รหัสทัวร์ : THT22-BUS-TH-1APR-31MAY17H

เยือนนาคานคร...นาคราช 3 วัน 2 คืน
เส้นทางเชื่อมโยงตานานพญานาคแห่งลุม่ น้ าโขง และธิดานาคี อุดร บึงกาฬ หนองคาย
เมืองพญานาค คาชะโนด บ้านดุง สะดือแม่น้ าโขง วัดอาฮงศิลาวาส บึงกาฬ
วัดไทย ถ้าพญานาค ศาลาแก้วกู่ วัดโพธิ์ชยั ถ้าเพียงดิน วัดถ้าภูพระ ผาตากเสื้อ “สะพานกระจก”
(เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 3 วัน 2 คืน)

วันแรก
05.00 น.

เทีย่ ง
ช่วงบ่าย

กาหนดการเดินทาง
กรุงเทพฯ – บ้านไผ่ – อุดรธานี บ้านดุง “คาชะโนด” – สะดือแม่น้ าโขง บึงกาฬ
นัดทุกท่านพร้อมกันที่ จุดนัดหมาย…. เจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับ พร้อมอานวยความสะดวกให้ท่านทางด้านกระเป๋ าเดินทาง ออก
เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ จังหวัดอุดรธานี เพือ่ ความสะดวก ระหว่างทาง บริการอาหารเช้าแบบปิ กนิ ก (กล่อง)  พร้อม
เครือ่ งดืม่ ร้อน เย็น มัคคุเทศก์แนะนาการท่องเทีย่ ว
บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร 
เดินทางสู่ วังอนาคินทร์ แห่ง ปู่เจ้าท้าวศรีสทุ โธนาคราช “ป่ าคาชะโนด” เป็ นจุดเชื่อมต่อระหว่าง โลกมนุษย์กบั เมืองบาดาล ทัง้ นี้
พื้นที่ “ป่ าคาชะโนด” มีลกั ษณะเป็ นเกาะ ภายในมีสะพานทีส่ ร้างเชื่อมระหว่างวัดศรีสุทโธ และเกาะ นาชม บ่อนา้ ศักสิทธิ์ ซึง่ มีนา้ ผุด
ขึ้นมาตลอด และยังใช้ในพิธสี าคัญต่างๆ รับฟังตานานผีจา้ งหนัง “บริษทั แจ่มจันทร์ภาพยนตร์” อันเป็ นเรือ่ งทีถ่ กู ถ่ายทอดเรือ่ ยมา
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15.00 – 17.00 น. เดินทางไปถึง เมืองบึงกาฬ เยีย่ มชม แก่งอาฮง หรือจุดชม “สะดือแม่น้ าโขง” ณ วัดอาฮงศิลาวาส ตาบลหอคา เขตบึงกาฬ ห่างตัว
จังหวัด 21 กม. ถือว่าเป็ นจุดทีแ่ ม่นา้ โขงมีความลึกทีส่ ุดไม่สามารถวัดความลึกได้ เชื่อว่าเป็ นเส้นทางเชื่อมเมืองบาดาลระหว่างไทยลาว จุดนี้กระแสนา้ ไหลเชี่ยวมากในฤดูนา้ หลากและมีกระแสนา้ ไหลวนเป็ นรูปกรวยขนาดใหญ่ สังเกตได้จากเมือ่ มีวสั ดุหรือซากไม้
ขนาดใหญ่ลอยมาเมือ่ ถึงบริเวณนี้ จะหมุนวนอยู่ประมาณ 30 นาที จึงจะไหลต่อไป ซึง่ ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็ น “สะดือแม่น้ าโขง” มี
ความกว้างประมาณ 300 เมตร
19.00 น.
บริการอาหารคา่ ณ ห้องอาหาร หลังอาหาร เข้าทีพ่ กั โรงแรมเดอะวัน หรือ ระดับเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน)

