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 บริษัท ชัยทัวร์ จำกัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1)  อาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563                   กรุงเทพฯ - สกลนคร 
 
 

06.00 น. สมาชิกทกุท่านพรอ้มกนัที่ หนา้คณะวศิวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ริมถนนองัรีดูนงัต ์
เจา้หนา้ที่ชยัทวัรค์อยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
06.30 น. ออกเดินทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศพรอ้มหอ้งสขุภณัฑ ์
บรกิารอาหารเชา้ เครื่องดื่มชา กาแฟ และผลไมต้ามฤดกูาล / สนทนาทกัทายตามประสาคนกนัเอง 
อาหารกลางวนัที่ ... อ.บา้นไผ ่
หลงัอาหารเดินทางสู ่ จงัหวดัสกลนคร น าท่านสกัการะ พระธาตุเชิงชุม ณ วดัพระธาตเุชิงชมุวรวิหาร เป็นเจดียก์่ออิฐถือปนู 
ฐานรูปสี่เหลี่ยมสงูประมาณ 24 เมตร ยอดฉตัรทองค าเหนือองคพ์ระธาตเุชิงชมุ ท าดว้ยทองค าบรสิทุธิ์มีน า้หนกั 247 บาท มีซุม้
ประต ู4 ดา้น ขา้งในทบึ สรา้งครอบรอยพระพทุธบาทของพระพทุธเจา้สี่พระองค ์ซึ่งหมายถึง พระกกสุนัทะ พระโกนาคม พระกสั
สะปะ และพระโคดมหรือพระศรีอารยิเมตตรยั (คือสมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ที่ชาวพทุธศาสนิกชนเคารพสกัการะบชูาอยู่ทกุ
วนันี)้ สรา้งขึน้เม่ือใดไม่ปรากฏหลกัฐานชดั แตน่บัเป็นปชูนียสถานส าคญัคู่บา้นคู่เมืองสกลนครมาแต่โบราณ 
อาหารค ่า 
ที่พกั สกลนคร ( 2 คืน)   

