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ทริปเส้นทางตามรอยบั้งไฟพญานาคจากอุดรฯ สู่ หนองคาย 
 

ก าหนดเดินทาง 30 กนัยายน – 3 ตุลาคม 2564 
 

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ – อุดรธานี 
 

18:00 น.  คณะพร้อมกนั ณ จุดนดัหมาย มีเจา้หนา้ท่ี คอยตอ้นรับทุกท่าน 
20:00 น.  ออกเดินทางสู่ จังหวัดอุดรธานี โดยรถตูป้รับอากาศ VIP 
 

วันท่ี 2 อุดรธานี – วัดป่าภูก้อน – หนองคาย - วัดถ า้เพยีงดิน – วัดผาตากเส้ือ  
 

06:00 น. ยินดีตอ้นรับนกัท่องเท่ียว ทริปเส้นทางตามรอยบั้งไฟพญานาค ประจ าปี 2563 สู่จงัหวดัอดุรธานี น าท่านแวะท า
ภาระกิจส่วนตวั ณ โรงแรม ………………………………………… พร้อม รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร  

09.00 น. น าท่านออกเดินทางสู่ วัดป่าภูก้อน ให้ท่านไดสั้กการะบูชา พระพทุธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามนุี และพร้อมเก็บ
ภาพบรรยากาศวดัท่ีสวยติดอนัดบัตน้ๆ ของเมืองไทยตามอธัยาศยั วัดป่าภูก้อน ตั้งอยูใ่นเขตป่าสงวนแห่งชาติป่า
นายงูและป่าน ้าโสม เขตพ้ืนท่ีบา้นนาค า ต าบลบา้นกอ้ง อ าเภอนายงู จงัหวดัอดุรธานี เป็นศาสนสถานท่ีเป่ียมไปดว้ย
ความศรัทธา และความสวยงามของสถาปัตยกรรม วดัป่าภูกอ้นแห่งน้ีตั้งอยูบ่นเนินเขา ท่ีรายลอ้มดว้ยผืนป่าเขียวขจี
กว่า 3,000 ไร่ ซ่ึงจุดเร่ิมตน้ในการสร้างวดั คือ ความมุ่งหมายท่ีจะรักษาธรรมชาติของป่าอนัสมบรูณ์ และแหล่งตน้น ้า
ล าธารอนัอุดมสมบูรณ์เอาไวจ้ากการถูกบุกรุกท าลาย นอกจากน้ีบริเวณวดัเป็นจุดชมวิวพระอาทิตยข์ึ้นท่ีสวยงาม ท่ี
นอกจากจะเยน็ใจในการไดเ้ดินทางมาเยือนดินแดนแห่งพระพุทธศาสนา ยงัเยน็ตาไปกบังานก่อสร้างอนัสวยงาม
อลงัการอีกดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร   
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หลงัอาหาร น าท่านเดินเข้าจังหวดัหนองคายมุ่งหน้าสู่  วัดถ ้าศรีมงคล (ถ ้าดิน
เพียง) อ.สังคม จ.หนองคาย เช่ือกนัว่าถ ้าแห่งน้ีเป็น เส้นทางสู่เมืองพญานาค ท่ี
สามารถเดินทางไปใตล้ าน ้ าโขงไป-มา ระหว่างหนองคายกบัเวียงจนัทน์ได ้โดยมี
เร่ืองเล่าว่า ในถ ้าแห่งน้ีเป็นเส้นทางท่ีพระธุดงด์จากลาว ใช้ขา้มฝ่ังลอดใตแ้ม่น ้ า
โขงเข้ามายงัเมืองไทย ซ่ึงต้องเป็นพระผู ้ทรงศีลอันแก่กล้าเท่านั้ นจึงจะเห็น
เส้นทางสัญจรดงักล่าว ลกัษณะถ ้าดินเพียงน้ีคลา้ยเมืองบาดาลของพญานาคตาม
ความเช่ือของชาวบา้น ภายในถ ้าจะมีความช้ืน และมีน ้ าไหลตลอดปี มีกอ้นหิน
เป็นแท่งตั้งวางอยา่งจงใจ มีส่วนเวา้โคง้ของหินภายในถ ้าท่ีสวยงาม 

 

จากนั้น น าท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ วัดผาตากเส้ือ น าท่านสักการะบูชาส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิภายในวดั และชมวิวแม่น ้ าโขงแบบพาโนราม่า ท่าน
สามารถมองเห็นวิวแม่น ้าโขงท่ีถือว่าสวยท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงในประเทศไทย หากมองไปทางซ้ายมือ จะเห็นวิวแม่น ้ าโขงวาดยาวโคง้เป็น
คุง้น ้ า กลางแม่น ้ ามีเกาะขนาดใหญ่ สามารถมองเห็นประเทศเพื่อนบา้นไดอ้ย่าง
ชดัเจน และในช่วงท่ีน ้าลดจะเห็นสันทรายเป็นร้ิวคลา้ยเกลด็พญานาคอยา่งชดัเจน 
ซ่ึงเป็นความมหัศจรรยท่ี์ธรรมชาติสร้างขึ้น จนไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเส้นทางในฝัน Dream Destination 2 จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
 

