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ตามรอยพระเกจิดัง ชิมทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ 
 

 

วันแรก สถานีรถไฟกรุงเทพฯ(หัวล าโพง) – อุทุมพรพสัิย จ.ศรีสะเกษ 
19.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สถานนีรถไฟกรุงเทพ  (หัวล าโพง) ทีมงานคอยตอ้นรับพร้อมอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระพร้อม 

บริการอาหารว่าง (1)  
20.30 น. ออกเดินทางโดยรถไฟเพื่อเดินทางสู่สถานีอุทุมพรพสัิย จ.ศรีสะเกษ โดยขบวนรถด่วน ด่วนพเิศษ CNR ขบวนท่ี 23 ชั้น 2 นัง่

และนอนปรับอากาศ  ( ลูกทวัร์ 1 คู่จะไดเ้ตียง บน-ล่าง เท่านั้น) 
 
 
 
 
 

วันที่ 2  สถานีรถไฟ จ.ศรีสะเกษ – วัดสะก าแพงใหญ่ – ศูนย์แสดงพนัธ์ุสัตว์น ้าศรีสะเกษ – เกาะกลางน ้าศรีสะเกษ – วัดป่ามหาเจดีย์
แก้ว (วัดล้านขวด) – วัดไพรพฒันา (วัดหลวงปู่ สรวง) 

05.19 น. เดินทางถึงสถานีอุทุมพรพสัิย จ.ศรีสะเกษ น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัชัว่คร่าว เพ่ือท าธุระส่วนตวั  
07.00 น. บริการอาหารเช้า (2) แบบทอ้งถ่ินท่ามกลางวิถีชีวิตชาวอุทุมพรพิสัย 
08.00 น. น าท่านเที่ยวชมวัดสะก าแพงใหญ่ สักการะสรีระสังขารของหลวงปู่ เคร่ือง สุภทัโท ท่ีไดรั้บฉายาว่าเทพเจา้เมืองดอกล าดวน 

จากนั้นน าชมปราสาทหินสระก าแพงใหญ่ ปราสาทวดัสระก าแพงใหญ่ เป็นปราสาทขอมโบราณขนาดใหญ่ มีลกัษณะเป็น
ปรางค์ 3 องค ์ตั้งอยู่บนฐานเดียวกนั เรียงตวัในแนวทิศเหนือ – ใต ้หันหน้าไปทางทิศตะวนัออก ปรางคป์ระธานซ่ึงอยู่ตรง
กลาง ก่อดว้ยหินทรายแซมดว้ยอิฐในบางส่วน มีทบัหลงัจ าหลกัภาพพระอินทร์ทรงชา้งเอราวณับนแท่นเหนือหน้ากาล ส่วน
ปรางคอ์ีก 2 องคท่ี์ขนาบขา้งเป็นปรางคอ์ิฐ มีส่วนประกอบตกแต่งท่ีเป็นหินทราย เช่น กรอบเสาประตู  
 
 
   
 
 
 

เดินทางวนัที่ 3 – 6 มิถุนายน 2564 

ขาไปโดยรถไฟ,ขากลบัโดยสายการบินนกแอร์ 
Code: 

EZDIT_207 
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10.00 น. น าท่านเที่ยวชมศูนย์แสดงพันธ์ุสัตว์น ้าศรีสะเกษ ภายในอาคารไดจ้ดัโซนปลาทะเล ปลาน ้ าจืด ปลาสวยงาม โดยมีปลาน ้าจืด 
60 ชนิด และปลาทะเล 11 ชนิด จ านวนกว่า 4,000 ตวั และมีอุโมงคแ์กว้2ฝ่ัง ความยาวฝ่ังละ 12 เมตรให้ลอดชมปลาไดอ้ย่าง
ใกลชิ้ดอีกดว้ย  กิจกรรมอควาเร่ียม  1.โชวด์ าน ้าให้อาหารปลา  2.บริการให้อาหารปลาคาร์ฟดูดขวดนม 
 
 
 
 
 
 

 จากนั้นน าท่านขึ้นชมหอคอยศรีล าดวนเฉลิมพระเกียรติ มีจ านวนชั้น 16 ชั้น ความสูงรวม 84 เมตร ชั้นล่างเป็นนิทรรศการจดั
แสดงประวติั สถานท่ีส าคญั บุคคลส าคญัของจงัหวดัศรีสะเกษ  ซ่ึงสามารถมองเห็นวิวได ้360 องศา   หลงัจากนั้นเดินทางต่อ
สู่ อ.กนัทรลกัษณ์ จ.ศรีสะเกษ 
 

 
 
  
 
 

