
PTT Debenture Club ชวันค้ณร่ัวัม่กู้ารัเดิีนทางร้ัปแบบใหุ้ม่่กัู้บกู้ารัเรีัยนร้ั� “วััฒนธิรัรัม่ท�องถิื�น” ซึ�งใหุ้�ทั�งควัาม่ส้ข
และควัาม่ร้ั�ผู่้านกู้ารัลงมื่อสรั�างสรัรัค์และต่อยอดี เพื�อค�นหุ้า “ควัาม่หุ้ม่ายและค้ณค่า” แหุ่้ง “ภ้มิ่ปญัญาท�องถิื�น” 

โดียจะพาไปเรีัยนร้ั� ลงมื่อปฏิิบัติและไดี�ชิ�นงานที�สรั�างสรัรัค์ขึ�นดี�วัยตัวัเองติดีมื่อกู้ลับบ�าน 
พรั�อม่กัู้บเก็ู้บเกีู้�ยวัแรังบันดีาลใจในพื�นที� เช่น ชม่จิตรักู้รัรัม่ฝาผู้นังในวััดี สัม่ผัู้สวิัถีืชีวิัตในช้ม่ชน 

หุ้รืัอเล่าปรัะวััติศาสตร์ัของเมื่องเกู่้า เป็นต�น

บึงกาฬ
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INBOUND TRIPUPCOMING 18-21 ธัันวาคม 2564
สถ่านท่� : บึงกู้าฬ-หุ้นองคาย-อ้ดีรัธิานี

MY CRAFT



DAY 1
18 ธัินวัาคม่ 2564
กู้ร้ังเทพฯ-อ้ดีรัธิานี-อ้ทยานปรัะวััติศาสตร์ั
ภ้พรัะบาท-หุ้นองคาย-บึงกู้าฬ                            
05.30 น.

07.25 น.

08.30 น.

ช่่วงเช้่า

เท่ี่�ยง

ช่่วงบ่าย

ช่่วงเย็น

คณ์ะพร้อม้กันท่ี่�สินามบินสุิวรึรึณภู้มิ ปรึะต้ 2 
เคาน์เตอร์ึ C สิายการึบินไที่ยสิมายล์ 
เจ้าห้น้าท่ี่�สุขน่ยม้ทัี่วร์พร้อม้ต้่อนรับ
แล้ะคอยอำานวยความ้สะดวก

ออกเด่นที่างส่้จังห้วัดอุดรธีาน่ โดยสิายการึบิน
ไที่ยสิมายล์ เท่ี่�ยวบินท่ี่� WE 002 
(ใช้่เวล้าเด่นที่าง 1.05 ชั่�วโม้ง)

ถึงสินามบินนานาชาติอุดรึธิาน่ เปล่้�ยนการเด่นที่าง
เป็นรถบัสปรับอากาศ ระห้ว่างที่างบร่การขนม้ปังญวน 
บาแกต่ต์่อุดรเจ้าอร่อยบนรถ 

นำาช่ม้ “อุที่ยานปรึะวั ติศาสิตร์ึภู้พรึะบาที่” ห้รือ 
“อุที่ยานแห่งชาติภู้พรึะบาที่” ถือเป็นอุที่ยานท่ี่�
แสดงถึงอารยธีรรม้ของม้นุษย์ รวม้ทัี่�งบ่งบอกถึงการ
เปล่้�ยนแปล้งของสภาพภ้ม่้ประเที่ศซึ�งม่้ โครงสร้าง
ส่วนให้ญ่เป็นห่้นที่รายท่ี่�ถ้กขัดเกล้าจากกระบวนการ
กัดกร่อนที่างธีรรม้ช่าต่่ที่ำาให้้เก่ดเป็นโขดห่้นน้อยให้ญ่
ร้ปร่างต่่าง ๆ กัน โดยได้ประกาศขึ�นที่ะเบ่ยน
อุที่ยานประวัต่่ศาสต่ร์ภ้พระบาที่ในปัจจุบัน 
โบราณ์สถานท่ี่�น่าสนใจภายในอุที่ยานประวัต่่ศาสต่ร์
ภ้พระบาที่ อาท่ี่ หอนางอุสิา ถ้ำำ�าพรึะ ห่บศพพ่อตา 
ก่้นางอุสิา จากนั�นออกเด่นที่างส่้ จัังหวัดหนองคาย 
(ใช้่เวล้าเด่นที่างประม้าณ์ 1 ชั่�วโม้ง)

