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หลงเสน่หส์กลหลงเสน่หส์กล  ยลท่าแร่ ยลท่าแร่ แห่ดาวแห่ดาวงานงานประเพณีประเพณี    

““มหศัจรรยส์ีสนัดาวบนดินมหศัจรรยส์ีสนัดาวบนดิน” ” ขบวนแห่ดาวคริสมาสต ์ขบวนแห่ดาวคริสมาสต ์แห่นางฟ้าเทวดา แห่นางฟ้าเทวดา รอบชมุชนท่าแร่ รอบชมุชนท่าแร่   

อาสนวิหารเทวดามิคาแอลอาสนวิหารเทวดามิคาแอล  ท่องแดนพุทธธรรม วดัพระธาตุเชิงชมุ ท่องแดนพุทธธรรม วดัพระธาตุเชิงชมุ   

วดัป่าสุทธาวาส วดัป่าสุทธาวาส วดัผาเด่น วดัผาเด่น พิพิธภณัฑไ์ดโนเสาร ์กาฬสิพิพิธภณัฑไ์ดโนเสาร ์กาฬสินธุ์นธุ์  

((เดินทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศ 3 วนั 2 คืนเดินทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศ 3 วนั 2 คืน))    

ก ำหนดกำรเดนิทำง   
วนัท่ี 25 ธนัวำคม 2558 กรงุเทพฯ – บำ้นไผ่ – มหำสำรคำม – ภูพำน – สกลนคร 
05.00 น.  นัดทุกท่านพรอ้มกนัท่ี จุดนดัหมาย เจา้หน้าท่ี Thai Aec Center คอยตอ้นรบั พรอ้มอ านวยความสะดวกใหท่้าน

ทางดา้นกระเป๋าเดินทาง ออกเดินทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศสู่ จงัหวดัสกลนคร เพ่ือความสะดวก ระหวา่งทาง 

บรกิารอาหารเชา้แบบปิกนิก   มคัคุเทศกแ์นะน าการท่องเท่ียว 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร  มหาสารคาม   

    

ช่วงบ่าย สกัการะ พระพุทธมงคล พระพุทธรูปโบราณสมยัทวารวดี สรา้งดว้ยหินทรายสีแดง อ.กนัทรวิชยั ใหท่้านขอพร

อ านวยชยั ผ่านสนัเขาภูพาน พิชิต “โคง้ป้ิงงู” อนัลือลัน่ น าท่านสมัผสัชมไมด้อกไมป้ระดบัและหมู่ พระต าหนัก

ภูพานราชนิเวศน ์ สถานท่ีประทบัของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั และสมเด็จพระราชินีนาถเพ่ือเสด็จเย่ียม

ราษฎร เยี่ยมชม ศูนยศ์ึกษาและพฒันาโครงการหลวงภูพาน บา้นนานกเคา้ ตั้งข้ึนจากกรมชลประทานกรม

ส่งเสริมการเกษตร ฯลฯ วตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชน  

16.00 น. เชคอินเขา้ท่ีพกั ณ โรงแรมระดบัมาตรฐาน ของจงัหวดัสกลนคร (หอ้งละ 2ท่าน)       

18.00 น. บริการอาหาร ณ หอ้งอาหาร  หลงัอาหารน าเท่ียวชมงาน แหด่าวประจ  าปี 2558 แห่งชุมชนบา้นท่าแร ่

ชุมชนคริสตจกัรคาทอลิกท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในสยาม ชมขบวนรถท่ีตกแต่งอยา่งงดงาม ขบวนรถคริสมาสต ์ ขบวน

เทวดา นางฟ้า กวา่ 200 คนั การประดบัประดาดว้ยดาวตามอาคารบา้นเรือน สมควรแกเ่วลาพาท่านเดินทาง

กลบัท่ีพกั   

วนัท่ี 26 ธนัวำคม 2558   สกลนคร – ถ ำ้ผำเด่น – วดัป่ำสทุธำวำส – พระธำตุเชงิชมุ     
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรมที่พกั  