 
12.00 น. บริการอาหารกลางวนั (3) ณ สวนอิงธาร ออร์แกนิค 

13.00 น. หลงัอาหารน าท่านเดินชมสวนผลไม ้ และน าท่านทานผลไมจ้ากสวนตามฤดูกาล ส าหรับที่ชอบทางผลไม ้ไฮไลทข์องเราคือ
ทุเรียนดินภูเขาไฟท่ีถูกกล่าวขานว่าอร่อยท่ีสุด รวมทั้งผลไมช้นิดอืน่ๆ เช่น เงาะ มงัคุด เป็นตน้  
(ผลไมมี้ปริมาณจ ากดั เท่าท่ีสวนจดัสรรไว,้ไม่ใช่การทานบุฟเฟต)์  
 
 
 
 
 
 

14.30 น. เดินทางสู่ วัดป่ามหาเจดีย์แก้ว (วัดล้านขวด) ท่ีไดช่ื้อว่า “วดัลา้นขวด” ก็เพราะสถานท่ีต่างๆ ภายในวดั ไม่ว่าจะเป็นซุม้ประตู
ทางเขา้ ลานจอดรถ โบสถ ์ศาลา หอระฆงั กุฏิ หรือแมแ้ตห่้องน ้า ต่างถูกประดบัประดาดว้ยขวดแกว้หลากสีหลายแบบ
รวมกนักว่า 1.5 ลา้นใบ 
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16.00 น. เดินทางสู่วัดไพรพฒันา (วัดหลวงปู่ สรวง) กราบนมัสการหลวงปู่ สรวง ภายในอุโบสถท่ีประดิษฐสถานสังขารขององคห์ลวง

ปู่ สรวง ในโลงแกว้ วดัไพรพฒันา เดิมทีเป็นท่ีพ านกัของหลวงปู่ สรวง นักบุญแห่งดินแดนอีสานใต ้พระผูบ้  าเพ็ญเพียรตาม
แนวเขตชายแดนไทย-กมัพูชา อนัมีเมตตาบารมีช่วยเหลือผูต้กทุกขไ์ดย้ากจนเป็นท่ีรักและศรัทธาของผูค้น รวมไปถึงลูกศิษย์
ลูกหาทัว่ไป จนเป็นท่ีเรียกขานกนัว่า “เทวดา เดินดิน” 
 
 
 
 
 
 

18.00 น. บริการอาหารค ่า (4) ณ ร้านอาหารภายในอ าเภอกนัทรลกัษณ์  
จากนั้นเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรมลักษ์ลดาหรือเทียบเท่า  

วันที่ 3 ผามออีแดง – จ.อุบลราชธานี – วดัหนองบัว – จอนนี่ฟาร์มสเตย์ – อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ – วัดภูพร้าว 
05.00 น. ออกเดินทางสู่จุดชมวิวผามออีแดง น าท่านชมพระอาทิตขึ้นยามเชา้ แสงสีส้มท่ีกระทบกบัหมอกในยามเชา้เป็นภาพท่ีสวยงาน

ท่ีหาชมไดย้าก และเม่ือหมอกเลิมจางหายท่านจะมองเห็นทศันียภาพของแผน่ดินประเทศกมัพูชาท่ีอยูต่  ่าลงไปอยา่งเป็นมุม
กวา้ง 
 
 
 
 
 

08.00 น. บริการอาหารเช้า (5) ณ ห้องอาหารภายในท่ีพกั 
09.00 น.  เดินทางสู่วัดหนองบัว วดัท่ีมีช่ือเสียง และมีความส าคญัแห่งหน่ึงของจงัหวดัอุบลราชธานี และมีสถาปัตยกรรม 

ท่ีงดงามและน่าสนใจนั้นคือ“พระธาตุเจดียศ์รีมหาโพธ์ิ”สร้างขึ้นเพ่ือเป็นสัญลกัษณ์ครบรอบ 25 ศตวรรษของพุทธศาสนาใน
ปี พ.ศ. 2500 ไดจ้ าลองแบบมาจากเจดียท่ี์พุทธคยา ประเทศอินเดีย ภายในเป็น ท่ีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ หลงัจากนั้น
ไดมี้การบูรณะและสร้างพระธาตุเจดียศ์รีมหาโพธ์ิองคปั์จจบุนัครอบ องคพ์ระธาตุเดิมไว ้
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12.00 น. บริการอาหารกลางวนั (6) ณ ร้านอาหาร 
13.00 น. น าท่านชม ทุ่งนามือปราบ  จอนนี่ฟาร์มสเตย์ สถานท่ีแห่งน้ีเป็นโลเคชนักลางทุ่งนาท่ีเปิดใหบ้ริการเป็นคาเฟ่ จดุถ่ายรูป และท่ี