รับประที่านอาห้ารกล้างวัน ณ์ รึ�านแดงแหนมเนือง 

นำานมั้สการ หลวงพ่อพรึะใสิ ห้ล่้อด้วยที่องสำาร่ด
ศ่ล้ปะเช่่ยงแสน ลั้กษณ์ะงดงาม้ พระค่้บ้านค่้เมื้อง
ช่าวห้นองคาย ณ์ วัดโพธ์่ีชั่ย

จากนั�นเด่นที่างส่้จัังหวัดบึงกาฬ น้องให้ม่้จังห้วัดท่ี่� 77 
(ใช้่เวล้าเด่นที่างประม้าณ์ 1.30 ชั่�วโม้ง)

เย่�ยม้ช่ม้กลุ่มที่อผ�าข้าวม�าหมักโคลนนาค่ 
ณ์ กลุ่มที่อผ�าพื�นเมืองบ�านสิะง�อ ท่ี่�ม่้ความ้พ่เศษ
ต่รงท่ี่�เส้นใยผ้าฝ้ัายนั�นย้อม้จากส่ธีรรม้ช่าต่่ ไม่้ว่าจะ
เป็นไม้้ช่งโคป่า ไม้้ข้อเข่ยว แล้ะไม้้ประด่้ เป็นต้่น 
โดยนำาม้าต้่ม้แล้ะผสม้กันก่อให้้เก่ดส่สุดคล้าสส่ค
อย่างส่เที่าแล้ะส่นำ�าต่าล้อ่อน นอกจากน่�ยังม่้ภ้ม่้ปัญญา
การห้มั้กผ้าด้วยโคล้นสดจากร่ม้แม่้นำ�าโขง ซึ�งจะที่ำาให้้
ส่ผ้าต่่ดที่นนานย่�งกว่าเด่ม้ ปัจจุบันม่้การประยุกต์่
นำาตั่วผ้าไปตั่ดเป็นเสื�อผ้า ห้ม้วก ด่ไซน์สวยงาม้ 
จากนั�นลงมือที่ำา DIY พวงกุญแจัปลานำ�าโข้ง 
จากผ้าที่อห้มั้กโคนท่ี่�ขึ�นชื่�อของท่ี่�น่�

รับประที่านอาห้ารเย็น 
นำาเข้าท่ี่�พัก The One Hotel Bueng Kan **** 
หรืึอเท่ี่ยบเท่ี่า (พัก 2 คืน)
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อุทยานแห่งชาติิภููพระบาท

หลวงพ่อพระใส



กลุ่มทอผ้้าขาวม้าหมักโคลนนาคี

12 happiness Activity

INBOUND TRIPUPCOMING

DAY 2
19 ธัินวัาคม่ 2564
หิุ้นสาม่วัาฬ-โซ่พิสัย-พิพิธิภัณฑ์์
ช้ม่ชนมี่ชีวิัต-บึงกู้าฬ                            
05.00 น.

11.00 น.