สกลนคร กาฬสินธุ ์
ถิ่นพระพุทธศาสนา งานผ้าไหม ไดโนเสาร์แลนด์ 

ใบอนุญาตฯ เลขท่ี 11/461 

วันเดนิทาง : อาทิตย์ที่ 27 - พุธที่ 30 กันยายน 2563        
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2)  จันทร์ที่ 28 กันยายน 2563               สกลนคร – เต่างอย - วัดผาแด่น 
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 
น าท่านชม อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ สรา้งเมื่อปี พ.ศ. 2553 เป็นแหลง่รวบรวมบวัพนัธุท์ัง้ในและต่างประเทศ 34 สายพนัธุ ์
เช่น บวักระดง้ บวัสาย บวัผนั บวัเผื่อน และบวัฝรั่ง รวบรวมไวใ้นรูปแบบสระบวับนพืน้ที่ 10 ไร ่โดยมีทางเดินที่สามารถเดินลงไป
ชมบวัไดอ้ย่างใกลช้ิด นอกจากนีก้็ยงัมีบวัอีกหลากหลายสายพนัธุป์ลกูไวใ้นกระถาง...สายคนรกับวัชมกนัเพลนิเลยค่ะ 
จากนัน้เปลี่ยนบรรยากาศไปชมปลา ชมแกะ ชมฟารม์ปลกูผกัปลอดสารกนัที่ ฟารม์ฮัก 
ก่อนอิ่มอรอ่ยกบัเมนพูิเศษเนือ้โคขนุโพนยางค า (ท่านที่ไม่รบัประทานเนือ้ววัก็มี หม ูไก่ ปลา บรกิารนะคะ) 
อาหารกลางวนัที่ รา้นโคขนุคณุทอง โพนยางค า  
เดินทางสูอ่  าเภอเต่างอย ชม พญาเต่างอย ลกัษณะเป็นเต่าขนาดใหญ่ เกล็ดบนหลงัแตล่ะเกล็ดมีรูปพระเกจิอาจารยป์ระดบั
ตกแต่ง สว่นบนหลงัพญาเต่างอยประดบัดอกบวัป้ัน ในดอกบวัมีสรอ้ยทอง พระ ของขลงัตา่งๆ บรรจไุว ้ท าใหช้าวบา้นในพืน้ที่
เชื่อถือในความศกัด์ิสิทธิ์ใหโ้ชคลาภ ฝีมือการสรา้งโดยช่างป้ันจากศนูยฝึ์กศิลปาชีพบา้นกดุนาขาม ในต านานถกูกลา่วไวเ้ม่ือ
ราว 400 ปีก่อน ไทยไดท้ าสงครามกบัลาว คนลาวพ่ายแพจ้ึงถกูกวาดตอ้นมาอยู่ในประเทศไทย เม่ือเดินทางมาถึงล าน า้พงุ ซึ่ง
เป็นล าน า้ขนาดใหญ่และมีเต่าอาศยัอยู่เป็นจ านวนมาก คิดว่าบรเิวณนีน้่าจะมีพืชพนัธุธ์ัญญาหารที่อดุมสมบรูณ ์ เหมาะแก่การ
เป็นที่อยู่อาศยัจงึตัง้ถิ่นฐานขึน้และตัง้ชื่อว่า หมู่บา้นเต่างอย และเป็นอ าเภอเต่างอยต่อมา  
จากนัน้เดินทางสู ่ วัดถ า้ผาแด่น วดังามบนเนินเขาภพูานภผูายล เชื่อกนัว่าในอดีตนัน้เป็นสถานที่ที่หลวงปู่ มั่น ภรูทิตัโตและ
คณะครูบาอาจารยส์ายวดัป่ากรรมฐานเคยธุดงคม์าปักกลดบ าเพ็ญเพียร บรเิวณวดัมีความสวยงามรม่รื่นจากตน้ไมเ้ล็ก ใหญ่
สถานที่ส  าคญัภายในวดัไดแ้ก่ ภาพแกะสลกัหนา้ผาหนิบอกเลา่เรื่องราวต่างๆในพระพทุธศาสนา เจดียก์อ้นหินสีทองขนาดใหญ่
ที่มองเห็นไดจ้ากระยะไกลเป็นสื่อแทนถึงยอดเขาพระสเุมรุ องคพ์ญานาคปรกขนาดใหญ่ที่มีรูปป้ันองคพ์ระสมัมาสมัพทุธเจา้
ประดิษฐานอยู่ใตเ้ศียรพญานาค เป็นตน้ กราบไหวข้อพรตามอธัยาศยั  สมควรไดเ้วลาเดินทางกลบัสูต่วัเมืองสกลนคร  
อาหารค ่า 
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3)  อังคารที่ 29 กันยายน 2563             สกลนคร - คำม่วง - กาฬสินธุ์  
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม  
น าท่านชมและเลือกซือ้ผา้ไหมคณุภาพที่ ร้านผ้ามยุร ี จากนัน้เดินทางสู ่อ าเภอค าม่วง สกัการะอฐิัหลวงปู่ เขียน ณ วัดป่ารังสี
ปาลิวัน และน าท่านเขา้สูเ่สน้ทางผา้ไหมที่ไดร้บัการขนานนามว่าเป็น ราชินแีห่งผา้ไหมแพรวาหรือผา้แพรวา เป็นผา้ทอมือผา้
พืน้เมืองหตัถกรรมพืน้บา้นอนัมีสีสนั ลวดลายที่หลากหลายเป็นเอกลกัษณข์องชาวภไูท บา้นโพน อ าเภอค าม่วง นิยมทอดว้ย
ไหมทัง้ผนืนบัเป็นผา้ไทย ที่ไดร้บัความนิยมสงูในหมู่ผูน้ิยมผา้ไทย ทัง้ในและต่างประเทศ ชมและเลือกซือ้กนัไดท้ี่ ศูนย์
วัฒนธรรมผู้ไทยผ้าไหมแพรวา 
อาหารกลางวนั 
หลงัอาหารน าท่านชม พิพิธภณัฑส์ิรินธร เดิมเป็นศนูยวิ์จยัไดโนเสารภ์กูุม้ขา้ว ในปี พ.ศ.2537 พระครูวิจิตรสหสัคณุ เจา้อาวาส
วดัสกักะวนั พบโครงกระดกูของไดโนเสารก์ินพืช ใหช้ื่อว่า ภูเวยีงโกซอรสั สริินธรเน ในบรเิวณที่เป็นหลมุขดุคน้ปัจจบุนั คณะ
ส ารวจไดโนเสารจ์ากกรมทรพัยากรธรณีจึงไดเ้ริ่มท าการขดุคน้อย่างเป็นระบบ และพบว่าภกูุม้ขา้วเป็นแหลง่ที่พบโครงกระดกู
ไดโนเสารก์ินพืชที่มีความสมบรูณท์ี่สดุของประเทศไทย ชมเรือ่งราวต่างๆภายในพิพิธภณัฑก์นัแลว้ก็มาถ่ายรูปกบัไดโนเสารส์าย
พนัธุต์่างๆที่ สวนไดโนเสาร ์ซึง่เดินเขา้ไปแลว้อย่างกบัหลดุเขา้ไปอยู่ในโลกภาพยนตรเ์รื่องจรูาสสิคปารค์อย่างไรอย่างนัน้เลย 
อาหารค ่า 
ที่พกั โรงแรมรมิปาวกาฬสินธุ ์
 
