
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

  

  

 

 

 

 

  

1) จันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563  กรุงเทพฯ – นางรอง - ศรีสะเกษ  
 

 

06.00 น.    พรอ้มกนัท่ี หน้าคณะวิศวกรรมศาสตร ์จุฬาฯ  ริมถนนองัรีดนูงัต ์
 เจา้หนา้ท่ีชยัทวัรค์อยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
06.30 น.    ออกเดินทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศ สูอ่  าเภอนางรอง  
 บริการอาหารเชา้ เครื่องดื่ม ชา – กาแฟ และผลไม ้  สนทนาทกัทายตามประสาคนกนัเอง 
อาหารกลางวนัท่ี...อ  าเภอนางรอง 
หลงัอาหารเดินทางสู่ ซแรยอ์ทิตยา แหล่งเรียนรูเ้รื่องการเกษตรแบบพอเพียงของจังหวดัสุรินทร ์ซแรยอ์ทิตยามาจาก
ภาษาเขมรท้องถ่ินซึ่งแปลไดว้่า “นาของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ” สถานท่ีแห่งนี ้เกิดขึน้จาก
ความคิดริเริ่มของพระเจา้หลานเธอพระองคเ์จา้อทิตยาทรกิติคณุ    ซึง่ไดท้รงตัง้พระทยัวา่จะใหส้ถานท่ีแห่งนีเ้ป็นศนูยก์าร 
  

 

บริษัท ชัยทัวร์ จ ากัด 

โทร. 0 2212 8431    Line ID: @chaitour 

                           

 ใบอนุญาตฯ เลขที่ 11/461 

ชมแสงแรกก่อนใคร...ในสยาม 
 



 
เรียนรู ้ท่ีเน้นในเรื่องของการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงสอดคลอ้งกับพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ      
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รชักาลท่ี 9 ปัจจบุนัท่ีน่ีอยู่ภายใตก้ารควบคมุดแูลของ
“โครงการเกษตรอทิตยาทร” ภายในมีการจัดแบ่งพืน้ท่ีไวเ้พ่ือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู ้ และยังมีอีกหลายจุดท่ี
จัดสรรไวใ้หเ้ป็นจุดพักผ่อน ไม่ใช่แค่ทัศนียภาพของธรรมชาติท่ีชวนให้ตอ้งตกหลุมรัก  แต่ซแรยอ์ทิตยายังมุ่งมั่นท่ีจะ
ถ่ายทอดความรูห้ลากหลายสาขาเพ่ือสรา้งการเกษตรแบบยั่งยืน  สมควรแก่เวลาเดินทางสูจ่งัหวดัศรีสะเกษ 
อาหารค ่าท่ี...ศรีสะเกษ 

ท่ีพกั  โรงแรมแกลเลอร่ี ดไีซน ์
 

2) อังคารที่ 29 ธันวาคม 2563         ยโสธร - อ านาจเจริญ 
 

อาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
เดินทางสูจ่งัหวดัยโสธร น าชม สวนสาธารณะพญาแถน แลนดม์ารค์ของจงัหวดัยโสธร ตัง้อยู่ริมน า้บงึล  าทวน แปลกและ
เด่นเป็นสง่ามากส าหรบัอาคารพญาคนัคากและพญานาค ซึง่เป็นสตัวใ์นต านานนิทานโบราณพืน้บา้นของภาคอีสาน ชม 
พิพิธภณัฑพ์ญาคนัคากซึง่มีต  านานเรื่องเลา่พืน้เมืองของชาวอีสานท่ีเก่ียวกบัต านาน พญาคางคก และประเพณีบุญบัง้ไฟ
อนัโดง่ดงัสว่นบริเวณพืน้ท่ีโดยรอบมีประติมากรรมขบวนแห่บัง้ไฟอนัออ่นชอ้ยและงดงาม 
อาหารกลางวนัท่ี ...จงัหวดัยโสธร 
หลงัอาหารเดินทางสู ่จงัหวดัอ านาจเจริญแวะจิบกาแฟลาว ก่อนเดินทางสูอ่  าเภอลืออ านาจ สกัการะ พระเจ้าใหญ่ลือชัย 
วัดอ านาจ สถานท่ีซึง่รวมความศรทัธาความเช่ือของชาวอ านาจเจริญ ประดิษฐานอยู่ภายในโบสถ ์ชาวบา้นมีความเช่ือว่า
หากมากราบไหวข้อพรจะไดร้บัความส าเร็จ มีชัยชนะจากศตัรูหมู่มารมีอ  านาจบารมี  สมควรแก่เวลาเดินทางสู่จังหวัด
อบุลราชธานี 
อาหารค ่าท่ี...เมืองอบุล 

