
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PACKAGE . . . ไปโลด “ค าชะโนด”ขอพร  เด้อ 

สายมู   เสริมบุญ   ขอพร “ปู่ศรีสุทโธ”  “แม่ศรีปทุมมา” 
 



 

 
PACKAGE  :  รับสนามบินอุดรธานี – ค าชะโนด (วังนาคินทร์ค าชะโนด)  

วดัมัชฌมิาวาส – วดัโพธิสมภรณ์(วดัใหม่) – ร้านของฝาก – ส่งสนามบินอุดรธานี 
........ น. ถึง สนามบินอุดรธานี  ยินดีตอ้นรับเขา้สู่ จงัหวดัอุดรธานี   
  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

► สู่  ค าชะโนด หรือ วังนาคินทร์ค าชะโนด    เช่ือกนัว่าเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิดินแดนล้ีลบั จุดเช่ือมต่อเมือง
บาดาลและโลกมนุษย ์ สถานท่ีแห่งน้ีปรากฏในต านานพ้ืนบา้นเช่ือกนัว่าเป็นท่ีสิงสถิตของพญานาคราชปู่ศรีสุท
โธและองค์แม่ศรีปทุมมานาคราชเทวี และส่ิงล้ีลบัต่าง ๆ เป็นท่ียึดเหน่ียวจิตใจรวมศรัทธาของคนในจังหวดั
อุดรธานีและอีสานตอนบน ค าชะโนดมีลกัษณะเป็นเกาะลอยน ้า  เม่ือเขา้มาถึงภายในพ้ืนท่ีของค าชะโนด จะรู้สึก
ไดถึ้งความร่มร่ืน เพราะปกคลุมไปดว้ยตน้ชะโนดทัว่บริเวณ ให้ท่านไดก้ราบไหวศ้าลเจา้ปู่ ศรีสุทโธขอโชคขอ
ลาภ ตามอธัยาศยั *TIP การเขา้ไปสกัการะตอ้งเดินเทา้เปล่าเขา้ไปเท่านั้น เม่ือไปถึงจะมีเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความ
สะดวก แนะน าวิธีการ เดินเขา้สกัการะ และจดัหาท่ีวางรองเทา้ไวใ้หค่้ะกฎระเบียบ 6 ขอ้หา้ม ในการมาค าชะโนด 
ไดแ้ก่   1. ไม่จุดธูปเทียนบูชาในป่าค าชะโนด  2. ใหน้ าพานบายศรีหรือเคร่ืองเซ่นไหวก้ลบั เพ่ือเป็นการลดขยะ 3. 
ไม่โยนเหรียญลงบ่อน ้าศกัด์ิสิทธ์ิ  4. งดปล่อยปลาและสัตวน์ ้ าลงไปในแหล่งน ้า   5. ไม่ผกูผา้แพร 7 สี   6. ไม่ทา
แป้งหรือขดัถตูน้ไม ้

►► สู่ วัดมัชฌิมาวาส  เดิมช่ือ วัดโนนหมากแข้ง ไดรั้บพระราชทานบรมราชานุญาตสถาปนาเป็น
พระอารามหลวงชั้นตรี  เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2507 พลตรี พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมหลวงประจกัษ์
ศิลปาคมไดท้รงสร้างวดัโนนหมากแขง้ (เคยเป็นวดัร้าง) แลว้มีภิกษุจ าพรรษาอีกคร้ัง เปล่ียนช่ือใหม่เป็น 
วดัมชัฌิมาวาส เม่ือราว พ.ศ. 2436 พร้อมกบัการสร้าง เมืองอุดรธานีข้ึน วดัมชัฌิมาวาสจึงไดข้ึ้นช่ือว่าเป็น
วดัท่ีเป็นวดัคู่บา้นคู่เมืองอุดรฯ  หลกัฐานท่ีพอใหท้ราบไดว้า่เป็นวดัร้างนั้น กมี็อยู ่2 อยา่ง คือเจดียศิ์ลาแลง
ตั้งอยูท่ี่โนน (เนิน) เจดียค์ร่อมตอหมากแขง้ขนาดใหญ่ และมีพระพุทธรูปหินขาว ปางนาคปรก (ปัจจุบนั 
คือ หลวงปู่ นาค) อยู่ภายในเจดีย์ ปัจจุบันน ามาประดิษฐานไวท่ี้หน้าพระอุโบสถและกลายเป็น
พระพุทธรูปท่ีข้ึนช่ือในเร่ืองของความศกัด์ิสิทธ์ิคู่วดัมชัฌิมาวาสตลอดมา 
 

