
 
 

เสน้ทางท่ี 4 

จิตวิญญาณแห่งอีสาน ล าน าศรีบุรินทร ์ถิน่ภูเขาไฟ 

ดินแดนอารยธรรมพนัปี 

ก าหนดเดินทาง เดือน พ.ย. – ธ.ค. 63 – ม.ค. 64 

อุบลราชธาน ี– ศรีสะเกษ – สุรินทร ์- บุรีรมัย ์(3 วนั 2 คืน) 

 มาตรการดูแลป้องกนัการติดเช้ือโควิด-19 ของเราภายใตเ้งือ่นไข      

 ตรวจวัดอุณหภมูิก่อนเดินทาง 

 ฉีดพ่นฆ่าเช้ือภายในยานพาหนะ และภายในห้องพัก 

 โตะ๊อาหาร มีการจัดที่น่ังแบบเว้นระยะห่างใช้ช้อนกลาง (Social Distancing) 

              บริการหน้ากากอนามัยชนิดผ้า-เจลแอลกอฮอล์ ท่านละ 1 ชุด  

เส้นทาง เที่ยวบิน เวลาออก เวลาถึง สายการบิน 

สวุรรณภมูิ-อุบลราชธานี WE-2 07.10 น. 08.15 น. 
 

ขอนแก่น-สวุรรณภมูิ WE-9 19.30 น. 20.30 น. 
 

 
 
 
 
 
 

วนัแรกของการเดินทาง   อุบลราชธาน ี– ศรีสะเกษ - สุรินทร ์

08.15 น.        ยินดีต้อนรับคณะที่ ทา่อากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี สายการบนิไทยสมายล ์(เทีย่วบนิ WE-20) 

พบเจ้าหน้าที่ถือป้าย “Ebuff อีสานใต”้ น าทา่นเดินทางสู่จังหวัดศรีสะเกษ (ระยะทาง 60 กิโลเมตร )  

09.00 น. แวะพักชิมกาแฟอสีานผ่อนคลาย ที่ร้านระหว่างทางจากอุบลราชธานีไปศรีสะเกษ  

10.00 น. น าทา่นเยือน อลงัการถ ้ าพญานาค ณ วดัป่าศรีมงคลรตันาราม จากพลังศรัทธาอนัยิ่งใหญ่เนรมิตภาพจ า    

ถ า้พญานาคให้ศาสนิกชน เข้านมัสการกราบไหว้  

จากน้ันเดินทางไปยัง วดัสระก าแพงใหญ่ ที่ต้ังศาสนสถานอารยธรรมขอม และยังเป็นวัดส าคัญซ่ึงมีพระ

เถระหลวงปู่เคร่ือง ที่ได้รับการนับถือศรัทธาเป็นอย่างมาก จากน้ันได้ชมพระพุทธรูปนาคปรกศิลปะโบราณ

กว่า 1,000 ปี 

12.00 น. น าทา่นล้ิมลองอาหารเที่ยง (1) **อีสานแซ่บนวั ไก่ย่างไมม้ะดนั พร้อมเมนูรสเดด็  



13.00 น. เดินทางชมหัตถกรรมชุมชนบ้านเมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน หรือที่รู้จักกันในช่ือ “ชุมชนผา้แซว” ที่ข้ึนช่ือ       

ช้อปป้ิงสนิค้าชุมชน แล้วเดินทางต่อไปยังจังหวัดสริุนทร์ (80 กโิลเมตร) 

 

 

 

 

 

 

14.30 น. ผ่านมาเกบ็ภาพประทบัใจ ปราสาทขอมศีขรภูม ิหน้าบันที่สวยที่สดุในประเทศ  

ชิมกาละแมใบตองหน่ึงเดียวแสนอร่อยและมีช่ือเสียงเล่ืองลือไกล 

16.00 น. เข้าพ้ืนที่ โครงการซแรยอ์าทิตยา โครงการในพระราชประสงค์ของพระองค์เจ้าอาทติยาทรชมไร่นาสาธิต

ผสมผสาน บรรยากาศอ่างเกบ็น า้ขนาดใหญ่ของอ่างอ าปึลและห้วยเสนง 

17.00 น. เข้าเชค็อนิที่พัก โรงแรม THE wood /7 Bee  หรือ เทยีบเทา่ในตัวเมืองสริุนทร์ 

19.00 น รับประทานอาหารค ่า (2) แนวอาหารที่ท่านช่ืนชอบ (รับ Voucher 200 บาท/ท่าน) อาทิ ร้านอาหาร

แป๊ะตี้ ภัตตาคารเก่าแก่ กว่า60 ปี/ร้านเน้ือย่างชาบูสุรินทร์วากิว /ร้านเชฟคุณหมอน/ ร้านเซเรเบร

