
 
 

  

เส้นทางที่ 3 

เยือนนครจ าปาศรี แซ่บอหีลถีิ่นดนิด า ชมวฒันธรรมเมืองสองบึง 
ร้อยแก่นสารสินธ์ุ : มหาสารคาม – ร้อยเอด็ – กาฬสินธ์ุ – ขอนแก่น (3 วนั 2 คืน) 

ก ำหนดเดินทำง 4-6 / 11-13/ 18-20/ 25-27 ธนัวำคม 2563 
 

   • มาตรการดูแลป้องกนัการติดเช้ือโควดิ-19 ของเราภายใตเ้ง่ือนไข 

   • ตรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง 
   • ฉีดพน่ฆ่าเช้ือภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพกั 

   • โตะ๊อาหาร มีการจดัท่ีนัง่แบบเวน้ระยะห่าง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 

 บริการหนา้กากอนามยัชนิดผา้-เจลแอลกอฮอล ์ท่านละ 1 ชุดมาตรการ 

เสน้ทาง เทีย่วบนิ เวลาออก เวลาถงึ สายการบิน 

สุวรรณภมู-ิขอนแก่น WE40 07.00 น. 08.00 น.  
ขอนแก่น-สุวรรณภมู ิ WE49 17.00 น. 18.00 น.  

 
 

 
 

08.00 น. เจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรับ ณ สนามบินนานาชาติขอนแก่น สายการบินไทยสมายด ์WE40 

08.30 น. ออกเดินทางโดยรถปรับอากาศ / รถตูว้ไีอพี บริการน ้าด่ืม และของวา่งบนรถ 

 

  

  

 

 

 

 

 

เดินทางสู่ พระธาตุนาดูน พุทธมณฑลแห่งอีสาน ตั้งอยูที่่บา้นนาดูน เขตอ าเภอนาดูน เป็นเขตที่มีการขุด
หลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ โบราณคดีที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีต เพราะบริเวณน้ีไดเ้คยเป็น
ที่ตั้งของนครจ าปาศรีมาก่อน โบราณวตัถุต่างๆ ที่คน้พบไดน้ าไปแสดงไวที้่พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ
จงัหวดัขอนแก่น และที่ส าคญัยิ่งก็คือการขุดพบสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบรรจุในตลบัทองค า เงิน 
และส าริด ซ่ึงสันนิษฐานวา่มีอายุอยูใ่นพุทธศตวรรษที่ 13-15 สมยัทวาราวดี รัฐบาลจึงอนุมตัิให้

วนัแรกของการเดินทาง   ขอนแก่น – พระธาตุนาดูน – หมอล าหุ่นกระติ๊บ – สะพานไม้แกด าวดั
หนองหูลงิ – มหาสารคาม - ร้อยเอด็ 



 
 

  

ด าเนินการก่อสร้างพระธาตุนาดูนข้ึนในเน้ือท่ี 902 ไร่ โดยบริเวณรอบๆ จะมีพิพิธภณัฑ์ทางศาสนาและ
วฒันธรรม สวนรุกขชาติ สวนสมุนไพร ซ่ึงตกแต่งให้เป็นสถานที่ส าคญัทางพุทธศาสนา 

 

    

 

 

  

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั (ม้ือท่ี 1) 

บ่าย น าคณะชม หมอล าหุ่นกระติบ คณะเด็กเทวดา อ าเภอนาดูน จงัหวดัมหาสารคาม 

 หมอล าหุ่นกระติ๊บข้าว แห่งเดียวในโลก !! ที่ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม ... ศิลปะบ้าน ๆ ทะยานสู่
สากล กระติ๊บขา้วเหนียว กลอนล า บทร้องบา้นกะคือกนั ชวนติดตามเร่ืองราวของเด็ก ๆ และ
หมอล าหุ่นถึงท่ีมาท่ีไปจนกลายมาเป็นห้องเรียนกลางทุ่งนาดว้ยกนั 

 

    
 

น าท่านชม สะพานไม้แกด า อีกหน่ึงสะพานไม้เก่าแก่ในบรรยากาศแบบท้องทุ่ง เป็นอีกหน่ึง
สถานท่ีท่องเท่ียวใหม่ของจงัหวดัมหาสารคามท่ีควรค่าแก่การอนุรักษ ์และเท่ียวชม เพื่อสัมผสัของ
กล่ินไอแห่งความเป็นชาวบา้นกบัสะพานท่ีทอดตวัยาวท่ามกลางหนองน ้ าแกด าไกลสุดตากว่า 1 

