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ตามรอยพระเกจิดัง ชิมทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ
เดินทางวันที่ 3 – 6 มิถนุ ายน 2564
Code:
EZDIT_207

วันแรก
19.30 น.
20.30 น.

วันที่ 2
05.19 น.
07.00 น.
08.00 น.

ขาไปโดยรถไฟ,ขากลับโดยสายการบินนกแอร์

สถานีรถไฟกรุงเทพฯ(หัวลาโพง) – อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
คณะพร้อมกัน ณ สถานนีรถไฟกรุงเทพ (หัวลาโพง) ทีมงานคอยต้อนรับพร้อมอานวยความสะดวกด้านสัมภาระพร้อม
บริการอาหารว่าง (1)
ออกเดินทางโดยรถไฟเพื่อเดินทางสู่ สถานีอุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ โดยขบวนรถด่วน ด่ วนพิเศษ CNR ขบวนที่ 23 ชั้น 2 นัง่
และนอนปรับอากาศ ( ลูกทัวร์ 1 คู่จะได้เตียง บน-ล่าง เท่านั้น)

สถานีรถไฟ จ.ศรีสะเกษ – วัดสะกาแพงใหญ่ – ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้าศรีสะเกษ – เกาะกลางน้าศรีสะเกษ – วัดป่ ามหาเจดีย์
แก้ว (วัดล้านขวด) – วัดไพรพัฒนา (วัดหลวงปู่ สรวง)
เดินทางถึงสถานีอุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ นาท่านเข้าสู่ที่พกั ชัว่ คร่ าว เพื่อทาธุระส่วนตัว
บริการอาหารเช้ า (2) แบบท้องถิ่นท่ามกลางวิถีชีวิตชาวอุทุมพรพิสัย
นาท่านเที่ยวชมวัดสะกาแพงใหญ่ สักการะสรี ระสังขารของหลวงปู่ เครื่ อง สุ ภทั โท ที่ได้รับฉายาว่าเทพเจ้าเมืองดอกลาดวน
จากนั้นนาชมปราสาทหิ นสระกาแพงใหญ่ ปราสาทวัดสระกาแพงใหญ่ เป็ นปราสาทขอมโบราณขนาดใหญ่ มีลกั ษณะเป็ น
ปรางค์ 3 องค์ ตั้งอยู่บนฐานเดียวกัน เรี ยงตัวในแนวทิศเหนือ – ใต้ หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ปรางค์ประธานซึ่ งอยู่ตรง
กลาง ก่อด้วยหิ นทรายแซมด้วยอิฐในบางส่ วน มีทบั หลังจาหลักภาพพระอินทร์ ทรงช้างเอราวัณบนแท่นเหนือหน้ากาล ส่ วน
ปรางค์อีก 2 องค์ที่ขนาบข้างเป็ นปรางค์อิฐ มีส่วนประกอบตกแต่งที่เป็ นหินทราย เช่น กรอบเสาประตู
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10.00 น.

นาท่านเที่ยวชมศู นย์แสดงพันธุ์สัตว์ น้าศรีสะเกษ ภายในอาคารได้จดั โซนปลาทะเล ปลาน้ าจืด ปลาสวยงาม โดยมีปลาน้ าจืด
60 ชนิด และปลาทะเล 11 ชนิด จานวนกว่า 4,000 ตัว และมีอุโมงค์แก้ว2ฝั่ง ความยาวฝั่งละ 12 เมตรให้ลอดชมปลาได้อย่าง
ใกล้ชิดอีกด้วย กิจกรรมอควาเรี่ ยม 1.โชว์ดาน้ าให้อาหารปลา 2.บริ การให้อาหารปลาคาร์ฟดูดขวดนม

จากนั้นนาท่านขึ้นชมหอคอยศรีลาดวนเฉลิมพระเกียรติ มีจานวนชั้น 16 ชั้น ความสู งรวม 84 เมตร ชั้นล่างเป็ นนิทรรศการจัด
แสดงประวัติ สถานที่สาคัญ บุคคลสาคัญของจังหวัดศรี สะเกษ ซึ่ งสามารถมองเห็นวิวได้ 360 องศา หลังจากนั้นเดินทางต่อ
สู่ อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรี สะเกษ

12.00 น.
13.00 น.

14.30 น.

