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วันแรก กรุงเทพ – ปราสาทพนมรุ้ง – ปราสาทเมืองต ่า – สนามฟุตบอล ไอ-โมบาย – ยโสธร 
04.00 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง 
06.05 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ บุรีรัมย์ ดว้ยสายการบิน นกแอร์ เท่ียวบินท่ี DD340 
07.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติบุรีรัมย ์จากนั้นเดินทางต่อดว้ย ดว้ยรถตู ้VIP 9 ท่ีนัง่ น าท่านเดินทางสู่ ปราสาท

พนมรุ้ง ปราสาทเขมรท่ีตั้งอยู่บนยอดภูเขาไฟท่ีดบัสนิท ค าว่า พนมรุ้ง มาจากภาษาเขมร ค าวา่ วน รุง แปลว่า ภูเขา
ใหญ่ ปราสาทหินพนมรุ้งเป็นโบสถ์พราหมร์ลทัธิไศวะ สร้างขึ้นจากหินทรายสีชมพู พาท่านชมภายในปราสาท 
และชมไฮไลทอี์กอย่างนึงของปราสาท คือ ทบัหลงันารายณ์บรรทมสินธุ์ของปราสาทพนมรุ้ง เป็นโบราณวตัถุท่ีมี
ช่ือเสียงมากท่ีสุดของไทย 

 

 
11.00 น. พาทุกท่านสู่ ปราสาทเมืองต ่า ซ่ึงเป็นปราสาทหินขนาดกะทดัรัด แต่มีความงดงามคลาสสิกสมส่วน สันนิษฐานวา่

สร้างขึ้นในราวคร่ึงหลงัของพุทธศตวรรษท่ี 16 เพื่อถวายพระศิวะ ตามคติความเช่ือของศาสนาฮินดู ปราสาทเมือง
ต ่างดงามเตม็ไปดว้ยภาพจ าหลกัหินฝีมือประณีตละเอียดลออ โดยภาพประจ าหลกัหินท่ีขึ้นช่ือท่ีสุด คือภาพพระ
อินทร์นัง่ประทบับนตวัหนา้กาลบนทบัหลงัซุม้ประตูดา้นตะวนัออก ซ่ึงเช่ือกนัวา่พระอินทร์จะช่วยป้องกนัส่ิงชัว่
ร้ายไม่ใหเ้ขา้สู่ภายในปราสาท 

 

 
12.30 น. บริการอาหารกลางวัน (1) ณ ร้านอาหาร 
14.00 น. น าท่านชม สนามฟุตบอล ไอ-โมบาย สนามเหยา้ของสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ท่ีผ่านมาตรฐานระดบัโลก

เดินทางวนัที่ 8-10 พฤษภาคม 2564 
โดยสารการบินนกแอร์,ไทยแอร์เอเชีย 

(ก าหนดการโดยประมาณ รอประกาศก าหนดการจากหน่วยการท่ีเก่ียวขอ้ง)
Code: 
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จากสหพนัธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศ และยงัไดบ้นัทึกลงกินเนสบุ๊คว่าเป็นสนามฟุตบอลในระดบัฟีฟ่าแห่งเดียว
ในโลกท่ีใช้เวลาก่อสร้างน้อยท่ีสุดในโลกคือ 256 วนั นอกจากน้ียงัตกแต่งทศันียภาพทั้งภายในภายนอกไดอ้ย่าง
สวยงามเหมาะส าหรับการเก็บภาพความทรงจ าท่ีดี 

 

 
17.30 น. พาท่านเดินทางสู่ จังหวัดยโสธร พาชม งานประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นงานประเพณีทอ้งถ่ินของชาวอีสาน ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัวิถีชีวิต และ ความเช่ือทางศาสนาของชาวอีสานมาชา้นาน โดยก่อนถึงฤดูท านา จะตอ้งจุดบั้งไฟขึ้นไปเพื่อบูชา
พญาแถน เทพเจา้แห่งฝน ให้ปล่อยฝนตกลงมาเพื่อความอุดมสมบูรณ์ในการท าเกษตรกรรม ในงานวนัแรก ท่าน
จะได้พบกับ การประกวดบั้งไฟสวยงาม,  การสาธิตร่วมการแกะลายบั้งไฟ, การประกวดกาพยเ์ซ้ิงบั้งไฟ และ
กิจกรรมอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 