เท่ี่�ยง

ช่่วงบ่าย

ออกเด่นที่างส่้ “หินสิามวาฬ” (Three Rock Whale) 
เปล่้�ยนการเด่นที่างเป็นรถกระบะท้ี่องถ่�นเพื�อช่ม้
พรึะอาทิี่ตย์ขึ้�น ห่้นสาม้วาฬเป็นห่้นขนาดให้ญ่ต่่ด
ห้น้าผาส้งท่ี่�แยกตั่วเป็น 3 ก้อนเร่ยงต่่อกัน ม่้อายุ
ประม้าณ์ 75 ล้้านปีเล้ยท่ี่เด่ยว ความ้พ่เศษของห่้น
ก็คือเมื้�อม้องด้จากระยะไกล้ ห่้นสาม้ก้อนน่�จะด้คล้้าย
กับฝ้ังครอบครัววาฬ ม่้ทัี่�งพ่อวาฬ แม่้วาฬ แล้ะล้้กวาฬ 
ท่ี่�น่�ยังเป็นห้นึ�งในจุดช่ม้ว่วท่ี่�สวยท่ี่�สุดในภ้ส่งห์้ ท่ี่�สำาคัญ
คือจะได้เห็้นผืนป่าส่เข่ยวท่ี่�อุดม้สม้บ้รณ์์ ว่วของป่าภ้วัว 
แก่งสะดอก ห้้วยบังบาต่ร ห้าดที่รายแม่้นำ�าโขง แล้ะ
ภ้เขาเมื้องปากกระด่�ง ประเที่ศล้าว ห้ลั้กจากนั�น
เด่นที่างกลั้บส่้ โรงแรม้ (ใช้่เวล้าเด่นที่าง 30 นาท่ี่)

รับประที่านอาห้ารเช้่า ณ์ ห้้องอาห้ารโรงแรม้ 
แล้ะพักผ่อนต่าม้อัธียาศัย

ออกเด่นที่างส่้วัดโพธิารึาม วัดท่ี่�ม่้พระพุที่ธีร้ป
ศักด์่ส่ที่ธ์่ีค่้บ้านค่้เมื้อง ซึ�งเป็นศ้นย์รวม้จ่ต่ใจของช่าว
จังห้วัดบึงกาฬแล้ะช่าวจังห้วัดใกล้้เค่ยงรวม้ไปถึงล้าว
ท่ี่�อย่้ ในลุ่้ม้นำ�าโขงแถบน่� เมื้�อเข้าม้ายังตั่ววัดจะพบกับ
อุโบสถเมื้�อม้องเข้าไปด้านในก็จะเห็้นห้ล้วงพ่อพระให้ญ่
ประด่ษฐานอย่้ด้านในอุโบสถ ห้ล้วงพ่อพระให้ญ่เป็น
พระพุที่ธีร้ปปางม้ารว่ชั่ยฉาบป้น ม่้ห้น้าตั่กกว้าง 2 ศอก 
1 คืบ (5 ฟุื้ต่ 4 น่�ว) เด่ม้เป็นพระพุที่ธีร้ปที่องสำาร่ด
ท่ี่�ม่้ความ้งดงาม้ แต่่ต่่อม้าม่้การพอกป้นฉาบไว้ ซึ�ง
สันน่ษฐานว่าเป็นการอำาพรางจากเห้ตุ่การณ์์สงคราม้

รับประที่านอาห้ารกล้างวัน

เด่นที่างส่้ อำาเภูอโซ่่พิสัิย พิพิธิภัูณฑ์์ชุมชนม่ช่วิต 
ร่ึวมกิจักรึรึมเร่ึยนร้ึ� วิถ่้ำชุมชนร่ึวมสิมัยท่ี่�พิพิธิภัูณฑ์์
ชุมชนม่ช่วิต พบกับคุณข้าบ สุิที่ธิิพงษ์ สุิริึยะ 
เจ้าของพ่พ่ธีภัณ์ฑ์์ท่ี่�ได้รับรางวัล้เก่ยรต่่ยศช่นะเล่้ศอาห้าร
พื�นถ่�นระดับโล้ก LOCAL TABLE จากเวท่ี่ GOURMAND 
AWARDS ประเที่ศฝัรั�งเศส เมื้�อกรกฎาคม้ พ.ศ. 2562  
พ้ดคุยแล้ะเปล่้�ยนเครื�องแต่่งกาย ช่ายนุ่งโสร่ง ใส่เสื�อขาว  
ห้ญ่งนุ่งซ่�น ใส่เสื�อขาว แล้ะช่ม้เรืึอนพิพิธิภัูณฑ์์ ในมุ้ม้
ต่่าง ๆ ท่ี่�ม่้การออกแบบร่วม้สมั้ย เพื�อส่งต่่อคุณ์ค่า
งานสถาปัต่ยกรรม้เรือนอ่สานอายุกว่า 60 ปี เร่ยนร้้
การึเพิ�มม้ลค่าอาหารึที่�องถิ้ำ�นด�วยศิลปะการึจััดจัานและ
การึถ่้ำายภูาพ ห้รือ “FOOD STYLING & PHOTOGRAPHY” 

