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PACKAGE : รับสนามบินอุดรธานี – คําชะโนด (วังนาคินทร์ คาํ ชะโนด)
วัดมัชฌิมาวาส – วัดโพธิสมภรณ์ (วัดใหม่ ) – ร้ านของฝาก – ส่ งสนามบินอุดรธานี
ถึง สนามบินอุดรธานี ยินดีตอ้ นรับเข้าสู่ จังหวัดอุดรธานี

► สู่ คําชะโนด หรื อ วังนาคินทร์ คําชะโนด เชื่อกันว่าเป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ดินแดนลี้ลบั จุดเชื่อมต่อเมืองบาดาล
และโลกมนุษย์ สถานที่แห่ งนี้ ปรากฏในตํานานพื้นบ้านเชื่ อกันว่าเป็ นที่สิงสถิตของพญานาคราชปู่ ศรี สุทโธและ
องค์แม่ศรี ปทุมมานาคราชเทวี และสิ่ งลี้ลบั ต่าง ๆ เป็ นที่ยึดเหนี่ ยวจิตใจรวมศรัทธาของคนในจังหวัดอุดรธานีและ
อีสานตอนบน คําชะโนดมีลกั ษณะเป็ นเกาะลอยนํ้า เมื่อเข้ามาถึงภายในพื้นที่ของคําชะโนด จะรู ้สึกได้ถึงความร่ ม
รื่ น เพราะปกคลุมไปด้วยต้นชะโนดทัว่ บริ เวณ ให้ท่านได้กราบไหว้ศาลเจ้าปู่ ศรี สุทโธขอโชคขอลาภ ตามอัธยาศัย
*TIP การเข้าไปสักการะต้องเดินเท้าเปล่าเข้าไปเท่านั้น เมื่อไปถึงจะมีเจ้าหน้าที่คอยอํานวยความสะดวก แนะนํา
วิธีการ เดินเข้าสักการะ และจัดหาที่วางรองเท้าไว้ให้ค่ะกฎระเบียบ 6 ข้อห้าม ในการมาคําชะโนด ได้แก่ 1. ไม่จุด
ธู ปเทียนบูชาในป่ าคําชะโนด 2. ให้นาํ พานบายศรี หรื อเครื่ องเซ่ นไหว้กลับ เพื่อเป็ นการลดขยะ 3. ไม่โยนเหรี ยญ
ลงบ่อนํ้าศักดิ์ สิ ทธิ์ 4. งดปล่อยปลาและสัตว์น้ าํ ลงไปในแหล่งนํ้า 5. ไม่ผูกผ้าแพร 7 สี 6. ไม่ทาแป้ งหรื อขัดถู
ต้นไม้
►► สู่ วัดมัชฌิมาวาส เดิมชื่ อ วัดโนนหมากแข้ ง ได้รับพระราชทานบรมราชานุ ญาตสถาปนาเป็ น
พระอารามหลวงชั้นตรี เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2507 พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์
ศิลปาคมได้ทรงสร้างวัดโนนหมากแข้ง (เคยเป็ นวัดร้าง) แล้วมีภิกษุจาํ พรรษาอีกครั้ง เปลี่ยนชื่ อใหม่เป็ น
วัดมัชฌิมาวาส เมื่อราว พ.ศ. 2436 พร้อมกับการสร้าง เมืองอุดรธานีข้ ึน วัดมัชฌิมาวาสจึงได้ข้ ึนชื่ อว่าเป็ น
วัดที่เป็ นวัดคู่บา้ นคู่เมืองอุดรฯ หลักฐานที่พอให้ทราบได้วา่ เป็ นวัดร้างนั้น ก็มีอยู่ 2 อย่าง คือเจดียศ์ ิลาแลง
ตั้งอยู่ที่โนน (เนิ น) เจดียค์ ร่ อมตอหมากแข้งขนาดใหญ่ และมีพระพุทธรู ปหิ นขาว ปางนาคปรก (ปั จจุบนั
คื อ หลวงปู่ นาค) อยู่ ภ ายในเจดี ย ์ ปั จ จุ บัน นํา มาประดิ ษ ฐานไว้ที่ ห น้า พระอุ โ บสถและกลายเป็ น
พระพุทธรู ปที่ข้ ึนชื่อในเรื่ องของความศักดิ์สิทธิ์ คู่วดั มัชฌิมาวาสตลอดมา

►►► สู่ วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวงชั้นตรี สร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสิ นทร์ เมื่อปี พ.ศ. 2449 ปลายรัช

สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5 โดย มหาอํามาตย์ตรี พระยาศรี สุริยราชวรานุวตั ร (โพธิ์
เนติโพธิ์ ) เห็นว่าในเขตเมืองอุดรธานี มีเพียง “วัดมัชฌิมาวาส” วัดเดียวเท่านั้น สมควรที่จะสร้างวัดขึ้นอีกสักวัด
หนึ่ ง จึ งได้ไปสํารวจดูสถานที่ ทางด้านทิ ศใต้ของ “หนองนาเกลือ” หรื อ “หนองประจักษ์” ชักชวนและนําพา
ราษฎรในหมู่บา้ นหมากแข้งมาร่ วมกันถากถางป่ าจนพอควรแก่ การปลูกกุฏิ ศาลาโรงธรรม สําหรับใช้เป็ นที่
บําเพ็ญบุญ และเป็ นที่ประกอบพระราชพิธีถือนํ้าพระพิพฒั น์สัตยาประจําปี ของหน่วยราชการ ใช้เวลาสร้างอยู่
ประมาณ 1 ปี ในระยะแรกชาวบ้านเรี ยกว่า “วัดใหม่”
……… น.

ส่ ง สนามบินอุดรธานี ..................

 บริการอาหารกลางวัน (แหนมเนื อง...อาหารเพื่อสุ ขภาพทีข่ นึ้ ชื่ อของจังหวัดอุดรฯ) 1 มื้อ ฟรี !!
☻☻☻ หากมีเวลา แวะซื้ อของฝากของทีร่ ะลึก แหนมเนือง หมูยอ แหนมซี่ โครงหมู มะพร้าวแก้ว ผ้าไหมลายขิด ฯลฯ
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
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 ค่ารถรับ-ส่ ง นําเที่ยวตามรายการ

อัตราค่ าบริการนีร้ วม

 ค่าธรรมเนี ยมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท

(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริ การนี้ ไม่ รวม
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทําหนังสื อเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์ เน็ต ค่าซักรี ด
ค่ามินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สง่ั เพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุ ณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริ การ)
 กรณี ที่ลูกค้าเป็ นชาวต่างชาติ ต้องชําระเพิ่ม ท่านละ 500 บาท
 กรณี เด็กที่มีอายุ 0 - 2 ปี (Infant) ชําระค่าทัวร์ 50 % จากราคาทัวร์ของผูใ้ หญ่
ั ความพึงพอใจของท่าน
 ค่าทิปพนักงานขับรถขึ้นอยูก่ บ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขการให้บริ การ
ในการจองทัวร์กรุ ณา ชําระค่ าทัวร์ เต็มจํานวน พร้อมส่งสําเนาบัตรประชาชน หลังจากทําการจองทัวร์ 3 วัน หากไม่ชาํ ระตามที่บริ ษทั กําหนด ขออนุญาต
ตัดที่นง่ั เพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นงั่ อยูโ่ ดยอัตโนมัติ เมื่อท่านชําระเงินค่าทัวร์เรี ยบร้อยแล้ว ทางบริ ษทั ฯถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่
ได้ระบุไว้ท้ งั หมดนี้แล้ว
การยกเลิก
** เนื่ องจากราคาทัวร์ นีเ้ ป็ นราคาโปรโมชั่น เมื่อจองและชําระเงินแล้ว ไม่สามารถยกเลิก,เลื่อน,เปลี่ยนผูเ้ ดินทาง,ขอคืนเงินทุกกรณี และเมื่อท่านออก
เดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่งหรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การและเงินมัดจํา
คืนไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้น.
หมายเหตุ

1.บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีนกั ท่องเที่ยวร่ วมเดินทางน้อยกว่า 3 ท่าน ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2.บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
3.รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พกั สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
4.บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยู่นอกเหนื อการควบคุมของทางบริ ษทั ฯหรื อ
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้าย, การสู ญหาย, ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
5.ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรื อกรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้า
หรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
6.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น
แต่ท้ งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิ ทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7.ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทาง
บริ ษทั ฯได้ชาํ ระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
8.ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
9.มัคคุเทศก์ พนักงาน หรื อตัวแทนของทางบริ ษทั ไม่มีอาํ นาจในการให้คาํ สัญญาใดๆ แทนบริ ษทั เว้น แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั กํากับเท่านั้น
10.เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

PACKAGE ไปโลด คําชะโนด ขอพร เด้อ 1 วัน

หน้า 3