ค ่า บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร 
 

ท่ีพกั  โรงแรม ........................................................ 
หนองคาย หรือเทียบเท่า   

 

วันท่ี 3 วดัพระธาตุบังพวน – ตลาดท่าเสด็จ - วัดไทย ถ า้พญานาค – กจิกรรมงานแสง สี เสียง  
                         บั้งไฟพญานาค  

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางมุง่หนา้สู่ วัดพระธาตุบังพวน ท่ีเคารพนบัถือของชาวเมือง
หนองคายและบริเวณใกลเ้คียงมาเป็นเวลาชา้นาน บางต านานกล่าวว่า "บงั
พวน" แผลงมาจากค าว่า "บงัคน" (หรือท่ีชาวบา้นเรียกว่า ขี้โผน่) ซ่ึง
แปลว่ากระเพาะอาหาร ตามความเช่ือท่ีว่า พระธาตุองค์นีบ้รรจุพระบังคน
หนักของพระพุทธเจ้า และสถานท่ีเก่ียวกบัพญานาค ท่ีพลาดไม่ไดจ้ริง ๆ 
ก็คือ “สระมุจลนิท์” หรือ “สระพญานาค” สระน ้าโบราณอนัศกัด์ิสิทธ์ิ
ตั้งแต่คร้ังอญัเชิญพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจา้บรรจุไวใ้นองค์
พระธาตุไดเ้กิดปรากฏการณ์ประหลาดมีสายน ้าพวยพุ่งออกมาจากพ้ืนดิน 
จึงไดมี้การขดุสระรองรับน ้าเอาไว ้และสร้างรูปป้ันพญานาค ๗ เศียรไว้
กลางสระแห่งน้ี อีกทั้งในราชส านกัลา้นชา้งยงัไดมี้การน าน ้าศกัด์ิสิทธิ
แห่งน้ีไปใชใ้นพิธีส าคญัในราชอีกดว้ย 
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จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ตลาดท่าเสด็จ หรือ ตลาดอินโดจีน  เดิมช่ือ 
ตลาดท่าเรือ  เพราะก่อนท่ีจะมีการสร้างสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว 
ประชาชนทั้ งสองฝ่ังน ้ า จะต้องใช้เรือในการสัญจรไปมา ท าการค้า
ระหว่างชายแดนกันอย่างคึกคกั ท่ีน่ีจึงเป็นด่านตรวจคนเข้าเมืองและ
สถานท่ีท าหนงัสือเดินทางผ่านแดน ยอ้นไปในปี 2498 เกิดน ้ าท่วมคร้ัง
ใหญ่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 และ 
สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถไดท้รงเสด็จไปเยี่ยมเยียน
ราษฎรผูป้ระสบภยัในจงัหวดัหนองคาย พระองค์ได้เสด็จขึ้นจากเรือ
พระท่ีนัง่ ณ ตลาดท่าเรือแห่งน้ี ภายหลงัจึงเปล่ียนช่ือจาก “ตลาดท่าเรือ” เป็น “ตลาดท่าเสด็จ” นบัแต่นั้นเป็นตน้มา ตลาดท่าเสด็จ หรือ 
ชุมชนตลาดท่าเสด็จ เป็นแหล่งซ้ือขายผลิตภณัฑ์ชุมชนจงัหวดัหนองคาย ท่ีมีสินคา้หลากหลายชนิด เช่น อาหารพ้ืนเมือง สินคา้ OTOP 
ประจ าต าบล ของท่ีระลึก และของเคร่ืองใชต้่าง ๆ ท่ีลว้นแลว้แต่สามารถซ้ือไปเป็นของฝากไดเ้ป็นอยา่งดี อิสระให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงตาม
อธัยาศยั 
 

กลางวัน อสิระอาหารกลางวัน เพ่ือสะดวกในการช้อปป้ิง 
 

จากนั้น น าท่านเดินทางต่อในเส้นทางตามรอยพญานาคกนัต่อท่ี วัดไทย 
อ.โพนพสัิย จ.หนองคาย สถานท่ีท่ีต านานเล่าขานกนัต่อ ๆ มาเช่ือว่า ริม
แม่น ้าโขงบริเวณหนา้วดัแห่งน้ีนั้นเป็นเมืองหลวงของพญานาคแห่งโลก
บาดาล ภายในวดัมีการจ าลอง ถ า้พญานาค หรือ ถ า้เมืองบาดาล ซ่ึงสร้าง
ขึ้ นจากนิมิตของเจ้าอาวาสในปี 2550 ซ่ึงเป็นปีท่ีจังหวดัหนองคาย
ครบรอบการก่อตั้งเมือง 100 ปี  

