอดเวลา ให้ทา่นได้กราบขอพรสิ่งศักด์ิสิทธ์ิเพื่อความเจริญรุ่งเรืองและบังเกิดโชคลาภวาสนา 

วันแรก กรุงเทพฯ • อุดรธาน ี• ค าชะโนด • บึงโขงหลง • ศาลปู่อือลือนาคราช  • เกาะดอนโพธิ ์• 

  บึงกาฬ • จุดชมวิวหินสามวาฬชมพระอาทิตย์ตก    (-/กลางวัน/-) 
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ข้ันตอนของการมากราบสกัการะบูชาค าชะโนด 

1.เดินเข้ามาจนถึงหน้าทางเข้าเกาะค าชะโนด มีโซนให้ถอดรองเท้าเอาไว้บริการ ซึ่งบริเวณนี้หากใครอาจจะซื้อ

บายศรี หรือ หมาก-พลู เข้าไปกราบพ่อปู่และแม่ย่านั้น สามารถซื้อได้จากนัน้ตรงนี้เลยค่ะ  

2. จากนั้นเดินเข้าเกาะค าชะโนด ก็เดินไปเร่ือยๆจนถึง ศาลาท าพิธีท่ีมีรูปปั้ นของพ่อปู่ศรีสุทโธ และแม่ย่าศรีปทุม

มา ตรงนี้จะมีพ่อพราหมณ์ค่อยน าเราท าพิธีเป็นรอบๆ อยู่ตลอดค่ะ 

 3. ส าหรับคนท่ีต้องการบนหรือขอให้พ่อปู่และแม่ย่าช่วยในเร่ืองต่างๆ ให้เดินมาด้านขวาของศาลาท าพิธี จะมี

เจ้าหน้าท่ีคอยให้ค าแนะน าเราอยู่ค่ะ ส าหรับคนท่ีต้องการบน-ขอพร ก็ให้มารับชุดบน แล้วก็ท าบุญตามก าลังทรัพย์

ของเราได้เลยค่ะ ในชุดบนนี้จะมี จานใส่ดอกดาวเรือง เทียน ใบเขียนค าบน ท่ีเอาไว้เขียนค าอธิษฐานของเราลงไป

ค่ะ  แล้วจากนั้นเจ้าหนา้ท่ีจะให้กระดาษอีกหนึ่งใบให้เราเก็บไว้ค่ะ ในนั้นจะบอกว่าหากค าอธิษฐานของเราเป็นจริง 

เรากลับมากราบพ่อปู่และแม่ย่านั้นต้องเตรียมอะไรมาให้ท่านบา้ง 

4.หลังจากเขียนค าอธิษฐานเรียบร้อยแล้ว ให้เรามานัง่ตรงหน้าพ่อปู่-แม่ย่า กลา่วค าบูชาตามพ่อพราหมณ์ 

ในตอนนี้ส าหรับคนเอาบายศรีพญานาคมาถวายตอนอธิฐาน เม่ือถึงตอนกล่าวค าบูชา ให้ 

5.เม่ือจบค าบูชา พ่อพราหมณ์ก็จะให้เราน าบายศรี หรือ สิ่งของท่ีเตรียมมา เอาไปวางไว้ท่ีหนา้ของพ่อปู่-แม่ย่า แต่

ส าหรับคนท่ีจะเอากลับบา้นก็ไม่ต้องน ามาวาง สามารถน าออกไปได้เลยค่ะ ส่วนใครท่ีเขียนใบค าอธิษฐานแบบเรา 
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ก็ให้น าใบอธิษฐานไปไว้ใกล้ๆกับพ่อปู่ศรีสุทโธ เพื่อท่ีท่านจะได้เหน็ค าอธิฐานของเราชัดๆ  เท่านี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นพิธี

การการขอพรพ่อปู่ศรีสุทโธ-แม่ย่าศรีปทุมมาเราหันหน้าของบายศรีพญานาคมาหาตัวเราเพื่อความเป็นศิริมงคล  

 

 
  มุ่งหน้าสู่ จังหวัดบึงกาฬ ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงในการเดินทาง 

กลางวัน        บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร  

 

บ่าย เดินทางสู่ บึงโขงหลง แวะขอพรศาลปู่อือลือนาคราช ต านานปู่อือลือท่ีข้องเก่ียวกับบึงโขงหลงนั้น  

เชื่อว่า เกิดจากการล่มเมอืงของพญานาค ซึ่งเกิดจากความรักท่ีไม่สมหวังระหว่างพญานาคกับ

มนุษย์ ท าให้เมืองท่ีเจริญรุ่งเรืองล่มสลาย บริเวณแห่งนี้เดิมเป็นท่ีต้ังเมือง ชื่อรัตพานคร พญานาคผู้
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ถูกสาบแห่งบึงโขงหลง น าท่านล่องเรือบึงโขงหลง ไหว้ขอพรปู่อือลือ วังปู่เจ้าอือลือนาคราช ณ 

