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เม่ือถึงเทศกาลออกพรรษา จะมีงานประเพณีต่างๆ  ที่สืบทอดกันต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในวันนี้ “ ชยัทวัร ์” จะน า

สมาชิกไปชมความมหัศจรรย์ของบ้ังไฟพญานาคท่ีจังหวัดหนองคายกัน มีความเชื่อกันว่าพญานาคได้จุดบ้ังไฟขึ้นมา

เพื่อเป็นพุทธบูชาต่อพระพุทธเจ้าทีด่าวดึงส์ หลังจากที่ไปโปรดพระมารดาในช่วงเข้าพรรษาเป็นเวลา 3 เดือน ทั้ง

เมืองมนุษย์ เมืองสวรรค์ และเมืองบาดาล ต่างก็สาธุ มีการจัดงานสมโภช ในวันออกพรรษา ขึ้น 15 ค่ า เดือน 11 

ของทุกปี 
 
 
 
 

  มหัศจรรย์บั้งไฟพญานาค  แห่งลุ่มน้ าโขง 

เยือนเมืองอุดรธานี  หนองคาย  

เดินทาง : ศุกร์ที่ 11 – จันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562

บริษัท ชัยทัวร์ จ ากัด 

โทร. 0 2212 8431    Line ID: @chaitour 

                           

 ใบอนุญาตฯ เลขที่ 11/461 
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1.) ศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562       กรุงเทพฯ – นครราชสีมา – อุดรธาน ี
 

06.00 น. สมาชิกพร้อมกันที่ หน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ  ริมถนนพญาไท 
- เจ้าหน้าที่ชัยทัวร์ให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกด้านสัมภาระ 
06.30 น. ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศพร้อมห้องสุขภัณฑ์ มุ่งสู่ จ.นครราชสีมา 
- บริการอาหารเช้า  ชา กาแฟ เครื่องดื่ม //  ทักทายสนทนาตามประสาคนกันเองรอบข้าง   
บุฟเฟ่ต์กลางวันที่ ... ห้องอาหารในเรือน โรงแรมสีมาธานี 
เดินทางต่อสู่ จังหวัดอุดรธานี สักการะ เจ้าปู่เจ้าย่า  ซึ่งเป็นศาลเจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพสักการะของชาวจังหวัดอุดรธานี    
จากนั้นชม ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน แหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่ก าลังมาแรงของอุดรธานี  เดินชมกันเพลินๆ กับบรรยากาศ
ภายนอกที่ร่มรื่น มีการตกแต่งสวนแบบจีนโบราณซึ่งรายรอบไปด้วยบ่อปลาคาร์พจักรพรรดิ  ภายในมีอาคารหลายอาคารที่
เด่นๆ คือ อาคารพิพิธภัณฑ์คุณธรรม  ที่เล่าถึงคนไทยเชื้อสายจีนในอุดรธานี และความเป็นมาของเทพเจ้าปู่เจ้าย่าที่เป็นศูนย์
รวมใจของกลุ่มพ่อค้าชาวจีน   ตลอดจนค าคมของขงจื้อ 
ที่พัก  โรงแรมประจักษ์ตราดีไซด์ อุดรธานี 

รับประทานอาหารค่ าที่ ... ร้านวีที แหนมเนือง  ร้านอาหารเวียดนามชื่อดังของอุดรธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.) เสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562     อุดรธานี – บ้านดุง – หนองคาย 

 

