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รายการเที่ยว อดุรธานี – หนองคาย - ลานพญานาคคู่-วดัโพธ์ิชยั – วดัพระธาตบุงัพวน – ค าชะโนด – อดุรธานี                            

เชา้ เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรบั ณ สนามบนิอดุรธานี, สถานีรถไฟ, สถานีขนสง่ หรอืโรงแรมที่พกั(เฉพาะในเขตตวัเมืองอดุรธานี) 

จากนัน้จากนัน้น าท่านเดินทางสู่จงัหวดัหนองคาย จากนัน้น าท่านสู่ ลานพญานาคคู่ แลนดม์ารค์ของเมอืงหนองคาย ชม

พญานาคอนัวจิติรงดงามทีม่ขีนาดใหญ่ที่สุดในหนองคายถงึ 2 องค ์และยงัเป็นพื้นที่ส  าหรบัจดักิจกรรมต่าง ๆ ที่ส  าคญัของ

เมอืงหนองคาย เช่น  งานวนัออกพรรษา และเป็นจุดชมบ ัง้ไฟพญานาคสุดฮิต จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ วดัโพธ์ิชยั น าท่าน

สกัการะ หลวงพ่อพระใส พระพทุธรูปส าคญัคู่เมอืงหนองคาย ในสมยัรชักาลที่ 4 ไดม้กีารอญัเชญิพระใสลงไปกรุงเทพฯ แต่ 

 พอถงึวดัโพธิ์ชยั ก็ใหเ้กิดเหตุอศัจรรยด์ว้ยปาฏหิาริยเ์กิดเหตุเกวยีนหกั จนเป็นเหตุใหต้อ้งอญัเชิญ “พระใส” ไวท้ี่วดัโพธิ์ชยั 

เมอืงหนองคายแห่งน้ีความอศัจรรยข์อง “หลวงพ่อพระใส” นบัแต่ในอดีตคร ัง้นัน้จึงไดส้มญาว่า “หลวงพ่อเกวยีนหกั” จนถงึ

ปจัจุบนั จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ วดัพระธาตุบงัพวน เป็นพระธาตุศกัดิ์สิทธิ์คู่บา้นคู่เมอืงหนองคาย ตามต านานอุรงัคธาตุ

กล่าวว่า ในสมยัพุทธกาลพื้นที่แห่งน้ีคือ“ภูเขาลวง”ริมน า้บางพวน(หรือภูลวง)เป็นที่อยู่อาศยัของพญานาค คร ัน้เมื่อ

พระพทุธเจา้เสด็จมาประทบัยงัดินแดนแถบลุ่มน า้โขง พญานาคไดม้าเขา้เฝ้าพระพทุธองค์ ท าใหด้ินแดนแห่งน้ีถูกยกใหเ้ป็น

สถานทีศ่กัดิ์สทิธิ์ วดัพระธาตบุงัพวนนอกจากจะมพีระธาตบุงัพวนเป็นศูนยร์วมจิตใจและเป็นเจดียป์ระธาน น าท่านชม “สระ

มจุลนิท”์ หรือ “สระพญานาค” สระน า้เก่าแก่ที่มตี  านานเล่าว่า หลงัอญัเชิญพระบรมสารีริกธาตุของพระพทุธเจา้บรรจุไวใ้น

องคพ์ระธาตุ ไดเ้กิดปรากฏการณ์ประหลาด มสีายน า้พวยพุ่งออกมาจากพื้นดินซึ่งเชื่อว่าน่ีคือปากปล่องภูพญานาคที่เฝ้าปก

ปกัรกัษาพระธาตุบงัพวน จึงมกีารขุดเป็นสระน า้ขึ้นตามมาในภายหลงั จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ป่าค าชะโนด เดินทางประ

มาน2 ช ัว่โมง 

กลางวนั  อสิระอาหารเที่ยงตามอธัยาศยั 

บ่าย น าท่านชม วงันาคนิทรค์ าชะโนด หรอื ป่าค าชะโนดมชีื่อเสยีงโด่งดงัรูจ้กักนัดีในฐานะ “เมอืงพญานาค” ซึง่เชื่อกนัว่าเป็นทาง

เชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษยก์บัเมอืงบาดาลปกคลุมดว้ยผนืป่าค าชะโนดขนาดใหญ่อยู่ท ัว่บรเิวณ แต่ละตน้ลว้นมอีายุยาวนาน 

ซึง่ในประเทศไทยมตีน้ค าชะโนดแบบน้ีเพยีงที่เดยีวเท่านัน้ โดยม ี องคพ์ญานาคราชปู่ศรสุีทโธ และ องคแ์มศ่รีปทมุมา
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นาคราชเทว ี หรอืชื่อทีช่าวบา้นมกัเรยีกกนัว่า "จา้วปู่ศรสุีทโธ" และ "จา้วย่าศรปีทมุมา" คอยปกปกัรกัษา พญานาค เป็น

