
ตารางการร ับ-ส่งพ ีน ้องท ีร ่วมเดินธรรมยาตราคร ั�งท ี ��  (กรณีมารถทัวร )์ 

วันเสาร ์ท ี #� พ.ย. รวมพลคนเดินเท ้าท ีวัดภูเขาทอง  ต.ท ่ามะไฟหวาน  อ.แก้งคร ้อ 

 ร ับส่งคนรอบท ี 1 ร ับส่งคนรอบท ี 2 หมายเหต ุ
เวลา จุดร ับ-ส่งคน เวลา จุดร ับ-ส่งคน 

30 พ.ย. 62 14.30 น. บรษิัทแอรช์ยัภมูิ  
อ.เมือง จ.ชยัภมู ิ
และ 
บขส.ชยัภมูิ  
(ควรจองตั%ว เวลาไม่
เกิน 9.00 น.) 

16.30 น. -บรษิทัแอรช์ยัภมู ิ
อ.เมอืง จ.ชยัภมู ิ
-บขส.ชยัภมู ิ
-อ.แกง้ครอ้ 
โลตสั เอก็ซ์เพลส 
(ควรจองตั "วเวลา 
10.00 น. หรอื 
11.30 น.)  

1. ท่านสามารถจองตั "วไดท้ี/  บรษิทัแอรช์ยัภูม ิ สถานีขนส่งหมอชติ 2 ช่อง 29 โทร. 02-
9360039   

     หรอืบรษิทัเทยีนไชยแอร ์สถานีขนส่งหมอชติ 2  ช่อง 72 โทร. 081-2669930 
     หรอืบรษิทัซนับสัทวัร ์สถานีขนส่งหมอชติ 2   กรุงเทพฯ 02-9363993  ชยัภูม ิ044-838008 

หรอืบรษิทัแอรเ์มอืงเลย 02-9360142, 02-9360719  ช่องจาํหน่ายตั "วที/ 6   
2.  รถทวัรจ์ะใชเ้วลาวิ/งจากกรุงเทพฯ ถงึชยัภูมปิระมาณ 5 ชั /วโมง  
3.   หากท่านมาจากจงัหวดัอื/นๆ และตอ้งลงที/ บ.ข.ส. ชยัภูม ิกใ็หโ้ทรศพัทแ์จง้ใหเ้ราทราบ 

คณะทาํงานจะไปรบัที/ บขส.เอง แต่ต้องให้อยูภ่ายใต้เวลาที�กาํหนดไว้ข้างต้นด้วย 
4.ผูท้ี/เดนิทางมาลงที/ อ.แกง้ครอ้ ก่อนเวลา DE.FF น. ใหข้ึGนรถโดยสารประจาํทาง จะออกทุกๆ 

ชม. 
1 ธ.ค.62 05.00 น. อ.แกง้ครอ้ 

โลตสัเอ๊กซเ์พรสเล็ก
ในตลาดแกง้ครอ้ 
(ควรจองตั%วเวลา 
22.30 น.) 

67.88 น. อ.แกง้ครอ้ 
โลตสัเอ๊กซเ์พรสเล็ก
ในตลาดแกง้ครอ้ 
(ควรจองตั%ว เวลา 
68.88 น.) 

1. จองตั%วมาอาํเภอแกง้ครอ้ (รบัส่งคนรอบที; 1) ใหจ้องตั%วไดท้ี; 
      บรษิัทแอรเ์มืองเลย 02-9360142, 02-9360719  ช่องจาํหน่ายตั%วที; 6   
      (หมายเหต ุเนื;องในวนัที; 6 ธ.ค. เป็นวนัอาทิตย ์รถทวัรจ์ะใชเ้วลาเดินทาง ถงึ อ.แกง้ครอ้ไมต่ ํ;า

กว่า 7  ชั;วโมง ขอใหพ้ิจรณาเวลาการเดินทางดว้ย) 
 



2 ธ.ค. 62 05.00 น. อ.แกง้ครอ้ 
โลตสัเอ๊กซเ์พรสเล็ก
ในตลาดแกง้ครอ้ 
 (ควรจองตั%วเวลา 
22.30 น.) 

17.00 น. -บรษิทัแอรช์ยัภมู ิ
อ.เมอืง จ.ชยัภมู ิ
-บขส.ชยัภมู ิ
(ควรจองตั "วเวลา 
ไม่เกนิ 12.00 น.) 

