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1) พฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562                                        กรุงเทพฯ – อุดรธาน ี

 
 
 
 
 
  

 

 

06.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกันที ่หนา้คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ริมถนนอังรีดูนังต ์
เจ้าหน้าที่ชัยทัวร์คอยให้การตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 
06.30 น. ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ พร้องห้องสุขภัณฑ์  
บริการอาหารเช้า เครื่องดื่มชา กาแฟ และผลไม้ตามฤดูกาล / สนทนาทักทายตามประสาคนกันเอง 
อาหารกลางวันที่ ....อ.บ้านไผ ่

 เดินทางสู่อ าเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี น าท่านชม ภูฝอยลม แหล่งท่องเที่ยวที่ไดร้ับความนิยมมากในช่วงหน้าหนาว 
ตั้งแต่เดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ ของทุกๆปี ซึ่งนักท่องเที่ยวจะขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาว และชมความสวยงามของ
ดอกไม้เมืองหนาวนานาพรรณที่ปลูกประดับตกแต่งไว้ภายใน สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี พักผ่อนชม
ดอกไม้หลากสีสันท่ามกลางอากาศเย็นสบายๆ 

 สมควรแก่เวลาเดินทางอ าเภอเมืองอุดรธานี 
 อาหารค่ า .......... 
 ที่พัก ... 
 

ทะเลบัวแดง ภูฝอยลม 

ใบอนญุาตฯ เลขที่ 11/461 

บริษัท ชัยทัวร์ จ ากัด 

โทร. 0 2212 8431    Line ID: @chaitour 

วันเดินทาง : พฤหัสบดีที่ 17 – อาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 
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2)  ศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562                        วัดป่าภูก้อน - ค าชะโนด 

 

อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู่อ าเภอน้ าโสม ชม วัดป่าภูก้อน ตั้งอยู่ใจกลางป่าอุทยานแห่งชาตินายูง – น้ าโสม ชม พระปฐมรัตนบูรพาจารย์
มหาเจดีย์ ภายในบรรจพุระบรมสารีริกธาตุ และสักการะ พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี แกะสลักจากหนิอ่อนสี
ขาวบริสุทธิ์น ามาจากประเทศอิตาลี ความยาวกว่า 20 เมตร ใช้เวลาก่อสร้างนาน 6 ป ี นอกจากนี้ยังมีงานแกะสลักภาพที่
งดงามวิจิตรตระการตาวัดป่าภูก้อนแห่งนี้จึงถือเป็น 1 ใน 10 สถานท่องเที่ยวที่ครั้งหนึ่ง...ต้องไป   
อาหารกลางวันที่ …บ้านผือ 
ตามรอยละครและภาพยนตร์ดงัเรื่องนาคีชม ป่าค าชะโนด สถานที่ท่องเที่ยวศักดิ์สิทธ์ตั้งอยู่อ าเภอบ้านดุง ด้วยการเล่าขาน 
ต านานลี้ลับอันโด่งดังที่เชื่อกันว่าเป็นดินแดนของพญานาค มีพญานาคราชปู่ศรีสุทโธและองค์แม่ศรีปทุมมานาคราชเทวี  
ปกครองรักษาผืนป่าลอยน้ าและความเชื่อเกี่ยวกับเมืองบาดาล ชาวจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงจึงเชื่อว่าเป็น 
พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ จึงมักขอพรใหพ้ญานาคราชปู่ศรีสุทโธคุ้มครอง 
 จากนั้นเลือกซื้อเลือกหาผ้าพื้นเมืองทอมือที่ ตลาดบ้านนาข่า  
อาหารค่ าที่ …. 
ที่พัก ….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) เสาร์ที่ 19 มกราคม 2562                 อุดรธานี – ขอนแก่น 

 

อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม  
เดินทางสู่ อ าเภอกุมภวาปี น าท่านล่องเรือท้องแบนนั่งล าละ 8 ท่าน ชม ดอกบัวแดง ที่ออกดอกสีชมพูอมแดงบานสะพรั่ง ใน
ยามเช้าเปลี่ยนให้ทะเลสาบหนองหานกลายเป็นทุ่งทะเลดอกไม้ลอยน้ าขนาดใหญ่ ที่จะผลิบานเพียงปีละครั้ง ระหว่างเดือน
ธันวาคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี กลับจากนั่งเรือชมบัวแดงกนัแล้วน าท่านสักการะ พระธาตบุ้านเดียม และเลือกซื้อของฝาก
จากชาวบ้านซึ่งเป็นผลิตภัณฑจ์ากชุมชน อาทิข้าวสาร ชาดอกบัว ผ้าทอ เป็นต้น 
อาหารกลางวันที่ ....ไก่ย่างเขาสวนกวาง 
เดินทางสู่อ าเภอภูเวียง น าท่านชม พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ เป็นพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาแห่งหนึ่ง โดยเน้นการจัดแสดงเรื่องราว
ของซากดึกด าบรรพ์ โดยการค้นพบซากไดโนเสาร์ของไทยครั้งแรกเม่ือปี พ.ศ. 2519 บริเวณห้วยประตูตีหมา เป็นฟอสซิล
กระดูกชิ้นมีความกว้างยาวประมาณ 1 ฟุต จากการศึกษาวิจัยพบว่าฟอสซิลชิ้นนีล้ักษณะใกล้เคียงกับไดโนเสาร์ซอโรพอด 
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ซึ่งมีขนาดใหญ่ยาวประมาณ 15 เมตร และจากการตรวจสอบพบว่าเป็นส่วนปลายล่างสดุของกระดูกต้นขาของไดโนเสาร์
จ าพวกกินพืชท าให้เกิดการเริ่มต้นการส ารวจไดโนเสาร์ที่ภูเวียงอย่างจริงจังในปี 2524 เป็นตน้มา จากนั้นไปสัมผัสวิถีชุมชน 
บ้านหนองกุงธนสาร นั่งรถซาเล้ง ชมบ้านเรือน พิพิธภัณฑ์ฯ โฮมสเตย์ การประกอบอาชีพ เช่นการทอผ้า การท าปุ๋ยอินทร ี
ฯลฯ และท้ายสุดอุดหนุนสินค้าผลิตภัณฑ์โอทอปติดไม้ติดมือกันมาด้วยนะคะ!!  
สมควรแก่เวลาเดินทางเข้าสู่อ าเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น 
อาหารค่ าที่ ... 
ที่พัก .... 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

4) อาทิตย์ที่  20  มกราคม 2562    ขอนแก่น – ชัยภูมิ - กรุงเทพฯ 

 

อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม 
เลือกซื้อขนมของฝากที่ ร้านขนมบ้านภัทรา จากนั้นเดินทางสู่ วัดป่ามัญจาคีรี  ชม กล้วยไมป้่าพันธุ์ช้างกระ ซึ่งจะเริ่มออกชอ่
ในเดือนธันวาคม และจะผลิดอกอวดโฉมให้ชมกันระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ดอกมีสีขาวอมชมพูชูช่อบานอยู่บน
กิ่งไม้ใหญ่อย่างต้นมะขาม ต้นตะโก และต้นกระถิน่ป่า ซึ่งเปน็ต้นไม้ใหญป่ลูกอยู่ภายในวัดแห่งนี้  ชมดอกไม้สวยๆกันแลว้ก็
ไปชมของงามๆกันต่อ ผ้าไหมบ้านเขว้า ของดีเมืองชัยภูมิมาถึงที่แล้วคงพลาดไม่ได้ !! 
อาหารกลางวันที่ ...ชัยภูม ิ
หลังอาหารเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ  
19.00 น. ถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ รถจอดส่งที่ หน้าคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ริมถนนพญาไท 
เดินทางกลับถึงบ้านด้วยความสนุกสนานและประทับใจ 
หมายเหตุ       ก าหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุการณ์และความเหมาะสม    
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อัตราค่าบริการ  
   

@ ผู้ใหญ่     ท่านละ  11,800.- บาท 

@ เด็ก       ท่านละ   8,900.- บาท (พักเสริมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 
@ พักเด่ียว  เพิ่ม   2,500.- บาท 

 

อัตรานี้รวม 
 

   1.  รถโค้ชปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ  
   2.  ที่พักตามรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน) 
   3.  อาหารจัดเลี้ยง พร้อมอาหารว่าง เครื่องดื่มและผลไม้ 
   4.  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
   5.  ทุนประกันอุบัติเหตุ ในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
        -  วงเงินค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบัติเหตุท่านละ  500,000  บาท  
            -  ผู้เอาประกันภัยอายุต่ ากว่า 15 ปี หรือ อายุ 75-85 ปี ความคุ้มครอง 50 % ของจ านวนเงินเอาประกันภัย 

   7.  มัคคุเทศก์และทีมงานที่เข้มแข็งจากชัยทัวร์ 
   8.  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  

อัตรานี้ไม่รวม 
 

    1.  ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ  
   2.  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  เชน่  ค่าโทรศัพท์ , ค่ามินิบาร์ , ค่าซักรีด 
 
 
 

เงื่อนไขการจอง   

  ยืนยันการเดินทางพร้อมช าระค่าบริการภายใน  วนัที่ 3 มกราคม 2562 

การยกเลิก        

  1. ยกเลิกการเดินทาง  หลังวนัที่ 3 มกราคม 2562 หกัค่าบริการ 30 % 

  2. ยกเลิกในวันเดินทาง หักค่าบริการ 100 % 
 
 

 
 

ติดตอ่  :    ตอ๋ม / จูน / เต้ย / เชาว์ / อี๊ด   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

