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บริษัท ชัยทัวร์ จำกัด

สกลนคร กาฬสินธุ์
ถิ่นพระพุทธศาสนา งานผ้าไหม ไดโนเสาร์แลนด์
วันเดินทาง : อาทิตย์ที่ 27 - พุธที่ 30 กันยายน 2563

1) อาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563

กรุงเทพฯ - สกลนคร

06.00 น.
สมาชิกทุกท่านพร้อมกันที่ หน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ริมถนนอังรีดูนงั ต์
เจ้าหน้าที่ชยั ทัวร์คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
06.30 น.
ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศพร้อมห้องสุขภัณฑ์
บริการอาหารเช้า เครื่องดื่มชา กาแฟ และผลไม้ตามฤดูกาล / สนทนาทักทายตามประสาคนกันเอง
อาหารกลางวันที่ ... อ.บ้านไผ่
หลังอาหารเดินทางสู่ จังหวัดสกลนคร นาท่านสักการะ พระธาตุเชิงชุม ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร เป็ นเจดียก์ ่ออิฐถือปูน
ฐานรูปสี่เหลี่ยมสูงประมาณ 24 เมตร ยอดฉัตรทองคาเหนือองค์พระธาตุเชิงชุม ทาด้วยทองคาบริสทุ ธิ์มีนา้ หนัก 247 บาท มีซมุ ้
ประตู 4 ด้าน ข้างในทึบ สร้างครอบรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าสี่พระองค์ ซึ่งหมายถึง พระกกุสนั ทะ พระโกนาคม พระกัส
สะปะ และพระโคดมหรือพระศรีอาริยเมตตรัย (คือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ชาวพุทธศาสนิกชนเคารพสักการะบูชาอยู่ทกุ
วันนี)้ สร้างขึน้ เมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐานชัด แต่นบั เป็ นปูชนียสถานสาคัญคู่บา้ นคู่เมืองสกลนครมาแต่โบราณ
อาหารค่า
ที่พกั สกลนคร ( 2 คืน)
ใบอนุญาตฯ เลขที่ 11/461
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2) จันทร์ที่ 28 กันยายน 2563

สกลนคร – เต่างอย - วัดผาแด่น

อาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านชม อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2553 เป็ นแหล่งรวบรวมบัวพันธุท์ งั้ ในและต่างประเทศ 34 สายพันธุ์
เช่น บัวกระด้ง บัวสาย บัวผัน บัวเผื่อน และบัวฝรั่ง รวบรวมไว้ในรูปแบบสระบัวบนพืน้ ที่ 10 ไร่ โดยมีทางเดินที่สามารถเดินลงไป
ชมบัวได้อย่างใกล้ชิด นอกจากนีก้ ็ยงั มีบวั อีกหลากหลายสายพันธุป์ ลูกไว้ในกระถาง...สายคนรักบัวชมกันเพลินเลยค่ะ
จากนัน้ เปลี่ยนบรรยากาศไปชมปลา ชมแกะ ชมฟาร์มปลูกผักปลอดสารกันที่ ฟาร์มฮัก
ก่อนอิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษเนือ้ โคขุนโพนยางคา (ท่านที่ไม่รบั ประทานเนือ้ วัวก็มี หมู ไก่ ปลา บริการนะคะ)
อาหารกลางวันที่ ร้านโคขุนคุณทอง โพนยางคา
เดินทางสูอ่ าเภอเต่างอย ชม พญาเต่างอย ลักษณะเป็ นเต่าขนาดใหญ่ เกล็ดบนหลังแต่ละเกล็ดมีรูปพระเกจิอาจารย์ประดับ
ตกแต่ง ส่วนบนหลังพญาเต่างอยประดับดอกบัวปั้น ในดอกบัวมีสร้อยทอง พระ ของขลังต่างๆ บรรจุไว้ ทาให้ชาวบ้านในพืน้ ที่
เชื่อถือในความศักดิ์สิทธิ์ให้โชคลาภ ฝี มือการสร้างโดยช่างปั้นจากศูนย์ฝึกศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม ในตานานถูกกล่าวไว้เมื่อ
ราว 400 ปี ก่อน ไทยได้ทาสงครามกับลาว คนลาวพ่ายแพ้จึงถูกกวาดต้อนมาอยู่ในประเทศไทย เมื่อเดินทางมาถึงลานา้ พุง ซึ่ง
เป็ นลานา้ ขนาดใหญ่และมีเต่าอาศัยอยู่เป็ นจานวนมาก คิดว่าบริเวณนีน้ ่าจะมีพืชพันธุธ์ ัญญาหารที่อดุ มสมบูรณ์ เหมาะแก่การ
เป็ นที่อยู่อาศัยจึงตัง้ ถิ่นฐานขึน้ และตัง้ ชื่อว่า หมู่บา้ นเต่างอย และเป็ นอาเภอเต่างอยต่อมา
จากนัน้ เดินทางสู่ วัดถา้ ผาแด่น วัดงามบนเนินเขาภูพานภูผายล เชื่อกันว่าในอดีตนัน้ เป็ นสถานที่ท่หี ลวงปู่ ม่นั ภูรทิ ตั โตและ
คณะครูบาอาจารย์สายวัดป่ ากรรมฐานเคยธุดงค์มาปั กกลดบาเพ็ญเพียร บริเวณวัดมีความสวยงามร่มรื่นจากต้นไม้เล็ก ใหญ่
สถานที่สาคัญภายในวัดได้แก่ ภาพแกะสลักหน้าผาหินบอกเล่าเรื่องราวต่างๆในพระพุทธศาสนา เจดียก์ อ้ นหินสีทองขนาดใหญ่
ที่มองเห็นได้จากระยะไกลเป็ นสื่อแทนถึงยอดเขาพระสุเมรุ องค์พญานาคปรกขนาดใหญ่ท่มี ีรูปปั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ประดิษฐานอยู่ใต้เศียรพญานาค เป็ นต้น กราบไหว้ขอพรตามอัธยาศัย สมควรได้เวลาเดินทางกลับสูต่ วั เมืองสกลนคร
อาหารค่า
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3) อังคารที่ 29 กันยายน 2563