 

นอกจากน้ี บริเวณริมฝ่ังโขงหนา้วดัไทย ยงัเป็น จุดชมบั้งไฟ 
พญานาคท่ีได้รับความนิยมท่ีสุดของจังหวัดหนองคาย อิสระให้ 
ทุกท่านไดจ้บัจองท่ีนัง่เพ่ือร่วมพิสูจน์ต านานแห่งพญานาค  
ชมปรากฏการณ์ “บั้งไฟพญานาค” ท่ียงัไม่สามารถพิสูจน์ได ้ 
จนสมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางกลบัสู่ท่ีพกั   
 
 

เย็น อสิระอาหารเย็น เพ่ือสะดวกในการชมบั้งไฟพญานาค 
 

ท่ีพกั  โรงแรม........................................................ หนองคาย หรือเทียบเท่า   
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วันท่ี 4 หนองคาย - ค าชะโนด – หมู่บ้านนาข่า – กรุงเทพ 
 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางเขา้สู่ วังค าชะโนด หรือ วังนาคินทร์ค าชะโนด 

ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ี 3 ต าบล คือ ต าบลวงัทอง ต าบลบา้นม่วง และ
ต าบลบา้นจนัทร์ใน อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอุดรธานี เช่ือว่าเป็น
สถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิดินแดนล้ีลับของพญานาค น าท่านเดิน
ทางผ่าน สะพานนาคราช ท่ีมีความยาวเกือบ 400 เมตร ทอด
ยาวสู่ เกาะค าชะโนด เพื่อมุ่งหน้าสู่ วัดป่าศิริสุทโธ อิสระให้
ท่านไดก้ราบไหวข้อพร พญานาคพ่อปู่ ศรีสุทโธ และเจ้าย่าศรี
ปทุมมา ท่ีเป็นท่ีเคารพและศรัทธาของชาวบา้นและคนไทยโดยทัว่ไป พร้อมชม บ่อน ้าค าชะโนด บ่อน ้ าศกัด์ิสิทธ์ท่ี
เช่ือกนัว่าเป็นประตูเช่ือมโลกบาดาลกบัโลกมนุษยเ์ขา้ไวด้ว้ยกนั   

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 

หลงัอาหาร น าท่านแวะชมและเลือกซ้ือสินคา้ช่ือดงัของเมืองอุดรฯ ณ หมู่ บ้านนาข่า ตลาดผา้ไหมคุณภาพ หน่ึงใน
สินคา้ OTOP ห้าดาวประจ าจงัหวดัอุดรธานี แหล่งผลิตผา้ไหมและตดัเยบ็เป็นเส้ือผา้ส าเร็จรูป มีทั้งผา้ไหม ผา้ฝ้าย ผา้
หมกัโคลน ซ่ึงเป็นผา้ท่ีมีช่ือของนาข่าดว้ยการสืบสานกนัมาอย่างยาวนานของศิลปะหัตถกรรมไทยของชาวอีสานท่ี
คงเอกลกัษณ์ลวดลายความเป็นอีสานไวใ้นผา้ไหมคุณภาพดี ถกัทอดว้ยเทคนิคชั้นสูง ท่ีเรียกว่า ผ้าทอลายขิด หรือ ห้า
ไหมลายขิด ซ่ึงเป็นผา้พ้ืนเมืองของภาคอีสาน นบัว่าเป็นศิลปะพ้ืนฐานท่ีสะทอ้นให้เห็นภาพ ลกัษณะ ลวดลาย และ
วิวฒันาการของทอ้งถ่ินเดิมของไทยท่ีมีมาแต่โบราณ โดยชาวอีสานถือว่าการทอผา้ลายขิดนั้นยากมากๆ เพราะตอ้ง
ใชเ้ทคนิคชั้นสูง ตอ้งอาศยัความช านาญ ความอดทน ละเอียดลออเป็นอย่างมาก มีกรรมวิธีในการท าท่ียุ่งยาก ฉะนั้น
กว่าจะไดม้าแต่ล่ะช้ินงานนั้น ไม่ใช่เร่ืองง่ายเลย จึงท าให้คุณค่าของผา้ไหมบา้นนาข่า กลายเป็นสินคา้คุณภาพท่ีมี
คุณค่าย่ิง เพราะนอกจากจะไดผ้า้ไหมเน้ือดีแลว้ ยงัแฝงไปดว้ยจิตวิญญาณของศิลปวฒันธรรรมไทย 
 

