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PACKAGE . . . ไปโลด “ค ำชะโนด”ขอพร  เด้อ 

สำยมู   เสริมบุญ   ขอพร “ปู่ศรีสุทโธ”  “แม่ศรีปทุมมำ” 
PACKAGE  :  รับสนำมบินอุดรธำนี – ค ำชะโนด (วังนำคินทร์ค ำชะโนด)  

วดัมัชฌิมำวำส – วดัโพธิสมภรณ์(วดัใหม่) – ร้ำนของฝำก – ส่งสนำมบินอุดรธำนี 
........ น. ถึง สนำมบินอุดรธำนี  ยนิดีตอ้นรับเขา้สู่ จังหวัดอุดรธำนี   
  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

► สู่  ค ำชะโนด หรือ วังนำคินทร์ค ำชะโนด   เช่ือกนัวา่เป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิดินแดนล้ีลบั จุดเช่ือมต่อเมืองบาดาล
และโลกมนุษย ์ สถานท่ีแห่งน้ีปรากฏในต านานพื้นบา้นเช่ือกนัว่าเป็นท่ีสิงสถิตของพญานาคราชปู่ศรีสุทโธและ
องคแ์ม่ศรีปทุมมานาคราชเทวี และส่ิงล้ีลบัต่าง ๆ เป็นท่ียึดเหน่ียวจิตใจรวมศรัทธาของคนในจงัหวดัอุดรธานีและ
อีสานตอนบน ค าชะโนดมีลกัษณะเป็นเกาะลอยน ้า  เม่ือเขา้มาถึงภายในพื้นท่ีของค าชะโนด จะรู้สึกไดถึ้งความร่ม
ร่ืน เพราะปกคลุมไปดว้ยตน้ชะโนดทัว่บริเวณ ใหท่้านไดก้ราบไหวศ้าลเจา้ปู่ ศรีสุทโธขอโชคขอลาภ ตามอธัยาศยั 
*TIP การเขา้ไปสักการะตอ้งเดินเทา้เปล่าเขา้ไปเท่านั้น เม่ือไปถึงจะมีเจา้หน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวก แนะน า
วิธีการ เดินเขา้สักการะ และจดัหาท่ีวางรองเทา้ไวใ้หค้่ะกฎระเบียบ 6 ขอ้หา้ม ในการมาค าชะโนด ไดแ้ก่   1. ไม่จุด
ธูปเทียนบูชาในป่าค าชะโนด  2. ให้น าพานบายศรีหรือเคร่ืองเซ่นไหวก้ลบั เพื่อเป็นการลดขยะ 3. ไม่โยนเหรียญ
ลงบ่อน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิ  4. งดปล่อยปลาและสัตวน์ ้ าลงไปในแหล่งน ้ า   5. ไม่ผูกผา้แพร 7 สี   6. ไม่ทาแป้งหรือขดัถู
ตน้ไม ้

►► สู่ วัดมัชฌิมำวำส  เดิมช่ือ วัดโนนหมำกแข้ง ไดรั้บพระราชทานบรมราชานุญาตสถาปนาเป็น
พระอารามหลวงชั้นตรี  เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2507 พลตรี พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมหลวงประจกัษ์
ศิลปาคมไดท้รงสร้างวดัโนนหมากแขง้ (เคยเป็นวดัร้าง) แลว้มีภิกษุจ าพรรษาอีกคร้ัง เปล่ียนช่ือใหม่เป็น 
วดัมชัฌิมาวาส เม่ือราว พ.ศ. 2436 พร้อมกบัการสร้าง เมืองอุดรธานีขึ้น วดัมชัฌิมาวาสจึงไดข้ึ้นช่ือว่าเป็น
วดัท่ีเป็นวดัคู่บา้นคู่เมืองอุดรฯ  หลกัฐานท่ีพอใหท้ราบไดว้า่เป็นวดัร้างนั้น ก็มีอยู ่2 อยา่ง คือเจดียศิ์ลาแลง
ตั้งอยู่ท่ีโนน (เนิน) เจดียค์ร่อมตอหมากแขง้ขนาดใหญ่ และมีพระพุทธรูปหินขาว ปางนาคปรก (ปัจจุบนั 
คือ หลวงปู่ นาค) อยู่ภายในเจดีย์ ปัจจุบันน ามาประดิษฐานไว้ท่ีหน้าพระอุโบสถและกลายเป็น
พระพุทธรูปท่ีขึ้นช่ือในเร่ืองของความศกัด์ิสิทธ์ิคู่วดัมชัฌิมาวาสตลอดมา 
 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/7_%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2507
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2436
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%96
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……… น. ส่ง สนำมบินอุดรธำนี  ..................   

