
ตารางการรับ-สงพ่ีนองทีร่วมเดินธรรมยาตราลุมน้ําลําปะทาว คร้ังที่ 17 ประจําป 2559  

ตามรอยน้ํา ตามรอยธรรม 

วันท่ี รับสงคนรอบท่ี 1 รับสงคนรอบท่ี 2 หมายเหตุ 

เวลา จุดรับ-สงคน เวลา จุดรับ-สงคน 

30 พ.ย. 59 14.00 น. บริษัทแอรชัยภูม ิ 

อ.เมอืง จ.ชัยภูม ิ

(ควรจองตั๋ว เวลา 

9.00 น.) 

17.00 น. บริษัทแอรชัยภูม ิ

อ.เมือง จ.ชัยภูม ิ

(ควรจองตั๋วเวลา 10.00 

/ 11.30 น.) 

1. จองตั๋วไดท่ี  บริษัทแอรชัยภมู ิ สถานีขนสงหมอชิต2 ชอง 29 โทร. 02-9360039   

     หรือบริษัทเทียนไชยแอร สถานีขนสงหมอชิต 2 ช้ัน3 ชอง 72 โทร. 081-2669930  

2.  รถทัวรจะใชเวลาว่ิงจากกรุงเทพฯ ถึงชัยภูมิประมาณ 5 ช่ัวโมง  

3.   หากทานมาจากจังหวัดอ่ืนๆ และตองลงท่ี บ.ข.ส. ชัยภูมิ ก็ใหโทรศัพทแจงใหเราทราบ คณะทํางาน

จะไปรับท่ี บขส.เอง แตตองใหอยูภายใตเวลาท่ีกําหนดไวขางตนดวย 

โลตสัเอกซเพรส  

อ.แกงครอ 

(ควรจองตั๋วเวลา 10 น.) 

1. จองตั๋วไดท่ี  บริษัทแอรเมืองเลย 02-9360142, 02-9360719  ชองจําหนายตั๋วท่ี 6  หรือบริษัทภู

กระดึงทัวร  รถทัวรจะใชเวลาเดินทาง ถึง อ.แกงครอประมาณ 6 ช่ัวโมงครึ่ง 

2. รถทัวรจะใชเวลาว่ิงจากกรุงเทพฯ ถึงอําเภอแกงครอประมาณ 6 ช่ัวโมงครึ่ง 

1 ธ.ค. 59 05.30 น. โลตสัเอกซเพรส  

อ.แกงครอ (ควรจอง

ตั๋วเวลา 24.30 น.) 

17.30 น. โลตสัเอกซเพรส  

อ.แกงครอ (ควรจองตั๋ว

เวลา 10.00 น.) 

1. จองตั๋วไดท่ี  บริษัทแอรเมืองเลย 02-9360142, 02-9360719  ชองจําหนายตั๋วท่ี 6  หรือบริษัทภู

กระดึงทัวร  รถทัวรจะใชเวลาเดินทาง ถึง อ.แกงครอประมาณ 6 ช่ัวโมงครึ่ง 

2. รถทัวรจะใชเวลาว่ิงจากกรุงเทพฯ ถึงอําเภอแกงครอประมาณ 6 ช่ัวโมงครึ่ง 

2 ธ.ค. 59 05.30 น. โลตสัเอกซเพรส  

อ.แกงครอ (ควรจอง

ตั๋วเวลา 22.30 น.) 

17.30 น. โลตสัเอกซเพรส  

อ.แกงครอ (ควรจองตั๋ว

เวลา 10.00 น.) 

1. จองตั๋วไดท่ี  บริษัทแอรเมืองเลย 02-9360142, 02-9360719  ชองจําหนายตั๋วท่ี 6  หรือบริษัทภู

กระดึงทัวร  รถทัวรจะใชเวลาเดินทาง ถึง อ.แกงครอประมาณ 6 ช่ัวโมงครึ่ง 

2. รถทัวรจะใชเวลาว่ิงจากกรุงเทพฯ ถึงอําเภอแกงครอประมาณ 6 ช่ัวโมงครึ่ง 

3 ธ.ค. 59 05.30 น. โลตสัเอกซเพรส  

อ.แกงครอ (ควรจอง

ตั๋วเวลา 22.30 น.) 

