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1)  เสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ ์2563                        กรุงเทพฯ - สกลนคร 
 
 

06.00 น. สมาชิกทกุท่านพร้อมกนัที ่หน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จฬุาฯ ริมถนนองัรีดนูงัต์ 
เจ้าหน้าที่ชยัทวัร์คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
06.30 น. ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศพร้อมห้องสขุภณัฑ์ 
บริการอาหารเช้า เคร่ืองดื่มชา กาแฟ และผลไม้ตามฤดกูาล / สนทนาทกัทายตามประสาคนกนัเอง 
อาหารกลางวนัที่ ..... 
หลงัอาหารเดินทางสู ่ จงัหวดัสกลนคร น าท่านสกัการะ พระธาตุเชิงชุม ณ วดัพระธาตเุชิงชมุวรวิหาร เป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปนู 
ฐานรูปสี่เหลี่ยมสงูประมาณ 24 เมตร ยอดฉตัรทองค าเหนือองค์พระธาตเุชิงชมุ ท าด้วยทองค าบริสทุธ์ิมีน า้หนกั 247 บาท มีซุ้ม
ประต ู4 ด้านข้างในทบึ สร้างครอบรอยพระพทุธบาทของพระพทุธเจ้าสี่พระองค์ ซึง่หมายถึง พระกกสุนัทะ พระโกนาคม พระกสั-
สะปะ และพระโคดมหรือพระศรีอาริยเมตตรัย (คือสมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าที่ชาวพทุธศาสนิกชนเคารพสกัการะบชูาอยู่ทกุ
วนันี)้ สร้างขึน้เม่ือใดไม่ปรากฏหลกัฐานชดั แตน่บัเป็นปชูนียสถานส าคญัคู่บ้านคู่เมืองสกลนครมาแต่โบราณ 
อาหารค ่าที่ .... 
ที่พกั ...........สกลนคร ( 2 คืน) 
  

โทร. 0 2212 8431    Line ID: @chaitour 

      ครบเครื่อง...สกลนคร  
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ใบอนุญาตฯ เลขท่ี 11/461 



ครบเครือ่ง สกลนคร .-2 

 

 

2)  อาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563              สกลนคร – เต่างอย - วัดผาแด่น 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 
น าท่านชม อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2553 เป็นแหลง่รวบรวมบวัพนัธุ์ทัง้ในและต่างประเทศ 34 สายพนัธุ์ 
เช่น บวักระด้ง บวัสาย บวัผนั - เผื่อน และบวัฝรั่ง รวบรวมไว้ในรูปแบบสระบวับนพืน้ที่ 10 ไร่ โดยมีทางเดินที่สามารถเดินลงไป
ชมบวัได้อย่างใกล้ชิด นอกจากนีก้็ยงัมีบวัอีกหลากหลายสายพนัธุ์ปลกูไว้ในกระถาง...สายคนรักบวัชมกนัเพลนิเลยค่ะ 
จากนัน้เปลี่ยนบรรยากาศไปชมปลา ชมแกะ ชมฟาร์มปลกูผกัปลอดสารกนัที ่ฟาร์มฮัก  
ก่อนอิ่มอร่อยกบัเมนพูิเศษเนือ้โคขนุโพนยางค า (ท่านที่ไม่รับประทานเนือ้ววัก็มี หม ูไก่ ปลา บริการนะคะ) 
อาหารกลางวนัที่ ร้านโคขนุคณุทอง โพนยางค า  
เดินทางสูอ่ าเภอเต่างอย ชม พญาเต่างอย ลกัษณะเป็นเต่าขนาดใหญ่ เกล็ดบนหลงัแตล่ะเกล็ดมีรูปพระเกจิอาจารย์ประดบั
ตกแต่ง สว่นบนหลงัพญาเต่างอยประดบัดอกบวัปัน้ ในดอกบวัมีสร้อยทอง พระ ของขลงัตา่งๆ บรรจไุว้ ท าให้ชาวบ้านในพืน้ที่
เชื่อถือในความศกัด์ิสิทธ์ิให้โชคลาภ ฝีมือการสร้างโดยช่างปัน้จากศนูย์ฝึกศิลปาชีพบ้านกดุนาขาม ในต านานถกูกลา่วไว้เม่ือ
ราว 400 ปีก่อน ไทยได้ท าสงครามกบัลาว คนลาวพ่ายแพ้จึงถกูกวาดต้อนมาอยู่ในประเทศไทย เม่ือเดินทางมาถึงล าน า้พงุ ซึง่
เป็นล าน า้ขนาดใหญ่และมีเต่าอาศยัอยู่เป็นจ านวนมาก คิดว่าบริเวณนีน้่าจะมีพืชพนัธุ์ธัญญาหารที่อดุมสมบรูณ์ เหมาะแก่การ
เป็นที่อยู่อาศยัจงึตัง้ถิ่นฐานขึน้และตัง้ชื่อว่า หมู่บ้านเต่างอย และเป็นอ าเภอเต่างอยต่อมา  
จากนัน้เดินทางสู ่วัดถ า้ผาแด่น วดังามบนเนินเขาภพูาน - ภผูายล เชื่อกนัว่าในอดีตนัน้เป็นสถานทีท่ี่หลวงปู่ มัน่ ภริูทตัโตและ
คณะครูบาอาจารย์สายวดัป่ากรรมฐาน เคยธุดงค์มาปักกลด บ าเพ็ญเพียร บริเวณวดัมีความสวยงามร่มร่ืนจากต้นไม้เล็ก-ใหญ่
สถานที่ส าคญัภายในวดัได้แก่ ภาพแกะสลกัหน้าผาหนิบอกเลา่เร่ืองราวต่างๆในพระพทุธศาสนา เจดีย์ก้อนหินสีทองขนาดใหญ่
ที่มองเห็นได้จากระยะไกลเป็นสื่อแทนถึงยอดเขาพระสเุมรุ องค์พญานาคปรกขนาดใหญ่ที่มีรูปปัน้องค์พระสมัมาสมัพทุธเจ้า
ประดิษฐานอยู่ใต้เศียรพญานาค เป็นต้น กราบไหว้ขอพรตามอธัยาศยัสมควรได้เวลาเดินทางกลบัสูต่วัเมืองสกลนคร  
อาหารค ่าที่ …. 
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3)  จันทรท์ี่ 10 กุมภาพนัธ์ 2563             สกลนคร - คำม่วง - กาฬสินธุ์  
 

