อิลิท ฮอลิเดย์ นำท่ำนเดินทำง สูด่ ินแดนร้อยแก่นนำท่ำนชม พระธำตุแก่นนคร (พระธำตุเก้ำชั้น)
ชม ฮูปแต้ม หรือจิ ตรกรรมฝำผนังของวัดไชยศรี
นำท่ำนทำกิจกรรม CSR OUTING ณ ชุมชนกูก่ ำสิงห์
พร้อมมื้ ออำหำรสุดพิเศษ
พร้อมกำรบริกำรและที่พกั ทีแ่ สนประทับใจเพือ่ มอบแด่คนพิเศษเช่นคุณ ดูแล...กันและกัน

ขอนแก่น ร้ อยเอ็ด 4 วัน 3 คืน ดินแดนร้อยแก่น
อิลิทฮอลิเดย์ ดูแล...กันและกัน

เจ้ำหน้ำที่ดูและอำนวยควำมสะดวก
• บริกำรมัคคุเทศก์ตลอดกำรเดินทำง
• บริกำรช่ำงภำพ บันทึกภำพควำมประทับใจ ระหว่ำงกำรเดินทำง
• บริกำรเจ้ำหน้ำที่ตอ้ นรับ และ อำนวยควำมสะดวกที่สนำมบิน

ขอนแก่น ร้ อยเอ็ด 4 วัน 3 คืน ดินแดนร้อยแก่น
อิลิทฮอลิเดย์ ดูแล...กันและกัน

CORPORATE GROUP
เหมำะกับ พนักงำนเดินทำง ท่องเที่ยวประจำปี
พร้อมกิจกรรม CSR ส่งเสริมภำพลักษณ์ขององค์กร
วันแรกของกำรเดินทำง (1) กรุงเทพฯ สนำมบินดอนเมือง-พระธำตุแก่นนคร-วัดทุ่งเศรษฐีตลำดต้นตำล
06.00 น.
คณะพร้ อมกันที่กัน ณ สนามบิน ดอนเมือง อาคารผู้โดยสาร 2 เคาน์เตอร์ สำยกำรบินแอร์
เอเชีย โดยมีเจ้ าหน้ าที่จากบริษัทคอยอานวยความสะดวกเรื่องเอกสารแลสัมภาระ
07.20 น.
นาท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดสขอนแก่น โดย สายการบินแอณ์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3250
08.30 น.
เดินทางถึงจังหวัดขอนแก่น
นาท่านเดินทางสู่ พระธำตุแก่นนคร (พระธาตุเก้ าชั้น) นมัสการพระธาตุเก้ าชั้นจะได้ รับ
อานิสงส์ คือ ก้ าวหน้ ารุ่งเรืองเปรียบดังบูชาองค์สัมมาสัมพุทธเจ้ าบนสรวงสวรรค์ช้นั ดาวดึงส์
และที่น่ยี ังสามารถมองเห็นทัศนียภาพเมืองขอนแก่น และ บึงแก่นนคร อีกด้ วย จากนั้นนา
ท่านเดินทางสู่ วัดเจติยภูมิ อ.นา้ พอง จ. ขอนแก่น เพื่อนมัสการและร่วมกิจกรรมการห่มผ้ าที่
พระธาตุแห่งนี้ จะได้ รับอานิสงส์ คือ เรื่องร้ ายจะกลายเป็ นดี ดุจดั่งกิ่งขามตายแล้ วฟื้ น รัก
ยั่งยืน โรคภัยที่มี หลีกลี้ห่างหาย

เที่ยง

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
จากนั้นนาท่านสู่ วัดทุ่งเศรษฐี มี “มหาเจดีย์รัตนะ” หรือ “มหาเจดีย์ศรีไตรโลกธาตุ” ได้ ถูก
สร้ า งโดยความริเ ริ่ มของหลวงตาอ๋ อ ยหรื อ ที่ร้ ู จั ก กั นในนาม “หลวงตาย่ ามแดง” ท่ า นได้
ชักชวนลูกหลานศิษยานุศิษย์ร่วมกันสร้ างมหารัตนเจดีย์ฯแห่งนี้บนที่ดินแปลงหนึ่งของท่าน
ความโดดเด่นของมหาเจดีย์
จากนั้ น น าท่ า นสู่ ตลำดต้น ตำล หรื อ โครงการ ต้ น ตาล กรี น มาร์ เ ก็ต (Ton Tann Green
Market) ตั้งอยู่ในตัวเมืองขอนแก่น ตั้งอยู่บนพื้นที่ 40 ไร่ อยู่ติดถนนมิตรภาพ ภายในมี