07.00 น. อาหารเช้าที่ ... ห้องอาหารโรงแรม 
เดินทางสู่ อ าเภอบ้านดุง สักการะ ศาลหลักเมืองเจ้าปู่ศรีสุทโธ ศาลหลักเมืองที่ประจ าอ าเภอ ตั้งอยู่ในสนามทุ่งศรีเมือง 
เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพและศรัทธาของคนในจังหวัดอุดรธานี  ประชาชนทั่วไปจะต้องมาสักการะก่อนจะเดินทางไป
บ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์ของพญานาคศรีสุทโธ เดินทางสู่ วังนาคินทร์ นครค าชะโนด ระหว่างทางชมทัศนียภาพสองข้างทางที่เต็ม
ไปด้วยการท านาเกลือจาก บ่อเกลือสินเธาว์  ชมกลุ่มต้นไม้ประหลาดบน เกาะนครค าชะโนด หรือที่ชาวบ้านดุงเรียกที่นี่ว่า  
“ วังนาคินทร์ ”  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นที่มาแห่งต านานการสร้างแม่น้ าโขงของพญานาคศรีสุทโธ  ที่ได้ขอไว้กับท้าวสักกะ
ราชให้เป็นที่เฉพาะส าหรับตนเองและบริวาร   เชื่อกันว่าบ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่กลางค าชะโนดเป็นประตูสู่เมืองบาดาล  
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อาหารกลางวันที่ … ร้านอาหารนครปฐม 
เดินทางเข้าสู่ จังหวัดหนองคาย แวะ บ้านนาข่า ชมและเลือกซื้อผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าขิด เสื้อผ้าส าเร็จรูป และสนิค้าพื้นเมือง
นานาชนิด สักการะ พระธาตุบังพวน เป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิค์ู่บ้านคู่เมืองหนองคาย ตามต านานอุรังคธาตุกล่าวว่า ในสมยั
พุทธกาลพื้นที่แห่งนี้คือ “ภูเขาลวง” ริมน้ าบางพวน (หรือภูลวง) เป็นที่อยู่อาศัยของพญานาค  ครั้นเม่ือพระพุทธเจ้าเสดจ็มา
ประทับยังดินแดนแถบลุ่มน้ าโขง  พญานาคได้มาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์   ท าให้ดนิแดนแห่งนี้ถูกยกให้เปน็สถานที่ศักดิส์ิทธิ์ 
“บังพวน” แผลงมาจากค าว่า “บังคน” หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า“ขี้โผ่น”ที่แปลว่ากระเพาะปัสสาวะ ซึ่งเชื่อว่าพระธาตุองค์นี ้ 
ภายในบรรจพุระบังคนหนักของพระพุทธเจ้าเอาไว้กระทั่ง ป ี พ.ศ. 2513 เกิดภัยธรรมชาติ จนพระธาตุบังพวนพังทลายลงมา 
จากนั้นในป ีพ.ศ. 2520 ทางกรมศิลปากร  ได้ท าการบูรณปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุขึ้นมาใหม่ตามแบบรูปทรงเดิม  พระธาตุบัง
พวนมีรูปแบบงานศิลปกรรมเปน็ธาตุเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมแบ่งเปน็ช่วงๆ  ซ้อนชั้น ลดขนาดเรยีวแหลมขึ้นไป ดูสวยงามสมสว่น  
ในวัดยังมีสิ่งน่าสนใจอีกหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น สถูปเจดยี์เก่าแก่ พระพุทธรปูโบราณศิลปะล้านช้างทีน่่าสนใจยิ่ง โบสถ์
โบราณที่เหลือเพียงซากอิฐก่อระดับเอว รวมถึงสถานที่เกี่ยวกับพญานาคอีกแห่งหนึ่งนั่นก็คือ “สระมุจลินท”์ หรือ              
“สระพญานาค” สระน้ าเก่าแก่สุดคลาสสิค  เชื่อว่านี่คือปากปล่องภูพญานาคที่เฝ้าปกปักรกัษาพระธาตุบังพวน  ในปัจจบุัน
น้ าในสระแห่งนี้ถูกน าไปใชใ้นพิธีสรงมูรธราชาภิเษก พิธีถือน้ าพิพัฒน์สัตยา และพิธีศักดิส์ทิธิ์ส าคัญๆ เป็นประจ า ชม สัตตม

