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1) อังคารที่ 14 มิถน
ุ ายน 2565

กรุงเทพฯ อุบลราชธานี

06.00 น.
สมาชิกทุกท่านพร้อมกันที่ หน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ริมถนนอังรีดนู งั ต์
เจ้าหน้าที่ชยั ทัวร์คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
06.30 น.
ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ พร้อมห้องสุขภัณฑ์ เดินทางสูอ่ าเภอนางรอง
บริการอาหารเช้า เครื่องดื่มชา กาแฟ และผลไม้ตามฤดูกาล / สนทนาทักทายตามประสาคนกันเอง
อาหารกลางวันที่ ...อ.นางรอง
หลังอาหารเดินทางสูจ่ งั หวัดอุบลราชธานี
อาหารค่าที่ ....ร้านข้าวต้ม
ที่พกั โรงแรมอริสตาร์ อุบลราชธานี (พัก 3 คืน)
2) พุธที่ 15 มิถน
ุ ายน 2565

อุบลราชธานี

อาหารเช้าที่หอ้ งอาหารของโรงแรม
นาชม วัดมหาวนาราม หรือ วัดป่ าใหญ่ เป็ นวัดเก่าแก่ท่มี ีฐานะเป็ นพระอารามหลวง ภายในวัดประดิษฐานพระเจ้าใหญ่
อินทร์แปง พระพุทธรูปคู่บา้ นคู่เมืองอุบลราชธานี เดิมชื่อว่า วัดป่ าหลวงมณีโชติศรีสวัสดิ์ ได้รบั พระราชทานวิสงุ คามสีมา
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2514 ในสมัยจอมพลถนอม กิตติขจร เป็ นนายกรัฐมนตรี และได้รบั พระราชทานโปรดเกล้าฯ ยก
ฐานะขึน้ เป็ นพระอารามหลวง เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2521 จากนัน้ นาชม วัดพระเจ้าใหญ่องค์ตอื ้ หรือ วัดใต้เทิง ภายใน
มีพระอุโบสถมณฑปเพชรเจ็ดแสงสถาปั ตยกรรมที่ประกอบด้วยศิลปกรรม 3 ชาติ รวมอยู่ในหลังเดียวกัน คือ ส่วนหลังคา
เป็ นทรงไทยประยุกต์ ช่อฟ้าใบระกา เป็ นศิลปะขอมผสมเวียดนาม(ช่างไทยเวียดนาม) ส่วนฐานเป็ นศิลปะไทยภาคอีสาน
ประดิษฐานพระเจ้าใหญ่องค์ตอื ้ เป็ นพระประธานทาด้วยทองนาคสาริดปางมารวิชยั หนักเก้าแสนบาท(สันนิษฐานว่า พระ
เจ้าไชยเชษฐาธิราชแห่งเวียงจันทน์เป็ นผูส้ ร้าง) นอกจากนีย้ งั มีวิหารซึ่งประดิษฐาน พระพุทธมงคลรัตนสิรธิ ัญสถิต และ
หลักศิลาจารึกหินทราย ลักษณะรูปใบเสมา มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 19 -24 ชมและทาบุญขอพรตามอัธยาศัย
อาหารกลางวันที่ ....อุบลฯ
จากนัน้ เดินทางสู่ ชุมชนบ้านปะอาว ชมแหล่งผลิตหัตถกรรมเครื่องทองเหลืองที่ได้ช่ือว่าเก่าแก่ท่สี ดุ ในภาคอีสาน วิธีการ
หล่อทองเหลืองแบบโบราณ ว่ากันว่าเป็ นวิธีการเดียวกับการทากระพรวนสัมฤทธิ์ สมัยบ้านเชียงเมื่อ 2,000 ปี ก่อน
ศูนย์หตั ถกรรมเครื่องทองเหลืองบ้านปะอาวตัง้ ขึน้ โดยชาวบ้านที่น่ี นอกจากจะมีการหล่อทองเหลืองแล้วยังมีการถ่ายทอด
ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษให้กบั ลูกๆ หลานๆด้วย ชมและอุดหนุนผลิตภัณฑ์กนั ได้ตามอัธยาศัย ไปกันต่อที่ ศูนย์ศลิ ปาชีพ
บ้านยางน้อย ภายในมีศนู ย์แสดงนิทรรศการผ้าพืน้ เมืองอีสานที่ให้ความรูเ้ กี่ยวกับประวัติความเป็ นมา ขัน้ ตอนการทอผ้า
ตามแบบภูมิปัญญาพืน้ บ้าน และจาหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชน เช่น ผ้ากาบบัว เครื่องปั้นดินเผา เครื่องทองเหลือง ฯลฯ
เป็ นโครงการที่เกิดขึน้ เพื่อสนองพระราชเสาวนียข์ องสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
อาหารค่าที่ โรงแรม เพลิดเพลินกับการขับร้องเพลงคาราโอเกะ

