
   

 

 
 
 
 

 
 

 

 

       หมายเหตุ : โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม มีประกนัอุบติัภยั วงเงิน 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
    

 พระธาตหุลวง เวยีงจันทน ์        หลวงพ่อพระใส           ศาลเจา้แมศ่รเีมอืง วดัศรเีมอืง        ประตชูยั 

 
                                                                                              

 
 

 
 

      พสิจูน์บัง้ไฟ “พญานาค” มหัศจรรยก์ลางล าน ้าโขง วนัออกพรรษา                  พรหมประกาย ปลอ่งพญานาค                        

                                                                                                                                         
  

  

 

  
 

 ค ำชะโนด ต ำนำนอำถรรพล์ีล้บั          เกำะมหศัจรรยก์ลำงน ำ้ วงันำคนิทร ์        ศำลพระศรสีุทโธนำครำช-นำคศีรปีทมุำ  
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 ประตทูำงเขำ้วงันำคนิทร ์“ค ำชะโนด””                                           รอยเชือ่มตอ่ระหวำ่งมนุษย ์กบั บำดำล ตอ่กนัไมต่ดิ 

 

ตำมรอยพญำนำค “ค ำชะโนด” พรหมประกำยโลก วงันำคนิทร ์ต ำนำนป่ำลีล้บัอำถรรพ-์ผจีำ้งหนงั  
แดนมหศัจรรย ์เกำะกลำงน ำ้ ลอยขึน้ลงตำมระดบัน ำ้ในแมน่ ำ้โขง บอ่น ำ้มนตศ์กัด ิส์ทิธ ิ ์ปลอ่งพญำนำค 
ศำลพระศรสีทุโธนำครำช นำคศีรปีทมุำ หลวงพอ่พระใส พระธำตหุลวง เจำ้แมศ่รเีมอืง ประตชูยั ดวิตีฟ้ร ี

 

                                     ออกพรรษำ 11-14 ต.ค. 2562 พสิจูนบ์ ัง้ไพพญำนำค  

อดุรธำน-ีหนองคำย-เวยีงจนัทน ์: โดยรถโคช้/รถตู ้พกัโรงแรมทีเ่วยีงจนัทน ์รำคำ 3,500.-บำท  

วนัแรก :  กรุงเทพฯ – หนองคาย                                                                                                                                             ศุกร์  11  ต.ค.  
18.00 น.- รถทวัร์ปรับอากาศ ออกจากหนา้ธรรมศาสตร์ สนามหลวง+บริการอาหารเยน็(1: ขา้วกล่อง)+นอนพกัผอ่นบนรถ 

วนัทีส่อง : อุดรธาน-ีวดัป่าศรีสุทโธค าชะโนด-ค าชะโนด-หนองคาย-เวยีงจนัทน์                                                                    เสาร์  12 ต.ค. 

05.00 น.- รุ่งอรุณท่ีอุดรธานี+ทานอาหารเชา้อิสระ+จากนั้นเดินทางสู่ “วดัศรีสุทโธค าชะโนด” (วดัป่าค าชะโนด) น าเท่ียวชมและสมัผสั   
เช้า           “ค าชะโนด” วงันาคนิทร์ ป่าล้ีลบัอาถรรพ ์ต านานผีจา้งหนงั เดินทางเทา้บนสะพานขา้มล าน ้ าแห่งแม่น ้ าสงครามเช่ือมต่อแม่น ้ าโขง 

บรษิทั ธรรมหรรษำทวัร ์แอนด ์แทรเวล จ ำกดั  
DHAMMAHANSA TOURS & TRAVEL CO., LTD. 
 

71/4 ถนนบรมรำชชนน ีเขตบำงกอกนอ้ย กทม. 1070 
Borommaratchachaonnani Rd., Bangkok 10700 Thailand 

Tel : (+66) 02-8845683-6, 081-9944790  
Fax : 02-8845682 E-mail: dhammahansa@yahoo.com                                        

www.dhammahansa.com Line ID:0819944790      

บรษิทั บำงกอกไทย เซ็นเตอร ์จ ำกดั 
BANGKOK THAI CENTER CO., LTD.  
 