 
19.00 น. บริการอาหารค ่า (2) ณ ร้านอาหาร 
20.00 น. เขา้สู่ท่ีพกั J.P. Emerald Hotel หรือเทียบเท่า พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
วันท่ีสอง ประเพณีบุญบั้งไฟ – พพิธิภัณฑ์พญาคันคาก – พระธาตุก่องข้าวน้อย 
08.00 น. บริการอาหารเช้า (3) ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
09.00 น. พาท่านเดินชม ประเพณีบุญบั้งไฟ ในวนัท่ี 2 ท่านจะไดพ้บกบัขบวนแห่บุญบั้งไฟ ซ่ึงเป็นไฮไลทข์องวนัน้ี และยงั

มีกิจกรรมท่ีน่าสนใจ ไดแ้ก่ ขบวนแห่บั้งไฟสวยงาม, การประกวดเวทีกองเชียร์บั้งไฟ, การประกวดธิดาบั้งไฟโก,้ 
การแสดงแสงสีส่ือผสม ต านานพญาคนัคาก และมีกิจกรรมอีกมากมาย 
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12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (4) ณ ร้านอาหาร 
13.00 น. น าท่านสู่ พพิธิภัณฑ์พญาคันคาก หรือ พิพิธภณัฑค์างคก แลนดม์าร์คแห่งใหม่ท่ีโดดเด่นแปลกตาของจงัหวดั

ยโสธร เป็นพิพิธภณัฑท่ี์สอดแทรกต านานเร่ืองเล่าพื้นเมืองของชาวอีสานเก่ียวกบัต านาน พญาคางคกและประเพณี
บุญบั้งไฟอนัโด่งดงั นิทรรศการภายในจะบอกเร่ืองราวเก่ียวกบัท่ีมาของบั้งไฟ โดยจดัฉายเป็นภาพยนตร์ 4 มิติ 
และนิทรรศการเก่ียวกบัคางคกชนิดต่างๆ ท่ีพบไดใ้นเมืองไทยท่ีมีอยูก่วา่ 20 ชนิด และมีการรวบรวมของดี
ทางดา้นเกษตรกรรมของเมืองยโสธรไวภ้ายในพิพิธภณัฑ์ รวมถึงเกลด็เลก็เกลด็นอ้ยของจงัหวดัยโสธร 

 

 
16.00 น. พาท่านชม พระธาตุก่องข้าวน้อย ฟังประวติัความเป็นมาท่ีน่าสนใจ ซ่ึงผิดไปจากปูชนียสถานแห่งอ่ืนๆ ท่ีมัก

เก่ียวพนักบัเร่ืองพุทธศาสนา แต่ประวติัความเป็นมาของพระธาตุก่องขา้วน้อยกลบัเป็นเร่ืองของหนุ่มชาวนาท่ีท า
นาตั้งแต่เชา้จนเพล มารดาส่งขา้วสายจนหิวขา้วจนตาลาย ดว้ยอารมณ์ชัว่วูบท าให้เขากระท ามาตุฆาตดว้ยสาเหตุ
เพียงว่าขา้วท่ีเอามาส่งดูจะน้อยไปไม่พอกิน เม่ือกินข้าวอ่ิมแลว้ ข้าวยงัไม่หมดจึงได้สติคิดส านึกผิดท่ีกระท า
รุนแรงต่อมารดาของตนเองจนถึงแก่ความตาย จึงไดส้ร้างพระธาตุก่องขา้วน้อยแห่งน้ีขึ้น เพื่อเป็นการอุทิศส่วน
กุศลขออโหสิกรรมและลา้งบาปท่ีตนกระท ามาตุฆาต 

 

 
19.00 น. บริการอาหารค ่า (5) ณ ร้านอาหาร 
วันท่ีสาม ประเพณีบุญบั้งไฟ – โบสถ์บ้านซ่งแย้ – พระมหาเจดีย์ชัยมงคล – กรุงเทพฯ 
08.00 น. บริการอาหารเช้า (6) ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
09.30 น. พาท่านชม ประเพณีบุญบั้งไฟ ในวนัท่ี 3 ท่านจะไดพ้บกบั การสาธิตการจุดบั้งไฟ และการแข่งยงิบั้งไฟของ

