
                           

 

บริษัท ชัยทัวร์ จำกัด 

สามมหัศจรรย์แดนอีสาน “อุดรธานี” 

 
ทะเลบัวแดง วัดป่าภูก้อน คำชะโนด 

 เดินทาง : 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

อัตราค่าบริการ  

                                       @  ผู้ใหญ่ ท่านละ           11,800.-   บาท   

                                       @  เด็ก ท่านละ 8,900.-     บาท ( อายุ 4 – 11 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านเตียงเสริม) 

                                       @   พกัเด่ียว   เพิ่ม 2,100.- บาท 
 
 

โทร. 0 2212 8431    Line ID: @chaitour 

ใบอนุญาตฯ เลขท่ี 11/461 



                           

 

1) พฤหัสบดทีี่ 30 มกราคม 2563         กรุงเทพฯ - อดุรธาน ี

 

06.00 น. สมาชิกทกุท่านพร้อมกนัที ่หนา้คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ริมถนนองัรีดนูงัต์ 
เจ้าหน้าที่ชยัทวัร์คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
06.30 น. ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ พร้องห้องสขุภณัฑ์  
บริการอาหารเช้า เคร่ืองดื่มชา กาแฟ และผลไม้ตามฤดกูาล / สนทนาทกัทายตามประสาคนกนัเอง 
อาหารกลางวนัที่ ร้านลกูบวั  
เดินทางสูอ่ าเภอหนองแสงจงัหวดัอดุรธานี น าท่านชม ภฝูอยลม แหลง่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากในช่วงหน้าหนาว 
ตัง้แต่เดือนธันวาคม – กมุภาพนัธ์ ของทกุๆปี ซึง่นกัท่องเที่ยวจะขึน้ไปสมัผสัอากาศหนาว และชมความสวยงามของดอกไม้ 
เมืองหนาวนานาพรรณที่ปลกูประดบัตกแต่งไว้ภายใน สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี พกัผ่อนชมดอกไม้หลาก
สีสนัท่ามกลางอากาศเย็นสบายๆ สมควรแก่เวลาเดินทางอ าเภอเมืองอุดรธานี 
อาหารค ่า ร้านบงึไม้หอม 
ที่พกั โรงแรม อลัมาน ยนูีค อดุรธานี (พกั 2 คนื) 

2) วันศุกรท์ี่ 31 มกราคม 2563     วัดป่าภูก้อน - คำชะโนด 
 

อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางสูอ่ าเภอน า้โสม ชม วัดป่าภูก้อน ตัง้อยู่ใจกลางป่าอทุยานแห่งชาตินายงู – น า้โสม ชม พระปฐมรัตนบรูพาจารย์มหา
เจดีย์ ภายในบรรจพุระบรมสารีริกธาต ุ และสกัการะ พระพทุธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามนุี แกะสลกัจากหินอ่อนสีขาว
บริสทุธ์ิน ามาจากประเทศอิตาลี ความยาวกว่า 20 เมตร ใช้เวลาก่อสร้างนาน 6 ปี นอกจากนีย้งัมีงานแกะสลกัภาพที่งดงาม
วิจิตรตระการตาวดัป่าภกู้อนแห่งนีจ้ึงถือเป็น 1 ใน 10 สถานท่องเที่ยวที่ครัง้หนึ่ง...ต้องไป   
อาหารกลางวนัที่ ร้านครัวเฟ่ืองฟ้า 
ตามรอยละครและภาพยนตร์ดงัเร่ืองนาคีชม ป่าค าชะโนด สถานที่ท่องเที่ยวศกัด์ิสิทธ์ตัง้อยู่อ าเภอบ้านดงุ ด้วยการเลา่ขาน 
ต านานลีล้บัอนัโด่งดงัที่เชื่อกนัว่าเป็นดินแดนของพญานาค มีพญานาคราชปู่ ศรีสทุโธและองค์แม่ศรีปทมุมานาคราชเทวี  
ปกครองรักษาผืนป่าลอยน า้และความเชื่อเก่ียวกบัเมืองบาดาล ชาวจงัหวดัอดุรธานีและจงัหวดัใกล้เคียงจึงเชื่อว่าเป็น 
พืน้ที่ศกัด์ิสิทธ์ิ จึงมกัขอพรให้พญานาคราชปู่ ศรีสทุโธคุ้มครอง 
 จากนัน้เลือกซือ้เลือกหาผ้าพืน้เมืองทอมือที่ ตลาดบ้านนาข่า       
อาหารค ่าที่ ร้านวีทีแหนมเนือง 
 
 
 
 
 
 



                           

 

                           

 

3) เสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563     อุดรธานี - ขอนแก่น 
 

อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม  
เดินทางสู ่อ าเภอกมุภวาปี น าท่านลอ่งเรือท้องแบนนัง่ล าละ 8 ท่าน ชม ดอกบวัแดง ที่ออกดอกสีชมพอูมแดงบานสะพร่ัง ใน
ยามเช้าเปลี่ยนให้ทะเลสาบหนองหานกลายเป็นทุ่งทะเลดอกไม้ลอยน า้ขนาดใหญ่ ที่จะผลิบานเพียงปีละครัง้ ระหว่างเดือน
ธันวาคม – กมุภาพนัธ์ ของทกุปี กลบัจากนัง่เรือชมบวัแดงกนัแล้วน าท่านสกัการะ พระธาตบุ้านเดียม และเลือกซือ้ของฝาก
จากชาวบ้านซึง่เป็นผลิตภณัฑ์จากชมุชน อาทิข้าวสาร ชาดอกบวั ผ้าทอ เป็นต้น 
อาหารกลางวนัที่ ร้านไก่ย่างเขาสวนกวาง 
เดินทางสูอ่ าเภอภเูวียง น าท่านชม พิพิธภณัฑ์ไดโนเสาร์ เป็นพพิิธภณัฑ์ธรณีวิทยาแห่งหนึ่ง โดยเน้นการจดัแสดงเร่ืองราวของ
ซากดกึด าบรรพ์ โดยการค้นพบซากไดโนเสาร์ของไทยครัง้แรกเม่ือปี พ.ศ. 2519 บริเวณห้วยประตตูีหมา เป็นฟอสซิลกระดกู
ชิน้มีความกว้างยาวประมาณ 1 ฟตุ จากการศกึษาวิจยัพบว่าฟอสซิลชิน้นีล้กัษณะใกล้เคียงกบัไดโนเสาร์ซอโรพอด ซึง่มี
ขนาดใหญ่ยาวประมาณ 15 เมตร และจากการตรวจสอบพบว่าเป็นสว่นปลายลา่งสดุของกระดกูต้นขาของไดโนเสาร์จ าพวก
กินพืชท าให้เกิดการเร่ิมต้นการส ารวจไดโนเสาร์ที่ภเูวียงอย่างจริงจงัในปี 2524 เป็นต้นมา สมควรแก่เวลาเดินทางเข้าสู่
อ าเภอเมืองจงัหวดัขอนแก่น 
อาหารค ่าที่ ภตัตาคารอ้วนสมบรูณ์  
ที่พกั ....กรีนโฮเทล ขอนแกน่ 
 
 
 
 
 
 

 

4) วันอาทิตยท์ี่ 2 กุมภาพนัธ์ 2563     ขอนแกน่ - กรุงเทพฯ 
 

อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม 

เลือกซือ้ขนมของฝากที่ ร้านขนมบ้านภทัรา จากนัน้เดินทางสู ่วดัป่ามญัจาคีรี  ชม กล้วยไม้ป่าพนัธุ์ช้างกระ ซึง่จะเร่ิมออกช่อ
ในเดือนธันวาคม และจะผลิดอกอวดโฉมให้ชมกนัระหว่างเดือนมกราคม – กมุภาพนัธ์ ดอกมีสีขาวอมชมพชูชู่อบานอยู่บนกิ่ง
ไม้ใหญ่อย่างต้นมะขาม ต้นตะโก และต้นกระถิน่ป่า ซึง่เป็นต้นไม้ใหญ่ปลกูอยู่ภายในวดัแหง่นี ้  ชมดอกไม้สวยๆกนัแล้วก็ไป

ชมของงามๆกนัต่อ ผ้าไหมบ้านเขว้า ของดีเมืองชยัภมูิมาถึงที่แล้วคงพลาดไม่ได้ !! 
อาหารกลางวนัที่ ร้านมาตาคซูีน 
หลงัอาหารเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ  

 



19.00 น. ถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวสัดิภาพ รถจอดสง่ที่ หน้าคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ริมถนนพญาไท 
เดินทางกลบัถึงบ้านด้วยความสนกุสนานและประทบัใจ 

 
หมายเหตุ       ก าหนดการนีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตกุารณ์และความเหมาะสม    

 

 

อัตรานี้รวม 
 

   1.  รถโค้ชปรับอากาศ เรือ ท่องเที่ยวตามรายการ    
2.  ที่พกั พกัห้องละ 2 ท่าน 

   3.  อาหารจดัเลีย้ง พร้อมอาหารว่าง เคร่ืองดื่มและผลไม้  
4.  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 

   5.  ทนุประกนัอบุตัิเหต ุในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
           (วงเงินค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอบุตัิเหตทุ่านละ 500,000 บาท)  

6.  มคัคเุทศก์และทีมงานที่เข้มแข็งจากชยัทวัร์ จ านวน 2 ท่าน    
 

อัตรานี้ไม่รวม   

1.  ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มนอกเหนือจากรายการ  

   2.  ค่าใช้จ่ายสว่นตวั  เชน่  ค่าโทรศพัท์ , ค่ามินิบาร์ , ค่าซกัรีด 
 

   3.  ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 
 
 
 
 
 
 
 

                               ติดต่อ  :    ต๋อม / จูน / เตย้ / อี๊ด   โทร. 0 2212 8431  ต่อ  115 - 119                 

             Line ID : @chaitour        E-mail : domestic@chaitour.co.th        โทรสาร. 0 2211 0119   
   

                                                                    จนัทร์ – ศกุร์  เวลา  09.00 น. – 17.30 

 
www.chaitour.co.th 
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