08.00 น. เดินทางสู่ ถ ้าผาเดน่ (อาจตอ้งเปล่ียนเป็นรถทอ้งถ่ิน) วดัเกา่แกแ่ห่งบา้นดงมะไฟ ตั้งอยูบ่นภูพาน  โดดเด่นดว้ย

เจดียอิ์นแขวนจ าลอง และการสลกัหินทรายเป็นรูปมหาศาสดาเจา้ ตามเพิงผาชายเขาซ่ึงเป็นหินทรายงดงาม 

แวดลอ้มดว้ยไมใ้หญ่ใหร้่มเงา  
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เท่ียง เบ่ิง แดนคาบอยเมืองสกลนคร “ฟารม์ฮกั รา้นสเต็กสเ์จา้ดงั พรอ้มรบัประทานสเต็กเน้ือนุ่ม หมู ไก ่ เน้ือ แซ่บ

ม้ือกลางวนั เดอ้  

ช่วงบ่าย เดินทางสู่ วดัป่าสุทธาวาส สถานท่ีละสงัขารของหลวงปู่ มัน่ ภูริภตัโต  อริยสงฆแ์ห่งภาคอีสาน น าชม พิพิธภณัฑ ์

พระอาจารยปู่์มัน่ ภูริภตัเถระ กุฎิหลวงตามหาบวั ญาณฯ เจดียจ์นัทสารเจตยิานุสรณ ์(พิพิธภณัฑห์ลวงปู่ หลุย

ฯ)สถานท่ีอนัศกัด์ิสิทธ์ิ และเก็บรวบรวมเคร่ืองอฐับริขาร และโบราณวตัถุล ้าคา่ น าท่านนัง่รถทอ้งถ่ิน (สกายแลป 

/ รถราง) ชมอาคารโบราณ สถาปัตยกรรม “โคโลเนียล” + “ชิโนโปรตกิุส” ดินแดนแห่งคริสตช์นคาทอลิกท่ี

ยิ่งใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย ซ่ึงอพยพมาจากเวียดนามเม่ือราว ปี พ.ศ. 2427 หมูบ่า้นมีการจดัผงัรูปส่ีเหล่ียม

หมากรุก คลา้ยทางฝรัง่เศส มีอาคารเกา่แกเ่รียงรายอายุกวา่ 100 ปี น าท่านชม อาสนวิหารอตัรเทวดามิคาแอล 

ลกัษณะคลา้ยเรือ เพ่ือยอ้นไปถึงช่วงของการอพยพท่ีแสนล าบาก   

   
17.00 น. น าท่านสกัการะขอพร องคพ์ระพระธาตุเชิงชุม “พระธาตคุู่บา้น คู่เมือง” สกลนคร ดินแดนแห่งศรทัธาท่ีพระ

สมัมาสมัพุทธเจา้เคยเสด็จมาประทบัเยือนแดนศกัด์ิสิทธ์ิแห่งน้ี กราบขอพร พระเจา้องคแ์สน พระพุทธรูปล ้าคา่

คูบ่า้นคูเ่มืองหนองหาร ชมบรรยากาศยามเย็น แสนเพลินตา แลบึงหนองหารอนักวา้งใหญ่ไพศาล  

19.00 น. บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร  หลงัอาหารน าท่านเขา้ท่ีพกั(เดิม) อิสระกบัการพกัผ่อน ตามอธัยาศยั 

    

วนัท่ี 27 ธนัวำคม 2558   สกลนคร – พพิธิภณัฑไ์ดโนเสำร ์สริินธรฯ– ขอนแก่น – กรงุเทพฯ  
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรมที่พกั  

08.00 น. อ าลาเมืองสกลนคร ผ่านสนัเขาภูพานกนัอีกครั้งเดินทางยอ้นอดีตสู่ยุคไดโนเสารล์า้นปี เยี่ยมชม พิพิธภณัฑท์าง

ธรณีวิทยาและไดโนเสาร ์ สิรนิธร “ศนูยว์ิจยัภูกุม่ขา้ว” ศึกษาและวิจยัเร่ืองราวของฟอสซ่ิลของสตัวดึ์กด าบรรพ ์