พกัในท่ีเดียวกนั ซ่ึงเจา้ของสถานท่ีแห่งน้ีก็ไม่ใช่ใครท่ีไหนไกล ต ารวจคนดงัอยา่ง คุณจอนน่ี มือปราบนัน่เองภายในท่านจะ
ไดพ้บกบัทุง่นาสีเขียวขจี มีสะพานไมท้อดยาวไปในทุ่งนา พร้อมกบัมุมถ่ายรูปสวยๆ มากมายน่าไปเช็กอิน อีกหน่ึงไฮไลท์
ของท่ีน่ีนัน่ก็คือสถาปัตยกรรมองคพ์ญานาคพ่อปู่ ศรีสุทโธขนาดใหญ่ ท่ีเป็นท่ีเคารพสักการะของชาวไทย ประดิษฐานอยู่
ดา้นหนา้ให้นกัทอ่งเท่ียวไดเ้ขา้มากราบไหวบู้ชากนัอีกดว้ย 

 

 
16.00 น. น าท่านเท่ียวชมอุทยานแห่งชาตแิก่งตะนะ มีลกัษณะรูปร่างคลา้ยกบัสามพนัโบก มีน ้าตกไหลผา่นโขดหินตลอดสาย ใหท้่าน

ไดเ้พลิดเพลินกบัธรรมชาติ น าท่านเดินบนสะพานแขวนขา้มแม่น ้าท่ียาวท่ีสุดในประเทศ 
  

18.00 น. หลกัจากนัน่น าท่านเดินทางสู่ โบสถ์เรืองแสง วัดภูพร้าว ท่ีวดัสิรินธรวรารามภูพร้าว  หรือนิยมเรียกกนัว่า วดัเรืองแสง ตั้งอยู่ท่ี  
อ  าเภอสิรินธร จงัหวดัอุบลราชธานี เป็นวดัท่ีตั้งอยู่บนเนินเขาสูง โดยจ าลองสภาพแวดลอ้มของวดัป่าหิมพานต์หรือเขาไกร
ลาศ  บริเวณบนยอดเขาจะมองเห็นพระอุโบสถสีปัดทองตั้งเด่นเป็นสง่า  จุดเด่นของวดัคือ การไดม้าชมภาพเรืองแสงเป็นสี
เขียวของตน้กลัปพฤกษท่ี์เป็นจิตรกรรมท่ีอยู่บนผนงัดา้นหลงัของอุโบสถในยามค ่าคืน ซ่ึงช่วงเวลาท่ีเหมาะส าหรับการมาชม
และถ่ายภาพคือ ตั้งแต่เวลา 18.00.19.30 น. ซ่ึงหากโชคดีก็จะไดเ้ห็นดวงดาวมากมายเตม็ทอ้งฟ้า อีกดว้ย 
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19.30 น. บริการอาหารค ่า (7) ณ ร้านอาหาร 

20.30 น. น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรมพรีดา ริเวอร์วิว รีสอร์ท  พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

วันที่ 4 อุทยานแห่งชาติผาแต้ม – น ้าตกแสงจันทร์ – วัดถ า้คูหาสวรรค์ – กรุงเทพฯ 

07.00 น. บริการอาหารเช้า (8) ณ ท่ีพกั 
08.00 น. ออกเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม เป็นอุทยานแห่งชาติท่ีตั้งอยู่ทางตะวนัออกสุดของประเทศไทย น าท่านชมผาแต้ม 

เอกลกัษณ์ของสถานท่ีแห่งน้ี คือ เป็นกลุ่มภาพเขียนสีท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด มีจ านวนมากกว่า 300 ภาพ เรียงรายเป็นแนวยาวถึง 
180 เมตร มีภาพกลุ่มสัตว ์ช้าง ปลา ววั เต่า ภาพมือ เคร่ืองมือจับสัตวน์ ้ า ภาพคน และภาพลวดลายเรขาคณิต บอกเล่าถึง
พิธีกรรม ความเช่ือ วิถีชีวิตของมนุษยใ์นยคุจบัปลาและล่าสัตวส์มยัก่อนประวติัศาสตร์ 
 
 
 
 

09.30 น. น าท่านเดินทางสู่น ้าตกแสงจันทร์ เป็นน ้าตกท่ีมีช่ือเสียง แหล่งตน้น ้ามาจากล าน ้าสาขาเลก็ๆ ของแม่น ้าโขง ลกัษณะพิเศษคือ 
สายน ้าตกจะตกมาจากช่องโพรงของเพิงผา บางคนเรียกว่า น ้าตกลงรู บริเวณหุบเขารอบน ้าตกมีความชุ่มช้ืน มีตน้การะเกดขึ้น
ในล าห้วยเป็นจ านวนมาก 
 