บริการอาหารกลางวัน (3) ณ สวนอิงธาร ออร์ แกนิค
หลังอาหารนาท่านเดินชมสวนผลไม้ และนาท่านทานผลไม้จากสวนตามฤดูกาล สาหรับที่ชอบทางผลไม้ ไฮไลท์ของเราคือ
ทุเรี ยนดินภูเขาไฟที่ถูกกล่าวขานว่าอร่ อยที่สุด รวมทั้งผลไม้ชนิดอืน่ ๆ เช่น เงาะ มังคุด เป็ นต้น
(ผลไม้มีปริ มาณจากัด เท่าที่สวนจัดสรรไว้,ไม่ใช่การทานบุฟเฟต์)

เดินทางสู่ วัดป่ ามหาเจดีย์แก้ว (วัดล้านขวด) ที่ได้ชื่อว่า “วัดล้านขวด” ก็เพราะสถานที่ต่างๆ ภายในวัด ไม่ว่าจะเป็ นซุม้ ประตู
ทางเข้า ลานจอดรถ โบสถ์ ศาลา หอระฆัง กุฏิ หรื อแม้แต่ห้องน้ า ต่างถูกประดับประดาด้วยขวดแก้วหลากสี หลายแบบ
รวมกันกว่า 1.5 ล้านใบ
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16.00 น.

เดินทางสู่ วัดไพรพัฒนา (วัดหลวงปู่ สรวง) กราบนัมสการหลวงปู่ สรวง ภายในอุโบสถที่ประดิษฐสถานสังขารขององค์หลวง
ปู่ สรวง ในโลงแก้ว วัดไพรพัฒนา เดิมทีเป็ นที่พานักของหลวงปู่ สรวง นักบุญแห่ งดินแดนอีสานใต้ พระผูบ้ าเพ็ญเพียรตาม
แนวเขตชายแดนไทย-กัมพูชา อันมีเมตตาบารมีช่วยเหลือผูต้ กทุกข์ได้ยากจนเป็ นที่รักและศรัทธาของผูค้ น รวมไปถึงลูกศิษย์
ลูกหาทัว่ ไป จนเป็ นที่เรี ยกขานกันว่า “เทวดา เดินดิน”

18.00 น.

บริการอาหารค่า (4) ณ ร้านอาหารภายในอาเภอกันทรลักษณ์
จากนั้นเข้าสู่ที่พกั โรงแรมลักษ์ ลดาหรื อเทียบเท่า
ผามออีแดง – จ.อุบลราชธานี – วัดหนองบัว – จอนนี่ฟาร์ มสเตย์ – อุทยานแห่ งชาติแก่งตะนะ – วัดภูพร้ าว
ออกเดินทางสู่จุดชมวิวผามออีแดง นาท่านชมพระอาทิตขึ้นยามเช้า แสงสี ส้มที่กระทบกับหมอกในยามเช้าเป็ นภาพที่สวยงาน
ที่หาชมได้ยาก และเมื่อหมอกเลิมจางหายท่านจะมองเห็นทัศนียภาพของแผ่นดินประเทศกัมพูชาที่อยูต่ ่าลงไปอย่างเป็ นมุม
กว้าง

วันที่ 3
05.00 น.

08.00 น.
09.00 น.

บริการอาหารเช้ า (5) ณ ห้องอาหารภายในที่พกั
เดินทางสู่วัดหนองบัว วัดที่มีชื่อเสี ยง และมีความสาคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี และมีสถาปัตยกรรม
ที่งดงามและน่าสนใจนั้นคือ“พระธาตุเจดียศ์ รี มหาโพธิ์ ”สร้างขึ้นเพื่อเป็ นสัญลักษณ์ครบรอบ 25 ศตวรรษของพุทธศาสนาใน
ปี พ.ศ. 2500 ได้จาลองแบบมาจากเจดียท์ ี่พุทธคยา ประเทศอินเดีย ภายในเป็ น ที่ประดิษฐานพระบรมสารี ริกธาตุ หลังจากนั้น
ได้มีการบูรณะและสร้างพระธาตุเจดียศ์ รี มหาโพธิ์องค์ปัจจุบนั ครอบ องค์พระธาตุเดิมไว้
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12.00 น.
13.00 น.