รวบรวมและเผยแพร่ใหแ้กนั่กท่องเท่ียว ไดช้มอยา่งน่าประทบัใจ พรอ้มชมหลุมขุดคน้ซากสตัวข์นาดยกัษ์ท่ีมีอยู่

จริงในประเทศไทย         

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร  จงัหวดักาฬสินธุ ์   
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ช่วงบ่าย เดินทางสู่  วดัทุ่งเศรษฐี  ชมและสกัการะ พระมหารตันเจดียศ์รีไตรโลกธาต ุ “เจดยีแ์ห่งสามโลก” ภายใน

ประดิษฐาน หลวงพ่อด า  ท่ีสรา้งข้ึนตามความเช่ือวา่เป็นจุดบรรจบระหวา่งโลกมนุษย ์สวรรค ์และบาดาล วา่กนั

วา่ราคากวา่รอ้ยลา้นเลยเชียว               

  
18.00 น. บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร     

22.00 น. (โดยประมาณ) เดินทางกลบัถึง กรุงเทพฯ ส่งอ าลาท่านสู่ จุดหมายโดยสวสัด์ิภาพ อยา่ลืมพบกนัโปรแกรมถดัไป 

******************************************************************************************************************************************************************  

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ท่าน ท่านละ    4,699.- บาท กรณีพกัเดี่ยวเพิม่  ท่านละ 1,500บาท 

 เดก็เลก็ อายุ 2-11 ปี  ท่านละ   3,550.- บาท พกัร่วมกบัผูป้กครอง ไม่มีเตียงเสริม 

อตัราค่านี้ รวม - ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 2 คืน  - ค่าอาหารตามมื้อที่ก าหนดในรายการ 

 - ค่ารถน าเที่ยว และพาหนะท้องถิ่น   - มัคคุเทศก,์สตา๊ฟ บริการช่วยเหลือระหว่างการเดินทาง 

 - ค่าธรรมเนียมตามรายการที่ก าหนด - ค่าประกนัการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท 

อตัรานี้ ไม่รวม - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิค่าเคร่ืองดื่มชนิดพิเศษ, ค่าซักรีด ,ค่าโทรศัพท,์ค่ามินิบาร์,ค่ารักษาพยาบาลกรณทีี่เกดิ

จากโรคประจ าตัว ,ค่าอญัมณ ีหรือกระเป๋าอนัมีมูลค่า กรณเีกดิสญูหาย เป็นต้น 

 - ค่าใช้จ่ายที่เปล่ียนแปลงนอกเหนือจากรายการ ที่เกดิจากผู้เดินทางเอง  

 - ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ส าหรับชาวต่างชาติ ที่ต้องจ่ายเพ่ิม   

 - ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 เปอร์เซน็ต์  และ หัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซน็ต์  

 - ค่าทิปมคัคุเทศก ์และพนกังานขบัรถ อนัเหน็สมควรด้วยน า้ใจของท่าน  

เงื่อนไขการจอง - แจ้งช่ือนามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท ์อเีมลล์ / ไลน์  

 - ช าระเงินมัดจ า (วันเดียว 500 บาท ,ทวัร์ 2 วัน 1,000 บาท , ทวัร์ 3 วันขึ้นไป ท่านละ 2,000 บาท)  

 - ส่วนที่เหลือช าระทั้งหมดก่อนเดินทาง 7-15 วัน 

หมายเหตุ ก าหนดการข้างต้นอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะและเวลา โดยการขอสงวนสิทธิ์ของ

บริษัทฯ ดังกล่าว จะยึดถือและค านึงผลประโยชน์ และความปลอดภัย ของทา่นผู้มีเกียรติซ่ึงร่วมเดินทางเป็นส าคัญ  

***โปรดเตรียม*** ชุดเก่ง รองเทา้กระชบั, ยาประจ าตวั , เส้ือกนัลม ,หมวก, แว่นตากนัแดด 

 