หินสามวาฬ

วัดโพธาราม
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DAY 3
20 ธัินวัาคม่ 2564
บึงกู้าฬ-วััดีอาฮงศิลาวัาส-หุ้นองคาย-
อ้ดีรัธิานี-พิพิธิภัณฑ์์เมื่องอ้ดีรัฯ                            
ช่่วงเช้่า

เท่ี่�ยง

ช่่วงบ่าย

รับประที่านอาห้ารเช้่า ณ์ ห้้องอาห้ารโรงแรม้
 
ออกเด่นที่างส่้วัดอาฮงศิลาวาสิ ซึ�งตั่�งอย่้ ร่ม้ฝัั�ง
แม่้นำ�าโขงใกล้้กับแก่งอาฮงห้รือจุดช่ม้ “สะดือแม่้นำ�าโขง” 
ถือว่าเป็นท่ี่�ท่ี่�แม่้นำ�าโขงลึ้กท่ี่�สุด ไม่้สาม้ารถวัด
ความ้ลึ้กได้ กระแสนำ�าไห้ล้เช่่�ยวม้ากในฤด้นำ�าห้ล้าก
แล้ะม่้กระแสนำ�าไห้ล้วนเป็นร้ปกรวยขนาดให้ญ่
สังเกต่ได้จากเมื้�อม่้วัสดุห้รือซากไม้้ขนาดให้ญ่
ล้อยม้าถึงบร่เวณ์น่� แล้ะยังเป็นจุดช่ม้ปรากฏการณ์์
ที่างธีรรม้ช่าต่่ “บั�งไฟื้พญานาค” ในช่่วงออกพรรษา 
จากนั�นเด่นที่างส่้จังห้วัดห้นองคาย (ใช้่เวล้าเด่นที่าง 
1.30 ชั่�วโม้ง)

รับประที่านอาห้ารกล้างวัน

ออกเด่นที่างส่้จัังหวัดอุดรึธิาน่ 
( ใช้่เวล้าเด่นที่าง 2.30 ชั่�วโม้ง)

วัดอาฮงศิิลาวาส

พิพิธภัูณฑ์์ชุมชนมีชีวิติ

คุณข้าบ สุิที่ธิิพงษ์ สุิริึยะ  
ฟ้้ื้ดสไต่ล่้สต์่แถวห้น้าของไที่ย 
เจ้าของรางวัล้ GOURMAND 
AWARDS  ประเที่ศฝัรั� ง เศส  
ปี 2020 รางวัล้ท่ี่�คนแวดวงอาห้าร
ทัี่�วโล้กต่่างให้้การยอม้รับ ห้รือท่ี่�
ร้้จักกันในชื่�อรางวัล้ “ออสิการ์ึ
อาหารึโลก” ผ้้ตั่�งใจพัฒนาชุ่ม้ช่น
บ้านเก่ดในทีุ่กด้านไปพร้อม้กัน
อย่างบ้รณ์าการ ทัี่�งด้านเศรษฐก่จ 

