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¡ÃØ§à·¾Ï - ¹Ò§ÃÍ§ - ÈÃÕÊÐà¡É

06.00 น.
สมาชิกทุกท่านพร้อมกันที หน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ริมถนนอังรีดนู งั ต์
เจ้าหน้าทีชัยทัวร์คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก
06.30 น.
ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ พร้อมห้องสุขภัณฑ์
บริการอาหารเช้า เครืองดืมชา กาแฟ และผลไม้ตามฤดูกาล / สนทนาทักทายตามประสาคนกันเอง
อาหารกลางวัน
ชม วัดเขาอังคาร เป็ นวัดทีสร้างเลียนแบบสถาปัตยกรรมสมัยต่างๆ หลายรูปแบบงดงาม แปลกตาและน่าสนใจ โบสถ์ 3 ยอด
จัดเป็ นสิมร่วมสมัยทีมีความสวยงามแปลกตา แตกต่างจากโบสถ์วดั ทัวไป ไม่มีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ ภายในโบสถ์มีภาพ
จิตรกรรมฝาผนังเรืองราวพุทธชาดกเป็ นภาษาอังกฤษ นอกจากนียังมีโบราณวัตถุอนๆ
ื เช่น ใบเสมาพันปี พระพิฆเนศงาเดียว
พระพุทธ 109 องค์ ฯลฯ จากนันชม ผ้ าภูอัคนี ทีบ้านเจริญสุข เนืองด้วยเขาพระอังคารเป็ นภูเขาไฟเก่าแก่ทีดับแล้ว ใน 6 ลูก
ของจังหวัดบุรีรมั ย์ ดินบริเวณนีจึงอุดมด้วยแร่ธาตุจากลาวาภูเขาไฟเหมาะกับการเพาะปลูก ต่อมาชาวบ้านเจริญสุขได้คิดค้น
วิธีการนําดินนีมาใช้ยอ้ มผ้าทําให้ผา้ มีความนุ่นนวลเกิดเป็ นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทีมีเอกลักษณ์ในชือผ้าภูอคั นี
เดินทางสู่ จังหวัดศรีสะเกษ
อาหารคําที ร้านสีเขียว ทีพัก แกลเลอรี ดีไซด์ ศรีสะเกษ
ºÃÔÉÑ· ªÑÂ·ÑÇÃ ¨íÒ¡Ñ´
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อาหารเช้าทีโรงแรม
เดินทางสู่ บ้านชีทวน อําเภอเขือนใน จังหวัดอุบลราชธานี นําท่านชม วัดทุ่งศรีวิไล เป็ นวัดซึงตังอยู่กลางทุ่งนา ทีดินบริเวณนี
เดิมเป็ นอุทยานของธิดาแห่งเจ้าเมืองชีชวนชือว่า พระนางเจียงได ได้รบั พระราชทานวิสงุ คามสีมาตังแต่ ปี พ.ศ. 2430 ภายในวัด
มีปชู นียวัตถุทีสําคัญ ได้แก่ พระพุทธรูปศิลาแลงปางนาคปรกศิลปะสมัยขอมคือ พระพุทธวิเศษ พระชัยสิทธิ และพระพุทธรูปยืน
คือ พระร่วงโรจนฤทธิ นอกจากนียังมีสิงปลูกสร้างและโบราณสถานสําคัญอืนๆให้ชม จากนันชม วัดธาตุสวนตาล เป็ นวัด
เก่าแก่สร้างเมือปี พ.ศ. 2207 ได้รบั พระราชทานวิสงุ คามสีมาเมือ พ.ศ. 2518 ภายในมีศาลาการเปรียญเป็ นอาคารไม้ เพดานมี
ภาพจิตรกรรมทีมีความสวยงามมาก
อาหารกลางวัน
นําชม วัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์ เป็ นวัดเก่าแก่ของ จังหวัดอุบลราชธานี สันนิษฐานว่าสร้างขึนเมือประมาณเกือบร้อยปี
มาแล้ว โดยคุณยายสีนวลเป็ นผูบ้ ริจาคทีดินจึงตังชือวัดตามชือคุณยายว่าวัดสีนวล ต่อมาเปลียนชือเป็ นวัดศรีนวลแสงสว่าง
อารมณ์ สิงทีน่าสนใจภายในวัดนอกจากสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าต่อศิลปวัฒนธรรมศาสนาแล้วยังมี ธรรมาสน์สิงห์เทิน
บุษบก ซึงคาดกันว่าองค์ธรรมาสน์มีอายุเกือบเก้าสิบปี ลักษณะเป็ นรูปสิงห์ยนื เทินปราสาท สร้างด้วยอิฐถือปูนยอดปราสาท
เป็ นเครืองไม้เป็ นชันลดหลัน เชือว่าเป็ นงานศิลปกรรมทีเกิดจากกงานผสมผสานความคิดของช่างฝี มือไทยชีทวนกับช่างญวนใน
สมัยนัน จากนันเดินทางสูอ่ าํ เภอเมืองอุบลราชธานี เปลียนบรรยากาศนําท่านชม คําปุ่ นเมียวเซียมคาเฟ่ จิบกาแฟสดทาน
เบเกอร์รีโฮมเมด และเลือกชมเลือกช้อปสินค้าของทีระลึกไม่ว่าจะเป็ น กระเป๋ า ผ้าไหม เสือผ้า ฯลฯ ทีเป็ นเอกลักษณ์ของบ้านคํา
