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อตัราคา่บรกิาร 

เดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก หมายเหต ุ

วนัที ่07-08 มนีาคม 63 1,999 1,999 เสาร-์อาทติย ์

วนัที ่14-15 มนีาคม 63 1,999 1,999 เสาร-์อาทติย ์

วนัที ่21-22 มนีาคม 63 1,999 1,999 เสาร-์อาทติย ์

วนัที ่27-28 มนีาคม 63 1,999 1,999 เสาร-์อาทติย ์

วนัที ่04-05 เมษายน 63 1,999 1,999 เสาร-์อาทติย ์

วนัที ่11-12 เมษายน 63 2,999 2,999 เสาร-์อาทติย ์

วนัที ่18-19 เมษายน 63 1,999 1,999 เสาร-์อาทติย ์

วนัที ่25-26 เมษายน 63 1,999 1,999 เสาร-์อาทติย ์

วนัที ่02-03 พฤษภาคม 63 1,999 1,999 เสาร-์อาทติย ์

วนัที ่09-10 พฤษภาคม 63 1,999 1,999 เสาร-์อาทติย ์

วนัที ่16-17 พฤษภาคม 63 1,999 1,999 เสาร-์อาทติย ์

วนัที ่23-24 พฤษภาคม 63 1,999 1,999 เสาร-์อาทติย ์

วนัที ่30 พ.ค.-01 ม.ิย. 63 1,999 1,999 เสาร-์อาทติย ์

เด็กเล็ก ต ัง้แตแ่รกเกดิ - อายุไมเ่กนิ 2 ปี ราคาทา่นละ 500 บาท 

ราคาทวัรโ์ปรโมช ัน่ กรณุาช าระคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน 
**ราคาขา้งบนนีไ้มส่ามารถใชต้ดักรุป๊เหมาหรอืกรุป๊สว่นตวัได้** 
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วนัแรก  กรงุเทพฯ – จงัหวดัอดุรธาน ี                                                                                  (- / - / 

D) 

16.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ จุดนัดหมาย เจา้หนา้ทีข่องบรษัิท คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

17.30 น. พรอ้มออกเดนิสู ่จ.อดุรธานี ระหวา่งทางสนุกสนานกับกจิกรรมนันทนาการบนรถ และอปุกรณ์อ านวยความสะดวก

ตลอดการเดนิทาง พรอ้มบรกิารอาหารค ่า (ขา้วกลอ่ง มือ้ที ่1) 

วนัทีส่อง ค าชะโนด – หมูบ่า้นนาขา่ –  ศาลเจา้ –  กรงุเทพฯ                                             (B / อสิระ / 

D) 

05.30 น.  เดนิทางถงึจังหวัดอดุรธานี คณะพักผ่อนอริยิาบท ท าธรุะสว่นตัว พรอ้มบรกิารอาหารเชา้ทีร่า้นคงิโอชา (มือ้ที ่2) 

จากนัน้น าทา่นไปชม วดัศริสุิทโธ หรอื วดัป่าค าชะโนด  อ.บา้นดงุ จ .อดุรธานี อกีหนึง่ต านานความเชือ่เกีย่วกับ

พญานาคทีค่นไทยหลายคนยังสงสยั ซึง่คนในพืน้ทีเ่ชือ่วา่เป็นดนิแดนของพญานาคป่าศักดิส์ทิธิ ์ลีล้ับอาถรรพเ์กาะ

ลอยน ้ากับเรือ่งราวความเชือ่ทีว่า่ เกาะค าชะโนดไมเ่คยจมน ้าเพราะมพีญานาคคอยปกปักรักษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.30 น. ออกเดนิทางไปยังสถานทีต่อ่ไปพรอ้มรับประทานอาหารเทีย่งตามอัธยาศัย 

13.00 น. ถงึ หมูบ่า้นนาขา่  เป็นหมูบ่า้นทีเ่ป็นงานหัตถศลิป์ถิน่อสีาน หนึง่ในสนิคา้ OTOP หา้ดาวประจ าจังหวัดอดุรธานี 

แหลง่ผลติผา้ไหมและตัดเย็บเป็นเสือ้ผา้ส าเร็จรปู มทีัง้ผา้ไหม ผา้ฝ้าย ผา้หมักโคลน แหลง่    ชอ้ปผา้ทีข่ ึน้ชือ่เรือ่ง

ความสวยงามและคณุภาพดเีลศิ ดว้ยการสบืส านกันมาอยา่ง

ยาวนานของศลิปะหัตถกรรมไทยของชาวอสีาน ทีค่งเอกลักษณ์

ลวดลายความเป็นอสีานไวใ้นผา้ไหมคณุภาพด ีทีถั่กทอดว้ยเทคนคิ

ชัน้สงู  ทีเ่รยีกวา่ ผา้ทอลายขดิ หรอื ผ ้ าไหมลายขดิ ซึง่เป็นผา้

พืน้เมอืงของภาคอสีาน บางสว่นของภาคเหนือและภาคกลางของ

ไทย นับวา่เป็นศลิปะพืน้ ฐานทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นภาพ ลักษณะ 