เกษต่รกรรม้ สังคม้ พร้อม้ไปกับการสืบที่อดอนุรักษ์ม้รดกที่าง 
วัฒนธีรรม้แบบอ่สานดั�งเด่ม้ โดยใช้่ศาสต่ร์ในด้านอาห้ารแล้ะศ่ล้ปะ 
ท่ี่�เขาเช่่�ยวช่าญ

ร่วม้ก่จกรรม้กับคุณข้าบ สุิที่ธิิพงษ์ สุิริึยะ เร่ยนร้้
งาน DIY การึจััดดอกไม� แล้้วนำาไปถวายวัดในชุ่ม้ช่น 
พร้อม้ด้วยข้าวของสังฆที่าน ห้ลั้งจากนั�นที่ดลองที่ำาข้องว่าง 
กับเม้น้ข้นมดอกบัว พร้อม้เร่ยนร้้การจัดจาน ต่กแต่่ง 
ต่่อด้วยเด่นช่ม้งานกรึาฟฟิต่�ภูาพวาดพญานาค ท่ี่�อย่้
รอบห้ม่้้บ้าน เลื้อกซื�องานหั้ต่ถกรรม้ท่ี่�ร้านค้าของชุ่ม้ช่น
ม่้การออกแบบด่ ไซน์สวยงาม้ แล้ะปิดท้ี่ายด้วยพิธ่ิบายศร่ึ
ส่้ิข้วัญ เป็นพ่ธ่ีท่ี่�สำาคัญของช่าวอ่สานเป็นเรื�องท่ี่�เก่�ยวกับ
ขวัญแล้ะจ่ต่ใจที่ำาให้้เก่ดขวัญแล้ะกำาลั้งใจท่ี่�ด่ขึ�น ซึ�งช่าว
อ่สานเห็้นความ้สำาคัญที่างจ่ต่ใจเป็นอย่างม้าก ดังนั�น
ว่ถ่การดำาเน่นช่่ว่ต่แที่บทุี่กอย่างจึงมั้กจะม่้การส่้ขวัญ
ควบค่้กันไปเสม้อ

รับประที่านอาห้ารเย็นเร่ยนร้้แล้ะล้งมื้อจัดสำารับด้วยกัน 
นำากลั้บท่ี่�พัก The One Hotel Bueng Kan **** 
หรืึอเท่ี่ยบเท่ี่า
  

ช่่วงบ่าย

ช่่วงเย็น
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UPCOMING INBOUND TRIP

DAY 4
21 ธัินวัาคม่ 2564
ทะเลบัวัแดีง-แหุ้ล่งโบรัาณคดีี
บ�านเชียง-กู้ร้ังเทพฯ                            
ช่่วงเช้่า

เท่ี่�ยง

ช่่วงบ่าย

รับประที่านอาห้ารเช้่า ณ์ ห้้องอาห้ารโรงแรม้
 
ออกเด่นที่างส่้อำาเภูอกุมภูวาปี นำาช่ม้ที่ะเลบัวแดง 
ตั่�งอย่้ ในแห้ล่้งนำ�าธีรรม้ช่าต่่ท่ี่� ให้ญ่ท่ี่�สุด คือ ห้นองห้าน 
ม่้พื�นท่ี่�ประม้าณ์ 22,500 ไร่ นอกจากน่�แล้้ว ธีรรม้ช่าต่่
ของห้นองห้านยังได้บรรจงสร้างที่ะเล้บัวแดงเต็่ม้
ห้นองนำ�าซึ�งกว้างให้ญ่สุดต่าเพ่�ม้ความ้งดงาม้ให้้แก่
ห้นองห้านม้ากย่�งขึ�น กล่้าวคือ ในช่่วงเดือนตุ่ล้าคม้
ถึงเดือนปล้ายเดือนกุม้ภาพันธ์ี ดอกบัวจะบาน
ในช่่วงเช้่าต่ร่้จนถึงยาม้สาย จะเห็้นดอกบัวแดงบาน
เต็่ม้ที่้องนำ�าห้นองห้านสุดล้้กห้้ล้้กต่างดงาม้อย่าง
ห้าท่ี่�เปร่ยบไม่้ได้ จึงเป็นท่ี่�ม้าของคำาว่าที่ะเล้บัวแดง 
(ปร่ม้าณ์บัวขึ�นอย่้กับสภาพอากาศแล้ะธีรรม้ช่าต่่
ในแต่่ล้ะปี)

