
 

        PRO THAILAND ทอ่งเทีย่วท ัว่ไทย 

 💙 จงัหวดัอดุรธาน ี

 

 

 

 

 

 

 
 

 

เยอืนเมอืงอดุร ทอ่งเทีย่วสไตล ์สายม ู
ไหวพ้ระ ชมธรรมชาต ิunseen Thailand 
 ขอพรปู่ ศรสีทุโธและแมย่า่ศรปีทมุมา 💙💙 

เดนิทาง เดอืน ก.ค. - ต.ค. 2563 
แพ็คเกจนี ้สามารถเดนิทางสําหรบั 4 ทา่นขึน้ไป 



 
…… น. รับคณะ ณ ท่าอากาศยานอุดรธานี ยินดีต้อนรบัท่านเข้าสู่จงัหวดั

อุดรธาน ี จากน ัน้น าท่านเดนิทางสูอ่ าเภอบา้นดุงเขา้สู ่ค าชะโนด หรอื วัง
นาคนิทรค์ าชะโนด เชือ่กันว่าเป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิด์นิแดนลีล้ับ จุดเชือ่มต่อ
เมอืงบาดาลและโลกมนุษย ์ค าชะโนด มลีักษณะคลา้ยๆ เกาะ ตัง้โดดเดีย่ว
อยู่กลางทุ่ง มนี ้าลอ้มรอบ และยังมบีอ่น ้าศกัดิส์ทิธิ ์เรยีกวา่ “ปลอ่งพญานาค” 
เคยมคีนน าไมไ้ผ่ล ายาวๆ 3 ตน้มาตอ่กัน แลว้หยั่งลงไป ปรากฏว่า ยังไมถ่งึ
พืน้เลย แตแ่ปลกทีว่า่ เมือ่โยนเหรยีญลงไป จะมองเห็นเหรยีญไดห้มด น ้าใส
มาก ชาวบา้นมคีวามเชือ่วา่ รอยตอ่ระหวา่งภพมนุษยก์บัภพบาดาล เพราะตรง
นั้นเป็นโพรงน ้าต่อไปถงึล าน ้ าโขง ที่พญานาคเขาขุด หรือท าเอาไวเ้พื่อ
เชือ่มตอ่ภพมนุษย ์เป็นไปตามทีเ่ขาร ่าลอืกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 คาํแนะนําสําหรบัการไหว ้

 ไหวพ้ระองคใ์หญ่  
 เดนิเขา้ป่าค าชะโนดโดยใชส้ะพาน (ถอดรองเทา้ดว้ยนะครับ)  
 ระหว่างเดนิทางเขา้ป่าจะพบรอยสะพานแยก (ระหว่างน ้ากับเกาะ, เล่ากันว่าจะไม่

สามารถเชือ่มรอยต่อของสะพานกับกับเกาะได ้จะแตกออกตลอด เคา้เชือ่กันว่าเป็น
รอยต่อระหว่างโลกมนุษยก์ับบาดาล)  

 ไหวศ้าลพ่อปู่ ศรสีทุโธทีท่่านเป็นพญานาคราช ณ เมอืงบาดาล ตามความเชือ่  
 ชมตน้ชะโนด (มทีีน่ี้ทีเ่ดยีวในโลกนี้)  
 เชญิท่าน "ลูบฆอ้ง" เป็นความเชือ่ว่าคนมบีุญใชม้อืลูกเบาๆ ทีฆ่อ้งอย่างต่อเนื่องจะ

เกดิเสยีงดังขึน้  
 ชมบ่อน ้าศักดิส์ทิธิ ์(สามารถใชลู้บหัวเพือ่ความเป็นศริมิงคล และ ("ลูบฆอ้ง")  

และนัดเจอกันทีจุ่ดนัดพบ เพือ่ขึน้รอขึน้รถ 

การเขา้ไปสกัการะตอ้งเดนิเทา้เปลา่เขา้ไปเทา่น ัน้ เม ือ่ไปถงึจะมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความ
สะดวก แนะน าวธิกีาร เดนิเขา้สกัการะ และจดัหาทีว่างรองเทา้ไวใ้หก้ฎระเบยีบ 6 ขอ้หา้มใน
การมาค าชะโนด ไดแ้ก ่   
1. ไมจุ่ดธูปเทยีนบูชาในป่าค าชะโนด   
2. ใหน้ าพานบายศรหีรอืเครือ่งเซ่นไหวก้ลบั เพือ่เป็นการลดขยะ  
3. ไมโ่ยนเหรยีญลงบอ่น า้ศกัด ิส์ทิธ ิ ์  
4. งดปลอ่ยปลาและสตัวน์ า้ลงไปในแหลง่น า้    
5. ไมผู่กผา้แพร 7 ส ี  
6. ไมท่าแป้งหรอืขดัถตูน้ไม ้