สญัลกัษณข์องความอดุมสมบูรณ ์ สามารถเขา้ถงึทรพัยใ์นดนิและสนิในน า้ ชาวบา้นจงึเชื่อว่า ถา้มาสกัการะแลว้จะน ามาซึง่

โชคลาภ เงนิทอง และประสบความส าเรจ็ ท าใหม้ผูีค้นไปกราบไหวอ้ย่างลน้หลามในทกุวนั สะพานปูนรูปปัน้พญานาค 2 ตวั 

7 เศียร โดยเชื่อว่าทีจุ่ดกึ่งกลางสะพาน จะเป็นรอยต่อระหว่างโลกมนุษยก์บับาดาลนัน่เอง น าท่านชมและใหท่้านได ้

สกัการะบูชา สิง่ศกัดสิทิธิ์ 3 จดุส าคญัไดแ้ก่ 

1.ศาลจา้วปู่ศรสีุทโธและจา้วย่าศรีปทุมมา 

คาถาบูชา  ต ัง้นะโม 3 จบ “กายะ วาจา จติตงั อะหงัวนัทา นาคาธิบด ีศรสุีทโธ วสุิทธิเทวา ปูเชมิ” กลา่ว 3 คร ัง้ 

 

  

2.ตน้มะเด่ือยกัษ ์

  ตน้มะเดื่อทีค่  าชะโนด มอีายุกว่า 100 ปี เชื่อกนัว่าใครทีม่ากราบไหวจ้ะไดโ้ชคเรื่องเงนิทองคา้ขาย 

3.บ่อน ้ าศกัด์ิสทิธ์ิ 

ทีต่ ัง้อยู่กลางเกาะ มลีกัษณะเป็นน า้ใตด้นิพุ่งไหลอยู่ตลอดเวลาไมเ่คยแหง้ เชื่อกนัว่าเป็นประตูเชื่อมไปสู่เมอืงบาดาล ผูท้ีม่า

เยอืนนิยมเขา้มาสรงน า้รูปปัน้พญานาค ปะพรมน า้แก่ตวัเองและครอบครวัเพือ่ความสริมิงคลแก่ชวีติ 

 สมควรแก่เวลาน าเดินทางเดินสู่สนามบนิจงัหวดัอุดรธานี หากมเีวลา น าท่านแวะเลอืกซื้อของฝากที่รา้น วีที แหนมเนือง

คอมมนิูตี้ ใหท่้านไดเ้ลอืกซื้อของฝากชื่อดงัของจงัหวดัอดุรธานี อาทเิช่น แหนมเนือง หมยูอ, ขา้วเปียก ตามอธัยาศยัจากนัน้

น าท่านกลบัจดุนดัหมายตามทีร่ะบุ ไดแ้ก่ สนามบนิ, สถานีขนส่ง, สถานีรถไฟ จงัหวดัอุดรธานี หรือ โรงแรมในเขตตวัเมอืง

จงัหวดัอดุรธานี *หากโรงแรมทีพ่กัอยู่นอกเขตบริการ โปรดสอบถามค่าบรกิารเพิม่เตมิ 
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อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

 ค่ารถน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามทีร่ะบใุนรายการ 

 ค่าประกนัชวีติกรณีอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณีอบุตัเิหตใุนวงเงนิไม่เกนิ 

ท่านละ 500,000 บาท คุม้ครองต ัง้แต่ อายุ 1-70 ปี(ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์  

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าโดยสารทกุประเภท เสน้ทาง กรุงเทพฯ-อดุรธาน-ีกรุงเทพฯ 

 ค่าโรงแรมทีพ่กั 

 ภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3%และภาษมีลูค่าเพิม่ 7% 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเช่น ค่าเครื่องดืม่และค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง, ค่าอาหารและเครื่องดืม่ส ัง่พเิศษนอกรายการ ค่าซกัรดี, ฯลฯ  

 ค่าใชจ่้ายอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิ การประทว้ง, การจลาจล, การนดัหยุดงาน, การถกูปฏเิสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมอืง

จากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้ทีเ่มอืงไทยและต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบรษิทัฯ 

 ค่าทปิคนขบัรถ 50 บาท /ทรปิ/ลูกทวัร ์1 ท่าน 

เงือ่นไขการส ารองที่นัง่และการยกเลกิ 

เงือ่นไขการส ารองที่นัง่ 

 ส่ง ส  าเนาบตัรประชาชน พรอ้มช าระค่าทวัรเ์ตม็จ านวน  

 บตัรประชาชนตวัจรงิถอืไปในวนัเดนิทาง 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

***เงือ่นไขการยกเลกิทวัรเ์ป็นไปตามพระราชบญัญตัธุิรกจิน าเที่ยวและมคัคเุทศก*์** 

 แจง้ยกเลกิการเดนิทางก่อน 30 วนั คนืเงนิค่าทวัร ์โดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นจรงิ 