รับประที่านอาห้ารกล้างวัน

เด่นที่างต่าม้รอยยุคก่อนประวั ต่่ศาสต่ร์ ณ์ แหล่ง
โบรึาณคด่บ�านเช่ยง ตั่�งอย่้บนพื�นท่ี่�ประม้าณ์กว่า 25 ไร่ 
จัดแสดงว่ถ่ช่่ว่ต่ของม้นุษย์สมั้ยก่อนประวัต่่ศาสต่ร์ 
เมื้�อราว 1,400-5,000 ปีม้าแล้้ว แล้ะยังเป็นแห้ล่้ง
ท่ี่องเท่ี่�ยวให้้รับร้้ถึงการดำารงช่่ว่ต่ในสมั้ยก่อน
ประวัต่่ศาสต่ร์ย้อนห้ลั้งไปกว่า 5,000 ปีอ่กด้วย
จากนั�นเด่นที่างส่้ โฮม้สเต่ย์เช่่งอนุรักษ์บ้านเช่่ยง 

ช่่วงบ่าย

ช่่วงเย็น

เย่�ยม้ช่ม้พิพิธิภัูณฑ์์เมืองอุดรึฯ เป็นอาคาร 2 ชั่�น 
อาคารแบบโคโล้เน่ยล้ท่ี่�นำาร้ปแบบ องค์ประกอบ
ที่างสถาปัต่ยกรรม้คล้าสส่กม้าประยุกต์่ ใช้่ ให้้เข้า
กับภ้ม่้อากาศเขต่ร้อน ก่อด้วยอ่ฐถือป้น ห้ลั้งคา
ที่รงปั�นห้ยา ห้น้าต่่างโค้ง ม่้มุ้ขยื�นออกม้าด้านห้น้า
ซุ้ม้ประต้่ พ่พ่ธีภัณ์ฑ์์เมื้องอุดรธีาน่ถือเป็นอาคาร
เก่าแก่ของเมื้องอุดรธีาน่ท่ี่�ม่้การปรับปรุงม้าต่่อเนื�อง 
โดยใน พ.ศ. 2557 เที่ศบาล้นครอุดรธีาน่ ได้ดำาเน่น
โครงการปรับปรุงพ่พ่ธีภัณ์ฑ์์เมื้องอุดรธีาน่ เพื�อบ้รณ์ะ
แล้ะพัฒนาอาคารแห่้งน่� ให้้เป็นแห้ล่้งเร่ยนร้้แห่้งให้ม่้
ของอุดรธีาน่ โดยการที่าส่อาคารให้ม่้จากส่ขาวเป็น
ส่เห้ลื้องแล้ะม่้การก่อสร้างอาคารต้่อนรับเพ่�ม้เต่่ม้ 
รวม้ทัี่�งนำาเที่คโนโล้ย่เข้าม้าช่่วยให้้เป็นพ่พ่ธีภัณ์ฑ์์ม่้ช่่ ว่ต่
เพื�อให้้เก่ดความ้น่าสนใจ

รับประที่านอาห้ารเย็น ณ์ รึ�านหมากแข้�ง 
รึ�านอาหารึไที่ยเพื�อสุิข้ภูาพข้องสิองพ่�น�อง
ชาวอุดรึธิาน่ ท่ี่�น่�ไม่้ได้ม่้ด่แค่คอนเซปต์่แต่่รสช่าต่่
แล้ะห้น้าต่าก็ โดดเด่นไม่้แพ้กัน โดย คุณ์ห้นุ่ม้ ว่ระวัฒน์ 
แล้ะ คุณ์โจ้ วรวุฒ่ ต่ร่ยเสนวรรธีน์ ได้สร้างสรรค์
อาห้ารไที่ยเพื�อสุขภาพในแบบฉบับของตั่วเอง
ท่ี่�บ้านเก่ดโดยตั่�งใจจะใช้่ประโยช่น์จากวัต่ถุด่บ
ออร์แกน่กต่าม้ฤด้กาล้ ใช้่ของในท้ี่องถ่�นให้้ ได้ม้ากท่ี่�สุด