1. จองตั%วมาอาํเภอแกง้ครอ้ (รบัส่งคนรอบที; 1) ใหจ้องตั%วไดท้ี; 
       บรษิัทแอรเ์มืองเลย 02-9360142, 02-9360719  ช่องจาํหน่ายตั%วที; 6   
        (หมายเหต ุรถทวัรจ์ะใชเ้วลาเดินทาง ถงึ อ.แกง้ครอ้ประมาณ 6 ชั;วโมงครึ;ง)  
H. ท่านสามารถจองตั "วไดท้ี/  บรษิทัแอรช์ยัภมู ิ สถานีขนส่งหมอชติ 2 ช่อง 29 โทร. 02-9360039   
     หรอืบรษิทัเทยีนไชยแอร ์สถานีขนส่งหมอชติ 2  ช่อง 72 โทร. 081-2669930 
     หรอืบรษิทัซนับสัทวัร ์สถานีขนส่งหมอชติ 2   กรุงเทพฯ 02-9363993  ชยัภูม ิ044-838008 

 

3 ธ.ค.62 05.00 น. บรษิัทแอรช์ยัภมูิ  
อ.เมือง จ.ชยัภมู ิ
และ 
บขส.ชยัภมูิ 
 
 

17.00 น. บรษิัทแอรช์ยัภมูิ  
อ.เมือง จ.ชยัภมู ิ
และ 
บขส.ชยัภมูิ 
 

D.   ท่านสามารถจองตั "วไดท้ี/  บรษิทัแอรช์ยัภมู ิ สถานีขนส่งหมอชติ 2 ช่อง 29 โทร. 02-
9360039   
     หรอืบรษิทัเทยีนไชยแอร ์สถานีขนส่งหมอชติ 2  ช่อง 72 โทร. 081-2669930 
     หรอืบรษิทัซนับสัทวัร ์สถานีขนส่งหมอชติ 2   กรุงเทพฯ 02-9363993  ชยัภูม ิ044-838008 

หรอืบรษิทัแอรเ์มอืงเลย 02-9360142, 02-9360719  ช่องจาํหน่ายตั "วที/ 6   
     (รถทวัรจ์ะใชเ้วลาวิ/งจากกรุงเทพฯ ถงึชยัภูมปิระมาณ 5 ชั /วโมง)  
 

4 ธ.ค.62 05.00 น. บรษิัทแอรช์ยัภมูิ  
อ.เมือง จ.ชยัภมู ิ
และ 
บขส.ชยัภมูิ 
 

17.00 น. บรษิัทแอรช์ยัภมูิ  
อ.เมือง จ.ชยัภมู ิ
และ 
บขส.ชยัภมูิ 
 

D.   ท่านสามารถจองตั "วไดท้ี/  บรษิทัแอรช์ยัภมู ิ สถานีขนส่งหมอชติ 2 ช่อง 29 โทร. 02-
9360039   
     หรอืบรษิทัเทยีนไชยแอร ์สถานีขนส่งหมอชติ 2  ช่อง 72 โทร. 081-2669930 
     หรอืบรษิทัซนับสัทวัร ์สถานีขนส่งหมอชติ 2   กรุงเทพฯ 02-9363993  ชยัภูม ิ044-838008 

หรอืบรษิทัแอรเ์มอืงเลย 02-9360142, 02-9360719  ช่องจาํหน่ายตั "วที/ 6   
     (รถทวัรจ์ะใชเ้วลาวิ/งจากกรุงเทพฯ ถงึชยัภูมปิระมาณ 5 ชั /วโมง)  

   

5 ธ.ค.62 05.00 น. อ.แกง้ครอ้ 
โลตสัเอ๊กซเ์พรสเล็ก
ในตลาดแกง้ครอ้ 
 
 

17.00 น. อ.แกง้ครอ้ 
โลตสัเอ๊กซเ์พรสเล็ก
ในตลาดแกง้ครอ้ 
(ควรจองตั%วเวลา   
10.00 น.) 

1. จองตั%วมาอาํเภอแกง้ครอ้  ใหจ้องตั%วไดท้ี; 
      บรษิัทแอรเ์มืองเลย 02-9360142, 02-9360719  ช่องจาํหน่ายตั%วที; 6   
      (หมายเหต ุรถทวัรจ์ะใชเ้วลาเดินทาง ถึง อ.แกง้ครอ้ประมาณ 6 ชั;วโมงครึ;ง)  
 



6 ธ.ค.62 05.00 น. อ.แกง้ครอ้ 
โลตสัเอ๊กซเ์พรสเล็ก
ในตลาดแกง้ครอ้ 
(ควรจองตั%วเวลา 
22.30 น.) 

17.00 น. อ.แกง้ครอ้ 
โลตสัเอ๊กซเ์พรสเล็ก
ในตลาดแกง้ครอ้ 
(ควรจองตั%วเวลา   
10.00 น.) 

จองตั%วมาอาํเภอแกง้ครอ้ (รบัส่งคนรอบที; 1 และ 2) ใหจ้องตั%วไดท้ี; 
      บรษิัทแอรเ์มืองเลย 02-9360142, 02-9360719  ช่องจาํหน่ายตั%วที; 6   
      (หมายเหต ุรถทวัรจ์ะใชเ้วลาเดินทาง ถึง อ.แกง้ครอ้ประมาณ D ชั;วโมงครึ;ง) 

 

7 ธ.ค.62 05.00 น. อ.แกง้ครอ้ 
โลตสัเอ๊กซเ์พรสเล็ก
ในตลาดแกง้ครอ้ 
(ควรจองตั%วเวลา 
22.30 น.) 