เกาะดอนโพธ์ิ  

  

ได้เวลาสมควร น าพาทุกท่านชมพระอาทิตย์ตก ณ  หินสามวาฬ ณ ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์ 

ท่ีนี่โดดเด่นด้วยภูเขาหินทราย หน้าผา ถ้า กลุ่มหนิรูปทรงต่างๆ และผืนป่าท่ีอุดมสมบูรณ์ (เปลี่ยน

ยานพาหนะเป็นรถของอาสาป่าไม้ ภูสิงห์) ชม หินสามวาฬ ชมพระอาทิตยต์กท่ีหนิ หินสามวาฬ

โดยมีลักษณะเป็นภูเขาหนิทรงมนทอดตัวยาวเรียงกัน 3 ก้อน มองจากทางอากาศจะเห็นคล้ายเป็น

วาฬพ่อ แม่ ลูก ว่ายน้าด้วยกัน ซึ่งน้าในท่ีนี่ก็คือผืนปา่ท่ีเขียวขจีนั่นเอง และเม่ือมองจากบนหนิสาม

วาฬออกไป จะพบกับทัศนียภาพของป่าภูวัว ห้วยบงับาตร แก่งสะดอก หาดทรายแม่น้าโขง และ

ขุนเขาของเมืองปากกระด่ิง สปป.ลาว หากมาในยามเช้าก็อาจได้เห็นทะเลหมอกลอยละล่องเหนือ

ผืนป่าอีกด้วย หากอากาศดีเราจะได้สัมผัสทะเลหมอกอย่างสวยงาม จากนัน้ อิสระให้ท่านถ่ายภาพ

แห่งความประทับใจ ชมพระอาทิตย์ตก ตามอัธยาศยั 
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ค่า  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศยั  เข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว 

 

05.00 น. บรกิารอาหารเช้าแบบ SET BOX เพื่อความสะดวกในการเดินทางเนื่องจากข้ึนถ้านาคา 

  รอบเช้า 

จากนั้น น าทา่นเดินทางสู่ ถ้านาคาหรอื ถ้าพญานาค ต้ังอยู่ในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติภลัูงกา อ.บึงโขงหลง   

จ.บึงกาฬ เหตุท่ีถ้าแห่งนี้ได้ข้ึนชื่อว่า ถ้านาคา เนื่องจากมีหนิและผนังถ้าดูคล้ายพญานาค ท่ีมี

รูปทรงคล้ายพญานาคหรืองูขนาดใหญ่นอนขดตัว โดยมีส่วนส าคัญ ๆ ท้ังส่วนหัว ล าตัว และเกล็ด

พญานาค (ตามจินตนาการและความเชื่อของชาวบ้าน) ตามต านานเรื่องเล่าเชื่อมโยงกับความ

เชื่อของถ้าแห่งนีว่้า ถ้านาคาคือพญานาคหรอืงูยักษ์ที่ถูกสาปให้กลายเป็นหนิ  

 

 

วันที่สอง ถ้านาคาหรอืถ้าพญานาค บึงกาฬ • อุดรธานี       (เช้า/กลางวัน/-) 
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เที่ยง       บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร 
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จากนั้น เดินทางกลับสู่จังหวัดอุดรธาน ีให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากข้ึนชื่อของจังหวัดอุดรธานี ไม่ว่าจะเป็น 

แหนมเนือง กระยอทอด กระยอสด หมูยอ เม่ียงพันหอม กุ้งพันอ้อย และอ่ืนๆ อีกมากมาย ได้เวลา

อันสมควรน าทุกทา่นออกเดินสู่สนามบินอุดรธานี  

18.30 น.  ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยเวียดเจ็ต เที่ยวบินที่ VZ 207 

19.40 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอ้มความประทับใจ 

                ******************************************************** 

 
อัตราค่าบรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 

 

พเีรยีดเดินทาง  รถตู้ปรบั
อากาศ 

จ านวน ราคาต่อท่านไม่มี
ราคาเด็ก 

  พักเด่ียวเพิ่ม 

ตั้งแต่ 01 ก.พ.65 - 30 เม.ย.65 
 

รถตู้ 8 ท่ีน่ัง 8-16 4,999 2,000 

 
**การนัตีเดินทางข้ันต่า 8 ท่านเดินทางได้ทุกวัน ไม่มหีัวหน้าทัวรจ์ากกรุงเทพฯ** 

**จอยกรุป๊เดินทาง 16 ทา่นข้ึนไป มหีัวหน้าทวัรจ์ากกรุงเทพฯ** 

 
 