ท่ีพกั   โรงแรมสนีุยแ์กรนด ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) พุธที่ 30 ธันวาคม 2563          สามพันโบก 
 

อาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
เดินทางสู่บา้นสองคอน อ าเภอโพธ์ิไทร ชมความมหศัจรรย ์แก่งสามพันโบก แก่งหินขนาดใหญ่ในล าน า้โขงท่ีจะปรากฏ
ใหเ้ห็นความงดงามแค่เพียงในยามหนา้แลง้เท่านั้น ลว้นเป็นปฏิมากรรมของหินจากธรรมชาติท่ีถูกกระแสน า้กัดเซาะ      
จนเวา้แหว่ง มองเห็นเป็นภาพศิลปะ มีรูปร่างแตกต่างกันออกไป ใหญ่บา้งเล็กบา้ง บา้งก็เป็นรูปวงรี รูปดาว รูปวงกลม 
และรูปอื่นๆ อีกมากมาย ตามแตท่ี่เราจะจินตนาการ มีจ านวนมากกวา่ 3,000 แอง่ จงึเป็นท่ีมาของค าวา่ 3 พนัโบกนั่นเอง  



 
 
น าท่านล่องเรือบริเวณหาดสลึงชมความมหัศจรรย์ของสามพันโบกท่ีไดร้ับการขนานนามว่าเป็น แกรนดแ์คนยอน
เมืองไทย 
อาหารกลางวนัท่ี .... สามพนัโบก  
หลงัอาหารเดินทางสูอ่  าเภอโขงเจียม พกัผ่อนสบายๆจิบเครื่องดื่มยามบ่ายท่ี..ความทรงจ าคาเฟ่ ชมวิวทิวทศันร์ิมแมน่ า้โขง 
ถ่ายภาพบรรยากาศบริเวณโดยรอบของท่ีพกัตามอธัยาศยั 
16.30 น. เดินทางสูอ่  าเภอสิรินธร ชม วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว หรือท่ีนิยมเรียกกนัว่า วัดเรืองแสง เป็นวดัท่ีตัง้อยู่
บนเนินเขา จ าลองสภาพแวดลอ้มของป่าหิมพานตห์รือเขาไกรลาศ  บริเวณบนยอดเขาจะมองเห็นพระอโุบสถสีปัดทอง  
ตัง้เด่นเป็นสง่า จุดเด่นของวดัคือการไดม้าชมภาพเรืองแสงของตน้กัลปพฤกษ์ท่ีเป็นจิตรกรรมอยู่บนผนังดา้นหลงัของ
อโุบสถในยามค ่าคืน 
อาหารค ่าท่ี รีสอรท์ 

ท่ีพกั    แก่งพิศมยั ริเวอรไ์ซด ์
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4) พฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563     ผาแต้ม – อุบลราชธานี - ศรีสะเกษ 
 