71/4 ถนนบรมราชชนน ีเขตบางกอกนอ้ย กทม. 1070 
Borommaratchachaonnani Rd., Bangkok 10700 Thailand 

Tel: (+66) 02-8845683-6, 061-4026277 
Fax: 02-8845682  E-mail: btc2555@hotmail.com                                        

www.btc2555.com  Line ID: 0614026277     

 
License No. 
11/03632 

                          

 

รำยกำร TV “ธรรมหรรษำ” สถำนโีทรทศันอ์นิเตอรเ์น็ต ธรรมหรรษำทวี ีออนแอร ์24 ชม.รับชมทาง YouTube : Dhammahansa Channel 
www.dhammahansa.com,    www.dhttv.com,     www.btc2555.com,    www.watthaibodhi.com,    www.indiathai.com 
วทิย ุAM.963 จนัทร-์ศกุร ์: 09.30-10.00 น., AM.792 เสำร-์อำทติย ์: 23.00-24.00 น. โดย ดร.นติกิำนต ์ธรรมหรรษำกลุ (ดร.เบริต์) 

 

http://www.dhammahansa.com/
http://www.btc2555.com/
http://www.youtube.com/watch?v=Nnwibl4vbqc&feature=youtu.be
http://www.dhammahansa.com/
http://www.dhttv.com/
http://www.btc2555.com/
http://www.watthaibodhi.com/
http://www.indiathai.com/


                สู่ “เกาะกลางน า้” มหศัจรรยแ์ห่งความล้ีลบั บนเน้ือท่ีประมาณ 20 กวา่ไร่ กล่าวกนัวา่น ้ าจะท่วมพ้ืนดินภพมนุษยอ์ยา่งไร แต่ไม่เคย 
                ท่วมเกาะแห่งน้ี เพราะจะลอยข้ึนลงตามระดบัน ้ าในแม่น ้ าโขง บนสะพานทางเขา้สู่ประตูค  าชะโนด จะมี “รอยแยก” ใหเ้ห็นชดัเจน  
                เป็นจุดแบ่งแยก “รอยต่อระหว่างภพมนุษย์ กบัภพบาดาล” แมจ้ะเทคอนกรีตเสริมเหลก็อยา่งไรก็ไม่สามารถเช่ือต่อใหส้นิทกนัได ้

                มีอนัตอ้งแยกจากกนัตลอด จึงเป็นท่ีมาของความล้ีลบัอาถรรพแ์ละมหศัจรรยจ์นถึงปัจจุบนั มีอายไุม่ต ่ากวา่ 1,000 ปีข้ึนไป จุดไฮไลต์  
                คือ “บ่อน า้มนต์ศักดิ์สิทธ์ิ” หรือ “ปล่องพญานาค” กล่าวกนัวา่เป็น “ทางขึน้-ลงของพญานาค” ระหวา่ง 3 ภพภูมิ คือ ภพบาดาล+ 

                ภพมนุษย์+และภพสวรรค์ มี 3 ปล่อง คือ พรหมประกายโลก (ค  าชะโนด)+พระธาตหุลวง (เวยีงจนัทน์/ลาว ต่อมามีการสร้างพระ 

