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บริษัท ชัยทัวร์ จำกัด 

โทร. 0 2212 8431    Line ID: @chaitour 

14 – 19 มิถุนายน 2565  

   

 อบุลฯ ศรีสะเกษ 

ใบอนุญาตฯ เลขท่ี 11/461 
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1)  องัคารที ่14 มิถนุายน 2565            กรงุเทพฯ อบุลราชธาน ี

 

06.00 น. สมาชิกทกุท่านพรอ้มกนัที่ หนา้คณะวศิวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ รมิถนนองัรีดนูงัต ์
เจา้หนา้ที่ชยัทวัรค์อยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
06.30 น. ออกเดินทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศ พรอ้มหอ้งสขุภณัฑ ์เดินทางสูอ่  าเภอนางรอง 
บรกิารอาหารเชา้ เครื่องดื่มชา กาแฟ และผลไมต้ามฤดกูาล / สนทนาทกัทายตามประสาคนกนัเอง 
อาหารกลางวนัที่ ...อ.นางรอง 
หลงัอาหารเดินทางสูจ่งัหวดัอบุลราชธานี 
อาหารค ่าที่ ....รา้นขา้วตม้ 
ที่พกั โรงแรมอรสิตาร ์อบุลราชธานี (พกั 3 คืน) 
 
2)  พธุที ่15 มถินุายน 2565               อบุลราชธาน ี 

 

อาหารเชา้ที่หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าชม วดัมหาวนาราม หรือ วดัป่าใหญ่ เป็นวดัเก่าแก่ที่มีฐานะเป็นพระอารามหลวง ภายในวดัประดิษฐานพระเจา้ใหญ่
อินทรแ์ปง พระพทุธรูปคู่บา้นคู่เมืองอบุลราชธานี เดิมชื่อว่า วดัป่าหลวงมณีโชติศรีสวสัด์ิ ไดร้บัพระราชทานวิสงุคามสีมา 
เม่ือวนัที่ 8 พฤศจิกายน 2514 ในสมยัจอมพลถนอม กิตติขจร เป็นนายกรฐัมนตรี และไดร้บัพระราชทานโปรดเกลา้ฯ ยก
ฐานะขึน้เป็นพระอารามหลวง เม่ือวนัที่ 31 พฤษภาคม 2521 จากนัน้น าชม วดัพระเจา้ใหญอ่งคต์ือ้ หรือ วดัใตเ้ทิง ภายใน
มีพระอโุบสถมณฑปเพชรเจ็ดแสงสถาปัตยกรรมที่ประกอบดว้ยศิลปกรรม 3 ชาติ รวมอยู่ในหลงัเดียวกนั คือ สว่นหลงัคา
เป็นทรงไทยประยกุต ์ ช่อฟ้าใบระกา เป็นศิลปะขอมผสมเวียดนาม(ช่างไทยเวียดนาม) ส่วนฐานเป็นศิลปะไทยภาคอีสาน
ประดิษฐานพระเจา้ใหญ่องคต์ือ้ เป็นพระประธานท าดว้ยทองนาคส ารดิปางมารวิชยัหนกัเกา้แสนบาท(สนันิษฐานว่า พระ
เจา้ไชยเชษฐาธิราชแห่งเวียงจนัทนเ์ป็นผูส้รา้ง) นอกจากนีย้งัมีวิหารซึ่งประดิษฐาน พระพทุธมงคลรตันสริธิัญสถิต และ 
หลกัศิลาจารกึหนิทราย ลกัษณะรูปใบเสมา มีอายรุาวพทุธศตวรรษที่ 19 -24 ชมและท าบญุขอพรตามอธัยาศยั  
อาหารกลางวนัที่ ....อบุลฯ 
จากนัน้เดินทางสู ่ ชมุชนบา้นปะอาว ชมแหลง่ผลิตหตัถกรรมเครื่องทองเหลืองที่ไดช้ื่อว่าเก่าแก่ที่สดุในภาคอีสาน วิธีการ
หลอ่ทองเหลืองแบบโบราณ ว่ากนัว่าเป็นวิธีการเดียวกบัการท ากระพรวนสมัฤทธิ์ สมยับา้นเชียงเม่ือ 2,000 ปีก่อน 
ศนูยห์ตัถกรรมเครื่องทองเหลืองบา้นปะอาวตัง้ขึน้โดยชาวบา้นที่นี่ นอกจากจะมีการหลอ่ทองเหลืองแลว้ยงัมีการถ่ายทอด
ภมูิปัญญาของบรรพบรุุษใหก้บัลกูๆ หลานๆดว้ย ชมและอดุหนนุผลิตภณัฑก์นัไดต้ามอธัยาศยั ไปกนัต่อที่ ศูนย์ศลิปาชีพ
บา้นยางนอ้ย ภายในมีศนูยแ์สดงนิทรรศการผา้พืน้เมืองอีสานที่ใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัประวตัิความเป็นมา ขัน้ตอนการทอผา้
ตามแบบภมูิปัญญาพืน้บา้น และจ าหน่ายผลิตภณัฑจ์ากชมุชน เช่น ผา้กาบบวั เครื่องป้ันดินเผา เครื่องทองเหลือง ฯลฯ 
เป็นโครงการที่เกิดขึน้เพื่อสนองพระราชเสาวนียข์องสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถในรชักาลที่ 9 
อาหารค ่าที่ โรงแรม เพลิดเพลินกบัการขบัรอ้งเพลงคาราโอเกะ 
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3) พฤหสับดทีี ่16 มถินุายน 2565              เขือ่นสรินิธร พบิูลมงัสาหาร        
 

