“มุมมองใหม่ในกาฬสินธุ์”
แพคเกจทัวร์ “ไปเช้า-กลับเย็น”
รายการนาเที่ยว
08.00 น. รับคณะทัวร์จากโรงแรมที่พัก ออกเดินทางสัมผัสมุมมองใหม่ในกาฬสินธุ์
08.30 น. เยีย่ มชมศูนย์โฮมสุข ต้นแบบบูรณาการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้พิการ และผู้สูงอายุครบวงจร
ณ เทศบาลตาบลนาจารย์ อ.เมือง
10.30 น. ชมความงดงามของ “ฮูปแต้ม” จิตกรรมฝาผนังสมัยโบราณที่ปรากฏบนสิมอีสาน ณ
วัดอุดมประชาราษฎร์ บ้านนาจารย์
12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. แวะชมความกว้างใหญ่ของเขื่อนดินยาว ณ จุดชมวิวเขื่อนลาปาว
13.30 น. สัมผัสความอลังการของพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์และซากฟอสซิวกว่า 700 ชิ้น ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธร
อ.สหัสขันธ์
14.30 น. ชมความยิ่งใหญ่ของพระมหาธาตุเจดีย์พุทธนิมิต ซึ่งประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์
สัมมาสัมพุทธเจ้า สักการะพระพุทธไสยาสน์ตะแคงซ้าย (พระนอนภูค่าว) ชมความงดงานของ
อุโบสถไม้ใต้เขื่อนลาปาว และมหัศจรรย์กับฝูงนกยูงธรรมชาตินับร้อย ณ วัดพุทธนิมิต (ภูค่าว)
15.00 น. อิ่มเอมกับความงดงามของสะพานข้ามน้าจืดที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ทอดยาวข้ามเขื่อนลาปาว
ณ สะพานเทพสุดา
15.30 น. เลือกซื้อสินค้าของที่ระลึก และชมความงามวิจิตรงดงามของผ้าแพรวราชินีแห่งไหม ณ.ศูนย์
วัฒนธรรมผู้ไทย ผ้าไหมแพรวา บ้านโพน อ.คาม่วง
16.30 น. เดินทางกลับโรงแรมที่พัก
17.00 น. ถึงที่พักโดยสวัสดิภาพ
……………………………………………………………………….
หมายเหตุ รายการนาเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศ และความเหมาะสม
ค่าใช้จ่าย 750 บาท/คน อาหารชุด
สอบถามข้อมูลการท่องเที่ยว Tel. 085-7479709(ฝน)

“DISCOVER KALASIN”
Day Trip Package
Itinerary
08.00
08.30
10.30
12.00
13.00
13.30
14.30

15.00
15.30

Pick up from your hotel to discover Kalasin.
Visit “Home-Suk Center” the model of community integration health care for
chronically ill, disabled and elderly people.
Watch the ancient mural painting on the local ordination hall at “Udompracharat
temple”.
Enjoy local delicious lunch.
Visit “Lam Pao Dam” view point.
Discover dinosaur museum and over 700 fossils at “Sirindhorn museum”.
Amaze with “Buddhanimit Chedi” the great holy relics pagoda in Kalasin,
“Phu-khao” Reclining Buddha, Old wooden ordination hall and many of natural
peacock at “Buddhanimit temple”.
Wonder with the longest bridge over Lam Pao Dam at “Tepsuda bridge”.
Shopping of souvenirs and watch the fineness of Prae-wa silk, It is the queen of
silks at The tai ( Phutai ) and Prea-wa silk cultural center, Baan phon, Kammuang
district.

16.30 น. Transfer back to the hotel
17.00 น. Arrive to the hotel
……………………………………………………………………….
Remark: The Itinerary may change depend on whether condition and suitability
Tourism Information Contact: Tel. 085-7479709 (Fon)
Cost 750 Bath/person, dining set

แบบสอบถามความต้องการ
1. ท่านมีความประสงค์เข้าร่วมโปรแกรมทัศนศึกษา
เข้าร่วม

ไม่เข้าร่วม

2. ท่านมีความประสงค์เข้าร่วมโปรแกรมดังกล่าววันที่
วันที่ 2 สิงหาคม 2560

วันที่ 3 สิงหาคม 2560

Questionnaire
1. Would you like to participate?
Yes

No

2. Which date would you prefer to participate?
August 2nd,2017

August 3rd,2017

