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เดินทางวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2564
Code:
EZDIA_206

วันแรก
04.00 น.
06.05 น.
07.10 น.

โดยสารการบินนกแอร์ ,ไทยแอร์ เอเชีย
(กาหนดการโดยประมาณ รอประกาศกาหนดการจากหน่วยการที่เกี่ยวข้อง)

กรุงเทพ – ปราสาทพนมรุ้ ง – ปราสาทเมืองต่า – สนามฟุตบอล ไอ-โมบาย – ยโสธร
คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ บุรีรัมย์ ด้วยสายการบิน นกแอร์ เที่ยวบินที่ DD340
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติบุรีรัมย์ จากนั้นเดินทางต่อด้วย ด้วยรถตู้ VIP 9 ที่นงั่ นาท่านเดินทางสู่ ปราสาท
พนมรุ้ ง ปราสาทเขมรที่ต้ งั อยู่บนยอดภูเขาไฟที่ดบั สนิท คาว่า พนมรุ ้ง มาจากภาษาเขมร คาว่า วนรุ ง แปลว่า ภูเขา
ใหญ่ ปราสาทหิ นพนมรุ ้งเป็ นโบสถ์พราหมร์ลทั ธิไศวะ สร้างขึ้นจากหิ นทรายสี ชมพู พาท่านชมภายในปราสาท
และชมไฮไลท์อีกอย่างนึงของปราสาท คือ ทับหลังนารายณ์บรรทมสิ นธุ์ของปราสาทพนมรุ ้ง เป็ นโบราณวัตถุที่มี
ชื่อเสี ยงมากที่สุดของไทย

11.00 น. พาทุกท่านสู่ ปราสาทเมืองต่า ซึ่งเป็ นปราสาทหินขนาดกะทัดรัด แต่มีความงดงามคลาสสิ กสมส่วน สันนิษฐานว่า
สร้างขึ้นในราวครึ่ งหลังของพุทธศตวรรษที่ 16 เพื่อถวายพระศิวะ ตามคติความเชื่อของศาสนาฮินดู ปราสาทเมือง
ต่างดงามเต็มไปด้วยภาพจาหลักหินฝี มือประณี ตละเอียดลออ โดยภาพประจาหลักหิ นที่ข้ นึ ชื่อที่สุด คือภาพพระ
อินทร์ นงั่ ประทับบนตัวหน้ากาลบนทับหลังซุม้ ประตูดา้ นตะวันออก ซึ่งเชื่อกันว่าพระอินทร์ จะช่วยป้องกันสิ่ งชัว่
ร้ายไม่ให้เข้าสู่ภายในปราสาท

12.30 น. บริการอาหารกลางวัน (1) ณ ร้านอาหาร
14.00 น. นาท่านชม สนามฟุตบอล ไอ-โมบาย สนามเหย้าของสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ที่ผ่านมาตรฐานระดับโลก
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จากสหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศ และยังได้บนั ทึกลงกินเนสบุ๊คว่าเป็ นสนามฟุตบอลในระดับฟี ฟ่ าแห่ งเดียว
ในโลกที่ใช้เวลาก่อสร้างน้อยที่สุดในโลกคือ 256 วัน นอกจากนี้ ยงั ตกแต่งทัศนี ยภาพทั้งภายในภายนอกได้อย่าง
สวยงามเหมาะสาหรับการเก็บภาพความทรงจาที่ดี

17.30 น. พาท่านเดินทางสู่ จังหวัดยโสธร พาชม งานประเพณีบุญบั้งไฟ เป็ นงานประเพณี ทอ้ งถิ่นของชาวอีสาน ที่เกี่ยวข้อง
กับวิถีชีวิต และ ความเชื่อทางศาสนาของชาวอีสานมาช้านาน โดยก่อนถึงฤดูทานา จะต้องจุดบั้งไฟขึ้นไปเพื่อบูชา
พญาแถน เทพเจ้าแห่ งฝน ให้ปล่อยฝนตกลงมาเพื่อความอุดมสมบูรณ์ในการทาเกษตรกรรม ในงานวันแรก ท่าน
จะได้พบกับ การประกวดบั้งไฟสวยงาม, การสาธิ ตร่ วมการแกะลายบั้งไฟ, การประกวดกาพย์เซิ้ งบั้งไฟ และ
กิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

19.00 น.
20.00 น.
วันที่สอง
08.00 น.
09.00 น.