หาสถาน โบราณที่เป็นของดีระดับโลก เป็นการจ าลองสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า 7 แห่ง ซึ่งมีไม่กี่แห่งในโลก 
น าเข้าที่พัก  โรงแรมอมันตา ( พัก 2 คืน ) 
อาหารเย็นที่ ... ห้องอาหารฮักแพง 
18.30 น. จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ลานกิจกรรม ชม การแสดงแสง สี เสียง เปิดต านานบั้งไฟพญานาค จะเป็นการถ่ายทอด
เรื่องราวที่มาของบั้งไฟพญานาค  ตามความเชื่อของชาวหนองคาย    ว่าเกิดจากพญานาคพ่นลูกไฟถวายเป็นพุทธบูชาแด่
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประจ าในวันออกพรรษา   โดยการแสดงชุดนี้เป็นไฮไลต์ของงานเทศกาลออกพรรษาบั้งไฟ
พญานาค ก่อนจะได้ชมบั้งไฟพญานาคของจริงกลางแม่น้ าโขง ซึ่งมีนักแสดงจากชมรมนาฏศิลป์หนองคายมากกว่า 300 
คน การแสดงที่ประทับใจทุกครั้งที่ได้ชม 
- สมควรแก่เวลาพักผ่อน ... ราตรีสวัสดิ์ 
 
 
 
 
 
 

3.) อาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562           โพนพิสัย - รัตนวาปี 
 

07.00 น. อาหารเช้าที่ ... ห้องอาหารโรงแรม 
สักการะ หลวงพ่อพระใส เป็นพระพุทธรูปขัดสมาธิราบปางมารวิชัย  หล่อด้วยทองสีสุก มีพุทธลักษณะที่งดงามอีกองค์หนึ่ง 
และเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองหนองคาย ที่ วัดโพธิ์ชัยจากนั้นเดิมชม ตลาดท่าเสด็จ เลือกซื้อสินค้านานาชนิดที่
ส่งผ่านเข้ามาจากฝั่งลาว ได้แก่ เครื่องไม้ฝังมุก เครื่องใช้ไฟฟ้า นาฬิกา  เครื่องมือช่าง  เครื่องกระเบื้อง  ผ้า  อาหารแห้ง  ขนม  
กันตามอัธยาศัย ชม ดรากอนเรย ์อควาติค (Dragonray Aquatic) ฟาร์มปลากระเบนและปลาอโรวาน่าหลายสายพันธุ์ 
รับประทานอาหารเที่ยงที่ ... บา้นสวนพริก  
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เดินทางสู่ อ าเภอโพนพิสัย ชม วัดไทย  เป็นวัดที่สร้างขึ้นโดยข้าราชการจากภาคกลาง   ที่เดินทางไปตรวจราชการในแถบนั้น    
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี พ.ศ.2340 ส าหรับที่มาของการสร้างราชาพญานาค “นาคราชัยยัญ”  และถ้ าเมือง
บาดาลจ าลองนั้น  เนื่องด้วยเม่ือปี พ.ศ.2550  ได้ครบรอบ 100 ปี ของจังหวัดหนองคาย   ท่านเจ้าอาวาสวัดไทยได้นิมิตเห็น
ชายหญิงร่างกายสีด า   มาขอให้สร้างสัญลักษณ์ประจ าเมืองบาดาล   หรือเมืองพญานาคไว้ที่เมืองมนุษย์ ซึ่งสิ่งเหล่านั้น
ได้แก่ ราชาแห่งนาคสีด า  นาคบาท  เสาหลักเมือง  ประตูทางเข้าเมืองบาดาล และอุโมงค์เข้าถ  าจ าลองเป็นห้องต่างๆ ของ
เมืองบาดาล จากนั้นเดินทางสู่ บ้านท่าม่วง อ าเภอรัตนวาปีเป็นสถานที่ทานอาหารเย็นและนั่งรอชมความอัศจรรย์ของ  บั้งไฟ
พญานาค  ซึ่งเกิดขึ้นเฉพาะในวันออกพรรษาปีละครั้งเท่านั้น    ตามความเชื่อของชาวล้านช้างและชาวไทยอีสานที่อาศัยอยู่
ริมล าน้ าโขงนั้น มีความเชื่อกันว่าเกิดจากพญานาคในเมืองบาดาล   จุดบั้งไฟเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้าที่เสด็จ
ลงจากดาวดึงส์  เพื่อเทศนาโปรดพระมารดา  บั้งไฟพญานาคจะขึ้นเป็นลูกไฟสีส้มอมแดงพุ่งขึ้นจากกลางล าน้ าโขง  จาก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นสิ่งที่ท้าทายให้ประชาชนผู้สนใจทั่วไป ตามมาพิสูจน์ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ   
หรือเกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์   หรือเป็นไปตามความเชื่อในต านานเกี่ยวกับเรื่อง พญานาค 
ที่พัก  โรงแรมอมันตรา 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