เย็น บริการอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร  
หลงัอาหาร น าท่านเดินทางกลบัสู่กรุงเทพมหานคร 
 

วันท่ี 5  กรุงเทพฯ   
 

05:00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมดว้ยความประทบัใจ 
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อตัราค่าบริการ 

ช่วงเวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ (พกัคู่)  

ท่านละ 

เด็ก พกักับผู้ใหญ่  

1 ท่าน 

เด็ก มีเตียง 

พกักับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

เด็ก ไม่มีเตียง 

พกักับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

พกัเดี่ยว  

เพิม่ท่านละ 

 

30 - 3 กนัยายน 2563 

 

6,900 

 

6,900 

 

5,900 

 

5,400 

 

2,000 

 

 

 

อัตรานีร้วม                        

• ค่าท่ีพกั 2 คืน ( นอน 2-3 ท่าน / หอ้ง )  
• รถตูรุ่้นใหม่ D4D น าเท่ียว  
• ค่าประกนัอบุติัเหตุระหว่างการเดินทาง 1,000,000  บาท (ขึ้นอยูก่บัเง่ือนไขของกรมธรรม)์ 
• ค่ารักษาพยาบาลระหว่างการเดินทาง 500,000 บาท (ขึ้นอยูก่บัเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
• ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการ 
• ค่ามคัคเุทศกใ์นการน าเท่ียวและบริการ 
• ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ  
• ค่าเคร่ืองด่ืมและขนมขบเคี้ยวบนรถตลอดการเดินทาง 

อัตราดังกล่าวไม่รวม 

• ค่าใชจ้่ายส่วนตวัท่ีนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมพิเศษและค่าอาหาร  
• ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % และ ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % (ในกรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบก ากับภาษี) 

การส ารองที่นั่ง 

- วางมดัจ าท่านละ 2,000 บาท โดย โอนเงินสด ผา่นบญัชีตามรายละเอียดดา้นล่าง ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทาง 15 วนั   

- ในกรณีท าจองภายใน 14 วนั ก่อนเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าบริการทวัร์เตม็จ านวน 

การช าระเงิน       

โอนเงินสด เขา้บญัชี  - นายสุขสันต ์สินธ์ุสุวรรณ ธนาคารกสิกรไทย สาขาสุทธิสาร ออมทรัพย ์เลขท่ีบญัชี 069 – 2 –60120 - 3 

      - นาง ปิยรัตน์ สินธ์ุสุวรรณ ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว ออมทรัพย ์เลขท่ีบญัชี 157-2-01717-3 
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ขั้นตอนการยกเลกิทัวร์ 

1. ยกเลิกทวัร์ก่อนการเดินทาง 30 วนั บริษทัจะคืนเงินใหท้ั้งหมด ยกเว้น ช่วงเทศกาลและวนัหยดุตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 45 วนัก่อน
ออกเดินทาง 

2. ยกเลิกทวัร์ก่อนการเดินทาง 14 วนั (ท าการ) บริษทัฯจะคืนเงิน 50% (จากราคาค่าทวัร์ทั้งหมด)   
3. ยกเลิกทวัร์ภายใน 14 วนั (ท าการ) ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน 
4. ก่อนการเดินทาง 15 วนั หากท่านไม่โอนเงินส่วนท่ีเหลือ ถือว่าท่านสละสิทธ์ิในการเดินทาง 
5. กรณียกเลกิการเดินทางหลังจากการจองสมบูรณ์แล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเกบ็ค่าธรรมเนียมอย่างน้อยท่านละ 500 

บาท หากมีค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เช่นตั๋วเคร่ืองบิน โรงแรม ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่สายการบนิ โรงแรม เรียกเก็บ  
หมายเหตุ 

• ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯก่อนทุกคร้ังมฉิะนั้นทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

• บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการโดยค านึงถึงความสะดวกและความปลอดภยัของผูเ้ดินทาง
เป็นส าคญั 

• บริษทัไม่อาจรับผิดชอบต่อเหตุการณ์สุดวิสัยท่ีไม่อาจแกไ้ขไดห้รือกรณีท่ีสูญหายหรือไดรั้บบาดเจบ็ที่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของมคัคุเทศก ์และเหตุการณ์บางอยา่ง เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การชุมนุมประทว้ง ฯลฯ 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้  
• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเม่ือท่านเดินทางไปพร้อมคณะ แลว้ท่านงดใชบ้ริการใด หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ 

ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 
*** ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมในกรณีที่มกีารจองต ่ากว่า 9 ท่าน*** 

 

 

 


