ตามรอยพญานาค
อุดรธานี หนองคาย 4วัน2คืน

บวงสรวงพญานาคป่าคาชะโนด ทะเลบัวแดง 1 ปีมค
ี รัง
้

New Normal ทัวร์ขนาดเล็ก เดินทางได้ทกุ วันตัง้ แต่ 6 ท่าน ขึน้ ไป
ที่พกั ดี อาหารอร่อย มาตรฐานแกรนด์ทัวร์
กำหนดกำรเดินทำง ธันวำคม 2563 – มกรำคม 2564
วันแรก
21.00 น.

1
กรุงเทพฯ
คณะเดินทางพร้ อมกันที่ จุดนัดพบ ....
โดยรถตู้ปรับอากาศ เดินทางสู่ จังหวัดอุดรธำนี ( ระยะทาง 570 กม. ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 8.30
ชัว่ โมง ) เป็ นจังหวัดใหญ่ที่เป็ นศูนย์กลางการคมนาคมและการท่องเที่ยวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย ความสาคัญอย่างยิ่งในทางประวัตศิ าสตร์ เนื่องจากเป็ นที่ตงของแหล่
ั้
งอารยธรรมบ้ านเชียง ซึง่
เป็ นร่องรอยของอารยธรรมมนุษย์ที่เก่าแก่ที่สดุ แห่งหนึง่ ของโลก นอกจากนี ้อุดรธานียงั มีแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติหลายแห่ง มีการทาหัตถกรรมที่นา่ สนใจต่างๆ เช่น ผ้ าขิด ชุมชนพื ้นบ้ านมีวิถีชีวิตที่เรี ยบง่ายมี
เสน่ห์ตามแบบฉบับชุมชนไทยอีสาน
อิสระพักผ่อนบนรถ
1

วันที่สอง
06.00 น.
เช้ า

เที่ยง

2
จ.อุดรธำนี – ทะเลบัวแดง – วัดป่ ำคำชะโนด– จ.หนองคำย – ตลำดท่ ำเสด็จ – หลวงพ่ อพระใส
เดินทางถึง จังหวัดอุดรธำนี
 รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม
จากนันน
้ าท่านลงเรื อ ชมทะเลบัวแดง ตังอยู
้ ใ่ นแหล่งน ้าธรรมชาติหนองหาน อาเภอกุมภวาปี มีพื ้นที่
ประมาณ 22,500 ไร่ ประกอบด้ วยพันธุ์ปลา พันธุ์นก และพืชน ้าจานวนมาก โดยสามารถเยี่ยมชมทะเลบัว
แดงได้ ในช่วงเดือน ธันวาคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี และด้ วยความงดงามของดอกบัวที่บานสะพรั่งและ
สวยงามตามธรรมชาติ ทาให้ ทะเลบัวแดงได้ ถกู ยกเป็ น 1 ใน 15 ทะเลสาบที่แปลกที่สดุ ในโลก

นาท่านเดินทางสู่ อำเภอบ้ ำนคุง ( ระยะทาง 90 กม. ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่ โมง )ชม วัดศิริ
สุทโธ หรือ วัดป่ ำคำชะโนด พร้ อมร่วมพิธีบวงสรวงพญานาคปู่ ศรี สทุ โธและย่าศรี ปทุม มา อีกหนึง่ สถานที่
ท่องเที่ยวศักดิ์สทิ ธ์ ที่ตงอยู
ั ้ ่อาเภอบ้ านดุง จังหวัดอุดรธานี สถานที่แห่งนี ้นอกจากเป็ นสถานที่เลือ่ มใสศรัทธา
ของชาวบ้ านในจังหวัดอุดรธานีและใกล้ เคียงแล้ ว หากแต่ยงั เป็ นสถานที่ที่เต็มไปด้ วยการเล่าขานตานานลี ้
ลับอันโด่งดัง ที่เชื่อกันว่าเป็ นดินแดนของพญานาค ผืนป่ าลอยน ้า หรื อความเชื่อเกี่ยวกับเมืองบาดาล "บ่อ
น ้าศักดิ์สิทธิ์ " หรื อ "บ่อคาชะโนด" ที่ตงอยู
ั ้ ่กลางเกาะ มีลกั ษณะเป็ นน ้าใต้ ดินพุ่งไหลอยู่ตลอดเวลา และไม่
เคยลดแห้ งลงเลย ระดับน ้าอยูแ่ ค่ไหน ก็จะอยูร่ ะดับนันไม่
้ เปลีย่ น (มีความเชื่อกันว่าเป็ นประตูเชื่อมไปสูเ่ มือง
บาดาล ที่อยูอ่ าศัยของพญาศรี สทุ โธนาคราช)
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินสู่ จังหวัดหนองคำย ( ระยะทาง 90 กม. ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่ โมง )
จากนัน้ อิสระให้ ทา่ นได้ ช้อปปิ ง้ ตลำดท่ ำเสด็จ แหล่งซื ้อ-ขาย
ผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดหนองคายติดริ มแม่น ้าโขง
มี
ผลิตภัณฑ์ให้ เลือกซื ้อมากมาย อาทิเช่น อาหารพื ้นเมือง สินค้ า
OTOP ของดีประจาจังหวัด ของที่ระลึก และของเครื่ องใช้ ตา่ งๆ
จากนัน้ น าท่ า นสัก การะ หลวงพ่ อพระใส พระพุ ท ธรู ป
ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคูเ่ มือง ประดิษฐานอยูท่ ี่วดั โพธิ์ ชัยพระอาราม
หลวง เป็ นพระพุทธรูปขัดสมาธิ ราบ ปางมารวิชัย หล่อด้ วยทองสีสกุ หน้ าตักกว้ าง 2 คืบ 8 นิ ้ว ส่วนสูงจาก
2