ขอนแก่น ร้ อยเอ็ด 4 วัน 3 คืน ดินแดนร้อยแก่น
อิลิทฮอลิเดย์ ดูแล...กันและกัน

ร้ านค้ ากว่า 400 ร้ าน ท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่น แถมมีสโลแกนเก๋ๆ ด้ วยว่า “ตลาดต้ นตาล
ตลาดฝันของคนมีไอเดีย”

คำ่
ที่พกั

รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
โรงแรมอำนวยสุข ขอนแก่น หรือเทียบเท่ำ

วันที่สองของกำรเดินทำง (2) ฮูปแต้ม-พระมหำเจดียช์ ยั มงคล
เช้ำ
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั
เดินทางสู่ ฮูปแต้ม หรือจิตรกรรมฝาผนังของวัดไชยศรี (ด้ านในโบสถ์) เป็ นการเขียนภาพ
อดีตพระพุทธเจ้ า เรื่องพระเวสสันดรชาดก สินไซ (สังข์ศลิ ป์ ชัย) ภาพเทพ บุคคลและสัตว์
ต่างๆ ซึ่งด้ านในห้ ามสุภาพสตรีเข้ า ส่วนผนังด้ านนอกเป็ นการเขียนภาพนรกเจ็ดขุม เรื่องพระ
เวสสันดรชาดก สินไซ และภาพทหารยืนเฝ้ าประตู ถึงแม้ เวลาจะผ่านมากว่าร้ อยปี แล้ วก็ตาม
และแม้ จะมีบางส่วนเลือนหายไปตามกาลเวลาบ้ าง แต่ถือว่าฮูปแต้ มของที่น่ยี ังคงมีความ
ชัดเจนและสวยงามอยู่มาก จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สิรินธร แหล่งรวบรวมจัด
แสดงเรื่องราวไดโนเสาร์ และซากดึกดาบรรพ์ท่สี มบูรณ์ท่ีสุดในประเทศไทย และเขตอาเซียน
ตื่นตากับกระดูกไดโนเสาร์อายุประมาณ 130 ล้ านปี พร้ อมติดตามเรื่องราว ตั้งแต่การกาเนิด
จนกระทั่งสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์

ขอนแก่น ร้ อยเอ็ด 4 วัน 3 คืน ดินแดนร้อยแก่น
อิลิทฮอลิเดย์ ดูแล...กันและกัน

กลำงวัน

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่ พระมหำเจดียช์ ยั มงคล มีขนาดสูงและกว้ าง 101 เมตร ศิลปะแบบ
ประยุกต์ ที่มีความประณีตวิจิตร สวยงามได้ รับอานิสงส์ ท่วมท้นชัยชนะ ด้ วยพุทธานุภาพแห่ง
องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาพเจ้ าและพระมหาเจดีย์ยังตั้งอยู่บนภูเขา ทาให้ ท่านสามารถ
มองเห็นวิวทิวทัศน์เมืองร้ อยเอ็ด จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ พระธาตุยาคู สถูปศิลปะทวาราวดี
เป็ นโบราณสถานเมืองฟ้ าแดดสงยางแห่งเดียวที่ยังคงสภาพสมบูรณ์

คำ่
ที่พกั

บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
The Chic 101 Hotel หรือเทียบเท่า

ขอนแก่น ร้ อยเอ็ด 4 วัน 3 คืน ดินแดนร้อยแก่น
อิลิทฮอลิเดย์ ดูแล...กันและกัน

วันที่สำมของกำรเดินทำง (3) จังหวัดร้อยเอ็ด- CSR Outing
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
บ้ านกู่กาสิงห์ จังหวัดร้อยเอ็ด สถานที่ท่คี ุณจะได้ เปิ ดประสบการณ์ใหม่ๆ สัมผัสรากเหง้ าชาว
ไทยผ่านวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวทุ่งในชุมชนกู่กำสิงห์ เป็ นอีกหนึ่งชุมชนที่รอต้ อนรับองค์กร
ของคุณให้ เข้ าไป CSR Outing ทากิจกรรมสนุกๆ ที่สะท้อนชีวิตคนไทยสไตล์อีสาน ที่สาคัญ
อาหารของที่น่ยี ังแซ่บจัดจ้ านถึงใจ ใครมาเยือนแล้ วก็ต้องติดใจในอาหารพื้นบ้ านทุกคนไป