อัตราค่าบรกิารรวม 
 

ต๋ัวเคร่ืองบินชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้อมกรุ๊ป เป็นต๋ัวราคาพิเศษไม่สามารถเปล่ียนแปลงชื่อผู้เดินทางและไม่

สามารถเล่ือนวันเดินทางได้ หากลูกค้ามีความประสงค์ท่ีจะเล่ือนวันเดินทางหรืออยู่ต่อไม่กลับพร้อมกรุ๊ป 

ลูกค้าจะต้องท าการซื้อต๋ัวเคร่ืองบินใหม่เท่านัน้ 

 โรงแรมท่ีพัก 1 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)  กรณีพัก 3 ท่านจะเปน็ท่ีนอนเสริม 

 อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธ์ิในการสลับม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

ค่ารถตู้พร้อมคนขับท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

ค่าหัวหน้าทัวร์น าเท่ียวตามรายการ ในกรณีกรุ๊ปเดินทาง 16 ท่านข้ึนไปต่อคณะ 

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  
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เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีท่ีได้รับ

อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัว

ของผู้เดินทาง ไม่รวมประกันสุขภาพและกันประกันโควิด-19  

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 
 

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซัก

รีด ท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

น้าหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเคร่ือง หากท่านต้องการซื้อน้าหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม ราคา 500 บาท/เท่ียว 

(หากสายการบินมีการปรับเปล่ียน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิปรับราคาตามสายการบิน) 

ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, 

การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังท่ี

เมืองไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

ค่าทิป 300 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนั่งกรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนท าการจองหากท่านช าระเงินแล้วจะถือว่าท่าน

ยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าวท้ังหมดและไม่สามารถเรียกร้องใดๆได้ทุกกรณี 

 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่งและการยกเลิกทวัร ์

 

เอกสารท่ีใช้ประกอบการเดินทาง  

• ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ต๋ัวเคร่ืองบินใช้ได้ส าหรับผู้โดยสารท่ีมีอายุ 18 ปบีริบูรณ์ข้ึนไปเท่านั้น) 

• เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 หรือใบรับรองผลการตรวจโควิด 

การจองทัวร์ : 

• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้ากอ่นการเดินทางและช าระค่าทัวร์เต็มจ านวนภายในวันท่ีจองทันทีพร้อมส่งรายชื่อ

เพื่อท าการออกต๋ัว เนื่องจากเปน็ราคาโปรโมชั่นสายการบินจึงไม่สามารถล็อกท่ีนั่งให้ได้ 

 

กรณียกเลิก :  

• แจ้งยกเลิกหรือเล่ือนวันเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง : หักค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกิดข้ึน อาทิ ค่ามัดจ าต๋ัว 

           เคร่ืองบิน , รถตู้ VIP,ค่าโรงแรมท่ีพัก , 

          ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียว , ค่าบริการ     
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• แจ้งยกเลิกหรือเล่ือนวันเดินทาง 15-29 วัน  :  ยึดเงินค่าทัวร์ 50% และ หักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง   

           อาทิ ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน , รถตู้ VIP, ค่าโรงแรม

           ท่ีพัก , ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียว ,  

           ค่าบริการ 

• ในกรณีช าระค่าทัวร์เต็มจ านวนแล้ว แจ้งยกเลิกหรือเล่ือนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทฯขอสงวน

สิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆท้ังสิ้น   

เง่ือนไขการยกเลิกทัวร์เปน็ไปตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติธุรกิจน าเท่ียวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 

 

กรณจีองทัวรวั์นหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์,วันหยุดยาวต่อเนื่อง และได้มกีารแจ้งยกเลกิทัวร ์ทาง

บรษัิทฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บค่าทัวรท์ั้งหมด โดยไม่มเีง่ือนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

กรณีเจ็บป่วย :  

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะท า

การเล่ือน            การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถ

ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทาง

ไม่ครบตามจ านวนท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ (8 ท่านข้ึนไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้

เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

 

รายละเอยีดเพ่ิมเติม 

➢ บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

➢ พาหนะ , ราคา และ รายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์

ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความล่าช้าจาก การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล ,

สายการบนิยกเลิกบินหรือเปล่ียนแปลงเวลาบินและเท่ียวบิน ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

หรือเหตุภัยพบิัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะ

ปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 
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➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจ าตัว ซึ่งไม่ได้

เกิดจากอุบติัเหตุในรายการท่องเท่ียว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่

นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากทา่นใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ

,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,เพราะค่าใช้จ่ายทกุอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จา่ยให้ตัวแทนตา่งประเทศแบบ

เหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิด

จากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง** 
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หากสนจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 

 
 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