วันที่สอง
สอง ตลาดเช้าบึงกาฬ – วัดไทย “ถ้าพญานาค” – ศาลาแก้วกู่ – วัดโพธิ์ชยั – ถ้าเพียงดิน สังคม
06.00 น.
เยีย่ มชม ตลาดเช้าบึงกาฬ ซื้อของใส่บาตรพระออมบุญแดนไกล
07.30 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
08.00-09.30 น. เก็บสัมภาระเดินทางต่อสู่ วัดไทย อ.โพนชัย ตานานพญานาค 235 ปี เยีย่ มชม ถา้ บาดาล หรือ ถา้ พญานาคจาลอง โดยนิมติ ของ
ท่านเจ้าอาวาส นาคณะสักการะ หลวงปู่ใหญ่ สิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์ภายในวัด
10.00 – 11.30 น.นาชม ศาลาแก้วกู่ เมืองอมตะแก้วกู่มหานิ พพาน หรือดินแดนแห่งการหลุดพ้นจากกิเลสทัง้ ปวง เชื่อว่า ทุกศาสนาผสมผสานกันได้
...ตัง้ อยู่ ชุมชนสามัคคี อ.เมือง จ.หนองคาย ในพื้นที่ 42 ไร่ รูปปัน้ ทัง้ เล็กใหญ่แล้วว่ากันว่ามีไม่นอ้ ยกว่าหลักพัน *** ศาลาแก้วกู่
สร้างขึ้นโดย “ปู่บญ
ุ เหลือ สุรรี ตั น์” หรือ “ปู่เหลือ” ( พ.ศ. 2476 – 2539 ) ซึง่ มีประวัตชิ วี ติ และผลงานอัศจรรย์ โดยย่อ ดังนี้ นางคา
ปลิว สุรรี ตั น์ (พีส่ าวคนโตของปู่เหลือ) ชาวหนองคาย แต่งงานได้ระยะหนึ่ง ฝันว่ามีชปี ะขาวนา นาคมรกตมามอบให้ แต่บอกว่าอีก
7 เดือนค่อยไปรับมาเป็ นของตน ต่อมาแม่ตงั้ ท้องลูกคนทีเ่ จ็ด ในวัยสูงอายุและหมดประจาเดือนแล ้ว และคลอดเมือ่ อายุครรภ์ได้ 7
เดือน ทุกคนจึงเชื่อว่าเป็ นไปตามนิมติ ในฝัน นางคาปลิวและสามี จึงรับน้องชายมาเลี้ยงเป็ นบุตรบุญธรรม ตัง้ แต่แรกเกิด

เที่ยง
ช่วงบ่าย

15.30 น.

18.00 น.

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร 
เดินทางสู่ วัดโพธิ์ชยั อารามหลวงเมืองหนองคาย สักการะ หลวงพ่อพระใส หนึ่งในพระพุทธรูปโบราณตามตานานการสร้างของธิดา
เจ้ากรุงศรีสตั นาคนหุต ซึง่ หลังจากการอัญเชิญมาในสมัยรัตนโกสินทร์นนั้ มีความเชื่อว่า 1 ใน 3 องค์ถกู อันเชิญเก็บรักษาไว้ยงั
บาดาล “นัน้ คือ หลวงพ่อพระสุก”
นาทุกท่าน พิสูจน์ชม “ถ้าพญานาค” หรือ ถ้าเพียงดิน วัดถ้าศรีมงคล เป็ นทีอ่ ศั จรรย์ใจเพราะเป็ นถา้ สลับซับซ้อนใต้ดนิ ต้องอาศัย
การมุดและมีพลังศรัทธา เชื่อกันว่าเป็ นทางสัญจรของพญานาค ตามคาบอกเล่าของลุงคาสิงห์ เกศศิริ ผุค้ น้ พบถา้ ว่าถา้ แห่งนี้มดุ ลง
ใต้แม่นา้ โขงทะลุสูน่ ครเวียงจันทน์ได้ สมควรแก่เวลานาคณะเดินทางสู่ วัดถ้าภูพระ ผาตากเสื้อ เยีย่ มชม UNSEEN สะพานกระจก
บนหน้าผาสูงอันเป็ นจุดชมวิวเมืองสังคมและหาดเกร็ดพญานาคริมฝัง่ แม่นา้ โขงได้อย่างสวยงาม
บริการอาหารคา่ ณ ห้องอาหาร หลังอาหารเข้าทีพ่ กั ณ บ้านไม้รมิ โขง หรือระดับมาตรฐานรีสอร์ท
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วันที่สาม
สาม