ชาวบา้นแต่ละหมุ่บา้น บา้นไหน คุม้ไหนท่ีบั้งไฟจะขึ้นสูงและอยูบ่นฟ้านานกวา่กนั ซ่ึงก่อนจะเร่ิมแข่งขนัก็จะมี
การจุดบั้งไฟปฐมฤกษ ์เพื่อเป็นการถวายสักการะแด่พญาแถน ผูท่ี้จะบนัดาลฟ้าฝนใหต้กตอ้งตามฤดูกาล 
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12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (7) ณ โบสถ์บ้านซ่งแย้ เป็นโบสถไ์ม ้ของคริสตศ์าสนาท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย

และมีอายถึุง 100 ปี โบสถค์ริสตบ์า้นซ่งแย ้มีช่ือเตม็ๆ ว่า วดัอคัรเทวดามีคาแอล ท่ีมีโบสถไ์มห้ลงั ใหญ่ตั้งอยูอ่ยา่ง
โดดเด่นเป็นสง่า ซ่ึงทั้งหมดท ามาจากไมเ้น้ือแขง็ ถือเป็นหน่ึงในโบสถไ์มท่ี้สวยงามท่ีสุดของประเทศไทย 

 

 
15.00 น. น าท่านสู่ พระมหาเจดีย์ชัยมงคล ตั้งอยู่ท่ี ต าบลผาน ้ ายอ้ย อ าเภอหนองพอก จงัหวดัร้อยเอ็ด มีลกัษณะเป็นมหา

เจดียข์นาดใหญ่ท่ีวิจิตรพิสดาร ใช้ศิลปกรรมร่วมสมยัระหว่างภาคกลางและภาคอีสานเป็นการผสมกนัระหว่าง
พระปฐมเจดีย ์และพระธาตุพนมเขา้ด้วยกัน นับเป็นมหาเจดียท่ี์งดงามมากอีกแห่งหน่ึงของภาคอีสาน จากนั้น
เดินทางสู่สนามบินร้อยเอด็ 

 

 
18.20 น. เหินฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพ ฯ  โดย สายการบินไทยแอร์เอเชีย เท่ียวบิน FD3563 
19.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 
 

********************************* 
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อตัราค่าบริการ ราคา  
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ราคาท่านละ 10,500.- 
เด็กอาย ุ3 – 10  ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ(ไม่มีเตียงเสริม) 8,400.- 
พกัหอ้งเด่ียว เพิ่มท่านละ 1,800.- 

หมายเหตุ - รายการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมโดยจะค านึงถึงประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั 

                                - ขึ้นอยูก่บันโยบายของสถานท่ีเท่ียว หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

อตัราค่าบริการนี้รวม 
      ค่าตัว๋เคร่ืองบิน พร้อมน ้าหนักกระเป๋า 10 กก. 
      ค่าพาหนะเดินทางตามโปรแกรม  
 ค่าอาหาร (7 ม้ือ)  
 ค่าเขา้ชม 
 ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศก ์และเจา้หนา้ท่ีบริษทั ฯ ท่ีคอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท(หากอายุ
 เกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่าน ละ 
200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์ 
 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม - ค่าซกัรีดค่า - โทรศพัท ์เป็นตน้ 
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถา้มีการเรียกเก็บ) 
 ค่า Vat7% และ ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
 
เง่ือนไขการช าระเงิน :  
       1. ส าหรับการจองกรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 5,000 บาท 

2. กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 20 วนัก่อนออกเดินทาง 
 

ส่ิงท่ีควรน าไปด้วย   ยาประจ าตวั, กลอ้งถ่ายรูป, อุปกรณ์กนัแดด, ร่มพบั, ชุดสุภาพส าหรับเขา้วดั, รองเทา้ท่ีสวมใส่
สบาย 

 

การยกเลกิและคืนค่าทัวร์: 
1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึมดัจ าท่านละ 5,000 บาท 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 7 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
3. กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุดจะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทัวร์ท้ังหมด ไม่ว่ายกเลกิด้วยกรณีใดๆ 
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4. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อม
คณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 
หมายเหตุ :  

1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน  8  ท่านขึ้นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าวทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวนัเดินทาง 
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 
4. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ
อตัราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด 

5. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, ภยัธรรมชาติ, การยกเลิกเท่ียวบิน, การนดัหยดุ
งาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

6. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิด
จากการโจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

7. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋กรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลบัพร้อมคณะไม่วา่ดว้ยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถ
น ามาเล่ือนวนัเดินทาง หรือคืนเงินได ้

8. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับ
เง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
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