อุบลฯ ศรีสะเกษ | 3

3) พฤหัสบดีที่ 16 มิถน
ุ ายน 2565

เขือ
่ นสิรน
ิ ธร พิบูลมังสาหาร

อาหารเช้าที่หอ้ งอาหารของโรงแรม
ก่อนเริ่มท่องเที่ยวเช้านีไ้ ปดื่มกาแฟและชมผ้าไหมสวยๆกันที่ R–romsawang Coffee Party House ต้นเทียน ไหมไทย
รับรองถูกใจแน่นอน จากนัน้ ค่อยเดินทางสูอ่ าเภอพิบลู มังสาหาร ชม วัดป่ าปากโดม เป็ นวัดที่ตงั้ อยู่รมิ ฝั่งแม่นา้ มูล ความ
น่าสนใจของวัดคือสถาปั ตยกรรมองค์พญานาคทะนะมูลนาคราช ที่ดยู ิ่งใหญ่อลังการและสวยงาม พืน้ ที่ภายในวัดมีความ
สงบร่มเย็นเหมาะที่จะไปพักผ่อนและมีวิวธรรมชาติรมิ ฝั่งแม่นา้ มูลให้ชมอีกด้วย จากนัน้ เดินทางสูอ่ าเภอสิรนิ ธร นาท่านลง
แพที่ท่าแพสวนริมเขื่อน
อาหารกลางวัน.......ในแพ(เมนูอาหารพืน้ บ้านอีสาน)
ระหว่างรับประทานอาหารล่องแพชมทิวทัศน์อ่าวหน้าเขื่อนสิรนิ ธร ชม แผงโซล่าเซลล์ทใี่ หญ่ทสี่ ดุ ในโลก แวะเดินขึน้ ไปชม
สกายวอล์ค ถ่ายภาพตามอัธยาศัย จากนัน้ ล่องแพผ่านสันเขื่อน ชม ผาหินตัง้ เป็ นผาหินที่มีความสูงประมาณ 6-8 เมตร
แวะไหว้พระขอพรที่ วัดป่ าโพธิญาณ(วัดเกาะ) วัดสาขาที่ 8 ของวัดหนองป่ าพง ตัง้ อยู่ท่ามกลางป่ าที่มีตน้ ไม้ขนึ ้ แน่นหนา
เป็ นที่อาศัยของสัตว์หลายชนิด ที่เห็นได้มากที่สดุ คือ ลิงนอกจากนีท้ างวัดมีโครงการอนุรกั ษ์พนั ธุไ์ ม้ยืนต้นต่างๆ ไว้ และให้
ความรูเ้ กี่ยวกับต้นไม้นนั้ ๆ โดยการทาป้ายชื่อบอกชนิดของต้นไม้ เวลาในการล่องแพเที่ยวชมจุดต่างๆประมาณ 4 - 5 ชม.
แต่ไม่ตอ้ งกลัวเหงาเพราะเรามีคาราโอเกะให้ท่านได้เพลิดเพลินตลอดเส้นทาง... สมควรแก่เวลาเดินทางกลับ
อาหารค่าที่ .....ร้านชาบู
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4) ศุกร์ที่ 17 มิถน
ุ ายน 2565

อุบลราชธานี ศรีสะเกษ

อาหารเช้าที่หอ้ งอาหารของโรงแรม
นาท่านเลือกซือ้ ของฝากที่ ร้านดาวทอง และชม คาปุนมิวเซียม คาเฟ่ จากนัน้ เดินทางสู่ วัดพระธาตุหนองบัว ภายในมี
พระธาตุเจดียศ์ รีมหาโพธิ์สร้างขึน้ โดยจาลองแบบมาจากเจดียท์ ่พี ทุ ธคยาในประเทศอินเดีย เป็ นพระธาตุประจาปี ของท่าน
ที่เกิดปี มะเส็ง นอกจากนีย้ งั มีรูปปั้นพญานาคราช 2 องค์ คือ ท่านปู่ กริชกรกต และท่านย่ากลีบมณีเกตุนาคิณี ขนาดใหญ่
มีความสูงเกือบเท่าองค์พระธาตุมีความงดงาม
อาหารกลางวันที่ ...อุบล
ชม สวนสัตว์อบุ ลราชธานี เป็ นแหล่งรวบรวมสัตว์ และเป็ นที่เรียนรูข้ องทัง้ เด็กและบุคคลทั่วไป ภายในประกอบไปด้วยสัตว์
มากมาย แบ่งเป็ นโซนต่างๆ อาทิ โซนสัตว์ดรุ า้ ยพวก เสือ สิงโต จระเข้ โซนนกนานาชนิดในกรงขนาดใหญ่ นกฟลามิงโก้
นกเพนกวิน , โซนสัตวป่ าเขตร้อน ยีราฟ ม้าลาย กวาง นกกระจอกเทศ ละอง ละมั่ง ฯลฯ ไม่ตอ้ งเดินให้เหนื่อยเพราะทาง
สวนสัตว์มีรถรางให้น่งั ชมและแวะให้ท่านได้ใกล้ชิด หรือเก็บภาพน่ารักๆ นอกจากนีก้ ็ยงั มีการแสดงโชว์ของเหล่าสัตว์น่ารัก
ให้ดอู ีกด้วย สมควรแก่เวลาเดินทางสูจ่ งั หวัดศรีสะเกษ
อาหารค่าที่ ….ศรีสะเกษ
ที่พกั โรงแรมแกลอรี่ ดีไซน์ ( 2 คืน)
5) เสาร์ที่ 18 มิถน
ุ ายน 2565