 



กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
หลังจากรับประทานอาหารแลว้น าท่านเดนิทางสู ่วดัป่าภูกอ้น watpaphukon  
ถกูยกใหเ้ป็นศนูยร์วมจติใจของพทุธศาสนกิชนชาวอสีานอกีหนึง่แหง่ จากศรัทธา 
จงึรว่มกนัด ารสิรา้งพระมหาเจดยี ์นามวา่ "พระปฐมรตันบรูพาจารยม์หาเจดยี"์ 
โดยมวีัตถปุระสงคส์ าคญัคอื อญัเชญิพระบรมสารรีกิธาตขุึน้ประดษิฐานในสถานที่
อันสมควรเพือ่สกัการะบูชาและแสดงกตัญญกูตเวทติาแด่คุณของพระพุทธ พระ
ธรรม พระสงฆ ์และบรุพอาจารยก์รรมฐานในแถบอสีาน นอกจากนี้ ภายในวัดยังม ี
พระพุทธไสยาสน ์ท าดว้ยหนิอ่อนขาวจาก
เมอืงคารร์าร่า ประเทศอติาล ีมคีวามยาว 20 
เมตร โดยใชห้นิออ่นจ านวน 43 กอ้น น าเขา้
มาแกะสลักทีว่ัดป่าภูกอ้นแลว้ยกขึน้เรยีงบน
ฐานซอ้นกัน  3  ชั ้น  เ ป็นองค์พระพุทธ
ไสยาสน์ ประดษิฐานอยู่บนยอดเขาอาสนะ
พุทธะ  และสรา้งพระวิหารครอบองค์พระ
พุ ท ธ ไ ส ย า ส น์ ไ ว ้อี ก ชั ้น ห นึ่ ง  มี  เ ป็ น
สถา ปัตยกร รมไทยประยุกต์แห่ งสมั ย
รัตนโกสินทร์  ที่นี่ยังเป็นมงคลสถานที่
พุทธศาสนกิชน จะไดต้ระหนักถงึคณุคา่และ
ความส าคัญของป่าไมอ้ันใหป้ระโยชน์ทั ้ง
ทางโลกและทางธรรม เป็นทีป่ฏบิัตขิัดเกลา
จติใจ และเป็นศูนยร์วมจติใจของชาวอสีาน 
ซึง่ควรร่วมกันส่งเสริมรักษาอย่างจริงจัง
ตลอดไป  จากนั้นน าท่านดนิทางไปยัง วดั
โพธิ์ชยั  วัดเก่าแก่ที่มีความส าคัญแห่ง
จั ง ห วั ด หนอ ง ค า ย   เ นื่ อ ง จ า ก เ ป็ นที ่
ประดษิฐานหลวงพ่อพระใสอันศักดิส์ทิธิ ์ถอื
เป็นพระพุทธรูปคู่บ า้นคู่เมืองที่มีต านาน
ผูกพันกับทั ้งชาวไทย และชาวลาวใน
ประวัติศาสตร์ เป็นที่เคารพสักการะอย่าง
สงูสดุของชาวหนองคาย และผูค้นลุม่น ้าโขง   

  **อาหารเย็นตามอธัยาศยั** 
 ไดเ้วลาอนัสมควรนําทกุทา่นเดนิทางสูส่นามบนิอดุรธาน ี
……น.       ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ........ เทีย่วบนิที ่........ 
……น.  เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง(กรงุเทพฯ) โดยสวัสดภิาพ 

พรอ้มความประทับใจ 
 

 
รายการทวัรส์ามารถสลบั-ปรบัเปลีย่น หรอืงดไปบางรายการไดต้ามความ
เหมาะสม โดยมติ้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อนัเนื่องมาจากสภาพอากาศ 
เหตุการณ์ทางธรรมชาต ิเหตุการทางการเมอืง สภาพการจราจร ท ัง้นี้จะ
คํานงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปได ้และผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็น
สําคญั ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใด อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่น
การเดนิทางแลว้ 