ค่า

วันที่สำม
เช้ า

เที่ยง

พระชงฆ์ เบือ้ งล่าง ถึงยอดพระเกศ 4 คืบ 1 นิ ้ว มี ตานานเล่าขานที่ชาวบ้ านเชื่ อ กันว่า เกิดจากอิ ทธิ ฤทธิ์
ปาฏิหารย์ของเหล่ากายทิพย์พญานาคที่มีความเลือ่ มใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็ นผู้สร้ างพระพุทธรูปนี ้
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักหนองคาย โรงแรมอมันตา ระดับ 4ดาว หรื อเทียบเท่า
3
วัดป่ ำภูก้อน ( อ.นำยูง จ.อุดรธำนี)–วัดถำ้ ศรีมงคล – วัดผำตำกเสือ้ Sky walk
 รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม
เดินทางสู่ อาเภอนายูง ( ระยะทาง 115 กม. ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2ชัว่ โมง )
ชม วัดป่ ำภูก้อน ตัง้ อยู่ใน ตัง้ อยู่ในเขตป่ าสงวนแห่งชาติป่านายูง
และป่ าน า้ โสม ท้ อ งที่ บ้ า นนาค า ต าบลบ้ า นก้ อง อัน เป็ นรอยต่ อ
แผ่นดิน 3 จังหวัด คือ อุดรธานี เลย และหนองคาย เกิดขึ ้นจากพุทธ
บริ ษัท ที่ตระหนักถึงคุณประโยชน์ของธรรมชาติและป่ าต้ นน ้าลาธาร
ซึ่งกาลังถูกทาลาย และเพื่อตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จ
พระเจ้ าอยูห่ วั ในการรักษาความสมบูรณ์ของป่ าไม้ ต้นน ้าลาธาร สัตว์
ป่ า และพรรณไม้ นานาพั น ธุ์ มี พ ระวิ ห ารขนาดใหญ่ ภายใน
ป ระ ดิ ษ ฐ า นอ งค์ พระ พุ ท ธ รู ป หิ น อ่ อ นขา ว ป า งป ริ นิ พ พา น
สถาปั ตยกรรมการออกแบบลักษณะศิลปกรรมไทยแบบรัตนโกสินทร์
ประยุกต์ จากนัน้ นาท่านเดินสู่ ตาบลผาตัง้ อาเถอสังคม ตังอยู
้ ่ใ น
เขตจังหวัดหนองคาย ( ระยะทาง 53 กม. ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง )
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดิ น ทางสู่ วั ด ถ ำ้ ศรี ม งคล หรื อ ที่ เ รี ย กติ ด ปากชาวบ้ า นว่า ถ า้
พญานาค ตั ง้ อยู่ ใ นอ าเภอสัง คม จั ง หวั ด หนองคาย ห่ า งจาก
สกายวอล์ควัดผาตากเสื ้อ เพียง 5 กิโลเมตร เป็ นสถานที่ที่มีเรื่ องเล่า
และตานานเกี่ยวกับเรื่ องพญานาค ภายในถ ้ามีน ้าชื ้นอยูต่ ลอดเวลา
และมีลกั ษณะเป็ นโพรงลอดผ่านเข้ าไปได้ อีกทังยั
้ งมีจุดที่เชื่อมต่อกับลาน ้าโขง ชาวบ้ านเชื่อว่าถ ้าแห่งนี ้เคย
เป็ นสายทางที่พญานาคใช้ เดินทางไปสูเ่ มืองบาดาล โดยภายในถ ้ามีการติดไฟนีออนสีต่างๆ กระทบกับช่อง
และโพรงภายในถ ้ายิ่งทาให้ ดมู ีความสวยงามและอัศจรรย์ยิ่งขึ ้น ถ ้าแห่งนี ้ถูกค้ นพบโดยบังเอิญเมื่อปี พ.ศ.
2530 จากชาวบ้ าน ลุงคาสิงห์ เกศศิริ เจ้ าของพื ้นที่ ซึง่ ต่อมาได้ มอบที่ดินสร้ างวัดจนกลายเป็ นวัดถ ้าศรี มงคล
และพัฒนาเป็ นสถานที่ทอ่ งเที่ยวขึ ้นชื่อเรื่ องความน่าอัศจรรย์ของธรรมชาติ
จากนันชม
้
วัดผำตำกเสือ้ เป็ นวัดที่มีทิวทัศน์สวยงามมาก มองจากบนผาลงมามองเห็นความเป็ นอยู่
ของชาวไทยลาว ภายในวัดมี ธรรมชาติที่สมบูรณ์ สามารถเดินเลาะ ตามหน้ าผาเพื่อ ชม ธรรมชาติและ
3

