
ตารางการรับ-สงพี่นองท่ีรวมเดินธรรมยาตราคร้ังท่ี 18 “รักษาปา รักษาธรรม” (กรณีมารถทัวร) 

 รบัสง่คนรอบที ่1 รบัสง่คนรอบที ่2 หมายเหต ุ

เวลา จดุรบั-ส่งคน เวลา จดุรบั-ส่งคน 

30 พ.ย. 60 14.30 

น. 

บริษัทแอร์ชยัภมู ิ 

อ.เมือง จ.ชยัภมู ิ

และ 

บขส.ชยัภมู ิ

(ควรจองตัว๋ เวลา

ไมเ่กิน 9.00 น.) 

16.30 

น. 

บริษัทแอร์ชยัภมู ิ

อ.เมือง จ.ชยัภมู ิ

และ 

บขส.ชยัภมู ิ

(ควรจองตัว๋เวลา 

10.00 น. หรือ 

11.30 น.)  

• ทา่นสามารถจองตัว๋ได้ท่ี  บริษัทแอร์ชยัภมู ิ สถานีขนสง่หมอชิต 2 ช่อง 29 โทร. 02-936-0039   

    หรือบริษัทเทียนไชยแอร์ สถานีขนสง่หมอชิต 2  ช่อง 72 โทร. 081-266-9930 

    หรือบริษัทซนับสัทวัร์ สถานีขนสง่หมอชิต 2 กรุงเทพฯ 02-936-3993, ชยัภมูิ 044-838008 

    หรือบริษัทแอร์เมืองเลย 02-936-0142, 02-936-0719  ช่องจําหนา่ยตัว๋ท่ี 6   

• รถทวัร์จะใช้เวลาวิ่งจากกรุงเทพฯ ถึงชยัภมูิประมาณ 5 ชัว่โมง  

• หากทา่นมาจากจงัหวดัอ่ืนๆ และต้องลงท่ี บ.ข.ส. ชยัภมูิ ก็ให้โทรศพัท์แจ้งให้เราทราบ คณะทํางาน

จะไปรับท่ี บขส.เอง แต่ต้องให้อยู่ภายใต้เวลาที่กาํหนดไว้ข้างต้นด้วย 

1 ธ.ค. 60 05.00 

น. 

อ.แก้งคร้อ 

โลตสัเอ๊กซ์เพรสเลก็

ในตลาดแก้งคร้อ 

(ควรจองตัว๋เวลา 

22.30 น.) 

16.30 

น. 

จ.ชยัภมู ิ

บ.แอร์ชยัภมู ิ

และ 

บขส.ชยัภมู ิ

(ควรจองตัว๋เวลา 

10.00 น.) 

• จองตัว๋มาอําเภอแก้งคร้อ (รับสง่คนรอบท่ี 1) ให้จองตัว๋ได้ท่ี 

    บริษัทแอร์เมืองเลย 02-936-0142, 02-936-0719  ช่องจําหนา่ยตัว๋ท่ี 6   

    (หมายเหต ุรถทวัร์จะใช้เวลาเดินทาง ถงึ อ.แก้งคร้อประมาณ 6 ชัว่โมงคร่ึง)  

• จองตัว๋มาท่ีอําเภอเมืองชยัภมูิ (รับสง่คนรอบท่ี 2) ให้จองตัว๋ได้ท่ี 

     บริษัทแอร์ชยัภมูิ  สถานีขนสง่หมอชิต 2 ช่อง 29 โทร. 02-936-0039   

     หรือบริษัทเทียนไชยแอร์ สถานีขนสง่หมอชิต 2  ช่อง 72 โทร. 081-266-9930 

     หรือบริษัทซนับสัทวัร์ สถานีขนสง่หมอชิต 2  กรุงเทพฯ: 02-936-3993, ชยัภมู:ิ 044-838008 

2 ธ.ค. 60  05.00 

น. 

อ.แก้งคร้อ 

โลตสัเอ๊กซ์เพรสเลก็

ในตลาดแก้งคร้อ 

(ควรจองตัว๋เวลา 

22.30 น.) 

17.30 

น. 

อ.ภเูขียว 

บขส.ภเูขียว 

(ควรจองตัว๋เวลา 

10.00 น.) 

• จองตัว๋มาอําเภอแก้งคร้อ (รับสง่คนรอบท่ี 1) ให้จองตัว๋ได้ท่ี 

       บริษัทแอร์เมืองเลย 02-936-0142, 02-936-0719 ช่องจําหนา่ยตัว๋ท่ี 6   

       (หมายเหต ุรถทวัร์จะใช้เวลาเดินทาง ถงึ อ.แก้งคร้อประมาณ 6 ชัว่โมงคร่ึง)  

       ถ้าเดินทางกลางคืนของวนัท่ี 1 ซึง่เป็นวนัศกุร์ ให้จองตัว๋ลว่งหน้า และสอบถามเวลาเดินทาง อาจ   

       ต้องปรับเปลีย่นให้เร็วขึน้ 1 ชัว่โมง เน่ืองจากเป็นวนัหยดุยาว) 