ทอาหารไทยฝร่ังร่วมสมัย / ร้านอาหารโกนขะแมร์ไทย เวียดนาม/ ร้านอาหารแนวยุโรป DISH 

ผสมผสานแนวใหม่ หรือฟังเพลงสบายๆที่เบียร์การเด้นทองธารินทร์ และสุดท้ายเลือกจะทอดน่องเดินกิน

อาหารตัวปลิวที่ตลาดไนท ์สตรีท เมืองสริุนทร์ 

20.00 น. ส่งทา่นเข้าพักผ่อนที่โรงแรมตามอธัยาศัย 

 

วนัทีส่องของการเดินทาง     สุรินทร ์- หมู่บา้นชา้ง Elephant World - เพลาเพลิน 

 

 

 

 
 
07.00 น.    อรุณสวัสด์ิ... รับประทานอาหารเคร่ืองด่ืม มื้อเช้า (3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

09.00 น.    เดินทางออกจากที่พัก พาท่านไปยัง หมู่บา้นท่าสว่าง แหล่งผ้าไหมโบราณและช๊อปป้ิงผ้าไหมตระการตา

ของสริุนทร์ เทยีบช้ันมัดหม่ีระดับราชินีไหมของเมืองไทยจากน้ันเดินทางยัง บา้นตากลาง ต.กะโพ 

ชมหมู่บ้านเล้ียงช้างในโครงการ Elephant world  ชมบ้านช้างน้อยแก้วตา น้องเลิฟ และอีกมากมายที่อยู่

ร่วมกนักว่า 100 เชือก จากน้ันเย่ียมชมแลนด์มาร์กเสาบ้านช้างหรือหอคอยที่แปลกตา พิพิธภัณฑ์ช้างแนว   

ก่ออฐิเหมือนปีระมิดอสีาน ช่ืนชมกบัการถ่ายภาพร่วมกบัช้างและสถาปัตยกรรม 

12.00 น.   รับประทานอาหารเที่ยง ฝีมือวิถีชุมชนชาวช้าง ณ วดัป่าอาเจียง (4) 

13.00 น.  ไหว้พระ ศาลาเอราวณั ณ วัดป่าอาเจียง และฟังเร่ืองชาวกูยกบัการเล้ียงช้าง 



ที่มาเร่ืองราว หมู่บ้านเล้ียงช้างใหญ่ที่สดุในโลก ณ สริุนทร์ 

 15.00 น.   ออกเดินทางออกจากสริุนทร์ เข้าบุรีรัมย์ ไปยัง สถานที่ท่องเที่ยวและที่พัก 

        บรรยากาศ มีเสน่ห์ ณ อุทยานไมด้อกเพ ลา เพลิน อ.คูเมือง บุรีรัมย์ 

16.00 น.  เดินทางถึงที่ อุทยานไม้ดอกเพลาเพลิน เชค็อนิเข้าที่พัก น าทา่นชมบรรยากาศสบาย 

      อาท ิโรงนากลางแปลง สวนเกษตร 

19.00 น.  รับประทานอาหารค ่า (5) พักผ่อนตามอธัยาศัย 

 

 

 

 
 

วนัทีส่ามของการเดินทาง     เพลาเพลิน - ขอนแก่น 

07:30น.  ตักบาตร พระสงฆ์ จ านวน 9 รูป บริเวณ ลานพระเข้ียวแกว้ (จ าลอง) และต้นหน่อพระศรีมหาโพธิ์           

ที่อัญเชิญจากประเทศศรีลังกามาประดิษฐาน ณ อุทยานไม้ดอกเพ ลา เพลินโดยเป็นเอกชนที่เดียวที่ได้รับ

อนุญาตให้น ามาประดิษฐาน พร้อมกราบบูชาโดยพระสงฆ์เพ่ือเสริมสริิมงคล และก าลังใจให้กบัชีวิต 

08:30น.  รับทานอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหารเพลาภิรมย์ กับเมนูหลายหลาก ให้เลือกสรรค์ด้วยวัตถุดิบที่มี

มาตรฐาน  ความปลอดภัย ไกลสารพิษ  

09:00น.  ชม เรือน รศ ๑๒๓ เรือนไทยประยุกต์ รัชสมัย ร.๕ พร้อม จัดแสดง เคร่ืองทรงเสวย และพระราชประวัติ 

พระวิมาดาเธอกรมพระสุทธาสินีนาฏ ผู้ทรงเป็นเอตทคัคะทางการครัว พร้อมกิจกรรม workshop อาหาร

เป็นยาเพ่ือสุขภาพ เมนูรังสรรค์ โดย อ.คมสัน ทนิกร ณ อยุธยา (ราชสกุลหมอหลวง ผู้สืบเช้ือสายใน รัช

สมัย     ร.๒)  

 

 

 

 

 

 

 

10:30น.  เพลิดเพลินกบั ศูนยก์ารคา้ Joy Shopping place ศูนย์การรวบรวมสนิค้าวิสาหกจิชุมชน และ แหล่ง