  บริกำรอำหำรกลำงวัน (แหนมเนือง...อำหำรเพ่ือสุขภำพท่ีขึน้ช่ือของจังหวัดอุดรฯ) 1 มื้อ ฟรี!!  
☻☻☻  หากมีเวลา แวะซ้ือของฝำกของท่ีระลกึ แหนมเนือง หมูยอ แหนมซ่ีโครงหมู  มะพร้าวแกว้ ผา้ไหมลายขิด ฯลฯ 
 

♥    ♥    ♥    ♥    ♥    ♥    ♥    ♥    ♥     

 
อัตรำค่ำบริกำรนีร้วม 

 ค่ารถรับ-ส่ง น าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ  

 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ    

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
อตัราค่าบริการน้ี ไม่ รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอร์เนต็ ค่าซกัรีด 
      ค่ามินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังเพ่ิมนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการ) 
 กรณีท่ีลูกคา้เป็นชาวต่างชาติ  ตอ้งช าระเพ่ิม ท่านละ 500 บาท 

 กรณีเด็กท่ีมีอาย ุ0 - 2 ปี(Infant) ช าระค่าทวัร์ 50 % จากราคาทวัร์ของผูใ้หญ่  
 ค่าทิปพนกังานขบัรถขึ้นอยูก่บัความพึงพอใจของท่าน 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษหีกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

เง่ือนไขการให้บริการ 

ในการจองทวัร์กรุณา ช ำระค่ำทัวร์เต็มจ ำนวน พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน หลงัจากท าการจองทวัร์ 3 วนั  หากไม่ช าระตามท่ีบริษทัก าหนด ขออนุญาต
ตดัท่ีนัง่เพ่ือให้ลูกคา้ท่านอ่ืนท่ีรอท่ีนัง่อยูโ่ดยอตัโนมติั  เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัร์เรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัฯถือว่าท่านยอมรับเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆท่ี
ไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 

 
 
 
 

 

►►► สู่ วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวงชั้นตรี สร้างขึ้นในสมยัรัตนโกสินทร์ เม่ือปี พ.ศ. 2449 ปลายรัช
สมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 5 โดย มหาอ ามาตยต์รีพระยาศรีสุริยราชวรานุวตัร (โพธ์ิ 
เนติโพธ์ิ) เห็นว่าในเขตเมืองอุดรธานี มีเพียง “วดัมชัฌิมาวาส” วดัเดียวเท่านั้น สมควรท่ีจะสร้างวดัขึ้นอีกสักวดั
หน่ึง จึงไดไ้ปส ารวจดูสถานท่ีทางดา้นทิศใตข้อง “หนองนาเกลือ” หรือ “หนองประจกัษ์” ชกัชวนและน าพา
ราษฎรในหมู่บา้นหมากแขง้มาร่วมกันถากถางป่าจนพอควรแก่การปลูกกุฏิ ศาลาโรงธรรม ส าหรับใช้เป็นท่ี
บ าเพญ็บุญ และเป็นท่ีประกอบพระราชพิธีถือน ้าพระพิพฒัน์สัตยาประจ าปีของหน่วยราชการ ใชเ้วลาสร้างอยู่
ประมาณ 1 ปี ในระยะแรกชาวบา้นเรียกวา่ “วดัใหม่” 
 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8C%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA


 

PACKAGE ไปโลด ค ำชะโนด ขอพร เดอ้  1 วนั                                                                                                              หนำ้ 4 

กำรยกเลิก 
** เน่ืองจำกรำคำทัวร์นี้เป็นรำคำโปรโมช่ัน เม่ือจองและช าระเงินแลว้  ไม่สามารถยกเลิก,เล่ือน,เปล่ียนผูเ้ดินทาง,ขอคืนเงินทุกกรณี  และเม่ือท่านออก
เดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ า
คนืไม่ว่ากรณีใดทั้งส้ิน.  

หมำยเหตุ 
1.บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 3 ท่าน ราคาและรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
2.บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3.รายการท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
4.บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เช่น พายุไตฝุ้่ น ปฏิวติัและอื่นๆท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯหรือ
ค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
5.ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้
หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 
6.หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน 
แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 
7.ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอย่าง ทาง
บริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
8.ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
9.มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้ แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น 
10.เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

 
 