นำาเข้าส่้ท่ี่�พัก Brown House **** หรืึอเท่ี่ยบเท่ี่า
  

พิพิธภัูณฑ์์เมืองอุดร

ทะเลบัวแดง
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ช่่วงบ่าย

ช่่วงเย็น

19.45 น.

20.50 น.

สัม้ผัสว่ถ่ช่่ว่ต่ช่าวบ้านเช่่ยง อาท่ี่ ที่ดล้องแต่่งกาย
ชุ่ดไที่ยพวน นั�งรถรางช่ม้ว่ถ่ช่่ว่ต่ชุ่ม้ช่น ช่ม้กลุ่้ม้ที่อผ้า 
กลุ่้ม้จักสาน กลุ่้ม้มั้ดย้อม้ ช่ม้บ้านช่าวไที่ยพวน
ขนานแท้ี่แต่่ โบราณ์ แล้ะร่ึวมกิจักรึรึมเข่้ยนส่ิ
เครืึ�องป้�นดินเผาลายบ�านเช่ยง 

รับประที่านอาห้ารเย็น 
ออกเด่นที่างส่้สนาม้บ่นอุดรธีาน่

เด่นที่างกลั้บส่้กรุึงเที่พฯ โดยสิายการึบินไที่ยสิมายล์ 
เท่ี่�ยวบินท่ี่� WE 009

ถึงสินามบินสุิวรึรึณภู้มิ กรุึงเที่พฯ โดยสวัสด่ภาพ

อัตรัาค่าบริักู้ารั

ผ้้ถือหุ้้นก้้ ปต่ที่. แล้ะผ้้ต่่ดต่าม้
(พักห้้องล้ะ 2 คน)

บุคคล้ทัี่�วไป (พักห้้องล้ะ 2 คน)

พักเด่�ยว เพ่�ม้ราคา

ไม่้รวม้ตั่�วเครื�องบ่น (ล้ดราคา)

27,500

29,500 

2,500

4,000

รัายละเอียดี คนละ (บาท)

ลงทะเบียน
• ตั่�งแต่่วันน่�ถึงวันท่ี่� 17 ตุ่ล้าคม้ 2564 
  ประกาศผล้ผ้้ ได้รับส่ที่ธ์่ีวันท่ี่� 22 ตุ่ล้าคม้ 2564 
• จำานวนส่ที่ธ์่ีผ้้เข้าร่วม้ก่จกรรม้ 10 ส่ที่ธ์่ี 
  (ผ้้ถือหุ้้นก้้ ปต่ที่. แล้ะผ้้ต่่ดต่าม้ 1 คนต่่อ 1 ส่ที่ธ์่ี 
  รวม้ 20 คน)

กู้ารัสำารัองที�นั�ง
• มั้ดจำา 10,000 บาที่ ภายในวันท่ี่� 8 พฤศจ่กายน 2564
• ช่ำาระเง่นส่วนท่ี่�เห้ลื้อ ภายในวันท่ี่� 22 พฤศจ่กายน 2564

กู้รัณียกู้เลิกู้กู้ารัเดิีนทาง
• ภายในวันท่ี่� 8 พฤศจ่กายน 2564 : ไม่้ม่้ค่าใช้่จ่าย
• ภายในวันท่ี่� 22 พฤศจ่กายน 2564 : เก็บค่าธีรรม้เน่ยม้
  คนล้ะ 10,000 บาที่ 
• ตั่�งแต่่วันท่ี่� 23 พฤศจ่กายน 2564 : สงวนส่ที่ธ์่ี ไม่้คืนเง่นใด ๆ
  ทัี่�งส่�นเนื�องจากได้สำารองค่าใช้่จ่ายล่้วงห้น้าให้้ผ้้เด่นที่างแล้้ว

