บริษัท ชัยทัวร์ จากัด
โทร. 0 2212 8431 Line ID: @chaitour
ปราสาทรวงข้าว ดินแดนไดโนเสาร์ | 1

ประเพณีหนึ่งเดียว

.. ปราสาทรวงข้าว แดนไดโนเสาร์

วันเดินทาง : เสาร์ที่ 9 – อังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

1) เสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562

กรุงเทพฯ – กาฬสินธุ์

06.00 น.

พร้อมกันที่ หน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ริมถนนอังรีดูนังต์
เจ้าหน้าที่ชัยทัวร์คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
06.30 น.
ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ดินแดนอีสานกลาง
บริการอาหารเช้า เครื่องดื่มชา - กาแฟและผลไม้
สนทนาทักทายตามประสาคนกันเอง
อาหารกลางวันที่ …..
เดินทางผ่านจังหวัดมหาสารคาม ชมและเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่บ้านหนองเขื่อนช้าง จากนั้นมุ่งตรงเข้าสู่จังหวัดกาฬสินธุ์
อาหารค่าที่โรงแรม
ที่พัก โรงแรมริมปาวกาฬสินธุ์ ( 2 คืน )
ใบอนุญาตฯ เลขที่ 11/461
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2) อาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562

สหัสขันธ์ ชุมชนไดโนโรด

อาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านชม เขื่อนลาปาว เป็นเขื่อนดินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของ อาเภอสหัสขันธ์ อาเภอคาม่วง
และอาเภอยางตลาด สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2506 แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2511 บรรเทาอุทกภัยเพื่อการเกษตร ปัจจุบันยังเป็น
แหล่งเพาะพันธุ์ปลา ในช่วงฤดูแล้งน้าลดลงจะมีชายหาดให้ชาวเมืองได้มาท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจอีกด้วย จากนั้น
เดินทางสู่ พุทธสถานภูปอ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปโบราณปางไสยาสน์ ศิลปกรรมแบบทวารวดี จาหลักบนหน้าผา
เป็นที่เคารพบูชาของชาวจังหวัดกาฬสินธุ์และใกล้เคียง
อาหารกลางวันที่....
นาท่านชม พิพิธภัณฑ์สิรินธร หรือ ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ้ มข้าว เป็นศูนย์วิจัยเกี่ยวกับไดโนเสาร์และ
พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์แห่งแรกของประเทศไทย มีการจัดแสดงซากกระดูกไดโนเสาร์ และความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตใน
มุมมองต่างๆ ทั้งเชิงวิชาการ การอนุรักษ์ รวมไปถึงความสัมพันธ์ต่างๆ จากการขุดค้นพบว่าที่ภูกุ้ มข้าวแห่งนี้เป็นแหล่ง
ไดโนเสาร์กินพืชที่สมบูรณ์ที่สุด ชมเรื่องราวการกาเนิด การเปลี่ยนแปลงต่างๆของโลกใบนี้ผ่านสื่อวีดีทัศน์อันทันสมัย
จากนั้นเดินทางสู่ ชุมชนไดโนโรด ต้อนรับด้วยประเพณีพื้นบ้านชมการแสดง ชิม ขนม ช้อปสินค้าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น แชะ!!
และ แชร์ ภาพสวยๆตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่อาเภอเมืองกาฬสินธุ์
อาหารค่าที่......

3) จันทร์ที่ 11 กุมาพันธ์ 2562

กาฬสินธุ์ – ขอนแก่น

อาหารเช้าที่โรงแรม
เดินทางสู่ วัดเศวตวันวนาราม หมูบ่ ้านต้อน ตาบลเหนือ อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ นาชม ปราสาทรวงข้าว ประเพณีหนึ่งเดียว
ของไทย ซึ่งหลังจากฤดูเก็บเกี่ยวแล้วชาวบ้านจะนารวงข้าวบางส่วนมาประดับตกแต่งเป็นรูปทรงปราสาท งานเทศกาล
ปราสาทรวงข้าวนี้จะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกๆปี ชมความสวยงามของปราสาทรวงข้าวซึ่งเกิดจากการร่วมแรงร่วม
ใจของชาวบ้านและร่วมทาบุญตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาเดินทางสู่จังหวัดขอนแก่น
อาหารกลางวันที่...