กลำงวัน

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำร
ทำกิจกรรม CSR OUTING อำทิ
-กิจกรรมข้ำวที่กู่ อูห้ ู! เค้ำทำตำมฤดู
-กิจกรรมกอดกู่ บอกรักทุ่งกุลำผ่ำนหุ่นไล่กำ
-กิจกรรมในสวนฝัน

เย็น

บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำรอำหำร

ที่พกั

The Chic 101 Hotel หรือเทียบเท่า

ขอนแก่น ร้ อยเอ็ด 4 วัน 3 คืน ดินแดนร้อยแก่น
อิลิทฮอลิเดย์ ดูแล...กันและกัน

วันที่สี่ของกำรเดินทำง (4) ฟังตำนำน เผ่ำกุลำ-บึงพลำญชัย-พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติ ร้อยเอ็ด
เช้ า
บริการอาหาร ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นั่งรถรางชมเมือง ฟังตำนำน เผ่ำกุลำ หลังจากนั้นชม บึงพลำญชัย พิพิธภัณฑสถำน
แห่งชำติ ร้อยเอ็ด วัดกลางมิ่งเมือง วัดสระทอง และออกเดินทางสู่ วัดป่ ากุง จากนั้นนาท่าน
นมัสการ มหาเจดีย์ทราย (บุโรพุทโธ จาลอง) และกราบอัฐิของพระเทพวิสุทธิมงคล (หลวงปู่
ศรีมหาวีโร) ผู้สร้ างวัดป่ ากุง และพระมหาเจดีย์ชัยมงคล จากนั้นเดินทางไป พระธาตุนาดูน
ศาสนสถานที่สร้ างขึ้นประมาณ 1300 ปี ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุอันศักดิ์ สักการะ
เพื่อ เพิ่มพูนบารมี ศูนย์รวมความดี บารมีแห่งอีสาน

กลำงวัน

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำร
จากนั้นนาท่านสู่ ร้ านนันทวัฒน์ ร้ อยเอ็ด ให้ ท่านได้ เลือกซื้อของฝาก
ได้ เวลาอันสมควรขอนาท่านเดินทางสู่สนามบินร้ อยเอ็ด

19.40 น.
20.55 น.

นาท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD9411
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ

ขอนแก่น ร้ อยเอ็ด 4 วัน 3 คืน ดินแดนร้อยแก่น
อิลิทฮอลิเดย์ ดูแล...กันและกัน

COMPLIMENTARY
กระเป๋ ำเดินทำง ขนำด 20 นิ้ ว
*มอบสำหรับผูเ้ ดินทำง ท่ำนละ 1 ชิ้ น

ขอนแก่น ร้ อยเอ็ด 4 วัน 3 คืน ดินแดนร้อยแก่น
อิลิทฮอลิเดย์ ดูแล...กันและกัน

กิจกรรม CSR
การดาเนินธุรกิจภายใต้ หลักจริยธรรมและการกากับดูแลกิจการที่ดีควบคู่ไปกับการใส่ใจรักษาสังคมและสิ่งเเวดล้ อม เพื่อ
นาไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน อธิบายโดยขยายความได้ ว่า การดาเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กรที่คานึงถึง
ผลกระทบต่อสังคม ทั้งในระดับใกล้ และไกล โดยไม่ไปเบียดเบียนฝ่ ายใดทั้งสิ้น องค์กรที่มี CSR ย่อมไม่ขูดรีดแรงงานลูกจ้ าง
ไม่ฉ้อโกงลูกค้ า ไม่เอาเปรียบคู่ค้า ไม่ทาลายสิ่งแวดล้ อมหรือทาร้ ายชุมชนโดยรอบ ทั้งหมดก็เพื่อประโยชน์สุขแก่องค์กรและ
สังคมอันนาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ประเภทของ CSR
CSR นั้นแบ่งได้ ออกเป็ น 3 ประเภทด้ วยกัน คือ
•

กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR-After-Process)
เป็ นการดาเนินกิจกรรมขององค์กรที่แสวงหากาไรในธุรกิจต่างๆ และนาเงินส่วนหนึ่งที่เป็ นรายได้ จากการสินค้าหรือ
บริการ ที่ไม่ได้ อยู่ในกระบวนการผลิต การขายสินค้ าหรือบริการของบริษัท เป็ นกิจกรรมที่ถูกวางแผนและทาขึ้นมา
หลังจากการดาเนินธุรกิจ เช่น การบริจาคเงินสมทบทุน การบริจาคเงินช่วยเหลือภัยพิบัติ การสร้ างโรงเรียนใน
ต่างจังหวัด หรือการเป็ นอาสาสมัครในด้ านต่างๆ

•

ธุรกิจเพื่อสังคม (CSR-in-Process)
ความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ในกระบวนการทางานหลักของบริษัทหรือองค์กรนั้นๆ ที่แสวงหากาไรแต่ไม่ลมื ที่จะ
คานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การควบคุมและป้ องกันการสร้ างมลพิษจากกระบวนการผลิต การผลิตสินค้ า
ให้ ได้ คุณภาพตามมาตรฐาน การระบุข้อความหรือข้ อมูลส่วนผสมในสินค้ า หรือการจ่ายค่าชดเชยในกรณีท่บี ริษัททา
อะไรผิดพลาดที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้ อม หรือแม้ แต่ความผิดพลาดต่อลูกค้ า ซึ่งทั้งหมดล้วนแล้วแต่
เกิดขึ้นในเวลาทางานปกติขององค์กร
กิจกำรเพื่อสังคม (CSR-as-Process)
กิจการเพื่อสังคมจะมีความแตกต่างจากกิจกรรมเพื่อสังคมและธุรกิจเพิ่มสังคม เนื่องจากกิจการเพื่อสังคมนั้นเป็ น
การทาโดยที่ไม่ได้ แสวงหากาไรให้ กับตัวเอง หรือเรียกได้ ว่าทุกกระบวนการของธุรกิจนั้นจะเกี่ยวข้ องกับประโยชน์
เพื่อสังคมทั้งหมด เช่น มูลนิธิเพื่อสังคม องค์กรสาธารณประโยชน์ ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของคนที่มีอุดมการณ์
เดียวกันในการสร้ างประโยชน์สูงสุดแก่สังคม แต่กจ็ าเป็ นต้ องอยู่รอดด้ วยการรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ
และเรายังเห็นได้ จากองค์กรใหญ่หลายๆองค์กรก็เริ่มมีการจัดตั้งหน่วยงานกิจการเพื่อสังคมขึ้นมาเป็ นรูปแบบมูลนิธิ
เพื่อสังคม ในการกากับดูแลการทาเพื่อสังคมโดยเฉพาะ

•
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อัตรำค่ำบริกำร
ประเภทผูเ้ ดินทำง
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่ (รำคำต่อท่ำน)
พักเดี่ยว เพิม่ ท่ำนละ
กรณีไม่ใช่ตวั๋ ลดท่ำนละ

20 ท่ำน
16,900. 3,000. 1,800. -

30 ท่ำน
14,500. 3,000. 1,800. -

40 ท่ำน
13,900. 3,000. 1,800. -

บริกำรท่ำนด้วยรถ BUS VIP
อัตรำค่ำบริกำรนี้ รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน (สองท่านต่อหนึ่งห้ อง) ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ
ค่ารถ คนขับรถ, ค่ากิจกรรมและอุปกรณ์ ตามที่ระบุในรายการ
ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
ค่าใช้ จ่ายหัวหน้ าทัวร์ ช่างภาพ ทีคอยดูแลท่านตลอดการเดินทาง
ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้ นทางและสายการบินที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
พร้ อมภาษีสนามบินทุกแห่ง

อัตรำค่ำบริกำรนี้ ไม่รวม
1. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรที่ระบุ เช่น ค่ำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ค่ำอำหำรที่สงเพิ
ั ่ ม่ ,
ค่ำโทรศัพท์, ค่ำซักรีด ฯลฯ
2. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% และภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3%
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หำกท่ำนสนใจให้เรำดูแลกำรเดินทำงในประเทศ
แบบกรุป๊ ส่วนตัว กรุป๊ เหมำบริษทั หน่วยงำน ทั้งภำครัฐ และเอกชน
พร้อมจัดกิจกรรม Event / CSR / Workshop / Ice Breaking หรือกิจกรรมอื่นๆ
สำมำรถติดต่อ ELITE Travel Designer
โทร : 098 271 0183 | 02 661 9399
อีเมลล์ : info@eliteholidaythai.com
ไลน์ : @eliteholiday
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