อาหารเช้าที่โรงแรม  
เดินทางผ่านเส้นทางเทือกเขาภพูานถนนที่มีความสวยงามและคดโค้งพอสมควร น าท่านชม พระต าหนักภูพานราชนิเวศน์  
สถานที่ประทบัทรงงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนในภาคอีสาน  ภายในเขตพระราชฐานที่เรียกรวมๆว่า หมู่พระต าหนกั มีสไตล์
การตกแต่งที่เรียบหรูดคูลาสสกิสถาปัตยกรรมสมยัใหม่ ตัง้อยู่ท่ามกลางแมกไม้ต้นไม้นานาพรรณโดยเฉพาะไม้ดอกไม้ประดบั 
พนัธุ์ไม้ที่เป็นที่ชืน่ชมของนกัทอ่งเที่ยวเป็นอย่างมาก ได้แก่ พนัธุ์ไม้ดอกจากป่าภพูาน อาทิ ดสุิตา มณีเทวา และทิพย์เกสร ซึง่จะ
มีให้ชมเฉพาะช่วงหน้าหนาว  จากนัน้ชม ศูนย์ศึกษาการพฒันาภูพาน อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2527 
ประกอบไปด้วย พืน้ที่สาธิตเพื่อพฒันาเกษตรกรรม และพืน้ที่พฒันาป่าไม้ จนกลายมาเป็นหนึ่งในแหลง่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่
น่าสนใจของจงัหวดัสกลนคร  
อาหารกลางวนัที่ ........อ.สมเดจ็ 
หลงัอาหารเดินทางสูอ่ าเภอค าม่วง น าชม ความสวยงามของผ้าไหมแพรวา ผ้าพืน้เมืองขึน้ชือ่ของจงัหวดักาฬสินธุ์ มาถึงที่หาก
ไม่มีติดมือกลบับ้านคงไม่ได้ซะแล้ว จากนัน้เดินทางสูอ่ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ น าชม ปราสาทรวงข้าว ประเพณีหนึ่งเดียวของไทย 
ซึง่หลงัจากฤดเูก็บเก่ียวแล้วชาวบ้านจะน ารวงข้าวบางสว่นมาประดบัตกแต่งเป็นรูปทรงปราสาท งานเทศกาลปราสาทรวงข้าวนี ้
จะจดัขึน้ในเดือนกมุภาพนัธ์ของทกุๆปี ณ วดัเศวตวนัวนาราม หมู่บ้านต้อน ต าบลเหนือ อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  ความสวยงาม
ของปราสาทรวงข้าวนีไ้ด้มีสินค้าชนิดหนึ่งน าไปท าสื่อโฆษณาทางโทรทศัน์ให้คนทัว่โลกได้เหน็ประเพณีอนังดงาม ซึง่หากท่าน
พลาดปีนีก้็ต้องรออีก 1 ปีเลยทีเดียวจึงจะได้ชม ภูมิใจกบัความสวยงามและย่ิงใหญ่ของปราสาทรวงข้าวหน่ึงเดียวในโลก ที่
เกิดขึน้จากการร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านในท้องถิ่น เชิญชวนร่วมกนัท าบญุได้ตามอธัยาศยันะค่ะ 
อาหารค ่าที่ ......... 
ที่พกั โรงแรมริมปาวกาฬสินธุ์ 
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4)  อังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563             กาฬสินธุ์ - กรุงเทพฯ  
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 
หลงัอาหารเดินทางสูจ่งัหวดัมหาสารคาม อดุหนนุผลิตภณัฑ์ผ้าย้อมครามบ้านหนองเขื่องช้าง ก่อนเดินทางต่อสูอ่ าเภอบ้านไผ่ 
อาหารกลางวนัที่ ...... 
หลงัอาหารเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ แวะซือ้ของฝากระหว่างทางตามความเหมาะสม บริการอาหารกลอ่งบนรถ 
20.00 น.  ถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวสัดภิาพ รถจอดสง่ที่ หน้าคณะครุศาสตร์ จฬุาฯ ริมถนนพญาไท 
เดินทางกลบัถึงบ้านด้วยความสนกุสนานและประทบัใจ 
หมายเหต ุ      ก าหนดการนีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตกุารณ์และความเหมาะสม  
  