ปราสาทรวงข้าว ดินแดนไดโนเสาร์ | 3

เดินทางสู่ วัดพระพุทธบาทภูพานคา ตั้งบริเวณไหล่เขาภูพานคา อาเภออุบลรัตน์ เป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท
จาลองในมณฑป และ พระพุทธรูปสีขาวขนาดใหญ่ หรือหลวงพ่อใหญ่ สูง 14 เมตร อยู่บนยอดเขามีบันไดทางขึ้นจากลาน
วัดไปยังยอดเขาจานวน 1,049 ขั้น บนยอดเขามองเห็นทัศนียภาพทะเลสาบเขื่อนอุบลรัตน์ได้สวยงาม จากนั้นเดินทางสู่
อุทยานแห่งชาติน้าพอง ชม อันซีนทะเลหินช้างสี จุดชมวิวทิวทัศน์ของเขื่อนอุบลรัตน์ และยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่
สวยงามอีกจุดหนึ่ง บริเวณโดยรอบพื้นที่แห่งนี้มีหินรูปทรงแปลกตามากมาย ซึ่งหินดังกล่าวจะเรียงรายกันอยู่บนลานกว้าง
ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ จนมีชื่อเรียกรวมกันว่า ทะเลหินช้างสี หินแต่ละก้อนจะมีชื่อเรียกตามจินตนาการ ไม่ว่าจะเป็น
หินช้างสี หินรูปหัวกะโหลก หินรูปแมวน้า หินรูปหอยนางรม เป็นต้น สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่ตัวเมืองขอนแก่น
อาหารค่าที่…
ที่พัก โรงแรมอวานี
หลังอาหาร ชิลล์ ชิม ช้อป ที่ถนนคนเดินเมืองขอนแก่น

4) อังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

ขอนแก่น – กรุงเทพฯ

อาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านซื้อของฝากเมืองขอนแก่น และซื้อขนมของฝากที่ ร้านบ้านภัทรา
อาหารกลางวันที่ ....โคราช
หลังอาหารเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ แวะซื้อของฝากที่ร้านครูตอ้ สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯมหานคร
19.00 น.
ถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ รถจอดที่ หน้าคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ริมถนนพญาไท
หมายเหตุ

กาหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุการณ์และความเหมาะสม
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อัตราค่าบริการ
@
@
@
@

ผู้ใหญ่
เด็ก
พักเดี่ยว
พักเสริม

ท่านละ
ท่านละ
เพิ่ม
ลด

11,400.8,600.2,100.300.-

บาท
บาท (พักเสริมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
บาท
บาท

อัตรานี้รวม

1. รถโค้ชปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ
2. ที่พักตามรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน)
3. อาหารจัดเลี้ยง พร้อมอาหารว่าง เครื่องดื่มและผลไม้
4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
5. ทุนประกันอุบัติเหตุ ในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (อายุ 6 เดือน – 75 ปี)
- วงเงินค่ารักษาพยาบาลเนือ่ งจากอุบัตเิ หตุไม่เกินท่านละ 500,000 บาท
- อายุ 76 ปีขึ้นไป ความคุ้มครอง 50 % จากวงเงินประกัน

6. มัคคุเทศก์และทีมงานที่เข้มแข็งจากชัยทัวร์
7. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่ามินิบาร์ , ค่าซักรีด
เงื่อนไขการจอง

ยืนยันการเดินทางพร้อมชาระค่าบริการภายใน
การยกเลิก

1. ยกเลิกการเดินทาง

วันที่ 15 มกราคม 2562

หลังวันที่ 15 มกราคม 2562 หักค่าบริการ 30 %

2. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน หักค่าบริการ 100 %

ติดต่อ :

ต๋อม / จูน / เต้ย / เชาว์ / อี๊ด

Line ID : @chaitour

โทร. 0 2212 8431 ต่อ 115 - 119

E-mail : domestic@chaitour.co.th
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 17.30 น.

www.chaitour.co.th
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