
เที่ยวถิ่นอีสาน
ชมงานบุญบั้งไฟ 
จังหวัดยโสธร
วันเสาร์ที่ 11 - วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

(3 วัน 2 คืน)

จัดโดย บริษัท โลเคิล อไลค์ จ�ำกัด

 “งำนบุญบั้งไฟ” เทศกำลที่
ใหญ่ทีส่ดุของภำคอสีำน โดยยโสธร
ถือเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงมำกที่สุด
ในกำรจัดงำนประเพณีบุญบั้งไฟ  
พำทุกท่ำนไปสัมผัสเทศกำลที่ 
ได้รับกำรจัดอันดับให้ติด 1 ใน 5  
ของเทศกำลที่ควรไปร่วมมำกที่สุด 
ท่ำนจะได้สัมผัสถึงภูมิปัญญำ 
ของชำวยโสธรและกิจกรรมดี ๆ  
อีกมำกมำย

วันแรก
สนามบินดอนเมือง - ร้อยเอ็ด - ยโสธร - ศาลหลักเมือง - วัดมหาธาตุ 

- ชุมชนเก่าบ้านสิงห์ท่า - ชมขบวนรถบั้งไฟ 

05.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง  

 เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินแอร์เอเชีย  

 อาคารผู ้โดยสาร 2 ช้ัน 3 แถว 9 - 10  

 เจ้ำหน้ำที่โลเคิล อไลค์ คอยอ�ำนวยควำมสะดวก  

06.00 น. รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ร้านอาหาร Noodle  

 Express (โจ๊กหรือข้ำวต้ม ไม่รวมชำกำแฟ)

07.20 น.  ออกเดนิทำงสู ่จงัหวดัร้อยเอด็ โดย สายการบนิ 

 แอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3566 

08.30 น. เดินทำงถึง ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด รับสัมภำระ 

09.00 น. เดินทำงสู่ จังหวัดยโสธร โดยรถบัสปรับอำกำศ  

 40 ทีน่ัง่ (เดนิทำงประมำณ 1.15 ชัว่โมง) เจ้ำหน้ำที ่

 คอยอ�ำนวยควำมสะดวก (บรกิำรขนมและน�้ำดืม่ 

 ตลอดเส้นทำง) 
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07.00 น. รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พัก

08.00 น. พร้อมกัน ณ บริเวณล็อบบี้โรงแรม เพื่อเดินทำงสู่  

 ลานวิมานพญาแถน 

08.30 น. ชมการจดุบ้ังไฟปฐมฤกษ์ เพือ่เสีย่งทำย ถอืเป็น 

 ไฮไลท์ของประเพณีบุญบั้งไฟ ชมบั้งแฟนซีและ 

 บั้งไฟจำกประเทศต่ำง ๆ และร่วมฟังประกำศผล 

 ว่ำหมู่บ้ำนใดคือผู้ชนะในกำรประกวด

วันที่สอง 
ยโสธร ชมพิธีจุดบั้งไฟ - พิพิธภัณฑ์พญาคันคาก

- พระธาตุก่องข้าวน้อย - พันพรรณอีสาน - บ้านแม่แย้มหมอนขิด 

10.00 น. เข้ำชม พิพิธภัณฑ์พญาคันคาก (พิพิธภัณฑ์ 

 คางคก) ตั้งอยู่ที่ริมอ่ำงเก็บน�้ำล�ำทวน ตัวอำคำร 

 สงู 5 ช้ัน ออกแบบเป็นรูปคำงคกขนำดยกัษ์ ภำยใน 

 บอกเล่ำท่ีมำต�ำนำนพ้ืนเมืองชำวอีสำนเกี่ยวกับ 

 พญำคำงคกและประเพณบีญุบัง้ไฟ จดัแสดงเป็น 

 ภำพยนตร์ 4 มิติ มีนิทรรศกำรคำงคกที่พบใน 

 เมืองไทยกว่ำ 20 ชนิด และยังรวบรวมของดีด้ำน 

10.15 น. แวะสักกำระ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เพื่อควำมเป็นสิริมงคล 