ปุได้ตามอัธยาศัย จากนันชม วัดสระประสานสุข (วัดบ้านนาเมือง) ก่อตังเมือปี พ.ศ. 2472 โดยพระศาสนดิลก (เสน ชิตเสโน)
เจ้าคณะมณฑลอุบลราชธานี เจ้าอาวาสวัดศรีอบุ ลรัตนาราม และเป็ นพระอุปัชฌาย์ของ หลวงปู่ บญ
ุ มี โชติปาโล อดีตเจ้าอาวาส
ซึงเป็ นทีเคารพนับถือของชาวอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง ภายในวัดมีพระอุโบสถ สร้างเป็ นรู ปเรือสุพรรณหงส์ประดับ
ตกแต่งด้วยเซรามิก มีความสวยงามแปลกตาจัดเป็ นสิมร่วมสมัยทีควรชม
อาหารคํา
ทีพัก โรงแรมสุนียแ์ กรนด์ (พัก 2 คืน)
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อาหารเช้าทีโรงแรม
เดินทางสูอ่ าํ เภอสิรนิ ธรนําท่านชม วัดสิรินธรวรารามภูพร้ าว ก่อตังโดยพระอาจารย์ ปุญมาก ฐิ ติปัญโญ ซึงได้มาปั กกรดทีนี
และหลังจากเกิดความไม่สงบทางการเมืองท่านก็ได้เดินทางไป สปป.ลาว ทิงร้างหลายปี จนกระทังลูกศิษท่านได้มาบูรณะต่อมา
ในปี พ.ศ.2547 ได้รบั พระราชทานวิสงุ คามสีมา ชมภาพต้นกัลปพฤกษ์ทีเป็ นจิตรกรรมทีอยู่บนผนังด้านหลังของอุโบสถซึงจะ
เรืองแสงเป็ นสีเขียวในยามคําคืนหลังพระอาทิตย์ตก จัดเป็ นสิมร่วมสมัยทีสวยงามอีกวัดหนึง สักการะพระประธานภายใน
อุโบสถทําบุญตามอัธยาศัย จากนันไปสัมผัสความสดชืนของ นําตกแสงจันทร์ (นําตกลงรู ) เป็ นอีกหนึงอันซีนของจังหวัด
อุบลราชธานี และเป็ นนําตกขนาดเล็กทีเกิดจากสายนําของลําห้วยท่าล้งไหลลอดผ่านหน้าผาทีมีลกั ษณะเป็ นรูขนาดใหญ่ความ
แรงของนําเมือตกลงสูเ่ บืองล่างกระทบพืนทําให้มีละอองนําฟุง้ กระจายเมือมีแสงแดดส่องลงมาจึงมีลกั ษณะคล้ายแสงจันทร์
อาหารกลางวัน
หลังอาหารไปสัมผัสประสบการณ์ซมึ ซับความเป็ นอีสานกันที กาลครังหนึง ณ โขงเจียม โฮมสเตย์รมิ แม่นาโขงและเป็
ํ
นทังศูนย์
การเรียนรูเ้ กียวกับภูมิปัญญาการทอผ้าและย้อมสีธรรมชาติ ซึงจะมีชาวบ้านในกลุม่ มานังทอผ้าเป็ นประจําตังแต่เช้าถึงเย็นและ
ยังเปิ ดโอกาสให้ท่านทีสนใจลองลงมือทําได้อีกด้วย (ใครสนบ้าง?) ...ไม่ทาํ ก็ลองเลือกซือเป็ นของฝากติดไม้ติดมือ อุดหนุน
ผลิตภัณฑ์งานฝี มือชุมชนกันสักคนละนิดคนละหน่อย!!! หากถูกใจซือเยอะก็ยินดีค่ะ....จากนันชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ
ที อุทยานแห่งชาติผาแต้ม มีเนือทีครอบคลุมอําเภอโขงเจียม อําเภอศรีเมืองใหม่และอําเภอโพธิไทร จังหวัดอุบลราชธานี และ
ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยมีแม่นาโขงเป็
ํ
นเส้นแบ่งพรมแดน อุทยานฯแห่งนีมีสภาพป่ าทีอุดมสมบูรณ์
เป็ นทีราบสูงและเนินเขามีหน้าผาสูงชันซึงเกิดจากการแยกตัวของผิวโลกมีกลุม่ หินขนาดสูงใหญ่ และยังมีการค้นพบภาพเขียน
สีโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ อายุราว 3,000-4,000 ปี เดินชมความสวยงามของธรรมชาติเก็บภาพสวยๆ ตามอัธยาศัย
อาหารคํา
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อาหารเช้าทีโรงแรม
นําท่านเลือกซือของฝากเมืองอุบล อาทิ แหนม หมูยอ เส้นก๋วยจับ ฯลฯ จากนันเดินทางสูจ่ งั หวัดสุรนิ ทร์
อาหารกลางวัน
เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ แวะพักอริยาบถหรือซือของฝากตามความเหมาะสม
อาหารคํา... บริการอาหารกล่องบนรถ
21.00 น. ถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ รถจอดส่งที หน้าคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ริมถนนพญาไท
เดินทางกลับถึงบ้านด้วยความสนุกสนานและประทับใจ
หมายเหตุ