• จองตัว๋มาอําเภอภเูขียว (รับสง่คนรอบท่ี 2) ให้จองตัว๋ได้ท่ี 



บริษัทแอร์เมืองเลย 02-936-0142, 02-936-0719  จําหนา่ยตัว๋ท่ี 6   

   (หมายเหต ุรถทวัร์จะใช้เวลาเดนิทาง ถึง อ.ภเูขยีว ประมาณ 7 ชัว่โมง)  

      ถ้าเดินทางกลางวนัของวนัท่ี 2  ให้จองตัว๋ลว่งหน้า และสอบถามเวลาเดินทาง อาจ   

      ต้องปรับเปลีย่นให้เร็วขึน้ 1 ชัว่โมง เน่ืองจากเป็นวนัหยดุยาว) 

3 ธ.ค. 60 05.30 

น. 

อ.ภเูขียว 

บขส.ภเูขียว 

(ควรจองตัว๋เวลา 

22.30 น.) 

17.30 

น. 

อ.ภเูขียว 

บขส.ภเูขียว 

(ควรจองตัว๋ เวลา 

10.00 น.) 

จองตัว๋มาอําเภอภเูขียว (รับสง่คนรอบท่ี 1 และ 2) ให้จองตัว๋ได้ท่ี 

บริษัทแอร์เมืองเลย 02-936-0142, 02-936-0719  ช่องจําหนา่ยตัว๋ท่ี 6   

(หมายเหต ุรถทวัร์จะใช้เวลาเดินทาง ถงึ อ.ภเูขียว ประมาณ 7 ชัว่โมง)  

ถ้าเดินทางกลางคืนของวนัท่ี 2 ซึง่เป็นวนัเสาร์ ให้จองตัว๋ลว่งหน้า และสอบถามเวลาเดินทาง      

อาจต้องปรับเปลีย่นให้เร็วขึน้ 1 ชัว่โมง เน่ืองจากเป็นวนัหยดุยาว) 

4 ธ.ค. 60 05.30 

น. 

อ.ภเูขียว 

บขส.ภเูขียว 

(ควรจองตัว๋เวลา 

22.30 น.) 

17.30 

น. 

อ.ภเูขียว 

บขส.ภเูขียว 

 (ควรจองตัว๋ เวลา 

10.00 น.) 

จองตัว๋มาอําเภอภเูขียว (รับสง่คนรอบท่ี 1 และ 2) ให้จองตัว๋ได้ท่ี 

บริษัทแอร์เมืองเลย 02-936-0142, 02-936-0719  ช่องจําหนา่ยตัว๋ท่ี 6   

(หมายเหต ุรถทวัร์จะใช้เวลาเดินทาง ถงึ อ.ภเูขียว ประมาณ 7 ชัว่โมง)  

 

5 ธ.ค. 60 05.00 

น. 

อ.ภเูขียว 

บขส.ภเูขียว 

(ควรจองตัว๋เวลา 

22.30 น.) 

17.00 

น. 

อ.แก้งคร้อ 

โลตสัเอ๊กซ์เพรสเลก็

ในตลาดแก้งคร้อ 

(ควรจองตัว๋เวลา   

10.00 น.) 

จองตัว๋มาอําเภอภเูขียว (รับสง่คนรอบท่ี 1) ให้จองตัว๋ได้ท่ี 

บริษัทแอร์เมืองเลย 02-936-0142, 02-936-0719  ช่องจําหนา่ยตัว๋ท่ี 6   

(หมายเหต ุรถทวัร์จะใช้เวลาเดินทาง ถงึ อ.แก้งคร้อประมาณ 7 ชัว่โมง) 

จองตัว๋มาอําเภอแก้งคร้อ (รับสง่คนรอบท่ี 2) ให้จองตัว๋ได้ท่ี 

บริษัทแอร์เมืองเลย 02-936-0142, 02-936-0719  ช่องจําหนา่ยตัว๋ท่ี 6   

(หมายเหต ุรถทวัร์จะใช้เวลาเดินทาง ถงึ อ.แก้งคร้อประมาณ 6 ชัว่โมงคร่ึง) 

6 ธ.ค. 60 05.00 

น. 

อ.แก้งคร้อ 

โลตสัเอ๊กซ์เพรสเลก็

ในตลาดแก้งคร้อ 

(ควรจองตัว๋เวลา 

22.30 น.) 

17.00 

น. 

อ.แก้งคร้อ 

โลตสัเอ๊กซ์เพรสเลก็

ในตลาดแก้งคร้อ 

(ควรจองตัว๋เวลา   

10.00 น.) 

จองตัว๋มาอําเภอแก้งคร้อ (รับสง่คนรอบท่ี 1 และ 2) ให้จองตัว๋ได้ท่ี 

บริษัทแอร์เมืองเลย 02-936-0142, 02-936-0719 ช่องจําหนา่ยตัว๋ท่ี 6   

(หมายเหต ุรถทวัร์จะใช้เวลาเดินทาง ถงึ อ.แก้งคร้อประมาณ 6 ชัว่โมงคร่ึง) 

 



7 ธ.ค. 60 05.00 

น. 