ลวดลาย และววัิฒนาการของทอ้งถิน่เดมิของไทยทีม่มีาแตโ่บราณ 

โดยชาวอสีานถอืวา่การทอผา้ลายขดินัน้ยากมากๆ เพราะตอ้งใช ้

เทคนคิชัน้สงู ตอ้งอาศัยความช านาญ ความอดทน ละเอยีดลออ

เป็นอยา่งมาก มกีรรมวธิใีนการท าทียุ่ง่ยาก ฉะนัน้กวา่จะไดม้าแตล่่ ะ

ช ิน้งานนัน้ ไมใ่ชเ่รือ่งง่ายเลย จงึท าใหค้ณุคา่ของผา้ไหมบา้นนาขา่ 

กลายเป็นสนิคา้คณุภาพทีม่คีณุคา่ยิง่ หลังจากชมสิง่ทอแลว้เราจะ

น าทกุทา่นเดนิทางไปยังศาลเจา้ปู่ ยา่ 

14:30 น. ขณะนี้ทา่นไดอ้ยูท่ี่ ศาลเจา้ปู่ ยา่  เป็นศาลเจา้ที่ ยังไมส่ามารถหา

หลักฐานในระยะกอ่ตัง้เริม่แรกทีเ่ป็นขอ้มลูสรปุอยา่งชดัเจน ได ้

เพยีงแตอ่าศัยการบอกเลา่ของกลุม่พอ่คา้ชาวจนีรุน่เกา่ทีเ่ลา่สบืมา

วา่ประมาณ ปี พ.ศ. 2488 กลุม่พอ่คา้ชาวจนีในจังหวัดอดุรธานี ได ้

อัญเชญิผงธปูทีเ่รยีกกันวา่ผงมงคลหรอืผงอทิธเิจแหง่องคเ์ทพเจ ้ า

ปู่ จากใตร้ม่ไมใ้หญ่ทางทศิตะวันตกของจังหวัดอดุรธานี อันไดแ้ก่

เสน้ทางทีมุ่ง่ไปสูอ่ าเภอหนองบัวล าภ ู (ปัจจุบันเป็นทีต่ัง้ของจังหวัดหนองบัวล าภู ) ซึง่มสีถานภมูปิระเทศทีอ่ดุม

สมบรูณ์ไปดว้ยขนุเขา หนองน ้า และตน้ไมใ้หญ่นานาชนดิ เป็นลักษณะพืน้ทีท่ีม่สี ิง่ศักดิส์ทิธิ์ สถติอยู ่ตามต ารา

โหราศาสตรจ์นี จงึไดอ้ัญเชญิมาประทับทีศ่าลไมเ้ล็กๆ ใตต้น้ไมใ้หญ่รมิฝ่ังหนองบัว ต าบลหนองบัว จังหวัดอดุรธาน ี

16.00 น. บรกิารอาหารค ่า ณ รา้นอาหาร (มือ้ที ่3) สมควรแกเ่วลาเดนิทางกลับระหวา่งทางแวะซือ้ของฝาก 
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00.00 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจมริูล้มื 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 
ราคาทวัรร์วม 

1. คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการทัวร ์
2. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ    

3. คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ    
4. คา่มัคคเุทศกน์ าเทีย่ว ตามรายการ 
5. คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

ราคาทวัรไ์มร่วม  
1. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากับภาษี) 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาท ิคา่โทรศัพทส์ว่นตัว อาหารและเครือ่งดืม่อืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากการบรกิารของทัวร ์
3. คา่เดนิทางหรอืยานพาหนะอืน่ๆ กอ่น-หลัง การบรกิารทัวร ์
4. คา่ทปิมคัคเุทศกน์ าเทีย่ว ทา่นละ 500 บาท  

 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารอยา่งนอ้ยจ านวน 8 ทา่นขึน้ไป  

หากผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคาทวัร ์

ราคาทวัรโ์ปรโมช ัน่พเิศษ กรณุาช าระคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน  

 
เงือ่นไขการเปลีย่นวนัเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง 

1. กรณีวันเดนิทางตรงกับวันหยดุนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง ไมน่อ้ย
กวา่ 45 วัน กอ่นการเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย์) สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เทา่นัน้ หากแจง้หลังจากนี้ ผูเ้ดนิทางควรหาผู ้
เดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

2. กรณีวันเดนิทางไมต่รงกับวันหยดุนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางไม่
นอ้ยกวา่ 30 วัน กอ่นการเดนิ (นับรวมเสาร-์อาทติย์) สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เทา่นัน้ หากแจง้หลังจากนี้ ผูเ้ดนิทางควรหาผู ้
เดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้

3. กรณีจองทัวรภ์ายใน 15 วันกอ่นออกเดนิทาง (นับรวมเสาร-์ อาทติย์) ผูจ้องทัวรไ์มส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผู ้
เดนิทางไดท้กุกรณี 

 
เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณียกเลกิการเดนิทางไมค่นืเงนิมัดจ าทกุกรณ ี

2. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาทัวร ์หรอืยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่ว จองเดนิทางนอ้ยกวา่ 8 ทา่น 
 
หมายเหต ุ

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืไม่ประสงคใ์ชบ้รกิารบางสว่นหรอืทัง้หมดตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวร ์ 
ทางบรษัิทไมส่ามารถคนืเงนิคา่บรกิารใหแ้กท่า่นได ้

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์  
ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิ ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่กดิขึน้ของนักทอ่งเทีย่ว ทีม่ไิดเ้กดิจาก 

ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิอบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอื 
เสยีหายของสมัภาระ และเหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 