บริการอาหารกลางวัน (6) ณ ร้านอาหาร
นาท่านชม ทุ่งนามือปราบ จอนนี่ฟาร์ มสเตย์ สถานที่แห่งนี้เป็ นโลเคชันกลางทุ่งนาที่เปิ ดให้บริ การเป็ นคาเฟ่ จุดถ่ายรู ป และที่
พักในที่เดียวกัน ซึ่งเจ้าของสถานที่แห่งนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนไกล ตารวจคนดังอย่าง คุณจอนนี่ มือปราบนัน่ เองภายในท่านจะ
ได้พบกับทุง่ นาสี เขียวขจี มีสะพานไม้ทอดยาวไปในทุ่งนา พร้อมกับมุมถ่ายรู ปสวยๆ มากมายน่าไปเช็กอิน อีกหนึ่งไฮไลท์
ของที่นี่นนั่ ก็คือสถาปัตยกรรมองค์พญานาคพ่อปู่ ศรี สุทโธขนาดใหญ่ ที่เป็ นที่เคารพสักการะของชาวไทย ประดิษฐานอยู่
ด้านหน้าให้นกั ท่องเที่ยวได้เข้ามากราบไหว้บูชากันอีกด้วย

16.00 น.

นาท่านเที่ยวชมอุทยานแห่ งชาติแก่งตะนะ มีลกั ษณะรู ปร่ างคล้ายกับสามพันโบก มีน้ าตกไหลผ่านโขดหินตลอดสาย ให้ท่าน
ได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติ นาท่านเดินบนสะพานแขวนข้ามแม่น้ าที่ยาวที่สุดในประเทศ

18.00 น.

หลักจากนัน่ นาท่านเดินทางสู่ โบสถ์ เรื องแสง วัดภูพร้ าว ที่วดั สิ รินธรวรารามภูพร้าว หรื อนิยมเรี ยกกันว่า วัดเรื องแสง ตั้งอยู่ที่
อาเภอสิ รินธร จังหวัดอุบลราชธานี เป็ นวัดที่ต้ งั อยู่บนเนินเขาสู ง โดยจาลองสภาพแวดล้อมของวัดป่ าหิ มพานต์หรื อเขาไกร
ลาศ บริ เวณบนยอดเขาจะมองเห็นพระอุโบสถสี ปัดทองตั้งเด่นเป็ นสง่า จุดเด่นของวัดคือ การได้มาชมภาพเรื องแสงเป็ นสี
เขียวของต้นกัลปพฤกษ์ที่เป็ นจิตรกรรมที่อยู่บนผนังด้านหลังของอุโบสถในยามค่าคืน ซึ่งช่วงเวลาที่เหมาะสาหรับการมาชม
และถ่ายภาพคือ ตั้งแต่เวลา 18.00.19.30 น. ซึ่งหากโชคดีก็จะได้เห็นดวงดาวมากมายเต็มท้องฟ้า อีกด้วย
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19.30 น.

บริการอาหารค่า (7) ณ ร้านอาหาร

20.30 น.

นาท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมพีรดา ริเวอร์ วิว รีสอร์ ท พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 4
07.00 น.
08.00 น.

อุทยานแห่ งชาติผาแต้ม – น้าตกแสงจันทร์ – วัดถา้ คูหาสวรรค์ – กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้ า (8) ณ ที่พกั
ออกเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติผาแต้ ม เป็ นอุทยานแห่ งชาติ ที่ต้ งั อยู่ทางตะวันออกสุ ดของประเทศไทย นาท่านชมผาแต้ม
เอกลักษณ์ของสถานที่แห่งนี้ คือ เป็ นกลุ่มภาพเขียนสี ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีจานวนมากกว่า 300 ภาพ เรี ยงรายเป็ นแนวยาวถึง
180 เมตร มี ภาพกลุ่ม สัตว์ ช้าง ปลา วัว เต่า ภาพมื อ เครื่ องมื อจับสัตว์น้ า ภาพคน และภาพลวดลายเรขาคณิ ต บอกเล่าถึ ง
พิธีกรรม ความเชื่อ วิถีชีวิตของมนุษย์ในยุคจับปลาและล่าสัตว์สมัยก่อนประวัติศาสตร์

09.30 น.

นาท่านเดินทางสู่น้าตกแสงจันทร์ เป็ นน้ าตกที่มีชื่อเสี ยง แหล่งต้นน้ ามาจากลาน้ าสาขาเล็กๆ ของแม่น้ าโขง ลักษณะพิเศษคือ
สายน้ าตกจะตกมาจากช่องโพรงของเพิงผา บางคนเรี ยกว่า น้ าตกลงรู บริ เวณหุบเขารอบน้ าตกมีความชุ่มชื้น มีตน้ การะเกดขึ้น
ในลาห้วยเป็ นจานวนมาก

11.00 น.

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

12.00 น.
13.00 น.