 
 ราคาทวัรไ์มร่วม :  คา่ทปิพนกังานขบัรถ 

** ขึน้อยูก่บัความพงึพอใจของทา่น ** 



 
 

 
รายการทวัรส์ามารถสลบั-ปรบัเปลีย่น หรอืงดไปบางรายการไดต้ามความ
เหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ อนัเนือ่งมาจากสภาพอากาศ 
เหตุการณ์ทางธรรมชาต ิเหตุการทางการเมอืง สภาพการจราจร ท ัง้นีจ้ะ
คํานงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปได ้และผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็น
สําคญั ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใด อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไข
กอ่นการเดนิทางแลว้ 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 คา่รถนําเทีย่ว และรบั-สง่ ตามรายการทีร่ะบ ุ 
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ 
 ค่าเบี้ยประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเที่ยว วงเง ินประกนัท่านละ 
1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขกรรมธรรม)์ 

 

  

 คา่ต ัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั และภาษสีนามบนิ ภาษนํีา้มนั 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่พาหนะตา่งๆ ที่
มไิดร้ะบใุนรายการ 
 สําหรบัชาวตา่งชาต ิตอ้งชําระเพิม่ 500 บาท  
 กรณีทีม่เีด็กอาย ุ0-2 ปี ชําระคา่ทวัร ์50% จากราคาทวัรป์กตขิองผูใ้หญ ่
 คา่ทปิคนขบัรถ แลว้แตส่นินํา้ใจของทา่น  
 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 
 

 
 
 

 
   เง ือ่นไขการสํารองทีน่ ัง่ 

  กรุณาสํารองทีน่ ัง่และชําระค่าทวัรเ์ต็มจํานวน  พรอ้มส่งส าเนาบัตร
ประชาชน หลังจากท าการจองทัวร ์2 วัน  หากไม่ช าระตามทีบ่รษัิทก าหนด บรษิทัฯ จะ
ถอืวา่ทา่น ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิขออนุญาตตดัทีน่ั่งเพือ่ใหล้กูคา้ท่านอืน่ที่
รอทีน่ั่ง เมือ่ท่านช าระเงนิคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านยอมรับเงือ่นไขและ
ขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 

    เง ือ่นไขการยกเลกิการจอง 

ราคาทวัรไ์มร่วม :  คา่ทปิพนกังานขบัรถ 
** ขึน้อยูก่บัความพงึพอใจของทา่น ** 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

อตัราคา่บรกิารรวม 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 



เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ เมือ่จองและชําระเงนิแลว้ ไมส่ามารถยกเลกิการ
เดนิทางได ้เลือ่นการเดนิทาง เปลีย่นผูเ้ดนิทาง หรอืขอเงนิคนืทกุกรณี กรณี
เจ็บป่วยกะทนัหนั จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์าก
โรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษิทัจะทาํการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะ
ต่อไป แต่ท ัง้นีท้่านตอ้งเสยีค่าใช้จ่ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการ
เดนิทางได ้ตามความเป็นจรงิ และในกรณีเจ็บป่วยกระทนัหนักอ่นล่วงหนา้
เพยีง 7 วนัทําการ ทางบรษิทัฯ ของสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี และเมือ่
ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการ
หนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิไ์มอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร
และเงนิมดัจําคนืไมว่า่กรณีใดท ัง้ส ิน้ 
 

    เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นีกัทอ่งเทีย่ว

รว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 4 ทา่น และรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้าม

ความเหมาะสม 

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสาย

การบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การกอ่การ

จลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความ

รบัผดิชอบของบรษิทัฯ  

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อนัเนือ่ง

เกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อุบตัเิหตุ

จากความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเอง  

 เมือ่ชําระเงนิมดัจําหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ 
จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด  

 มคัคุเทศก ์หวัหนา้ทวัร ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการ
ใหค้ําสญัญาใด ๆ ท ัง้ส ิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ ี
อํานาจลงนามและมปีระทบัตราของบรษิทัฯ กํากบัเทา่น ัน้ 

 

 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือ
คา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พ ิม่ข ึน้ของนกัทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษิทั เช่น ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏวิตั ิ 
อุบตัเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความ
ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุุดวสิยัอืน่ เป็น
ตน้ 

*เมือ่ทา่นชําระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 