06.00 น. เดินทางขึน้สู่ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม สมัผัสสายลมเย็นๆในยามเชา้จิบกาแฟอุ่นๆ รอชมแสงแรกของ   
ดวงตะวนัก่อนใครในสยาม   
อาหารเชา้ท่ี...โขงเจียมรีสอรท์ 
อิ่มอรอ่ยกนัแลว้กลบัเขา้สูท่ี่พกั เก็บสมัภาระท าภารกิจสว่นตวั สมควรแก่เวลาเดินทางสูต่วัเมืองอบุลราชธานี  
อาหารกลางวนั..... 
หลังอาหาร ชม วัดสระประสานสุข เป็นวัดท่ีมีพระอุโบสถสรา้งเป็นรูปเรือสุพรรณหงสป์ระดับตกแต่งดว้ยเซรามิค 
ขณะนัน้ อาจารยบ์ญุม ีเป็นเจา้อาวาส (ปัจจบุนัท่านมรณภาพแลว้) สิ่งท่ีน่าสนใจภายในวดัยงัมีหอระฆงัประดบัเซรามิค  
พิพิธภณัฑห์ลวงปู่ บญุมี และวิหารกลางน า้เรือธรรมนาคราช ซึง่มสีว่นหวัเป็นพญานาคราช 5 เศียร รว่มท าบุญกราบขอพร
ตามนามมงคลของวดัสง่ทา้ยปี ตามอธัยาศยัก่อนเดินทางสูจ่งัหวดัศรีสะเกษอีกครัง้ 
อาหารค ่า โรงแรม (รว่มฉลองสง่ทา้ยปีเก่าตอ้นรบัปีใหม)่ 
ท่ีพกั  โรงแรมแกลเลอร่ี ดไีซน ์
 
 



 
 

5) ศุกร์ที่ 1 มกราคม 2564   บ้านไพรพัฒนา ผาพญากูปรี ปากช่อง  
 
 

อาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
เดินทางสู่อ  าเภอภูสิงห์ น าท่านสูดโอโซนอันบริสุทธ์ิและรับสายลมเย็นสบายจากช่องโอโซน ท่ีจุดชมวิวผาพญากูปรี      
โดยสายลมเย็นนีเ้ช่ือวา่พดัผ่านมาจากช่องโอโซนเทือกเขาพนมดงรกั บนจุดชมวิวยงัสามารถมองเห็นตน้น า้หว้ยส าราญท่ี
กัน้ระหวา่ง อ.ภสูิงห ์จ.ศรีสะเกษ กบั อ.บวัเชด จ.สรุินทร ์
จากนัน้ชม วัดไพรพัฒนา (หลวงปู่ สรวง) เดิมทีเป็นท่ีพ านกัของหลวงปู่ สรวง นกับุญแห่งดินแดนอีสานใต ้พระผูบ้  าเพ็ญ
เพียรตามแนวเขตชายแดนไทย-กมัพูชา อนัมีเมตตาบารมีช่วยเหลือผูต้กทุกขไ์ดย้าก เป็นท่ีรกัและศรทัธาของผูค้น จนเป็น
ท่ีเรียกขานกันว่า “เทวดาเดินดิน” ภายหลงัจากท่ีหลวงปู่ ละสงัขารเมื่อปี 2542 สรีระสังขารของหลวงปู่ ไม่เป่ือยไม่เน่า     
ลกูศิษยจ์ึงไดน้  าร่างไปบรรจไุวใ้นโลงแกว้เพ่ือใหล้กูศิษยล์กูหาและผูท่ี้ศรทัธาไดม้ากราบไหวข้อพรและลอดใตโ้ลงแกว้เพ่ือ
ความเป็นสิริมงคล และเช่ือวา่ผูท่ี้ไปขอพร เมื่อส าเรจ็ก็จะน าของไปถวาย โดยสิ่งของท่ีนิยมน าไปถวาย ไดแ้ก่ ไก่ และวา่ว  
อาหารกลางวนัท่ี บ้านผักรักตะวัน 

หลงัอาหารเดินทางสูอ่  าเภอปากช่องแวะสดูอากาศบริสทุธ์ิ พกัผ่อนสบายๆกนัอีกสกัคืน  
อาหารค ่าท่ี ... 
ท่ีพกั    ภทัราวานารีสอรท์ 
  