10.45 น. จำกนัน้เดนิทำงต่อไปยงั วดัมหาธาต ุวดัประจ�ำจงัหวดั ไฮไลท์ 

 ของวัดคือกำรได้มำสักกำระพระธำตุที่บรรจุอัฐิธำตุของ 

 พระอำนนท์ พระสำวกผู้เป็นพระพุทธอุปัฏฐำกของสมเด็จ 

 พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ ทำงวัดจัดให้มีงำนสมโภชพระธำต ุ

 เป็นประจ�ำทุกปีในเดือนมีนำคม

11.30 น. ผ่ำนชม ชมุชนเก่าบ้านสงิห์ท่า ย่ำนกำรค้ำทีรุ่ง่เรอืงสมยัโบรำณ 

 ช่วงทีฝ่รัง่เศสเข้ำมำมีอทิธิพล อำคำรบ้ำนเรอืนทีน่ีจ่งึได้รูปแบบ 

 ศิลปกรรมจีนผสมยุโรปที่ยังหลงเหลือให้ได้ชมกันถึงปัจจุบัน 

11.45 น. สมควรแก่เวลำเดินทำงไปยังร้ำนอำหำร 

12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ร้านแซบอีหลี ยโสธร   

13.30 น.  เดินทำงถึงสถำนที่จัดงำนประเพณีบุญบั้งไฟ ลานวิมาน 

 พญาแถน ชมขบวนรถบั้งไฟโบราณ บุญบั้งไฟเป็น 

 ประเพณีส�ำคัญของภำคอีสำนที่สืบทอดกันมำแต่โบรำณ  

 ถือเป ็นหน่ึงในฮีตสิบสองของชำวอีสำนที่ท�ำกันใน 

 เดือน 6 ช่วงเข้ำสู่ฤดูฝนซึ่งเป็นฤดูท�ำนำ จะมีกำรจุดบั้งไฟ 

 เพ่ือบูชำเทพยดำและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (ที่ชำวอีสำนเรียกว่ำ 

 พญำแถน) เพื่อขอให้ฝนตกตำมฤดูกำล ให้พืชพันธุ์สมบูรณ์  

 จำกนั้นอิสระให้ท่ำนเลือกซื้อของที่ระลึกบริเวณงำน 

16.00 น. น�ำท่ำนเดินทำงสู่ โรงแรมเจ.พี. เอ็มเมอรัลด์ หรือเทียบเท่ำ 

 (พัก 2 คืน)

 อิสระให้ท่ำนได้พักผ่อนตำมอัธยำศัย

18.00 น. รับประทำนอำหำรเย็นที่ ร้าน Chill Chill 

19.30 น. เดินทำงกลับที่พัก โรงแรมเจ.พี. เอ็มเมอรัลด์ หรือเทียบเท่ำ
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 เกษตรกรรมของเมืองยโสธรไว้ด้วย จำกน้ัน 