อัตราค่าบริการ  

@ ผู้ใหญ่     ท่านละ   11,400.- บาท 

@ เด็ก       ท่านละ     8,600.- บาท (พกัเสริมกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 
@ พกัเด่ียว  เพิ่ม    2,000.- บาท 

อัตรานี้รวม 
 

  1.  รถโค้ชปรับอากาศท่องเที่ยวตามรายการ    2.  ที่พกัตามรายการ (พกัห้องละ 2 ท่าน) 
  3.  อาหารจดัเลีย้ง พร้อมอาหารว่าง เคร่ืองดื่มและผลไม้ 4.  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
  5.  ทนุประกนัอบุตัิเหต ุในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (วงเงินค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอบุตัิเหตทุ่านละ 500,000 บาท)

 6.  มคัคเุทศก์และทีมงานที่เข้มแข็งจากชยัทวัร์  7.  ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  
 

อัตรานี้ไม่รวม  1.  ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มนอกเหนือจากรายการ  

    2.  ค่าใช้จ่ายสว่นตวั  เชน่  ค่าโทรศพัท์ , ค่ามินิบาร์ , ค่าซกัรีด 

 
 

เง่ือนไขการจอง   ยืนยนัการเดินทางพร้อมช าระค่าบริการภายใน  วนัท่ี 15 มกราคม 2563 

การยกเลิก  1. ยกเลิกการเดินทาง  หลงัวนัท่ี 22 มกราคม 2563 หกัค่าบริการ 30 % 

  2. ยกเลิกในวนัเดินทางน้อยกว่า 7 วนั หกัค่าบริการ 100 % 

 
 

ชำระค่าทัวร์โดยโอนเข้าบัญชี    

บริษัท ชยัทวัร์ จ ากดั  เลขที่ :  010 – 1 – 30348 – 3 
ธนาคาร : กรุงไทย   สาขา : ยานนาวา   ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์ 

         เม่ือโอนแล้วกรุณาโทรแจ้งที่ 0 2212 8431 หรือ สง่ใบ Pay In ผ่านทาง Line @ chaitour  หรือ สง่แฟ็กมาที่ 0 2211 0119 
 

 

                                               ติดต่อ  :    ต๋อม / จูน / เต้ย / 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 น. 
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