บริการอาหารค่า (2) ณ ร้านอาหาร
เข้าสู่ที่พกั J.P. Emerald Hotel หรื อเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย
ประเพณีบุญบั้งไฟ – พิพธิ ภัณฑ์ พญาคันคาก – พระธาตุก่องข้ าวน้ อย
บริการอาหารเช้ า (3) ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
พาท่านเดินชม ประเพณีบุญบั้งไฟ ในวันที่ 2 ท่านจะได้พบกับขบวนแห่ บุญบั้งไฟ ซึ่ งเป็ นไฮไลท์ของวันนี้ และยัง
มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ ขบวนแห่ บ้ งั ไฟสวยงาม, การประกวดเวทีกองเชียร์ บ้ งั ไฟ, การประกวดธิ ดาบั้งไฟโก้,
การแสดงแสงสี สื่อผสม ตานานพญาคันคาก และมีกิจกรรมอีกมากมาย
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12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (4) ณ ร้านอาหาร
13.00 น. นาท่านสู่ พิพธิ ภัณฑ์ พญาคันคาก หรื อ พิพิธภัณฑ์คางคก แลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่โดดเด่นแปลกตาของจังหวัด
ยโสธร เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่สอดแทรกตานานเรื่ องเล่าพื้นเมืองของชาวอีสานเกี่ยวกับตานาน พญาคางคกและประเพณี
บุญบั้งไฟอันโด่งดัง นิทรรศการภายในจะบอกเรื่ องราวเกี่ยวกับที่มาของบั้งไฟ โดยจัดฉายเป็ นภาพยนตร์ 4 มิติ
และนิทรรศการเกี่ยวกับคางคกชนิดต่างๆ ที่พบได้ในเมืองไทยที่มีอยูก่ ว่า 20 ชนิด และมีการรวบรวมของดี
ทางด้านเกษตรกรรมของเมืองยโสธรไว้ภายในพิพิธภัณฑ์ รวมถึงเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยของจังหวัดยโสธร

16.00 น. พาท่านชม พระธาตุก่อ งข้ าวน้ อย ฟั งประวัติความเป็ นมาที่ น่าสนใจ ซึ่ งผิดไปจากปูชนี ยสถานแห่ งอื่นๆ ที่มัก
เกี่ยวพันกับเรื่ องพุทธศาสนา แต่ประวัติความเป็ นมาของพระธาตุก่องข้าวน้อยกลับเป็ นเรื่ องของหนุ่มชาวนาที่ทา
นาตั้งแต่เช้าจนเพล มารดาส่ งข้าวสายจนหิ วข้าวจนตาลาย ด้วยอารมณ์ชวั่ วูบทาให้เขากระทามาตุฆาตด้วยสาเหตุ
เพี ยงว่าข้าวที่ เอามาส่ งดู จะน้อยไปไม่ พ อกิน เมื่ อกิ นข้าวอิ่ มแล้ว ข้าวยังไม่หมดจึ งได้ส ติ คิดส านึ ก ผิดที่ กระท า
รุ นแรงต่อมารดาของตนเองจนถึงแก่ความตาย จึงได้สร้างพระธาตุก่องข้าวน้อยแห่ งนี้ ข้ ึน เพื่อเป็ นการอุทิศส่ วน
กุศลขออโหสิ กรรมและล้างบาปที่ตนกระทามาตุฆาต

19.00 น.
วันที่สาม
08.00 น.
09.30 น.