 เดินทำงสู่ พระธาตุก่องข้าวน้อย อนุสรณ์แห่ง 

 ควำมส�ำนึก โดยประวัติกำรสร้ำงธำตุแห่งนี้ 

 แตกต่ำงไปจำกธำตุอื่น ๆ ที่มักเกี่ยวข้องกับ 

 พุทธศำสนำ โดยนิทำนพื้นบ้ำนเล่ำว่ำมีชำยหนุ่ม 

 ชำวนำคนหนึ่งออกไปไถนำ พอถึงเวลำเที่ยง 

 เขำเหนื่อยล้ำ ร้อนรน หิวโซ และวันนั้นมำรดำ 

 ของเขำมำส่งข้ำวช้ำกว่ำปกต ิเมือ่ชำยหนุม่เหน็ว่ำ 

 ก่องข้ำวทีม่ำรดำถอืมำนัน้เลก็มำก เขำโกรธมำก 

 จึงท�ำร้ำยมำรดำด้วยคนัไถนำเพรำะควำมโมโหหวิ  

 จนมำรดำล้มและเสียชีวิต จำกนั้นเขำก็กินข้ำว 

 ที่มำรดำน�ำมำให้ แต่กินเท่ำไรข้ำวก่องน้อยนั้น 

 ก็ไม่หมดก่อง ลูกชำยเริ่มได้สติหันมำเห็นมำรดำ 

 นอนเสียชีวิตบนพื้น รู้สึกเสียใจมำก จึงได้สร้ำง 

 พระธำตุก่องข้ำวน้อยแห่งน้ีขึน้มำด้วยมอืเพือ่ชดใช้ 

 บำปกรรม

12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ร้านบ้านคุณย่า  

13.00 น. จำกนั้นเดินทำงสู่ พันพรรณอีสาน แหล่งเรียนรู้ 

 เกษตรอินทรีย์แห่งใหม่ของ คุณโจน จันได 

 (โจนบ้านดิน) ตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง  

 ชมวิธีกำรท�ำเกษตรอินทรีย์และชมบ้ำนดิน ซึ่ง 

 ท�ำจำกวัสดุธรรมชำติ เช่น ดิน แกลบ น�้ำ และ 

 ดนิเหนยีว เพือ่สร้ำงบ้ำนทีไ่ม่ก่อให้เกดิผลกระทบ 

 ต่อสิ่งแวดล้อม ท้ังยังป้องกันไฟและควำมร้อน 

 ได้ด ีอสิระให้ท่ำนใช้เวลำ ชมสวนเกษตรอนิทรย์ี  

 พร้อมรบัประทำนขนมครกทีช่มุชนได้จดัเตรยีมไว้  

 (หำกท่ำนต้องกำรรับประทำนขนมครกร้อน ๆ  

 ท่ำนสำมำรถท�ำขนมได้ด้วยตัวเอง) จำกนั้น 

 สนุกกับกิจกรรม เวิ ร ์คชอปหมอนขิด  

 ผลิตภัณฑ์ประจ�ำจังหวัด เพื่อเป็นของที่ระลึก 

 แด่ทุกท่ำน 

15.30 น. เดินทำงกลับสู่ที่พัก โรงแรมเจ.พ.ี เอ็มเมอรัลด์  

 หรือเทียบเท่ำ (เดินทำงประมำณ 30 นำที)

16.00 น.  เดินทำงถึงโรงแรมที่พัก อิสระให้ท่ำนพักผ่อน 

 ตำมอัธยำศัย 

18.00 น. ขอเชญิทกุท่ำนร่วมแต่งกำยธมีผ้ำไทยในเอกลกัษณ์ 

 ชำวอีสำน เพื่อร่วม พิธีบายศรีสู ่ขวัญ ณ  

 ห้องจัดเลี้ยงของโรงแรม จำกนั้น รับประทาน 

 อาหารค�่าร่วมกัน บริกำรเครื่องดื่ม ซอฟต์ดริ๊งค์   

 เพลิดเพลินกับบทเพลงสบำย ๆ 

19.45 น. อิสระให้ท่ำนได้พักผ่อนตำมอัธยำศัย
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08.00 น. รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พัก

09.00 น. พร้อมกัน ณ บริเวณล็อบบี้โรงแรม เช็คเอ๊ำต ์

 สัมภำระ เพื่อเดินทำงสู่วัดพระพุทธบำทยโสธร  

 (เดินทำงประมำณ 40 นำที)

09.40 น. เดนิทำงถงึ วดัพระพทุธบาทยโสธร โบรำณสถำน 

 ส�ำคัญอีกแห่งของยโสธร ภำยในวัดประดิษฐำน 

 รอยพระพุทธบำทและพระพุทธรูปปำงนำคปรก 

 ศิลำแลง

10.30 น. ออกเดินทำงต่อสู่ จังหวัดอุบลราชธานี 

 (เดินทำงประมำณ 1.20 ชั่วโมง)

12.00 น. รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ร้านรมิน�า้ อ�าเภอ 

 เขื่องใน 

13.40 น. เดินทำงต่อไปยัง หมู่บ้านชีทวน ชุมชนโบรำณ 

 ทีเ่ป่ียมด้วยวัฒนธรรม แวะเกบ็ภำพบรเิวณ สะพาน 

 แห่งศรัทธา (ขัวน้อยข้ามทุ่ง) 

14.30 น. เดินทำงสู่ ตัวเมืองอุบลราชธานี 

 (เดินทำงประมำณ 30 นำที)