กําหนดการนีอาจมีการเปลียนแปลงได้ตามเหตุการณ์และความเหมาะสม
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ผูใ้ หญ่ ท่านละ 12,000.- บาท
เด็ก
ท่านละ 9,000.- บาท (พักเสริมกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
2,500.- บาท
พักเดียว เพิม
**** รับสมาชิกได้ 18 - 24 ท่าน ต่อ 1 บัส ****

ÍÑµÃÒ¹ÕéÃÇÁ

1.
2.
3.
4.
5.

รถโค้ชปรับอากาศท่องเทียวตามรายการ
ทีพักตามรายการ (พักห้องละ ท่าน)
อาหารจัดเลียง พร้อมอาหารว่าง เครืองดืมและผลไม้
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่างๆ ตามรายการ
ทุนประกันอุบตั ิเหตุ ในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
- วงเงินค่ารักษาพยาบาลเนืองจากอุบตั ิเหตุท่านละ

,000 บาท

6. มัคคุเทศก์และทีมงานทีเข้มแข็งจากชัยทัวร์
ÍÑµÃÒ¹ÕéäÁèÃÇÁ

. ค่าอาหารและเครืองดืมนอกเหนือจากรายการ
. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่ามินิบาร์ , ค่าซักรีด
ÊÔè§ÍÓ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡ã¹Ã¶ แอลกอฮอล์สเปรย์ , Face Shield , จัดทีนังโดยเว้นระยะห่าง (SOCIALDISTANCING)

ทําความสะอาดพาหนะตามระยะเวลาทีกําหนด
à§×èÍ¹ä¢¡ÒÃ¨Í§

ยืนยันการเดินทางพร้อมชําระค่าบริการภายใน

วันที 11 สิงหาคม 2563

¡ÒÃÂ¡àÅÔ¡

1. ยกเลิกการเดินทาง

หลังวันที 26 สิงหาคม 2563 หักค่าบริการ 30 %

2. ยกเลิกในวันเดินทาง หักค่าบริการ 100 %
à§×èÍ¹ä¢¡ÒÃ¨Í§

ยืนยันการเดินทางพร้อมชําระค่าบริการโดยโอนเข้าบัญชี
¹ÒÂÈØÀªÑÂ µÑ¹¾Ñ¹¸Øì

ธ. กรุงศรีอยุธยา สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 บ/ช ออมทรัพย์ เลขที 800-9-77446-9
เมือโอนแล้วกรุณา ส่งใบ Pay In ผ่านทาง Line @ chaitour / โทรสาร. 02 211 0119
µÔ´µèÍ : 065 635 1997 , 080 571 5551

Line ID : @chaitour / E-mail : domestic@chaitour.co.th
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 17.30 น.

www.chaitour.co.th