 
 
 
 
 
 

 

6) เสาร์ที่ 2 มกราคม 2564       ปากช่อง  กรุงเทพฯ 
 

อาหารเชา้ท่ีรีสอรท์ 
เดินทางสูฟ่ารม์โคนมไทยเดนมารค์ อ าเภอมวกเหลก็ นั่งรถรางชมบรรยากาศภายในฟารม์ วีดีทศัน ์ สาธิตการท าปุ๋ ยนม   
รีดนม ป้อนนมววั และการแสดงคาวบอย พรอ้มเลือกซือ้ผลิตภณัฑข์องฝาก 
อาหารกลางวนัท่ี เทพประทานพรสเตก็เฮ้าส ์ 
อิ่มอรอ่ยกนัแลว้เดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ  
17.00 น.     ถงึกรุงเทพมหานคร โดยสวสัดิภาพ รถจอดท่ี หน้าคณะครุศาสตร ์จุฬาฯ  ริมถนนพญาไท 
เดินทางกลบัถงึบา้นดว้ยความสนกุสนานและประทบัใจ 
 

หมายเหตุ  ก าหนดการนีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามเหตกุารณแ์ละความเหมาะสม 
 



 

 
 ส าหรับสมาชิกร่วมเดนิทาง 18 ท่าน / บัส 

   ผูใ้หญ่  ทา่นละ    23,364.-  บาท 
   เดก็      ทา่นละ    16,364.-  บาท (พกัเสรมิกบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น) 
   พกัเด่ียว  เพิ่ม            4,600.-  บาท 
    

   1. รถโคช้ปรบัอากาศ รถทอ้งถ่ิน เรือ ท่องเท่ียวตามรายการ 
   2. ท่ีพกัตามรายการ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
   3. อาหารจดัเลีย้ง พรอ้มอาหารวา่ง เครื่องดื่มและผลไม ้
   4. คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ 
   5. ทนุประกนัอบุตัิเหต ุในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
       - วงเงินคา่รกัษาพยาบาลเน่ืองจากอบุตัิเหต ุท่านละ  500,000  บาท 
   6. มคัคเุทศกแ์ละทีมงานท่ีเขม้แข็งจากชยัทวัร ์
     

 1. คา่อาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ 
   2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั  เช่น  คา่โทรศพัท ์, คา่มินิบาร ์, คา่ซกัรีด 
   3. ภาษีมลูคา่เพ่ิม 

  ยืนยนัการเดินทางพรอ้มช าระคา่บริการภายใน  วนัที่ 25 พฤศจิกายน 2563 
 

   1. ยกเลิกการเดินทาง  หลงัวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2563  หกัคา่บริการ 30 % 

   2. ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนั ก่อนวนัเดินทางคิดคา่บริการ 50 % 
   3. ยกเลิกนอ้ยกวา่   7 วนั ก่อนวนัเดินทางคิดคา่บริการ 100 % 
 

ช่ือบญัชี : บริษัท ชัยทัวร ์1984 จ ากัด  เลขท่ี : 008-617-926-7 
      ธนาคาร : ธนชาต  สาขา : เซ็นทรัลพระราม 3   ประเภทบญัชี : ออมทรัพย ์

 

เม่ือโอนแลว้กรุณาโทรแจง้ท่ี 0 2212 8431 หรือ สง่ใบ Pay In ผ่านทาง Line @ chaitour  หรือ สง่แฟ็กมาท่ี 0 2211 0119 

   
 

 

ติดตอ่ : ต๋อม / จูน / อีด๊ / เต้ย  โทร. 0 2212 8431  ต่อ 115 - 119 

Line ID : @chaitour  E-mail : domestic@chaitour.co.th   โทรสาร. 0 2211 0119 

จนัทร ์– ศกุร ์ เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 
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