สกลนคร - คำม่วง - กาฬสินธุ์

อาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านชมและเลือกซือ้ ผ้าไหมคุณภาพที่ ร้านผ้ามยุรี จากนัน้ เดินทางสู่ อาเภอคาม่วง สักการะอัฐิหลวงปู่ เขียน ณ วัดป่ ารังสี
ปาลิวัน และนาท่านเข้าสูเ่ ส้นทางผ้าไหมที่ได้รบั การขนานนามว่าเป็ น ราชินแี ห่งผ้าไหมแพรวาหรือผ้าแพรวา เป็ นผ้าทอมือผ้า
พืน้ เมืองหัตถกรรมพืน้ บ้านอันมีสีสนั ลวดลายที่หลากหลายเป็ นเอกลักษณ์ของชาวภูไท บ้านโพน อาเภอคาม่วง นิยมทอด้วย
ไหมทัง้ ผืนนับเป็ นผ้าไทย ที่ได้รบั ความนิยมสูงในหมู่ผนู้ ิยมผ้าไทย ทัง้ ในและต่างประเทศ ชมและเลือกซือ้ กันได้ท่ี ศูนย์
วัฒนธรรมผู้ไทยผ้าไหมแพรวา
อาหารกลางวัน
หลังอาหารนาท่านชม พิพิธภัณฑ์สิรินธร เดิมเป็ นศูนย์วิจยั ไดโนเสาร์ภกู มุ้ ข้าว ในปี พ.ศ.2537 พระครูวิจิตรสหัสคุณ เจ้าอาวาส
วัดสักกะวัน พบโครงกระดูกของไดโนเสาร์กินพืช ให้ช่ือว่า ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน ในบริเวณที่เป็ นหลุมขุดค้นปัจจุบนั คณะ
สารวจไดโนเสาร์จากกรมทรัพยากรธรณีจึงได้เริ่มทาการขุดค้นอย่างเป็ นระบบ และพบว่าภูกมุ้ ข้าวเป็ นแหล่งที่พบโครงกระดูก
ไดโนเสาร์กินพืชที่มีความสมบูรณ์ท่สี ดุ ของประเทศไทย ชมเรือ่ งราวต่างๆภายในพิพิธภัณฑ์กนั แล้วก็มาถ่ายรูปกับไดโนเสาร์สาย
พันธุต์ ่างๆที่ สวนไดโนเสาร์ ซึง่ เดินเข้าไปแล้วอย่างกับหลุดเข้าไปอยู่ในโลกภาพยนตร์เรื่องจูราสสิคปาร์คอย่างไรอย่างนัน้ เลย
อาหารค่า
ที่พกั โรงแรมริมปาวกาฬสินธุ์

4) พุธที่ 30 กันยายน 2563

กาฬสินธุ์ - กรุงเทพฯ

อาหารเช้าที่โรงแรม
หลังอาหารเดินทางสู่ จังหวัดมหาสารคาม อุดหนุนผลิตภัณฑ์ผา้ ย้อมครามบ้านหนองเขื่องช้าง ก่อนเดินทางต่อสู่ อาเภอบ้านไผ่
อาหารกลางวัน
หลังอาหารเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ แวะซือ้ ของฝากระหว่างทางตามความเหมาะสม บริการอาหารกล่องบนรถ
20.00 น.
ถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ รถจอดส่งที่ หน้าคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ริมถนนพญาไท
เดินทางกลับถึงบ้านด้วยความสนุกสนานและประทับใจ
หมายเหตุ
กาหนดการนีอ้ าจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุการณ์และความเหมาะสม
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อัตราค่าบริการ
@
@

อัตรานี้รวม

ผูใ้ หญ่ ท่านละ 11,300.- บาท
พักเดี่ยว เพิ่ม
2,000.- บาท
**** สมาชิก 18 ท่าน / 1 บัส ***

1. รถโค้ชปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ
2. ที่พกั ตามรายการพักห้องละ 2 ท่าน
3. อาหารจัดเลีย้ ง พร้อมอาหารว่าง เครื่องดื่มและผลไม้
4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
5. ทุนประกันอุบตั ิเหตุ ในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
- วงเงินค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุท่านละ 500,000 บาท
6. มัคคุเทศก์และทีมงานที่เข้มแข็งจากชัยทัวร์
1. ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่ามินิบาร์ , ค่าซักรีด

อัตรานี้ไม่รวม

สิ่งอำนวยความสะดวกในรถ แอลกอฮอล์สเปรย์ , Face Shield , จัดที่น่งั โดยเว้นระยะห่าง (SOCIAL DISTANCING)

ทาความสะอาดพาหนะตามระยะเวลาที่กาหนด
เงื่อนไขการจอง

ยืนยันการเดินทางพร้อมชาระค่าบริการโดยโอนเข้าบัญชี
นายศุภชัย ตันพันธุ์

ธ. กรุงศรีอยุธยา สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 บ/ช ออมทรัพย์ เลขที่ 800-9-77446-9
เมื่อโอนแล้วกรุณา ส่งใบ Pay In ผ่านทาง Line @ chaitour / โทรสาร. 02 211 0119

ติดต่อ : 065 635 1997 , 080 571 5551

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

www.chaitour.co.th