อาหารเชา้ที่หอ้งอาหารของโรงแรม 
ก่อนเริ่มท่องเที่ยวเชา้นีไ้ปดื่มกาแฟและชมผา้ไหมสวยๆกนัที่ R–romsawang Coffee Party House ตน้เทยีน ไหมไทย 
รบัรองถกูใจแนน่อน จากนัน้คอ่ยเดินทางสูอ่  าเภอพิบลูมงัสาหาร ชม วดัป่าปากโดม เป็นวดัที่ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น า้มลู ความ
น่าสนใจของวดัคือสถาปัตยกรรมองคพ์ญานาคทะนะมลูนาคราช ที่ดยูิ่งใหญ่อลงัการและสวยงาม พืน้ที่ภายในวดัมีความ
สงบรม่เย็นเหมาะที่จะไปพกัผอ่นและมีวิวธรรมชาติรมิฝ่ังแม่น า้มลูใหช้มอีกดว้ย จากนัน้เดินทางสูอ่  าเภอสิรนิธร น าท่านลง
แพที่ท่าแพสวนรมิเขื่อน 
อาหารกลางวนั.......ในแพ(เมนอูาหารพืน้บา้นอีสาน) 
ระหว่างรบัประทานอาหารลอ่งแพชมทิวทศันอ์่าวหนา้เขื่อนสิรนิธร ชม แผงโซล่าเซลลท์ีใ่หญท่ีส่ดุในโลก แวะเดินขึน้ไปชม 
สกายวอล์ค ถ่ายภาพตามอธัยาศยั จากนัน้ลอ่งแพผ่านสนัเขื่อน ชม ผาหินตัง้เป็นผาหินที่มีความสงูประมาณ 6-8 เมตร
แวะไหวพ้ระขอพรที่ วดัป่าโพธิญาณ(วดัเกาะ) วดัสาขาที่ 8 ของวดัหนองป่าพง ตัง้อยู่ท่ามกลางป่าที่มีตน้ไมข้ึน้แน่นหนา 
เป็นที่อาศยัของสตัวห์ลายชนิด ที่เห็นไดม้ากที่สดุคือ ลิงนอกจากนีท้างวดัมีโครงการอนรุกัษ์พนัธุไ์มย้ืนตน้ต่างๆ ไว ้และให้
ความรูเ้ก่ียวกบัตน้ไมน้ัน้ๆ โดยการท าปา้ยชื่อบอกชนิดของตน้ไม ้ เวลาในการลอ่งแพเที่ยวชมจดุต่างๆประมาณ 4 - 5 ชม. 
แต่ไม่ตอ้งกลวัเหงาเพราะเรามีคาราโอเกะใหท้่านไดเ้พลิดเพลนิตลอดเสน้ทาง...  สมควรแก่เวลาเดินทางกลบั 
อาหารค ่าที่ .....รา้นชาบ ู
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4) ศุกรท์ี ่17 มถินุายน 2565      อบุลราชธาน ีศรสีะเกษ 

 

อาหารเชา้ที่หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเลือกซือ้ของฝากที่ รา้นดาวทอง และชม ค าปนุมิวเซียม คาเฟ่ จากนัน้เดินทางสู ่ วดัพระธาตหุนองบวั ภายในม ี
พระธาตเุจดียศ์รีมหาโพธิ์สรา้งขึน้โดยจ าลองแบบมาจากเจดียท์ี่พทุธคยาในประเทศอินเดีย เป็นพระธาตปุระจ าปีของท่าน
ที่เกิดปีมะเส็ง นอกจากนีย้งัมีรูปป้ันพญานาคราช 2 องค ์คือ ท่านปู่ กรชิกรกต และท่านย่ากลีบมณีเกตนุาคิณี ขนาดใหญ่
มีความสงูเกือบเท่าองคพ์ระธาตมุีความงดงาม  
อาหารกลางวนัที่ ...อบุล 
ชม สวนสตัวอ์บุลราชธาน ีเป็นแหลง่รวบรวมสตัว ์และเป็นที่เรียนรูข้องทัง้เด็กและบคุคลทั่วไป ภายในประกอบไปดว้ยสตัว์
มากมาย แบ่งเป็นโซนต่างๆ อาทิ โซนสตัวด์รุา้ยพวก เสือ สิงโต จระเข ้ โซนนกนานาชนิดในกรงขนาดใหญ่  นกฟลามิงโก ้
นกเพนกวิน , โซนสตัวป่าเขตรอ้น ยีราฟ มา้ลาย กวาง นกกระจอกเทศ ละอง ละมั่ง ฯลฯ ไม่ตอ้งเดินใหเ้หนื่อยเพราะทาง
สวนสตัวม์ีรถรางใหน้ั่งชมและแวะใหท้่านไดใ้กลช้ิด หรือเก็บภาพน่ารกัๆ นอกจากนีก้็ยงัมีการแสดงโชวข์องเหลา่สตัวน์่ารกั
ใหด้อูีกดว้ย สมควรแก่เวลาเดินทางสูจ่งัหวดัศรีสะเกษ 
อาหารค ่าที่ ….ศรีสะเกษ 
ที่พกั โรงแรมแกลอรี่ ดไีซน ์( 2 คืน) 
 