อตัราค่าบรกิาร : ขอพรพญานาคราช รวยทรพัย ์รบัโชค 1 วนั 

ก าหนดการเดินทาง ราคาต่อท่าน กรณีที่มีผูเ้ดินทางเดินทาง 9 ท่านข้ึนไป 

กนัยายน – ธนัวาคม 2563 499. - 

*กรณีผูเ้ดินทาง 8 ท่าน ช าระเพิม่ ท่านละ 150 บาท 

*กรณีผูเ้ดินทาง 7 ท่าน ช าระเพิม่ ท่านละ 250 บาท 

*กรณีผูเ้ดินทาง 6 ท่าน ช าระเพิม่ ท่านละ 300 บาท 

*กรณีผูเ้ดินทาง 5 ท่าน ช าระเพิม่ ท่านละ 450 บาท 

*กรณีผูเ้ดินทาง 4 ท่าน ช าระเพิม่ ท่านละ 550 บาท 

โดยค่าบรกิารส่วนเพิม่เตมิ สามารถช าระไดก้บัเจา้หนา้ที่ไดใ้นวนัเดินทาง 
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 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทางมากกว่า 15 วนัแต่ไม่ถงึ 30 วนั คนืเงนิค่าทวัร ์50% โดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กิดขึ้นจริง ไดแ้ก่ ค่ามดัจ ารถบสั , รถตู ้, ค่ามดัจ า

รา้นอาหาร, ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที ่และ ค่าบรกิาร 

 แจง้ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วนั ขอสงวนสทิธใินการไม่คนืเงนิเตม็จ านวน  

**ในกรณีจองทวัรต์รงวนัหยดุเทศกาล, วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงนิโดยไม่มีเงือ่นไขใด ๆ ท ัง้สิ้น** 

รบกวนอา่นท าความเขา้ใจเงือ่นไขในการใหบ้ริการกอ่นตดัสนิใจเพื่อประโยชน์สูงสดุของตวัทา่น 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงราคาและเงือ่นไขต่าง ๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นี้ใหข้ึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัฯ เท่านัน้ อกีท ัง้

ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใด ๆ ของบรษิทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุตสิิ้นสุดสมบูรณ์ 

2. โปรแกรมทวัรน์ี้จะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจี  านวนผูเ้ดนิทางข ัน้ต า่ตามทีก่  าหนดไวเ้ท่านัน้ หากมจี านวนผูเ้ดนิทางรวมแลว้นอ้ยกว่าที่ก าหนดไว ้บรษิทัฯ 

ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิหรอืปรบัเปลีย่นก าหนดการเดนิทาง และเก็บค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิ 

3. บรษิทัฯ และตวัแทนของบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ ขอ้จ ากดัดา้นภูมอิากาศ และ

เวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิ ท ัง้นี้ทางบริษทัฯ จะยดึถอืและค านึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนสู์งสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 

4. ในระหว่างการท่องเทีย่วนี้ หากท่านไม่ใชบ้รกิารใด ๆ ไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางส่วน ถอืว่าท่านสละสทิธิ์ไม่สามารถเรยีกรอ้งขอคนืค่าบรกิารได ้

5. ค่าบรกิารทีท่่านช าระกบัทางบรษิทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบรษิทัฯ ไดช้ าระใหก้บับรษิทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันัน้หาก

ท่านมเีหตอุนัใดทีท่  าใหท้่านไม่ไดท้่องเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบไุว ้ท่านจะขอคนืค่าบรกิารไม่ได ้

6. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการบนิ บรษิทัขนส่ง หรอื 

หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษิทัฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจดับรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แต่จะไม่คนืเงนิใหส้  าหรบัค่าบรกิารนัน้ ๆ 

7. เดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณส่วนตวัและรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื้อสนิคา้ต่าง ๆ ในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วดว้ยตวัท่านเอง บรษิทัฯ จะ

ไม่สามารถรบัผดิชอบใด ๆ หากเกดิความไมพ่งึพอใจในสนิคา้ทีผู่เ้ดนิทางไดซ้ื้อระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วนี้ 

8. ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบต่อการจดัเก็บ และ ดูแลทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บรษิทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบใด ๆ หากเกดิการ

สูญหายของ ทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ ระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่ว อนัมสีาเหตมุาจากผูเ้ดนิทาง 

9. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณท์ีเ่กดิจากการยกเลกิหรอืความลา่ชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ การนดัหยุดงาน การ

จลาจล การปฏวิตั ิรฐัประหาร ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคมุของทางบรษิทัฯ หรอื ค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึ้นทางตรง หรอืทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถกู

ท ารา้ย การสูญหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุ่าง ๆ 

10. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พงึพอใจของผูเ้ดนิทาง ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั สภาพธรรมชาต ิ

ภูมอิากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศทีเ่ดนิทางไป 

11. ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิ้น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึง่ไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุนรายการท่องเทีย่ว (ซึง่ลูกคา้

จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนี้ในกรณีทีเ่กดิเหตสุุดวสิยั ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 

 


