
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

01. เสารท่ี์ 22 พฤษภาคม 2564                          กรุงเทพฯ – รอ้ยเอ็ด 

 

06.00 น.  สมาชิกพรอ้มกนัที่ ...หน้าคณะวิศวกรรมศาสตร ์จุฬาฯ  รมิถนนองัรีดนูงัต ์
เจา้หนา้ที่ชยัทวัรค์อยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวก 
06.30 น.  ออกเดินทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศสูด่ินแดนอีสานตอนกลางผ่านจงัหวดันครราชสีมา  

บรกิารอาหารเชา้ เครื่องดื่มชา - กาแฟและผลไม ้  

สนทนาทกัทายตามประสาคนกนัเอง 
ชมพระนอนหินทราย อายุ 1,300 กว่าปี ณ วัดธรรมจักรเสมาราม วดัแห่งนีเ้คยเป็นศาสนสถานในสมยัทวารวดีมาก่อน 
โดยมีโบราณวัตถุที่ส  าคัญคือ พระพุทธรูปปางไสยาสน์ก่อดว้ยหินทรายที่มีความเก่าแก่ และใหญ่ที่สุดของประเทศไทย 
รวมถึงธรรมจกัรศิลาและโบราณวตัถอุื่นๆ 
 

เดินทาง : เสาร์ที่ 22 – พฤหัสบดทีี่ 27 พฤษภาคม 2564 (6 วัน 5 คืน) 



 

อาหารกลางวนัที่หอ้งอาหารในเรือน  

เดินทางสู ่จ.รอ้ยเอ็ด 

อาหารค ่าที่โรงแรม 

ที่พกั    โรงแรมไฮเพลส รอ้ยเอ็ด (1 คืน) 
 

02. อาทิตยท่ี์ 23 พฤษภาคม 2564          รอ้ยเอ็ด  – นครพนม – พระธาตุนคร 

 

อาหารเชา้ที่หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่อ  าเภอหนองพอก ชม วัดผาน ้าทิพย์เทพประสิทธ์ิวนาราม ซึ่งหลายท่านรูจ้ักกันดีเนื่องด้วยภายในวัด
ประดิษฐานพระมหาเจดียช์ยัมงคล ที่มีความงดงามตระการตาที่สดุองคห์นึ่งของประเทศไทย อีกทัง้ยงัเป็นที่เคารพศรทัธา
ของชาวบา้นและเป็นความภาคภมูิใจของชาวรอ้ยเอ็ดอีกดว้ย  

อาหารกลางวนัที่รา้นอาหารนดัพบรมิโขง  

สกัการะ พระธาตุนคร (พระธาตปุระจ าวนัเสาร)์ ภายในองคพ์ระธาตบุรรจพุระอรหตัสารีรกิธาต ุพรอ้มกบัองคพ์ระพทุธรูป
ทองค า และของมีค่าต่างๆ ที่ประชาชนผูม้ีจิตศรทัธาไดถ้วาย ผูท้ี่ไปนมัสการพระธาตุแห่งนีจ้ะไดร้บัอานิสงส ์เสริมบุญ
บารมี แลมีอ านาจวาสนาเป็นเจา้คนนายคน 

อาหารค ่าที่รา้นอาหาร เรือนรมิน า้ 

ที่พกั    โรงแรม เดอะรเิวอร ์นครพนม  (3 คืน) 
 
03. จนัทรท่ี์ 24 พฤษภาคม 2564               ธาตุพนม – นาแก  

 

เชิญชวนสมาชิกใสบ่าตรรมิโขงตามอธัยาศยั 

อาหารเชา้ที่หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู ่พระธาตุศรีคูณ (พระธาตปุระจ าวนัองัคาร) สรา้งแบบเรียบง่าย ภายในประดิษฐานพระอรหนัตธาตขุอง
พระโมคคลัลานะ พระสารีบตุร พระอคัรสาวกซา้ยขวาของพระพทุธเจา้  
จากนัน้น าท่านสกัการะ พระธาตุพนม (พระธาตปุระจ าวนัอาทิตย)์ ก่อสรา้งดว้ยดินดิบ ฐานขององคพ์ระธาตไุดข้ดุลงไป
จนเป็นอุโมงคเ์พื่อบรรจุอุรงัธาต(ุกระดกูส่วนหนา้อก) ของพระพุทธเจา้ รูปแบบขององคพ์ระธาตุเป็นสถาปัตยกรรมแบบ
ปราสาทขอม  

อาหารกลางวนัที่รา้นดาวทอง อาหารเวียดนาม 

เดินทางสู ่อ.เรณนูคร สกัการะ พระธาตุเรณูนคร (พระธาตปุระจ าวนัจนัทร)์ เชื่อกนัว่าหากใครมานมสัการจะไดอ้านิสงส ์
สง่ผลใหม้ีวรรณะงดงามผุดผ่องดั่งแสงจนัทร ์ จากนัน้สกัการะ พระธาตุมรุกขนคร เป็นพระธาตปุระจ าวนัพุธกลางคืน มี
ความเชื่อกนัว่าหากใครมีโอกาสไดม้ากราบนมสัการพระธาตอุงคน์ี ้จะมีชีวิตที่ดี มีความสขุสวสัดีและเจรญิยิ่งๆขึน้ไป  

อาหารค ่าที่รา้นอาหาร สบายดี @ นครพนม 

 



 