                ธาตุหลวงปิดไว)้+และหนองคนัแท (ปัจจุบนัอยท่ีดอนจนัทน์ในเขตเวยีงจนัทน์ ตรงขา้ม อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย หรือบางต ารา 
                วา่อยูท่ี่ทิเบตในเขตประเทศจีน) เชิญชม “ต้นค าชะโนด” ต้นไม้ประหลาดมแีห่งเดยีวในโลก คล้ายๆกบั ต้นมะพร้าว ต้นหมาก และ 
                ต้นตาล ผสมกนั เชิญคารวะ “ศาลพ่อปู่ศรีสุทโธ” และ “ศาลย่าศรีปทุมมา”+ขากลบัไปท าบุญถวายสงัฆทานท่ีวดัศรีสุทโธค าชะโนด 
เทีย่ง      -ทานอาหารกลางวนัอิสระท่ีตลาดหนา้วดัป่าค าชะโนด+จากนั้นเดินทางสู่วดัโพธ์ิชัย/หนองคาย นมสัการ “หลวงพ่อพระใส” เป็นส่ิง 
บ่าย         ส่ิงท่ีศกัด์ิสิทธ์ิคูบ่า้นคูเ่มือง ในสมยัรัชกาลท่ี 3 ไดอ้ญัเชิญจากเวยีงจนัทน์ รวม 3 องค ์(1) พระเสริม+(2) พระสุก+(3) พระใส ซ่ึง 
                สร้างตามช่ือพระธิดา 3 พ่ีนอ้งของพระเจา้ไชยเชษฐาธิราช ซ่ึงพระสุกได้จมลงในแม่น า้โขง ยงัเหลือแต่ พระเสริม กบั พระใส มาถึง 
                หนองคาย   ซ่ึงเดิมพระเสริมประดษิฐาน ณ วดัโพธ์ิชัย ส่วนพระใสประดษิฐาน ณ วดัหอกอง (ปัจจุบนัวดัประดิษฐธ์รรมคุณ) ต่อมา 
                ในสมยัรัชกาลท่ี 4 โปรดเกลา้ฯ ใหข้นุวรธานีและเจา้เหมน็ อญัเชิญพระเสริมไปประดษิฐานทีว่ดัปทุมวนารม/กทม.  และอญัเชิญ 

                พระใสจากวดัหอก่องข้ึนบนเกวยีนลงไปกรุงเทพฯ ดว้ย แต่พอมาถึงวดัโพธ์ืชยั หลวงพ่อพระใสได้แสดงปาฏิหาริย์จนเกวยีนหัก แม ้

                จะหาเกวยีนมาใหม่ก็อญัเชิญไปไม่ได ้จงึประดษิฐาน ณ วดัโพธ์ิชัย จนถึงปัจจุบัน ความอศัจรรยน้ี์จึงไดช่ื้อวา่ "หลวงพ่อเกวยีนหัก” 
16.00 น.- ถึงสะพานมิตรภาพไทย-ลาว+ผา่นด่าน ตม.ไทย-ลาว+เดินทางสู่เวยีงจนัทน์ เมืองหลวงของลาว ระยะทาง 14 ก.ม.(ไม่ตอ้งเปล่ียนรถ) 
17.30 น.- เท่ียวชมอนุสาวรีย์ประตูชัย สถาปัตยกรรมลาวผสมฝร่ังเศส เรียกวา่ “สนามหลวงของลาว” ชมน ้ าพท่ีุสวยงามยามพระอาทิตยต์กดิน 
เยน็/ค า่ – บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร (2)+จากนั้นพกัท่ีโรงแรมละลองดาว/เฮืองเจริญ หรือเทียบเท่า***3 ดาว หรือท่องราตรีตามอธัยาศยั            
 วนัทีส่าม : เวยีงจนัทน์–พระธาตหุลวง หอพระแก้ว วดัศรีเมือง-หนองคาย                                                                      อาทติย์  13  ต.ค. 