อ.แก้งคร้อ 

โลตสัเอ๊กซ์เพรสเลก็

ในตลาดแก้งคร้อ 

(ควรจองตัว๋เวลา 

22.30 น.) 

17.00 

น. 

อ.แก้งคร้อ 

โลตสัเอ๊กซ์เพรสเลก็

ในตลาดแก้งคร้อ 

(ควรจองตัว๋เวลา   

10.00 น.) 

จองตัว๋มาอําเภอแก้งคร้อ (รับสง่คนรอบท่ี 1 และ 2) ให้จองตัว๋ได้ท่ี 

บริษัทแอร์เมืองเลย 02-936-0142, 02-936-0719  ช่องจําหนา่ยตัว๋ท่ี 6   

(หมายเหต ุรถทวัร์จะใช้เวลาเดินทาง ถงึ อ.แก้งคร้อประมาณ 6 ชัว่โมงคร่ึง) 

 

8 ธ.ค. 60 วนัท่ี 8 สง่คนจากบ้านตาดภทูองแยกออกเป็น 3 สาย คือ  

1. สง่ท่ีจอดรถวดัภเูขาทอง (จะถงึจดุจอดรถประมาณเวลา  10.30-11.00 น.) 

2. สง่ท่ีอําเภอแก้งคร้อ (จะถงึเวลาประมาณ 11.00-12.00 น.) 

3. สง่ท่ีตวัจงัหวดัชยัภมู ิ (จะถงึเวลาประมาณ 11.00-12.00 น.) 

หมายเหตุ  คนท่ีจะเดินทางกลบัในวนัท่ี 8 ธ.ค. ยงัไมจํ่าเป็นต้องรีบจองตัว๋ก่อนมาก็ได้ เพราะวา่อาจจะมีรถญาตธิรรมพาทา่นไปยงัท่ีหมายเดียวกนั  

รถอาจมากพอไมจํ่าเป็นต้องจอง  

 

หมายเหตุ    

1. สงขอความ SMS มาท่ี โทร 085 613 5321 (คุณฉัตรชัย โรจนเรืองไร หัวหนาฝายฯ)  โปรดแจง  ช่ือ-นามสกุล เบอรโทร วันท่ี เวลา และสถานท่ีๆ ทาน

ตองการใหไปรับ (ซ่ึงทานสามารถตัดสินใจโดยใชขอมูลท่ีฝายฯ ไดแจงในตารางเทานัน้ หากทานไมเขารวมตามตารางนี้ ทานจะไมไดรับการบริการจากฝายเรา) 

2. สงขอความ SMS แจงลวงหนา 1 วัน กอนการเดินทาง 

3. ระหวางการเดินทาง กรุณาโทรศัพท (ไมตองสง SMS) ยืนยันความถูกตองอีกครั้งดวย เพ่ือปองกันมิใหเกิดความผิดพลาด  

4. สามารถติดตอสอบถาม รายละเอียดตางๆ ไดตลอดเวลา ดวยความยินดีอยางย่ิง ขอบคุณครับ 

 

                                                                                                                     ฉัตรชัย โรจนเรืองไร (หัวหนาฝายฯ) 

                                                                                                                      โทร. 085 613 5321  
 

 

 



 

ธรรมยาตราลุมน้ําลําปะทาว ๑๘ ประจําปพ.ศ. ๒๕๖๐ 

กรณีเดินทางมาเองดวยรถยนตสวนตัว 

1. ถาเดินทางภายในวันท่ี 30 พฤศจกิายน 60  ใหมาจอดท่ีจุด

จอดรถวัดภูเขาทอง เปนจุดรวมพล 

หมายเหตุ ถารถสวนตัวของทานพอมีท่ีวางสําหรับรับญาติธรรมท่ีมารถทัวร ขออาศัยข้ึนวัดภูเทองดวย 

ขอใหทานขับรถมาพบกับคุณฉัตรชัย ท่ีบริษัทแอรชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ระหวางเวลา 14.00-16.30 น.  

โดยขอความกรุณาชวยโทรศัพทใหคุณฉัตรชัยทราบลวงหนาดวย  

2. ถาเดินทางในวันท่ี 1 ธันวาคม 60  ใหมาจอดรถท่ีวัดภูเขาทอง จากนั้นโทรประสานงานกับคุณฉัตรชัย เพ่ือ

เขาขบวน  

3. ถาเดินทางในวันท่ี 2 ธันวาคม 60 มาถึงจุดจอดรถวัดภูเขาทองไมควรเกิน 09.00 น. จากนั้นโทรประสานงาน

กับคุณฉัตรชัย เพ่ือเขาขบวน 

4. ถาคิดวาการเดินทางจะเดินทางไมเขาเง่ือนไขตามขอ 1-3 นี้ ใหโทรแจงประสานงานกับคุณฉัตรชัยใน

ระหวางการเดินทาง เพ่ือหาจุดนัดพบ 

5. คุณฉัตรชัย โทร. 085 613 5321 