บริการอาหารค่า (5) ณ ร้านอาหาร
ประเพณีบุญบั้งไฟ – โบสถ์บ้านซ่ งแย้ – พระมหาเจดีย์ชัยมงคล – กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้ า (6) ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
พาท่านชม ประเพณีบุญบั้งไฟ ในวันที่ 3 ท่านจะได้พบกับ การสาธิตการจุดบั้งไฟ และการแข่งยิงบั้งไฟของ
ชาวบ้านแต่ละหมุ่บา้ น บ้านไหน คุม้ ไหนที่บ้ งั ไฟจะขึ้นสู งและอยูบ่ นฟ้านานกว่ากัน ซึ่งก่อนจะเริ่ มแข่งขันก็จะมี
การจุดบั้งไฟปฐมฤกษ์ เพื่อเป็ นการถวายสักการะแด่พญาแถน ผูท้ ี่จะบันดาลฟ้าฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล
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12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (7) ณ โบสถ์ บ้านซ่ งแย้ เป็ นโบสถ์ไม้ ของคริ สต์ศาสนาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
และมีอายุถึง 100 ปี โบสถ์คริ สต์บา้ นซ่งแย้ มีชื่อเต็มๆ ว่า วัดอัครเทวดามีคาแอล ที่มีโบสถ์ไม้หลัง ใหญ่ต้ งั อยูอ่ ย่าง
โดดเด่นเป็ นสง่า ซึ่งทั้งหมดทามาจากไม้เนื้อแข็ง ถือเป็ นหนึ่งในโบสถ์ไม้ที่สวยงามที่สุดของประเทศไทย

15.00 น. นาท่านสู่ พระมหาเจดีย์ชัยมงคล ตั้งอยู่ที่ ตาบลผาน้ าย้อย อาเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด มีลกั ษณะเป็ นมหา
เจดียข์ นาดใหญ่ที่วิจิตรพิสดาร ใช้ศิลปกรรมร่ วมสมัยระหว่างภาคกลางและภาคอีสานเป็ นการผสมกันระหว่าง
พระปฐมเจดีย ์ และพระธาตุพนมเข้าด้วยกัน นับเป็ นมหาเจดียท์ ี่งดงามมากอีกแห่ งหนึ่ งของภาคอีสาน จากนั้น
เดินทางสู่สนามบินร้อยเอ็ด

18.20 น. เหินฟ้ากลับสู่ กรุ งเทพ ฯ โดย สายการบินไทยแอร์ เอเชีย เที่ยวบิน FD3563
19.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

*********************************
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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 เพิ่มท่านละ

ราคา

10,500.8,400.1,800.-

หมายเหตุ - รายการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยจะคานึงถึงประโยชน์ของท่านเป็ นสาคัญ
- ขึ้นอยูก่ บั นโยบายของสถานที่เที่ยว หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อัตราค่าบริการนี้รวม
ค่าตัว๋ เครื่ องบิน พร้ อมน้าหนักกระเป๋า 10 กก.
ค่าพาหนะเดินทางตามโปรแกรม
ค่าอาหาร (7 มื้อ)
ค่าเข้าชม
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 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
อัตราค่าบริการนีไ้ ม่ รวม
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
สิ่งที่ควรนาไปด้วย ยาประจาตัว, กล้องถ่ายรู ป, อุปกรณ์กนั แดด, ร่ มพับ, ชุดสุภาพสาหรับเข้าวัด, รองเท้าที่สวมใส่
สบาย
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ :
1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยึดมัดจาท่านละ 5,000 บาท
2. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้ งั หมด
3. กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่ วงเทศกาลวันหยุดจะไม่ มีการคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ ท้ังหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
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4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทาง พร้อม
คณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การและเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
หมายเหตุ :
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจานวน 8 ท่านขึ้นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าวทาง
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรื อเลื่อนการเดินทาง หรื อยกเลิกการเดินทาง
2. ขอสงวนสิ ทธิ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ
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 อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิด
จากการโจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
7. ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ กรุ๊ ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่วา่ ด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถ
นามาเลื่อนวันเดินทาง หรื อคืนเงินได้
8. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ท้ งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
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