5) เสารท์ี ่18 มถินุายน 2565    ศรสีะเกษ 

 

อาหารเชา้ที่หอ้งอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู ่ สวนทเุรียนภูเขาไฟ วนิกะวา ตัง้อยู่ในเขตของอ าเภอกนัทรลกัษ์ น าชมสวน รบัประทานทเุรียนภเูขาไฟ รวมทัง้
ผลไมอ้ื่นๆ และเลือกซือ้ทเุรียนกลบับา้น อิ่มหน ่าส  าราญกนัแลว้เดินทางสู ่วดับา้นจาน อ าเภอกนัทรารมย ์วดัแห่งนีเ้คยเป็น
สถานที่จ  าพรรษาของ หลวงปู่ หมนุฐิตสีโล แมว่้าในวนันีห้ลวงปู่ หมนุจะละสงัขารไปนานแลว้ก็ตามแต่สาธุชนยงัคงแวะ
เวียนไปกราบไหวบ้ชูา 
อาหารกลางวนัที่ .....กนัทรารมย ์
หลงัอาหารเดินทางสู ่ วดัป่าศรมีงคลรตันาราม อลงัการถ า้วงับาดาล ความงดงามของถ า้แห่งนีส้รา้งขึน้จากความศทัธาใน
เรื่องของพญานาค ภายในถ า้มีความสวยงามอลงัการดว้ยรูปป้ันพญานาคที่อ่อนชอ้ยงดงาม การจ าลองหินงอกหินยอ้ย 
ประดบัดว้ยหลอดไฟหลากสี ใหค้วามรูส้กึเหมือนอยู่ในถ า้พญานาคใตน้ า้ที่ดลูกึลบัและศกัด์ิสิทธิ ์
สมควรแก่เวลาเดินทางกลบัเขา้สูอ่  าเภอเมืองศรีสะเกษ น าท่านชม บา้นขนุอ าไพพาณิชย ์ บา้นเก่าของขนุอ าไพพาณิชย ์
(ทองอินทร ์ นาคสีหราช) คหบดีชาวศรีสะเกษ สรา้งตัง้แต่ปี พ.ศ. 2468 ลกัษณะเป็นตกึแถวสองชัน้รูปทรงโบราณสีขาว
สวยงาม โดดเด่นดว้ยลายปนูป้ันและไมฉ้ลปุระดบัตามซุม้ประตแูละหนา้ต่าง  
อาหารค ่าที่ โรงแรม เพลิดเพลินกบัการขบัรอ้งเพลงคาราโอเกะ 
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6) อาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565                ศรีสะเกษ – กรุงเทพฯ 

 

อาหารเชา้ที่หอ้งอาหารของโรงแรม 
เดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯแวะซือ้ของฝากประจ าจงัหวดัศรีสะเกษ หอม และกระเทียมในราคาย่อมเยา  
อาหารกลางวนัที่ ... 
หลงัอาหารเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ บรกิารอาหารกลอ่งบนรถ 
19.00 น. ถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวสัดิภาพ รถจอดสง่ที่ หน้าคณะครุศาสตร ์จุฬาฯ รมิถนนพญาไท 
เดินทางกลบัถึงบา้นดว้ยความสนกุสนานและประทบัใจ 
 
หมายเหตุ       **ก าหนดการนีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามเหตกุารณแ์ละความเหมาะสม   
  **ขอความรว่มมือสมาชิกทกุท่านสง่ผลการตรวจ ATK 1 – 2 วนั ก่อนการเดินทาง     
 

อัตราค่าบริการ    

@ ผูใ้หญ่     ท่านละ  21,800.- บาท 

@ พกัเด่ียว  เพิ่ม   3,200.- บาท 
 

อัตรานี้รวม 
 

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

  6. มคัคเุทศกท์ี่เขม้แข็งจากชยัทวัร ์ 

อัตรานี้ไม่รวม 
 

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

เงื่อนไขการจอง  โปรดสอบถามเจา้หนา้ที่ / ผูเ้ดินทางตอ้งไดร้บัวคัฉีดครบตามกฎที่ทาง สธ. ก าหนด 
   

 
 

ติดต่อ : 080 571 5551 , 065 635 1997 
Line ID : @chaitour  /  E-mail : domestic@chaitour.co.th 

จนัทร ์– ศกุร ์ เวลา   09.00 น. – 17.30 น. 
 

www.chaitour.co.th 

mailto:domestic@chaitour.co.th