ศรีสะเกษ

อาหารเช้าที่หอ้ งอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ สวนทุเรียนภูเขาไฟ วินกะวา ตัง้ อยู่ในเขตของอาเภอกันทรลักษ์ นาชมสวน รับประทานทุเรียนภูเขาไฟ รวมทัง้
ผลไม้อ่นื ๆ และเลือกซือ้ ทุเรียนกลับบ้าน อิ่มหน่าสาราญกันแล้วเดินทางสู่ วัดบ้านจาน อาเภอกันทรารมย์ วัดแห่งนีเ้ คยเป็ น
สถานที่จาพรรษาของ หลวงปู่ หมุนฐิ ตสีโล แม้ว่าในวันนีห้ ลวงปู่ หมุนจะละสังขารไปนานแล้วก็ตามแต่สาธุชนยังคงแวะ
เวียนไปกราบไหว้บชู า
อาหารกลางวันที่ .....กันทรารมย์
หลังอาหารเดินทางสู่ วัดป่ าศรีมงคลรัตนาราม อลังการถา้ วังบาดาล ความงดงามของถา้ แห่งนีส้ ร้างขึน้ จากความศัทธาใน
เรื่องของพญานาค ภายในถา้ มีความสวยงามอลังการด้วยรูปปั้นพญานาคที่อ่อนช้อยงดงาม การจาลองหินงอกหินย้อย
ประดับด้วยหลอดไฟหลากสี ให้ความรูส้ กึ เหมือนอยู่ในถา้ พญานาคใต้นา้ ที่ดลู กึ ลับและศักดิ์สิทธิ์
สมควรแก่เวลาเดินทางกลับเข้าสูอ่ าเภอเมืองศรีสะเกษ นาท่านชม บ้านขุนอาไพพาณิชย์ บ้านเก่าของขุนอาไพพาณิชย์
(ทองอินทร์ นาคสีหราช) คหบดีชาวศรีสะเกษ สร้างตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2468 ลักษณะเป็ นตึกแถวสองชัน้ รูปทรงโบราณสีขาว
สวยงาม โดดเด่นด้วยลายปูนปั้นและไม้ฉลุประดับตามซุม้ ประตูและหน้าต่าง
อาหารค่าที่ โรงแรม เพลิดเพลินกับการขับร้องเพลงคาราโอเกะ
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6) อาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565

ศรีสะเกษ – กรุงเทพฯ

อาหารเช้าที่หอ้ งอาหารของโรงแรม
เดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯแวะซือ้ ของฝากประจาจังหวัดศรีสะเกษ หอม และกระเทียมในราคาย่อมเยา
อาหารกลางวันที่ ...
หลังอาหารเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ บริการอาหารกล่องบนรถ
19.00 น.
ถึง กรุ งเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ รถจอดส่งที่ หน้าคณะครุ ศาสตร์ จุฬาฯ ริมถนนพญาไท
เดินทางกลับถึงบ้านด้วยความสนุกสนานและประทับใจ
หมายเหตุ

**กาหนดการนีอ้ าจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุการณ์และความเหมาะสม
**ขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่านส่งผลการตรวจ ATK 1 – 2 วัน ก่อนการเดินทาง

อัตราค่าบริการ
@
@

ผูใ้ หญ่ ท่านละ
พักเดี่ยว เพิม่

21,800.- บาท
3,200.- บาท

อัตรานี้รวม

1. รถโค้ชปรับอากาศ แพ ท่องเที่ยวตามรายการ
2. ที่พกั ตามรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน)
3. อาหารจัดเลีย้ ง พร้อมอาหารว่าง เครื่องดื่มและผลไม้
4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
5. ทุนประกันอุบตั ิเหตุ ในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (วงเงินค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุท่านละ 500,000 บาท)
6. มัคคุเทศก์ท่เี ข้มแข็งจากชัยทัวร์
อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่ามินิบาร์, ค่าซักรีด
เงื่อนไขการจอง

โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ / ผูเ้ ดินทางต้องได้รบั วัคฉีดครบตามกฎที่ทาง สธ. กาหนด

ติดต่อ : 080 571 5551 , 065 635 1997

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

www.chaitour.co.th