 
04. องัคารท่ี 25 พฤษภาคม 2564             ปลาปาก – นาหวา้  –  ท่าอุเทน   
 

อาหารเชา้ที่หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านสกัการะ พระธาตุมหาชัย (พระธาตปุระจ าวนัพธุกลางวนั) มีลกัษณะแตกต่างจากพระธาตอุงคอ์ื่นๆ มีรูปทรงแปด
เหลี่ยมมองดคูลา้ยระฆงัทอง ภายในพระอโุบสถประดิษฐานพระพทุธรูปปางหา้มญาติสลกัจากไมส้ะเดาหวานที่ใหญ่ที่สดุ
ในประเทศ จากนัน้เดินทางสูอ่  าเภอท่าอเุทน สกัการะ พระธาตุท่าอุเทน (พระธาตปุระจ าวนัศกุร)์ องคพ์ระธาตหุนัหนา้ไป
ทางทิศเหนือ มีลกัษณะเป็นเจดียก์่ออิฐถือปนูเป็นผงัรูปสี่เหลี่ยมคลา้ยพระธาตพุนม บรรจพุระบรมสารีรกิธาตทุี่อญัเชิญมา
จากเมืองย่างกุง้ เม่ือปี พ.ศ. 2540 รวมทัง้พระพทุธรูป และของมีค่าต่างๆ 

อาหารกลางวนัที่ ...ท่าอเุทน 

หลังอาหารเดินทางสู่ อ.นาหวา้  ปิดทา้ยพระธาตุองค์ ที่ 8 ดว้ยการสักการะ พระธาตุประสิทธ์ิ (พระธาตุประจ าวัน
พฤหสับดี) ผูใ้ดไดไ้ปนมสัการ จะไดร้บัอานิสงสใ์หป้ระสบผลส าเรจ็ในหนา้ที่การงาน    

อาหารค ่าที่ 
 

05. พุธท่ี 26 พฤษภาคม 2564                         ยโสธร -  บุรีรมัย ์        
 

อาหารเชา้ที่หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู ่จ.ยโสธร (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.)  

อาหารกลางวนัที่รา้นอาหารบา้นคณุย่า 

เดินทางสู ่อุทยานดอกไม้เพ-ลาเพลิน อ าเภอคเูมือง จงัหวดับุรีรมัย ์ แหล่งศกึษาเรียนรู ้พรอ้มกับความสนกุและบนัเทิง 
ใหเ้ราไดร้ื่นรมยช์มดอกไมต้ามฤดกูาลหลากสีสนั รวมทัง้พนัธุไ์มส้วยงามต่างๆที่อทุยานไมด้อกเพ-ลาเพลิน ซึ่งจดัแสดงใน
โรงเรือนทัง้ 6 หลงั อทุยานไมด้อกแห่งนี ้ยงัถือว่าเป็นอทุยานไมด้อกแห่งแรกในเขตพืน้ที่ภาคอีสานอีกดว้ย 

อาหารค ่าที่รีสอรท์ 

ที่พกั    เพ-ลาเพลิน บูติค รีสอรท์  (พกั 1 คืน) 
  

06. พฤหสับดีท่ี 27 พฤษภาคม 2564                      บุรีรมัย ์– กรุงเทพฯ 
 

อาหารเชา้ที่หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม ปราสาทหินพนมรุ้ง(จ าลอง) สรา้งขึน้โดยมีรูปแบบของศิลปะเขมรโบราณที่มีความงดงามมากที่สดุแห่งหนึ่ง 
ความงดงามและความยิ่งใหญ่ของปราสาทแห่งนีป้รากฏใหเ้ห็นไดใ้นรูปของงานสถาปัตยกรรมขอม 

อาหารกลางวนัที่ อ.นางรอง 

หลงัอาหารน าท่านเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ แวะซือ้ของฝากที่ร้านครูต้อ 

อาหารเย็นบรกิารอาหารกลอ่งบนรถ 

20.00 น.  ถึงกรุงเทพมหานครโดยสวสัดิภาพ   รถจอดที่ หน้าคณะครุศาสตร ์จุฬาฯ รมิถนนพญาไท 

หมายเหตุ  ก าหนดการนีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามเหตกุารณแ์ละความเหมาะสม    



 

อัตราค่าบริการ  
 

@ ผูใ้หญ่     ท่านละ     18,800.-   บาท 

@ พกัเด่ียว   เพิ่ม          3,600.-   บาท 
    

อัตรานี้รวม   
1.  รถโคช้ปรบัอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ      
2.  ที่พกัตามรายการ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
3.  อาหารจดัเลีย้ง พรอ้มอาหารว่าง เครื่องดื่มและผลไม ้   
4.  ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
5.  ทนุประกนัอบุตัิเหต ุในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
       (วงเงินค่ารกัษาพยาบาลเนื่องจากอบุตัิเหตทุ่านละ 500,000 บาท) 

6.  มคัคเุทศกแ์ละทีมงานที่เขม้แข็งจากชยัทวัร ์
 

อัตรานี้ไมร่วม   
1.  ค่าอาหารและเครื่องด่ืมนอกเหนือจากรายการ  
2.  ค่าใชจ้่ายสว่นตวั เช่น  ค่าโทรศพัท ์, ค่ามินิบาร ์, ค่าซกัรีด 

 

สิ่งอำนวยความสะดวกในรถ   แอลกอฮอลส์เปรย ์, จดัที่นั่งโดยเวน้ระยะห่าง (SOCIAL DISTANCING) 

                   ท าความสะอาดพาหนะตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 

เงื่อนไขการจอง  โปรดสอบถามกบัเจา้หนา้ที่ 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ติดต่อ  :  065 635 1997 , 080 571 5551 

Line ID : @chaitour   E-mail : domestic@chaitour.co.th  
จนัทร ์– ศกุร ์ เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 

www.chaitour.co.th 
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