4.) จันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562   หนองคาย -  อุดรธานี – ขอนแก่น - กรุงเทพฯ 
 

07.00 น. อาหารเช้าที่ ... ห้องอาหารโรงแรม 
เดินทางสู่ อ าเภอบ้านไผ่ 
อาหารกลางวันที่ ... ร้านอาหารลูกบัว  
แวะซื้อขนมของฝากที่ บ้านขนมคุณภัทรา และตามจุดพักรถ ก่อนเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร 
บริการอาหารกล่องบนรถ (หมี่ผัดโคราช) 
21.00 น. ถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ  รถจอดส่งที่ หน้าคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ  ริมถนนพญาไท 
  - กลับบ้านด้วยความสนุกสนานและประทับใจยิ่ง 
 

หมายเหตุ   ก าหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุการณ์และความเหมาะสม 
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อัตราค่าบริการ  

    ผู้ใหญ่    ท่านละ   12,000.-  บาท 
    เด็ก      ท่านละ     9,000.-  บาท (พักเสริมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 
    พักเด่ียว  เพิ่ม       2,600.-  บาท 
    พักเสริม  ลด            700.-  บาท 
 

 

อัตรานี้รวม   1. รถโค้ชปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ 

    2. ที่พักตามรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน) 
    3. อาหารจัดเลี้ยง พร้อมอาหารว่าง เครื่องด่ืมและผลไม้ 
    4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
    5. ทุนประกนัอุบัติเหตุ ในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท 

       - วงเงินค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ท่านละ  500,000  บาท 
    6. มัคคุเทศก์และทีมงานที่เข้มแข็งจากชัยทัวร์ 
    7. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  
 

อัตรานี้ไม่รวม  1. ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ  

    2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  เช่น  ค่าโทรศัพท์ , ค่ามินิบาร์ , ค่าซักรีด 
 

เงื่อนไขการจอง             ยืนยันการเดินทางพรอ้มช าระค่าบริการภายใน  วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 
 

การยกเลิก        

   1. ยกเลิกการเดินทาง  หลังวนัที่ 15  สิงหาคม 2562 หักค่าบริการ 30 % 

   2. ยกเลิกในวันเดินทาง หักค่าบริการ 100 % 
 

ช าระค่าทัวร์โดยโอนเข้าบัญชี     

 

ชื่อบัญชี : บริษัท ชัยทัวร์ จ ากัด  เลขที ่:  010 – 1 – 30348 – 3 
ธนาคาร : กรุงไทย   สาขา : ยานนาวา   ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์ 

 

เม่ือโอนแล้วกรุณาโทรแจ้งที่ 0 2212 8431 หรือ ส่งใบ Pay In ผ่านทาง Line @ chaitour  หรือ ส่งแฟ็กมาที่ 0 2211 0119 

 

ติดตอ่ : ต๋อม / จูน / อีด๊ / เต้ย  โทร. 0 2212 8431  ต่อ  115 - 119 

Line ID : @chaitour  E-mail : domestic@chaitour.co.th   โทรสาร. 0 2211 0119 

จันทร์ – ศุกร์  เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 
 

 

www.chaitour.co.th 

mailto:domestic@chaitour.co.th