บริการอาหารกลางวัน (9) ณ ร้านอาหารอาเภอโขงเจียม
เที่ยวชมวัดถ้าคูหาสวรรค์ นาท่านชมพระเจดียย์ อดสี ทอง ชื่ อว่า พระธรรม เจดียศ์ รี ไตรภูมิ โดยมียอดใหญ่ 1 ยอดตรงกลาง
ล้อมรอบด้วยยอดเล็กๆ อีก 8 ยอด -กิ่งไม้ใหญ่โดยรอบบริ วเณมีกล้วยไม้ข้ นึ อยู่บริ เวณลาต้น -โบสถ์สีขาวหลังใหญ่มีลายกนก
คล้ายกับวัดร่ องขุ่น จ.เชียงราย นาท่านชมจุดชมวิวแม่น้ า 2 สี จุดชมวิวลาน้ าโขงที่ทอดตัวเข้าสู่ ประเทศลาว หลังจากที่ไหล
ผ่านเป็ นเส้นชายแดนระหว่างไทย-ลาว และเป็ นจุดสุ ดท้ายที่น้ าโขงจะไหลผ่านประเทศไทย และสักการะหลวงปู่ คาคนิง จุล
มณี ที่มรณะภาพไปแล้วแต่ร่างกายไม่เน่าเปื่ อย ก่อนเดินทางกลับสู่ตวั เมืองอุบลราชธานี เพื่อซื้อของที่ระลึก
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19.00 น.
20.05 น.

เดินทางกลับสู่กรุ งเทพด้วยสายการบิน นกแอร์ เที่ยวบินที่ DD9319
เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

********************************
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อัตราค่าบริ การ
ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ 2-3 ท่าน ราคาท่านละ
เด็กอายุ 3 – 10 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ(ไม่มีเตียงเสริ ม)
พักห้องเดี่ยว เพิม่ ท่านละ

ราคา

10,900.8,800.2,000.-

หมายเหตุ - รายการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยจะคานึงถึงประโยชน์ของท่านเป็ นสาคัญ
- ขึ้นอยูก่ บั นโยบายของสถานที่เที่ยว หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อัตราค่าบริการนี้รวม
ค่าพาหนะเดินทางตามโปรแกรม
ค่าน้าหนักกระเป๋า (ขากลับ สายการบินนกแอร์ 15 กก.)
ค่าที่พกั ห้องละ 2-3 ท่าน
ค่าอาหาร 9 มื้อ (ตามรายการ)
ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ขา้ งต้น
ค่าน้าดื่มวันละ 1 ขวด
ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ ที่คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ ้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท(หากอายุ
เกิน 70 ปี ขึ้นไป ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่าน
ละ 200,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
อัตราค่าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่าน้าหนักเกินกว่าสายการบินกาหนด ( 15 กิโลกรัม)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่ องดื่ม - ค่าซักรี ดค่า - โทรศัพท์ เป็ นต้น
ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษีเดินทาง(ถ้ามีการเรี ยกเก็บ)
ค่า Vat7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขการชาระเงิน :
1. สาหรับการจองกรุ ณาชาระมัดจา ท่านละ 5,000 บาท
2. กรุ ณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนออกเดินทาง
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สิ่ งที่ควรนาไปด้ วย : ยาประจาตัว, กล้องถ่ายรู ป, อุปกรณ์กนั แดด, ร่ มพับ, ชุดว่ายน้ า, ชุดเล่นน้ า, กางเกงขาสั้น,
รองเท้าที่สวมใส่สบาย
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ :
1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยึดมัดจาท่านละ 5,000 บาท
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจาทั้งหมด
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ท้ งั หมด
4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้ งั หมด
5. กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่ วงเทศกาลวันหยุดจะไม่ มีการคืนเงินมัดจาหรื อ ค่ าทัวร์ ท้ังหมด ไม่ ว่ายกเลิกด้ วยกรณี
ใดๆ
6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทาง
พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การและเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
หมายเหตุ :
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีจานวน 8 ท่านขึน้ ไป (ออกเดินทางโดยรถตู้) ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวน
ดังกล่าวทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรื อเลื่อนการเดินทาง หรื อยกเลิกการเดินทาง
2. ขอสงวนสิ ทธิ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่ งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบินและ
อัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริ ษทั ฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สุด
5. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุด
งาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
6. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหาย อันเนื่ องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิด
จากการโจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
7. ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ กรุ๊ ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่วา่ ด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่
สามารถนามาเลื่อนวันเดินทาง หรื อคืนเงินได้
8. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ท้ งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
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