ทิวทัศน์ที่สวยงามได้ ในอาเภอสังคมนันมี
้ แหล่งท่องเที่ยวมากกว่าที่อื่น เป็ นสถานที่ปฏิบตั ิธรรมแล้ วยังเป็ นที่
จุดชมวิวที่สวยงามอีกด้ วย ไฮไลท์ของที่นี ้คือ Skywalk มองเห็นแม่น ้าโขงกันอยู
้ เ่ บื ้องล่างกันระหว่
้
างประเทศ
ไทยและลาว เป็ นพื ้นกระจกที่ยื่นออกมาจากหน้ าผา ให้ นกั ท่องเที่ยวได้ เดินออกไปสัมผัสกับบรรยากาศบน
กระจกใสแบบตื่นเต้ น หากไปช่วงหน้ าหนาวที่ผาแห่งนี ้เป็ นอี กจุดหนึ่งมี ทะเลหมอกด้ วย วิวจะพบกับเขา
ต่างๆที่เกิดขึ ้นสลับซับซ้ อนและมีแม่น ้าโขง

ค่า

 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักหนองคาย โรงแรมอมันตา ระดับ 4ดาว หรื อเทียบเท่า

วันที่ส่ ี

4
จ.หนองคำย – กรุงเทพฯ

เช้ า

เที่ยง
เย็น

 รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม
นาท่านกลับ กรุงเทพเดินทางสู่ จังหวัดอุดรธำนี ( ระยะทาง 624กม. ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 9 ชัว่ โมง )
อิสระพักผ่อน ระหว่างทางแวะรับประมานอาการกลางวัน
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ


4

อัตรำค่ ำบริกำร
กำหนดกำรเดินทำง

6 ท่ ำน/ รถตู้
(พัก2ท่ ำน/ห้ อง)

8ท่ ำน/ รถตู้
(พัก2ท่ ำน/ห้ อง)

พักเดี่ยว

พ.ย.2563-ม.ค.2564

8,900 บำท

8,500 บำท

1,800 บำท

ค่ารถตู้ทศั นาจร
ค่าที่พกั โรงแรม 2 คืน
ค่าอาหารตามระบุในรายการ
ค่าเข้ าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุทกุ ที่นงั่ ๆ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ามัคคุเทศก์อานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่ องดื่มนอกรายการ เป็ นต้ น.
 ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้ องถิ่น 400 บาท/ท่าน
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีนกั ท่องเที่ยว ( ถ้ ามี )
 ค่าเข้ าสถานที่ทอ่ งเที่ยวสาหรับชาวต่างชาติ
เงื่อนไขกำรให้ บริกำร
ในการจองครัง้ แรก มัดจาท่านละ 5,000 บาท พร้ อมสาเนาบัตรประชาชน
ส่วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 21 วัน
หมำยเหตุ
1. จานวนผู้เดินทางขันต
้ ่าผู้ใหญ่ 6 ท่านขึ ้นไป/คัน ราคา และรายการอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม
2. บริ ษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่ นๆที่อ ยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริ ษัทฯหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ ้นทางตรงหรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้ าย, สูญหายจาก
การโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง, ความล่าช้ า หรื อจากอุบตั ิเหตุตา่ งๆ
3. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทังสิ
้ ้น แต่ทงนี
ั ้ ้ทางบริ ษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การ
จัดหานี ้โดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
4 ขอสงวนสิทธิ์ คืนเงิน กรณี ใ ช้ บริ การของทางบริ ษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ย วบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื อ้ เพราะ
ค่าใช้ จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษัทฯได้ ชาระค่าใช้ จ่ายให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ ว
5. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลง
ต่างๆ ที่ได้ ระบุไว้ แล้ วทังหมด
้
ค่ ำบริกำรนีร้ วม





ค่ ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม
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