สังคม – วัดหินหมากเป้ ง หลวงปู่เทสก์ – วัดป่ าบ้านค้อ – กรุงเทพฯ

07.00 น.
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารรีสอร์ท (ข้าวต้ม กาแฟ,โอวัลตินร้อน แบบเรียบง่าย)
เดินทางสู่ วัดหินหมากเป้ ง นมัสการรูปหล่อ หลวงปู่เทสก์ เทสก์รงั สี พระสายป่ าทีเ่ คยเทศนาสอนธรรมแด่พญานาคผูม้ อี ทิ ธิฤทธิ์จน
ยอมฟังจากธรรมอันดีงาม เดินทางสู่ วัดอรัญบรรพต สักการะ พระสุธรรมเจดีย ์ อันสร้างโดยความศรัทธาทีม่ ตี ่อ หลวงปู่เหรียญ
วรลาโภ เกจิสายวิปสั สนา
10.00 – 11.00 น. เยีย่ มชม สัตมหาสถาน วัดพระธาตุบงั พวน “พระธาตุบงั พวน” เป็ นพระธาตุศกั ดิ์สทิ ธิ์คู่บา้ นคู่เมืองหนองคายตามตานานอุรงั คธาตุ
กล่าวว่า ในสมัยพุทธกาลพื้นทีแ่ ห่งนี้คอื “ภูเขาลวง” ริม นา้ บางพวน (หรือภูลวง) เป็ นทีอ่ ยู่อาศัยของพญานาค ครัน้ เมือ่ พระพุทธเจ้า
เสด็จมาประทับยังดินแดนแถบลุม่ นา้ โขงพญานาคได้มาเข้า เฝ้ าพระพุทธองค์ทาให้ดนิ แดนแห่งนี้ถกู ยกให้เป็ นสถานทีศ่ กั ดิ์สทิ ธิ์ ส่วน
อีกข้อมูลหนึ่งระบุวา่ มาจากตานานอุรงั คธาตุเหมือนกันแต่ทม่ี าของการ กาเนิดพระธาตุไม่เหมือนกันคือเชื่อว่าหลังการก่อสร้างพระ
ธาตุพนมเสร็จสิ้น เหล่าพระอรหันต์ 500 องค์ทท่ี าการสร้างพระธาตุพนมได้เดินทางไปอินเดียอัญเชิญพระบรมสารีรกิ ธาตุ ของ
พระพุทธเจ้านามาประดิษฐานไว้ยงั สถานที่ 4 แห่งในเมืองหนองคายและเมืองเวียงจันทน์โดยหนึ่งในนัน้ ก็คอื พระธาตุบงั พวน นัน่ เอง

เที่ยง
ช่วงบ่าย

18.00 น.
22.00 น.

บริการอาหารกลางวันแบบพื้นบ้าน ณ ร้านอาหาร 
เดินทางสู่ วัดป่ าบ้านค้อ สักการะ พระมหาธาตุเจดียเ์ ฉลิมพระบารมีศรีนวมินทร์ ทัง้ ยังได้สกั การะพระพุทธรูปสลักจากไม้
ตะเคียนทอง ปางตรัสรู ้ เทศนา และปรินิพาน โดยพลังศรัทธาแห่งมหาชนผูเ้ ลือ่ มใสใน หลวงพ่อทูล ขิปปัญโญ ศิษย์สายหลวงปู่ขาว
อนาลโย
บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร 
(เวลาโดยประมาณ) เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
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ผูใ้ หญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ท่านละ
เด็กเล็ก อายุ 2-11 ปี ท่านละ

5,900.- บาท กรณี พกั เดี่ยวเพิม่ ท่านละ 1,600 บาท
4,450.- บาท พักร่วมกับผูป้ กครอง ไม่มีเตียงเสริม

กรณี เดินทางโดยรถตู ้ 8-9 ท่าน (ไม่มีราคาเด็ก คิดท่านละ) 6,599 บาท
- ค่าทีพ่ กั ระดับมาตรฐาน 2 คืน
- ค่าอาหารตามมื้อทีก่ าหนดในรายการ
- ค่ารถนาเทีย่ ว และพาหนะท้องถิน่
- มัคคุเทศก์,สต๊าฟ บริการช่วยเหลือระหว่างการเดินทาง
- ค่าธรรมเนียมตามรายการทีก่ าหนด
- ค่าประกันการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท
อัตรานี้ ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าเครื่องดืม่ ชนิดพิเศษ, ค่าซักรีด ,ค่าโทรศัพท์,ค่ามินิบาร์,ค่ารักษาพยาบาลกรณีทเ่ี กิดจากโรคประจาตัว ,ค่ าอัญ
มณี หรือกระเป๋ าอันมีมลู ค่า กรณีเกิดสูญหาย เป็ นต้น
- ค่าใช้จ่ายทีเ่ ปลีย่ นแปลงนอกเหนือจากรายการ ทีเ่ กิดจากผูเ้ ดินทางเอง - ค่าธรรมเนียมสถานทีท่ ่องเทีย่ ว สาหรับชาวต่างชาติ ทีต่ อ้ งจ่ายเพิม่
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ และ หัก ณ ที่จา่ ย 3 เปอร์เซ็นต์ - ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยนา้ ใจของท่าน
หมายเหตุ
กาหนดการข้างต้นอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมูค่ ณะและเวลา โดยการขอสงวนสิทธิ์ของบริษทั ฯ ดังกล่าว จะยึดถือและ
คานึงผลประโยชน์ และความปลอดภัย ของท่านผูม้ เี กียรติซง่ึ ร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ
อัตราค่านี้ รวม