 
 
 
 
 
 
 

4)  พุธที่ 30 กันยายน 2563               กาฬสินธุ์ - กรุงเทพฯ  
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 
หลงัอาหารเดินทางสู ่จงัหวดัมหาสารคาม อดุหนนุผลิตภณัฑผ์า้ยอ้มครามบา้นหนองเขื่องชา้ง ก่อนเดินทางต่อสู่ อ าเภอบา้นไผ ่
อาหารกลางวนั 
หลงัอาหารเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ แวะซือ้ของฝากระหว่างทางตามความเหมาะสม บรกิารอาหารกลอ่งบนรถ 
20.00 น.  ถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวสัดภิาพ รถจอดสง่ที่ หนา้คณะครุศาสตร ์จฬุาฯ รมิถนนพญาไท 
เดินทางกลบัถึงบา้นดว้ยความสนกุสนานและประทบัใจ 
หมายเหต ุ      ก าหนดการนีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามเหตกุารณแ์ละความเหมาะสม  
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อัตราค่าบริการ  

@ ผูใ้หญ่     ท่านละ    11,300.-    บาท 

@ พกัเดี่ยว  เพิ่ม           2,000.-    บาท 

    **** สมาชกิ 18 ทา่น / 1 บสั *** 
 

อัตรานี้รวม 1. รถโคช้ปรบัอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ 
  2. ที่พกัตามรายการพกัหอ้งละ 2 ท่าน 
   3. อาหารจดัเลีย้ง พรอ้มอาหารว่าง เครื่องดื่มและผลไม ้
   4. ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
   5. ทนุประกนัอบุตัิเหต ุในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท 
        -  วงเงินค่ารกัษาพยาบาลเนื่องจากอบุตัิเหตทุ่านละ  500,000  บาท  
   6. มคัคเุทศกแ์ละทีมงานที่เขม้แข็งจากชยัทวัร ์  
 

อัตรานี้ไม่รวม  1. ค่าอาหารและเครื่องด่ืมนอกเหนือจากรายการ  
    2. ค่าใชจ้่ายสว่นตวั  เช่น  ค่าโทรศพัท ์, ค่ามินิบาร ์, ค่าซกัรีด 
 

สิ่งอำนวยความสะดวกในรถ แอลกอฮอลส์เปรย ์, Face Shield , จดัที่นั่งโดยเวน้ระยะห่าง (SOCIAL DISTANCING) 

    ท าความสะอาดพาหนะตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 

เงื่อนไขการจอง        ยนืยนัการเดินทางพรอ้มช าระค่าบรกิารโดยโอนเขา้บญัชี 
นายศุภชัย ตันพันธุ์ 

ธ. กรุงศรีอยธุยา สาขา เซ็นทรลัพระราม 3  บ/ช ออมทรพัย ์ เลขที่ 800-9-77446-9  
เมื่อโอนแลว้กรุณา สง่ใบ 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 

 

            จนัทร ์– ศกุร ์ เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 
 
 
 

www.chaitour.co.th 
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