07.00 น.-บริการอาหารเชา้ท่ีโรงแรม (3)+จากนั้นไปนมสัการ “พระธาตุหลวง” ปล่องพญานาคแห่งทีส่อง เดมิสมยัโบราณได้สร้างพระธาตุปิด 
เช้า          ทางขึน้-ลงของพญานาคไว้ มีประวติัเช่ือมต่อกบัค าชะโนด พร้อมกบัต านานสร้างพระธาตุพนม  ต่อมาพระเจ้าไชยเชษาฐิราชไดย้า้ย 
               เมืองหลวงจากหลวงพระบางมาสร้างราชธานีใหม่ ณ เวยีงจนัทน์ องคพ์ระธาตุเป็นเจดียสี์ทองท่ีสวยงามเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิคูบ่า้นคูเ่มือง 
            - ไหว ้“เจ้าแม่ศรีเมือง หรือ ศาลหลกัเมือง” ณ วดัศรีเมือง+ชมพิพิธภณัฑ ์หอพระแก้วมรกต ซ่ึงเดิมเคยประดิษฐานท่ีเวยีงจนัทน์ก่อน 
               จะถูกอญัเชิญมาประดิษฐานท่ีพระบรมมหาราชวงั กทม.ในสมยัรัชกาลท่ี 1 เม่ือคราวสร้างกรุงรัตนโกสินทร์+น าคณะเวยีนทกัษาวตัร 
12.00 น.- บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคารแม่โขง (4) ตรงขา้มกบั อ.ศรีเชียงใหม่ ไม่ไกลจากดอนจนัทน์ริมแม่น า้โขง ปล่องพญานาคแห่งทีส่าม 
บ่าย        -จากนั้นชอปป้ิงท่ีตลาดในเวยีงจนัทน์ มีเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เคร่ืองเงิน เคร่ืองหนงั ฯลฯ+ร้านยาสมุนไพรจีน (อิสระเลือกซ้ือตามอธัยาศยั)   
เยน็         -เดินทางสู่สะพานมิตรภาพลาว-ไทย+ชอปป้ิงสินค้าทีด่วิตีฟ้รี !+ผา่นด่าน ตม.ลาว-ไทย+เดินทางกลบัไทยไปชอ้ปป้ิงท่ีตลาดท่าเสดจ็  
ค า่/กลางคืน – ทานอาหารเยน็อิสระท่ีตลาดหนา้เทศบาลหนองคาย+จากนั้นเดินทางกลบั นอนพกัผอ่นบนรถตามอธัยาศยั (ดูหนงั/ฟังเพลง) 
วนัออกพรรษำ : ขึน้ 15 ค ำ่ เดอืน 11 น ำคณะไปพสิจูนบ์ ัง้ไฟ “พญำนำค” มหศัจรรยก์ลำงล ำน ำ้โขง 
ณ บา้นน ้าแป บรเิวณรมิฝ่ังแมน่ ้าโขง พืน้ที ่อ.โพนพสิยั-รัตนวาปี จ.หนองคาย เชญิพสิจูนด์ว้ยสายตาตนเอง 

ร่วมชมปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติ พสูิจน์บั้งไฟพญานาคมีดวงไฟผุดจากใต้น า้ลอยขึน้สู่อากาศแล้วจางหายไป+มีการ
ประกวดไหลเรือไฟเพ่ือบูชาพระพุทธเจ้าในวนัออกพรรษา ประเพณีท่ีมีมาตั้งโบราณจนถึงปัจจุบนั+จากนั้นเดินทางกลบั  
 

วนัทีส่ี่ :    หนองคาย – กรุงเทพฯ                                                                                                                                    จนัทร์  14  ต.ค. 62 

      06.00 น.  ถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมเก็บความทรงจ าและความประทบัใจ “อิม่บุญอุ่นใจ ไปกบั..ธรรมหรรษาทวัร์” 
 
 
 
 
      

     หมายเหตุ : น าบัตรประจ าตวัประชาชนตวัจริงไปด้วย การดูบั้งไฟพญานาค แม้ไม่เห็นกเ็ป็นเร่ืองของธรรมชาติ ควรใช้วจิารญาณในการดูชม  
     เวลาทีเ่หมาะสมในการดูบั้งไฟพญานาค ประมาณ 18.00-21.00 น. ทางหัวหน้าทวัร์จะน าท่านไป ณ ริมฝ่ังแม่น า้โขง ให้อสิระแล้วนดัเวลาขึน้รถ 

เง ือ่นไขรำยกำรทวัร ์:-  อตัรำคำ่บรกิำร ทำ่นละ 3,500.-บำท (หอ้งละ 2 เตยีง/พักเดีย่ว+เพิม่ 500.-บาท) 
อตัรำนีร้วม :– คา่ทีพั่กโรงแรม 1 คนื+คา่อาหาร 4 มือ้+คา่รถโคช้/รถตูป้รับอากาศ (กรณีนอ้ยกวา่ 12 คน) 
     +คา่ผา่นแดน+คา่เขา้ชมสถานที+่มคัคเุทศก+์ประกันอบุัตภิัย 1,000,000.-บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
อัตรานีไ้มร่วม :- คา่ทปิคนขบัรถ/เด็กรถ/มคัคเุทศกไ์ทย+ลาว จะเก็บทปิรวม คนละประมาณ 100-200.-บาท 
เอกสารเดนิทาง : ใชห้นังสอืเดนิทาง(Passport) มอีายใุชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน หรอืใชบ้ัตรประชาชนตัวจรงิ 