พัฒนาผลิตภัณฑชุ์มชนทั่วประเทศในราคาย่อมเยา เพ่ือส่งเสริมและช่วยเหลือภาคชุมชน  

11:30 น.   ออกเดินทาง ไม่ไกลมุ่งหน้าสู่ รา้นเป็ดย่างคูเมือง (7) **ร้านอาหารอสีานพ้ืนถิ่นที่มีเมนูขึ้นช่ือมากมาย

สมัผัสรสชาติอาหารอสีานดั้งเดิม พร้อมความสะอาด ที่ได้รับการการันตีแล้วหลายรางวัล 

 

 

 



 
 

 

 

 

13:00น.  ออกเดินทาง สู่ รา้นภูมิสุขเมืองพล จังหวัดขอนแก่น ศูนย์รวมสินค้าอีสานโดยเฉพาะ อาหาร ของฝากขึ้น

ช่ือ ที่ถูกรวบรวมไว้ในที่เดียว อาท ิหม ่า แหนมเนือง กุนเชียง หมูยอ และอื่นๆอกีมากมาย  

15:30 น.   ออกเดินทางสู่ อ าเภอเมืองขอนแก่น 

17:00 น.  วัดพระธาตุหนองแวง นมัสการ พระมหาธาตุแก่นนคร หรือ พระธาตุเก้าช้ัน สร้างข้ึน เน่ืองในวโรกาสที่ 

พระบาทสมเดจ็ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี และมหามังคลา

นุสรณ์ 200 ปี เมืองขอนแก่น และมีก าแพงแก้วพญานาค 7 เศียรล้อมรอบ เป็นศิลปะสมัยทวาราวดี 

ผสมผสานศิลปะอนิโดจีน ซ่ึงเป็นลักษณะแบบชาวอสีานตากแห 

17.20 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ขอนแก่น  

18.00 น. เดินทาง ถึง ทา่อากาศยานนานาชาติ ขอนแก่น Check in สายการบิน  Thai Smile Airways เพ่ือเดินทางสู่        

ทา่อากาศยานนานาชาติสวุรรณภมูิ กรุงเทพมหานคร (Flight 19 : 30 น. - 20 : 30 น.) 

20:30 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมประสบการณ์ ของการเยือนถิ่นอารยะธรรม 

อสีานใต้ที่คุณจะคิดถึงและไม่ลืม ความประทบัใจน้ี  
 

*************************************************************************** 

 

อตัราค่าบริการ  

จ านวนผูเ้ดินทาง  2 ท่าน 4 ท่าน   6 ท่าน   8 ท่าน   20 ท่าน   30 ท่าน  

ราคาท่านละ 11,800 

บาท 

8,900  7,900  6,900  5,000 4,800 

พกัเดีย่วเพิม่ท่านละ 1,800 บาท  

 *** ราคาน้ีไม่ใช่วันแข่งขันกฬีาแมช๊ใหญ่ หรือ มาราธอน ในบุรีรัมย์ (กรุณาเชค็วันเดินทางทุกคร้ัง) 

  
ราคานี้ รวม 

- ค่ารถเกง๋ /รถตู้ / มินิบัส /บัสปรับอากาศ น าเที่ยวตามรายการ               

- ค่าที่พัก โรงแรมทองธารินทร์ / สริุนทร์เมเจสติก / เดอะวูด๊ / เซเว่น Bee จ านวน 1 คืน  

 (พักห้องละ 2 ทา่น) 

- ค่าที่พัก โรงแรมเพลาเพลิน คูเมืองบุรีรัมย์ โรงแรมฟอร์จูน บุรีรัมย์ จ านวน 1 คืน  

   (พักห้องละ 2 ทา่น) 

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามระบุในรายการ 

- ค่ามัคคุเทศกท้์องถิ่นคอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 



- ค่าอาหารตามระบุในรายการ (...) ก ากบั   **ยกเว้นเดินทาง2และ4 ทา่นไม่มีม้ือเที่ยว (1) และ (7)   

- ค่าประกนัอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 

 

ราคานี้ ไม่รวม 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทเิช่นมินิบาร์, ซัก รีด, โทรศัพท ์ฯลฯ  

- ค่าอาหารเคร่ืองด่ืมนอกเหนือจากทางรายการจัดให้         

- ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม7%และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 3%, 1% 

- ค่าทิปไกดท์อ้งถิน่และพนกังานขบัรถ  

 

หมายเหตุ 

- กรุณาส่งรายช่ือผู้เดินทางอย่างน้อย 7 วันเพ่ือท าประกนัการเดินทาง  

- กรุณามัดจ าเงินทนัท ี100 % เม่ือตอบรับการใช้บริการ  

- โปรแกรมดังกล่าวอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งน้ีจะจะค านึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 