17.00 น. อ.แกง้ครอ้ 
โลตสัเอ๊กซเ์พรสเล็ก
ในตลาดแกง้ครอ้ 
(ควรจองตั%วเวลา   
10.00 น.) 

จองตั%วมาอาํเภอแกง้ครอ้ (รบัส่งคนรอบที; 1 และ 2) ใหจ้องตั%วไดท้ี; 
      บรษิัทแอรเ์มืองเลย 02-9360142, 02-9360719  ช่องจาํหน่ายตั%วที; 6   
      (หมายเหต ุรถทวัรจ์ะใชเ้วลาเดินทาง ถึง อ.แกง้ครอ้ประมาณ D ชั;วโมงครึ;ง) 

 

8 ธ.ค.62   วนัที; F จะไม่มีการรบัส่งในชั;วเวลา 8G.88 น. แต่จะส่งคณะธรรมยาตราจากบา้นตาดภทูองแยกออกเป็น H สาย คือ 
1. ส่งที;จอดรถวดัภเูขาทอง (จะถงึจดุจอดรถประมาณเวลา  10.00-11.00 น.) 
2. ส่งที;อาํเภอแกง้ครอ้ (จะถงึเวลาประมาณ 11.30-12.30 น.) 
3. ส่งที;ตวัจงัหวดัชยัภมูิ  (จะถงึเวลาประมาณ 6I.00-13.00 น.)  

หมายเหตุจากฝ่ายบริการรับส่งคน    

        สวัสดีครับ  ฝ่ายบริการรับส่งคนเข้าออกขบวนธรรมยาตรา มีเรื่องที่จะต้องชี้แจงดังนี้ 
1. ขอความร่วมมือทุกท่านที่ใช้บริการ กรุณาส่งข้อความ sms มาที่ โทร 085 6135321 (คุณฉัตรชัย โรจน์เรืองไร หัวหน้าฝ่ายฯ)  โปรดแจ้ง  ชื่อ-นามสกุล เบอร์

โทร วันที่ เวลา และสถานที่ๆ ท่านต้องการให้ไปรับ (ซึ่งท่านสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่ฝ่ายฯ ได้แจ้งในตารางเท่านั้น หากท่านไม่เข้าร่วมตามตารางนี้ ท่านจะ
ไม่ได้รับการบริการจากฝ่ายเรา) 

2. กรุณาส่งข้อความ sms โดยแจ้งล่วงหน้า 1 วัน ก่อนการเดินทาง 
3. ระหว่างการเดินทาง ท่านโปรดช่วยโทรศัพท์ (ไม่ต้องส่ง sms) ยืนยันความถูกต้องอีกครั้งด้วย เพื่อป้องกันมิให้เกิดความผิดพลาด  
4. นับแต่วันนี้เป็นต้นไป สามารถติดต่อสอบถาม รายละเอียดต่างๆ ได้ตลอดเวลา ด้วยความยินดีอย่างยิ่ง ขอบคุณครับ 
                                                                                                                     ฉัตรชัย โรจน์เรืองไร (หัวหน้าฝ่ายฯ) 

                                                                                                                      โทร. 085 6135321,084 0807706  
 



กรณีเดินทางมาเองด้วยรถยนต์ส่วนตัว 

1. ถ้าเดินทางภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน  ไม่ว่าท่านจะมาถึงเวลาใด ให้มาจอดที่จุดจอดรถวัดภูเขาทอง เป็นจุดรวมพล 

หมายเหตุ  

- ถ้ารถส่วนตัวของท่านพอมีที่ว่างสำหรับรับญาติธรรมที่มารถทัวร์ ขออาศัยขึ้นวัดภูเขาทองด้วย ก็ขอให้ท่านขับรถมาพบกับคุณฉัตรชัย ที่บริษัทแอร์ชัยภูมิ อ.

เมือง จ.ชัยภูมิ ระหว่างเวลา 14.00-16.30 น.  โดยขอความกรุณาช่วยโทรศัพท์ให้คุณฉัตรชัยทราบล่วงหน้าด้วย 

- ถ้ารถส่วนตัวของท่านเดินทางมายัง อ.แก้งคร้อ และพอมีที่ว่างสำหรับญาติธรรมที่มารถทัวร์ลง อ.แก้งคร้อ  ขออาศัยขึ้นวัดภูเขาทองด้วย ก็ขอให้ท่านขับรถ

มาพบกับคุณฉัตรชัย ที่บริษัทแอร์ชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ระหว่างเวลา 14.00-16.30 น.  โดยขอความกรุณาช่วยโทรศัพท์ให้คุณฉัตรชัยทราบล่วงหน้าด้วย 

2. ถ้าเดินทางโดยรถส่วนตัวมาร่วมเดินธรรมยาตราตั้งแต่วันที่ 2-7 ธ.ค. ไม่ว่าท่านจะมาถึงเวลาใด ให้มาจอดรถที่วัดภูเขาทอง จากนั้นโทรประสานงานกับคุณฉัตร

ชัย เพื่อรับเข้าขบวน  

 