กิโลเมตร ท่ามกลางบึงบวัและพืชน ้าสีเขียวและความหลากทางธรรมชาติ เป็นสะพาน          

 สุด Unseen อีกแห่งหน่ึง  

น าท่านชม วัดหนองหูลิง ชมความงามของ โบสถ์เรืออนันตนาคราช พระอุโบสถรูปทรงเรือ
อนนัตนาคราชสีทองอร่าม สร้างและตกแต่งประดบัประดาอยา่งวิจิตรบรรจง ท าให้วดัหนองหูลิง           
ต.มิตรภาพ อ.แกด า จ.มหาสารคาม กลายเป็นหน่ึงในวดัตอ้งหา้มพลาดมาเยีย่มชมของจงัหวดั 



 
 

  

     
      

17.00 น. น าคณะเขา้ท่ีพกั ณ The Hi Place Hotel หรือเทียบเท่า จงัหวดัมหาสารคาม 
 

 
 

18.30 น. รับประทานอาหารเยน็ ณ ร้านแจ่วฮอ้นท่าขอนยาง (ม้ือท่ี 2) 

20.00 น. เขา้สู่ท่ีพกั พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
 

 
 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ (ม้ือท่ี 3) 

08.00 น. น าคณะเดินทางสู่จงัหวดัร้อยเอด็ 

08.45 น. คณะเดินทางถึง จงัหวดัร้อยเอด็ 

น าคณะชม  "หอโหวด ๑๐๑" แลนด์มาร์คใหม่กลาง "เมืองร้อยเอด็"  

การออกแบบมีลกัษณะคลา้ยเคร่ืองดนตรี พื้นบา้น ท่ีเรียกวา่ โหวด ซ่ึงส่ือใหถึ้งความเป็นบา้นเกิด
คนในพื้นท่ีส่วนใหญ่เรียกน้ีวา่ โหวดทาวเวอร์     ชม พพิิธภัณฑ์ปลาน า้จืด ริมบึงพลาญชัย 

 

 

  
 

 

 
 

 

   เดินทางสู่ วดัผาน ้ายอ้ย น าชม วดัผาน า้ทพิย์เทพประสิทธ์ิวนาราม (ผาน า้ย้อย) 

วนัทีส่องของการเดินทาง    ร้อยเอด็ – กาฬสินธ์ุ - ขอนแก่น 



 
 

  

นมสัการ พระมหาเจดีย์ชัยมงคล เป็นมหาเจดียข์นาดใหญ่ท่ีวิจิตรพิสดาร ใช้ศิลปกรรมร่วมสมยั
ระหวา่งภาคกลางและภาคอีสานเป็นการผสมกนัระหวา่ง พระปฐมเจดียแ์ละพระธาตุพนม 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร (ม้ือท่ี 4) 

13.30 น. เดินทางสู่จงัหวดักาฬสินธ์ุ 

15.00 น. น าท่าน ตะลุยโลกไดโนเสาร์ล้านปีที ่“พิพิธภัณฑ์สิรินธร” พิพิธภณัฑท่ี์จะพาเรายอ้นกลบัไปในยุค
ท่ีไดโนเสาร์ยงัคงความยิง่ใหญ่และมีชีวติอยูบ่นโลกยคุเก่าเม่ือ 150 ลา้นปีก่อน และท่ีน่ียงัไดช่ื้อวา่
เป็นพิพิธภณัฑไ์ดโนเสาร์ท่ีดีท่ีสุดในอาเซียนอีกดว้ย 

 

 

 

 

 

17.00 น. น าคณะเขา้ท่ีพกั ณ Avani Khon Kaen Hotel & Convention Centre หรือเที่ยบเทา่ จงัหวดั
ขอนแก่น 

   
 

19.00 น. รับประทานอาหารเยน็ (ม้ือท่ี 5) 

20.00 น. เขา้สู่ท่ีพกั พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
 

 

 
 

06.00 น. อรุณสวสัด์ิ เชิญทุกท่านท าภารกิจส่วนตวัตามอธัยาศยั  
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ (ม้ือท่ี 6) 