17.30 น. บริษัทแอรชัยภูม ิ 

อ.เมอืง จ.ชัยภูมิ (ควร

จองตั๋ว เวลา 11.30 น.) 

1.  จองตั๋วไดท่ี  บริษัทแอรชัยภูม ิ 02-9360039  ชองจําหนายตั๋วท่ี 29   

2.  รถทัวรจะใชเวลาว่ิงจากกรุงเทพฯ ถึงชัยภูมิประมาณ 5 ช่ัวโมง  

3.   หากทานมาจากจังหวัดอ่ืนๆ และตองลงท่ี บ.ข.ส. ชัยภูมิ ก็ใหโทรศัพทแจงใหเราทราบ คณะทํางาน

จะไปรับท่ี บขส.เอง แตตองใหอยูภายใตเวลาท่ีกําหนดไวขางตนดวย 

4-7 ธ.ค. 59 05.30 น. บริษัทแอรชัยภูม ิ 

อ.เมอืง จ.ชัยภูม ิ

 

 

17.30 น. บริษัทแอรชัยภูม ิ 

อ.เมอืง จ.ชัยภูม ิ

 

 

1. จองตั๋วไดท่ี  บริษัทแอรชัยภมู ิ สถานีขนสงหมอชิต 2 ชอง 29 โทร. 02-9360039   

     หรือบริษัทเทียนไชยแอร สถานีขนสงหมอชิต 2 ช้ัน 3 ชอง 72 โทร. 081-2669930  

2.  รถทัวรจะใชเวลาว่ิงจากกรุงเทพฯ ถึงชัยภูมิประมาณ 5 ช่ัวโมง 

  



 

หมายเหต ุ  

        

1. กรุณาสงขอความ SMS มาท่ี โทร 085 6135321 (คุณฉัตรชัย โรจนเรืองไร หัวหนาฝายฯ)  โปรดแจง  ช่ือ-นามสกุล เบอรโทร วันท่ี เวลา และสถานท่ีๆ ทาน

ตองการใหไปรับ (ซ่ึงทานสามารถตัดสินใจโดยใชขอมูลท่ีฝายฯ ไดแจงในตารางเทานั้น หากทานไมเขารวมตามตารางนี้ ทานจะไมไดรับการบริการจากฝายเรา) 

 

2. เนื่องจากวันท่ี 3-5 เปนวันหยุด ก็ควรพิจารณาการจองตั๋วลวงหนา อยางนอย 3-4 วัน จะไดตั๋วตามวันเวลาท่ีตองการ และประเด็นสําคัญคือ ระยะเวลาในการ

เดินทางอาจจะเพ่ิมเวลามากข้ึนกวาปกติ (อาจใชเวลาเดินทางจากกรุงเทพฯ ถึงชัยภูมิ 6 ชั่วโมง หรือ 6 ชั่วโมงครึ่งก็ได) ดังนั้นขอใหออกจาก กทม.เร็วกวาปกติ 1-2 

ชั่วโมง จะไดไมตกรถ 

 

3. กรุณาสงขอความ SMS โดยแจงลวงหนา 1 วัน กอนการเดินทาง 

 

4. ระหวางการเดินทาง ทานโปรดชวยโทรศัพท (ไมตองสง SMS) ยืนยันความถูกตองอีกครั้งดวย เพ่ือปองกันมิใหเกิดความผิดพลาด  

 

5. นับแตวันนี้เปนตนไป สามารถติดตอสอบถาม รายละเอียดตางๆ ไดตลอดเวลา ดวยความยินดีอยางยิ่ง ขอบคุณครับ 

 

                                                                                             ฉัตรชัย โรจนเรืองไร (หัวหนาฝายฯ) 

                                                                                             โทร. 085 6135321  

 

 

 


