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1) ศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562                 กรุงเทพฯ – ขอนแก่น 
 

06.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกันที ่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ริมถนนอังรีดูนังต์ 
เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
06.30 น. ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ พร้อมห้องสุขภัณฑ์สู่อ าเภอบ้านไผ ่
บริการอาหารเช้า เครื่องดื่มชา กาแฟ และผลไม้ตามฤดูกาล / สนทนาทักทายตามประสาคนกันเอง 
อาหารกลางวันที่ ร้านไก่ย่างแม่ผ่องศรี อ.บ้านไผ่ 
หลังอาหารเดินทางสู่อ าเภอเขาสวนกวาง น าท่านชม สวนสตัว์ขอนแก่น โดยนั่งรถบริการของทางสวนสัตว์ ภายในมีสัตว์
มากมายหลายชนิดให้ชม เช่น นกฟลามิงโก  หม ี เสือ  สิงโต  กวาง  ยีราฟ  ม้าลาย  นกกระจอกเทศ เป็นต้น และนอกจาก
นั่งรถแล้วยังมีในส่วนของ Sky Walk ซึ่งเปน็สะพานเดินชมสัตว์ที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของอ าเภอเขาสวนกวาง  อ าเภอ
น  าพอง และ เขื่อนอุบลรัตน ์อกีดว้ย จากนั นน าท่านชม Aura Farm  เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีการตกแต่งสถานที่
ได้สวยงามมาก แบ่งเป็นโซนต่างๆ มีโซนการเรียนรู้ใหไ้ด้ลงมือปฏิบัติ มีโซนท่องเที่ยว ร้านขายของที่เป็นผลผลิตมาจาก
ฟาร์ม มีมุมสวยๆให้ท่านได้เพลิดเพลินถ่ายรูปเช็คอิน!!    สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่อ าเภอเมืองขอนแก่น 
อาหารค่ าที่โรงแรม 
ที่พัก โรงแรม....... ......ขอนแกน่ (พัก 2 คนื) 

    ภูผา&ดอกไม้ ...@หินช้างสี อุทยานแหง่ชาติน ้าพอง 

                           

 ใบอนญุาตฯ เลขที่ 11/461 

บริษัท ชัยทัวร์ จ้ากัด 

โทร. 0 2212 8431    Line ID: @chaitour 

เดินทาง : ศุกร์ที่ 23 – อาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 
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2)  เสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562                      ขอนแก่น – น ้าพอง 
 

อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู่อุทยานแห่งชาติน  าพอง ชม อันซีนทะเลหนิช้างสี จดุชมวิวทิวทัศน์ของเขื่อนอุบลรัตน์ บริเวณโดยรอบพื นที่แห่งนี 
มีหินรูปทรงแปลกตามากมาย ซึ่งหินดังกล่าวจะเรียงรายกันอยู่บนลานกว้างที่เกิดขึ นเองตามธรรมชาติ จนมีชื่อเรียก
รวมกันว่า ทะเลหินช้างสี หนิแต่ละก้อนจะมีชื่อเรียกตามจินตนาการ ไม่ว่าจะเป็นหนิช้างสี หนิรูปหัวกะโหลก หนิรูปแมวน  า 
หินรูปหอยนางรม เป็นต้น และในช่วงฤดูฝนบริเวณพื นที่แห่งนี จะมีดอกไม้โดยเฉพาะดอกกระเจียวจะออกดอกสีชมพูเบ่ง
บานสวยงามเมื่อได้รับความชุ่มฉ่ าจากสายฝนที่โปรยปรายลงมา   
อาหารกลางวันที่  ... 
น าท่านสัมผัสวิถีชุมชน บ้านหนองกุงธนสาร นั่งรถซาเล้ง ชมบ้านเรือน พิพิธภัณฑ์ฯ โฮมสเตย์ การประกอบอาชีพ เช่นการ
ทอผ้า การท าปุ๋ยอินทรี ฯลฯ และท้ายสุดอุดหนุนสินค้าผลิตภัณฑ์โอทอปติดไม้ติดมือกันมาด้วยนะคะ!!  ก่อนกลับเข้าสู่
อ าเภอเมืองขอนแก่น ชมและสักการะ มหารัตนเจดีย์ศรีไตรโลกธาตุ ณ วัดทุ่งเศรษฐี ด้วยความคิดที่จะสร้างสถานที่ปฏิบัติ
ธรรมของหลวงตาย่ามแดงซึ่งท่านเคยบวชเป็นพระมาก่อน เม่ือสึกออกมาท่านนุ่งขาวห่มขาวและสะพายย่ามสีแดง แต่ยัง
ปฏิบัติตนอยู่ในพระธรรมเหมือนสมัยที่เป็นพระ ญาติโยมจึงเรียกขานท่านว่าหลวงตาย่ามแดง ท่านได้สร้างเจดีย์นี ขึ นใน
ที่ดินของท่านเองซึ่งท่านนิมิตว่าพื นที่ตรงที่สร้างเจดีย์นั นเป็นจุดเชื่อมต่อกันของสามโลกคือ สวรรค์ โลกมนุษย์ และบาดาล  
อาหารค่ าที่ ....... 
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3) อาทติยท์ี่ 25 สิงหาคม 2562                  ขอนแก่น – กรุงเทพฯ  
 

อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู่อ าเภอชนบท น าท่านชม ผ้าทอพืน้เมืองและขบวนการขั้นตอนการท าเป็นผ้าไหม ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าทอมือและยัง
มีผลิตภัณฑ์อ่ืนๆที่ท าจากผ้ามัดหมี่ เช่น เนคไท กระเป๋า เป็นต้นผ้าไหมมัดหมี่จัดเป็นสินค้าขึ นชื่อของจังหวัดขอนแก่นที่
พลาดไม่ได้เลยเมื่อผ่านมาคงต้องแวะชมกันสักหน่อย  
อาหารกลางวันที่ .....ชัยภูมิ 
หลังอาหารเลือกซื อของฝากจากชัยภูมิซึ่งได้แก่ ไส้กรอกอีสาน  หม่ า  กนุเชียง เป็นตน้ จากนั นเดินทางตามเส้นทางหลวง
หมายเลข 2 แวะซื อของฝากที่รา้นครูต้อ ก่อนเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 
19.00 น. ถึง กรุงเทพมหานคร  โดยสวัสดิภาพ   รถจอดที่ หน้าคณะครศุาสตร์ จุฬาฯ  ริมถนนพญาไท 
 
หมายเหตุ       ก าหนดการนี อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุการณ์และความเหมาะสม    
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อัตราค่าบริการ  
   

@ ผู้ใหญ่     ท่านละ  9,700.- บาท 

@ เด็ก       ท่านละ  7,300.- บาท (พักเสริมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

@ พักเด่ียว  เพิ่ม  2,000.- บาท 
 

อัตรานี รวม 
 

   1.  รถโค้ชปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ  
   2.  ที่พักตามรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน) 
   3.  อาหารจัดเลี ยง พร้อมอาหารว่าง เครื่องดื่มและผลไม้ 
   4.  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
   5.  ทุนประกันอุบัติเหตุ ในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
        -  วงเงินค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบัติเหตุท่านละ  500,000  บาท  

   6.  มัคคุเทศก์และทีมงานที่เข้มแข็งจากชัยทัวร์ 
   7.  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  

อัตรานี ไม่รวม 
 

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

เงื่อนไขการจอง   

  ยืนยันการเดินทางพร้อมช าระค่าบริการภายใน  วนัที่ 1 สิงหาคม 2562 

การยกเลิก        

  1. ยกเลิกการเดินทาง  หลังวนัที่ 8 สิงหาคม 2562 หกัค่าบริการ 30 % 

  2. ยกเลิกในวันเดินทาง หักค่าบริการ 100 % 
 

ช้าระค่าทัวร์โดยโอนเข้าบัญชี    บริษัท ชัยทัวร์ จ้ากัด   

ธ. กรุงไทย สาขา ยานนาวา   ออมทรัพย์  เลขที่  010 – 1 – 30348 - 3 
เม่ือโอนแล้วกรุณาโทรแจ้งที่ 0 2212 8431 หรือ ส่งใบ Pay In ผ่านทาง Line @ chaitour  หรือ ส่งแฟ็กมาที่ 0 2211 0119 

 
 

ติดตอ่  :    ตอ๋ม / จูน / เต้ย / 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