ม่าตรักู้ารัปอ้งกัู้นและด้ีแลผู้้�เดิีนทาง
ในสถืานกู้ารัณ์ โควิัดี-19
• จำากัดจำานวนผ้้เด่นที่างแล้ะม่้การจัดท่ี่�นั�งแบบเว้นระยะห่้าง 
• สงวนส่ที่ธ์่ีการเข้าร่วม้ก่จกรรม้เฉพาะผ้้ท่ี่� ได้รับการฉ่ดวัคซ่น
  ป้องกันโคว่ด-19 ครบ 2 เข็ม้ (ยกเว้น Johnson & Johnson) 
  ก่อนการเด่นที่างไม่้น้อยกว่า 14 วัน โดยส่งห้ลั้กฐาน
  การฉ่ดวัคซ่นภายในวันช่ำาระค่าเด่นที่างเท่ี่านั�น
• ผ้้เด่นที่างแล้ะเจ้าห้น้าท่ี่�ทุี่กท่ี่านจะต้่องผ่านการต่รวจห้า
  เชื่�อโคว่ด-19 ในวันเด่นที่าง โดยชุ่ดต่รวจ Antigen Test Kit    
  ห้รือต้่องม่้ ใบรับรองผล้การต่รวจภายใน 72 ช่ม้. นำาม้า
  แสดง ณ์ จุดล้งที่ะเบ่ยนในวันเด่นที่างเท่ี่านั�น กรณ่์พบ
  ผ้้เด่นที่างม่้ผล้เป็นบวก ขอสงวนส่ที่ธ์่ียกเล่้กการเด่นที่าง
  ของผ้้ท่ี่�ม่้ผล้เป็นบวกแล้ะจะไม่้ม่้การคืนเง่นใด ๆ ทัี่�งส่�น
  เนื�องจากได้สำารองค่าใช้่จ่ายล่้วงห้น้าให้้ผ้้เด่นที่างแล้้ว

เครื�องป้ั้� นดินเผ้า
แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง

อัตรัาค่าบริักู้ารัรัวัม่
• ค่าประกันภัยอุบัต่่เห้ตุ่ระห้ว่างการเด่นที่าง ท่ี่านล้ะ 
  1,000,000 บาที่ (เงื�อนไขต่าม้กรม้ธีรรม์้)
• ค่าประกันภัยไวรัสโคโรน่า คุ้ม้ครองการเจ็บป่วยด้วย
  ภาวะห้รือโรคร้ายแรงท่ี่�ม่้สาเห้ตุ่ม้าจากการต่่ดเชื่�อ
  ไวรัสโคโรน่า จำานวนเง่นเอาประกันภัย 500,000 บาที่ 
  (เงื�อนไขต่าม้กรม้ธีรรม์้)
• ค่าภาษ่หั้ก ณ์ ท่ี่�จ่าย 3%, ภาษ่ม้้ล้ค่าเพ่�ม้ 7% 
  (ยกเว้นตั่�วเครื�องบ่น)

อัตรัานี�ไม่่รัวัม่
• ค่านำ�าห้นักกระเป๋าเด่นที่างในกรณ่์เก่นกว่าสายการบ่น    
  กำาห้นด ( ไม่้เก่น 20 กก.)
• ค่าใช้่จ่ายส่วนตั่วนอกเห้นือจากท่ี่�ระบุไว้ ในรายการ 
  เช่่น ค่าอาห้าร แล้ะเครื�องดื�ม้ท่ี่�สั�งเพ่�ม้เอง ค่าโที่รศัพท์ี่ 
  ค่าซักร่ด เป็นต้่น