►►► สู่ วดัโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวงชั้นตรี สร้างข้ึนในสมยัรัตนโกสินทร์ เม่ือปี พ.ศ. 2449 ปลายรัช
สมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 5 โดย มหาอ ามาตยต์รีพระยาศรีสุริยราชวรานุวตัร (โพธ์ิ 
เนติโพธ์ิ) เห็นวา่ในเขตเมืองอุดรธานี มีเพียง “วดัมชัฌิมาวาส” วดัเดียวเท่านั้น สมควรท่ีจะสร้างวดัข้ึนอีกสักวดั
หน่ึง จึงไดไ้ปส ารวจดูสถานท่ีทางดา้นทิศใตข้อง “หนองนาเกลือ” หรือ “หนองประจกัษ์” ชกัชวนและน าพา
ราษฎรในหมู่บา้นหมากแขง้มาร่วมกนัถากถางป่าจนพอควรแก่การปลูกกุฏิ ศาลาโรงธรรม ส าหรับใชเ้ป็นท่ี
บ าเพญ็บุญ และเป็นท่ีประกอบพระราชพิธีถือน ้าพระพิพฒัน์สัตยาประจ าปีของหน่วยราชการ ใชเ้วลาสร้างอยู่
ประมาณ 1 ปี ในระยะแรกชาวบา้นเรียกวา่ “วดัใหม่” 
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……… น. ส่ง สนามบินอุดรธานี  ..................   
  บริการอาหารกลางวนั (แหนมเนือง...อาหารเพือ่สุขภาพทีข่ึน้ช่ือของจังหวดัอุดรฯ) 1 มือ้ ฟรี!!  
☻☻☻  หากมีเวลา แวะซ้ือของฝากของทีร่ะลกึ แหนมเนือง หมยูอ แหนมซ่ีโครงหม ู มะพร้าวแกว้ ผา้ไหมลายขิด ฯลฯ 
 

♥    ♥    ♥    ♥    ♥    ♥    ♥    ♥    ♥     

 
อตัราค่าบริการนีร้วม 

 ค่ารถรับ-ส่ง น าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ  

 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ    

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
อตัราค่าบริการน้ี ไม่ รวม 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด 
      ค่ามินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการ) 
 กรณีท่ีลูกคา้เป็นชาวต่างชาติ  ตอ้งช าระเพ่ิม ท่านละ 500 บาท 

 กรณีเด็กท่ีมีอาย ุ0 - 2 ปี(Infant) ช าระค่าทวัร์ 50 % จากราคาทวัร์ของผูใ้หญ่  
 ค่าทิปพนกังานขบัรถข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจของท่าน 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

เง่ือนไขการใหบ้ริการ 

ในการจองทวัร์กรุณา ช าระค่าทวัร์เตม็จ านวน พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน หลงัจากท าการจองทวัร์ 3 วนั  หากไม่ช าระตามท่ีบริษทัก าหนด ขออนุญาต
ตดัท่ีนัง่เพ่ือใหลู้กคา้ท่านอ่ืนท่ีรอท่ีนัง่อยูโ่ดยอตัโนมติั  เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัร์เรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัฯถือวา่ท่านยอมรับเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆท่ี
ไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 

การยกเลกิ 
** เนื่องจากราคาทัวร์นี้เป็นราคาโปรโมช่ัน เม่ือจองและช าระเงินแลว้  ไม่สามารถยกเลิก,เล่ือน,เปล่ียนผูเ้ดินทาง,ขอคืนเงินทุกกรณี  และเม่ือท่านออก
เดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ า
คืนไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หมายเหตุ 
1.บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 3 ท่าน ราคาและรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
2.บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3.รายการท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
4.บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เช่น พายุไตฝุ้่ น ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯหรือ
ค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
5.ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้
หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
6.หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผดิพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน 
แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
7.ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอย่าง ทาง
บริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
8.ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
9.มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ  านาจในการใหค้  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้ แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น 
10.เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

 
 