08.30 น. คณะเดินทางถึงจงัหวดัขอนแก่น น าท่านสู่ วัดหนองแวง (พระมหาธาตุแก่นนคร) “วดัหนอง
แวง” (พระมหาธาตุแก่นนคร) หรือวดั 9 ชั้น ท่ีชาวขอนแก่นรู้จักกันดี นอกจากจะมีความ
สวยงามแลว้   ยงัมีส่ิงยึดเหน่ียวจิตใจ มีความศกัด์ิสิทธ์ิ อนัเป็นท่ีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ
ขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ไดท้  าบุญแลว้บนชั้น 9 ของวดั ยงัสามารถมองเห็นวิวเมือง
ขอนแก่นไดแ้บบ 360 องศาอีกดว้ย 

 

 
 

09.30 น. น าท่านเดินทางสู่ พระธาตุขามแก่น วดัเจติยภูมิเป็นท่ีประดิษฐานของ "พระธาตุขามแก่น"  

  ปูชนียสถานคู่บา้นคู่เมืองขอนแก่น เป็นท่ีเคารพบูชาของชาวจงัหวดัขอนแก่น 

วนัทีส่ามของการเดินทาง    ขอนแก่น - เดินทางกลบักรุงเทพฯ 



 
 

  

10.30 น. น าท่านเดินทางสู่ เข่ือนอุบลรัตน์ 

 
 

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ร้านอาหารริมเข่ือน (ม้ือท่ี 7)  

12.30 น. น าคณะเดินทางสู่ หมู่บ้านงูจงอาง ชมการแสดงงูจงอางบา้นโคกสง่าเป็นท่ีรู้จกักนัแพร่หลายมาก 
 ชาวบา้นเกือบทุกหลงัคาเรือนจะเล้ียงงูจงอางไวใ้ตถุ้นบา้น มีการจดัแสดงหลายรูปแบบเพื่อดึงดูด
ให ้ คนสนใจยิง่ข้ึน เช่นการแสดงละครงูตามจงัหวะเพลง การชกมวยระหวา่งคนกบังูจงอาง 

 

                          
 

13.30 น.  น าท่านเดินทางสู่จงัหวดัขอนแก่น น าคณะแวะ ถ่ายรูป จิบกาแฟ ณ  จ้วดคาเฟ่ Jaud Café  

  

14.00 น. น าคณะ ซ้ือของฝากเมืองขอนแก่น ก่อนเดินทางกลบั อาทิ ขนมตุบ๊ตับ๊ ใส้กรอกอีสาน ฯลฯ 

  น าคณะเดินทางกลบั โดยถึงจุดหมายโดยสวสัด์ิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
15.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานขอนแก่น ส่งคณะเดินทางกลบัโดยสวสัดิภาพ ม่วนซ่ืนหลายเด้อ โดย 
  สายการบินไทยสมายล ์WE49 

 

 

หมายเหตุ :  โปรแกรมอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั 



 
 

  

 อตัราค่าบริการ     

พกัเดี่ยวเพิม่ท่านละ 2,500 บาท/ท่าน 

 

อตัรานีร้วม 

-  ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการ 
-  ค่ารถยนต ์พร้อมคนขบัและน ้ามนัเช้ือเพลิง 
- ค่า มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ทีมงาน STAFF   

- ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตามรายการ   

- ค่าประกนัภยัในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
- ค่าท่ีพกัคู่ จ  านวน 2 คืน  
 

อตัรานีไ้ม่รวม 

- อาหาร, เคร่ืองด่ืม, เหลา้-เบียร์, มินิบาร์, ค่าโทรศพัท,์ บตัรเติมเงิน ค่าทิปไกด ์หรือคนขบัรถ และอ่ืนๆ  
      ท่ีมิไดร้ะบุในโปรแกรม 

- ทวัร์, ค่าเช่ารถโดยสาร หรือรถรับจา้งล่วงเวลา  
- รายการเท่ียวท่ีมิไดร้ะบุในโปรแกรม, ค่าธรรมเนียมภาษีอากรส าหรับสินคา้หรือของฝากท่ีซ้ือเกินกวา่ 

      กฎหมายก าหนดทุกชนิด 

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % และภาษีทุกชนิด  
 

***เง่ือนไขการช าระเงิน***   

มัดจ าท่านละ 50 % ส่วนทีเ่หลือช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 7 วนั 

 

 

จ านวนผู้เดินทาง 2 ท่าน 4 ท่าน 6 ท่าน 8 ท่าน 20 ท่าน 30 ท่าน 

ราคาท่านละ(บาท) 9,900  9,400 8,400 7,400 7,000 6,400 