  
 
 
 

11.00 น. จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ อ.โขงเจียม  จ.อุบลราชธาน ี

12.00 น. บริการอาหารกลางวนั (9) ณ ร้านอาหารอ าเภอโขงเจียม 
13.00 น. เที่ยวชมวัดถ ้าคูหาสวรรค์ น าท่านชมพระเจดียย์อดสีทอง ช่ือว่า พระธรรม เจดียศ์รีไตรภูมิ โดยมียอดใหญ่ 1 ยอดตรงกลาง

ลอ้มรอบดว้ยยอดเลก็ๆ อีก 8 ยอด -ก่ิงไมใ้หญ่โดยรอบบริวเณมีกลว้ยไมข้ึ้นอยู่บริเวณล าตน้ -โบสถสี์ขาวหลงัใหญ่มีลายกนก 
คลา้ยกบัวดัร่องขุ่น จ.เชียงราย  น าท่านชมจุดชมวิวแม่น ้ า 2 สี จุดชมวิวล าน ้ าโขงท่ีทอดตวัเขา้สู่ประเทศลาว หลงัจากท่ีไหล
ผา่นเป็นเส้นชายแดนระหว่างไทย-ลาว และเป็นจุดสุดทา้ยท่ีน ้ าโขงจะไหลผ่านประเทศไทย และสักการะหลวงปู่ ค  าคนิง จุล
มณี ท่ีมรณะภาพไปแลว้แต่ร่างกายไม่เน่าเป่ือย   ก่อนเดินทางกลบัสู่ตวัเมืองอุบลราชธานี เพ่ือซ้ือของท่ีระลึก 
 
 
 
 
   

http://www.letsgoholidays.com/
mailto:letsgoholiday@gmail.com%20,%20info@letsgoholidays.com


 

Let’s Go Holiday Co.,Ltd. 100/182 The Urbano Ramkhamhaeng 94 
Saphansung Bangkok 10240  :   www.letsgoholidays.com 
E-mail :  letsgoholiday@gmail.com , info@letsgoholidays.com 
Tel: 02-1083478, 02-1083479  Fex: 02-1083480 

 

19.00 น. เดินทางกลบัสู่กรุงเทพดว้ยสายการบิน นกแอร์ เท่ียวบินท่ี DD9319 

20.05 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวสัดิภาพ 
 

 

******************************** 
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อตัราค่าบริการ ราคา  
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ราคาท่านละ 10,900.- 
เด็กอาย ุ3 – 10  ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ(ไม่มีเตียงเสริม) 8,800.- 
พกัหอ้งเด่ียว เพิ่มท่านละ 2,000.- 

หมายเหตุ - รายการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมโดยจะค านึงถึงประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั 

                                - ขึ้นอยูก่บันโยบายของสถานท่ีเท่ียว หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

อตัราค่าบริการนี้รวม 
      ค่าพาหนะเดินทางตามโปรแกรม 
      ค่าน ้าหนักกระเป๋า (ขากลบั สายการบินนกแอร์ 15 กก.) 
 ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
 ค่าอาหาร 9 ม้ือ (ตามรายการ) 
 ค่าเขา้ชม ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
 ค่าน ้าด่ืมวันละ 1 ขวด 
 ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศก ์และเจา้หนา้ท่ีบริษทั ฯ ท่ีคอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท(หากอายุ 
 เกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่าน
 ละ 200,000 บาทตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
      ค่าน ้าหนักเกนิกว่าสายการบินก าหนด ( 15 กิโลกรัม) 
 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 
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ส่ิงท่ีควรน าไปด้วย : ยาประจ าตวั, กลอ้งถ่ายรูป, อุปกรณ์กนัแดด, ร่มพบั, ชุดว่ายน ้ า, ชุดเล่นน ้ า, กางเกงขาสั้น, 
 รองเทา้ท่ีสวมใส่สบาย 
 
การยกเลกิและคืนค่าทัวร์ : 

1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึมดัจ าท่านละ 5,000 บาท 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ขอเก็บเงินมดัจ าทั้งหมด  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 7 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
5. กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุดจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือ ค่าทัวร์ท้ังหมด ไม่ว่ายกเลกิด้วยกรณี
ใดๆ 

6. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง 
พร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 
หมายเหตุ : 
1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีจ านวน  8  ท่านขึน้ไป (ออกเดินทางโดยรถตู้) ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักล่าวทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวนัเดินทาง          
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 
4. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบินและ
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 ไม่ 
สามารถน ามาเล่ือนวนัเดินทาง หรือคืนเงินได ้
8. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับ          
เง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
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