15.00 น. แวะเลือกซื้อของท่ีระลึกผ้ำไหม บ้านค�าปุน ที่มี 

 เอกลักษณ์ไม่ซ�้ำใคร และแวะซื้อของฝำก หมูยอ  

 กุนเชยีง เส้นกวยจับ๊ญวน ณ ร้านหมยูอตองหนึง่ 

15.20 น. ออกเดนิทำงสูท่่ำอำกำศยำนนำนำชำตอิบุลรำชธำนี

15.30 น. เดนิทำงถึง ท่าอากาศยานนานาชาตอิบุลราชธานี  

 เช็คอิน ณ เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์

17.00 น. ออกเดินทำงสู ่ท่ำอำกำศยำนดอนเมืองด้วย  

 สายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 9325  

18.00 น. เดินทำงถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภำพ พร้อม 

 ควำมประทับใจ

วันที่สาม
วัดพระพุทธบาทยโสธร - อุบลราชธานี - หมู่บ้านชีทวน 

- ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ

ตัวอย่าง พิมพ์ Tr1903 <เว้นวรรค> 

ตำมด้วยเลขสมำชิก เอสซีจี ดีเบนเจอร์ 

คลับ 11 หลัก และส่ง SMS ไปที ่4554599

วิธีสมัครผ่าน SMS
รหัสกิจกรรม TR1903

รายละเอยีดกจิกรรม
กิจกรรม : เที่ยวถิ่นอีสำน ชมงำนบุญบั้งไฟ จังหวัดยโสธร

บริษัททัวร์  :  บริษัท โลเคิล อไลค์ จ�ำกัด

วนัเดนิทาง : วนัเสำร์ที ่11 - วนัจนัทร์ที ่13 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 (3 วนั 2 คนื)

จ�านวนที่รับ : 15 - 19 ท่ำน/ทริป (หำกจ�ำนวนผู้เดินทำงไม่ถึง 15 ท่ำน บริษัท 
  ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรจัดโปรแกรมท่องเที่ยวดังกล่ำว)

January - March 2019

delight activity



การแจ้งสิทธิ์
เข้าร่วมกิจกรรม
แจ้งผลเฉพาะผู้ได้รับสิทธิ์ 
วนัจนัทร์ที ่ 28 มกรำคม พ.ศ. 2562  
ทำงโทรศพัท์และเอสซจี ีดเีบนเจอร์ 
คลบั โมบำย แอปพลเิคช่ัน
(เฉพาะผู้ที่สมัครผ่านช่องทางนี้เท่านั้น)

อัตราค่าบริการ ราคา/ท่าน

ผู้ถือหุ้นกู้และผู้ติดตำม 1 ท่ำน (พักห้องละ 2 ท่ำน)

บุคคลทั่วไป (ท่ำนละ)

เด็กอำยุต�่ำกว่ำ 12  ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ำน

เด็กอำยุต�่ำกว่ำ 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน (ไม่มีเตียงเสริม)

พักเดี่ยว ช�ำระเพิ่มท่ำนละ

25,000 บำท 

25,900 บำท

25,000 บำท

21,250 บำท

2,000 บำท

อัตราค่าบริการนี้รวม
• บัตรโดยสำรเครื่องบินไป-กลับ เท่ียวไป สำยกำรบินแอร์เอเชีย  
 เส้นทำงดอนเมือง - ร้อยเอ็ด และเที่ยวกลับ สำยกำรบินนกแอร์  
 เส้นทำงอุบลรำชธำนี - ดอนเมือง พร้อมโหลดน�้ำหนักกระเป๋ำ 
 ท่ำนละ 20 กิโลกรัม (ตำมระบุในรำยกำร) 
• ทีพ่กัตำมทีร่ะบหุรอืเทยีบเท่ำ (ห้องพกั Deluxe เตยีงคู ่ห้องละ 2 ท่ำน) 
• อำหำรตำมที่ระบุไว้ในรำยกำร (เช้ำ 3 มื้อ / กลำงวัน 3 มื้อ /  
 เย็น 2 มื้อ) และของว่ำงเครื่องดื่มบริกำรระหว่ำงเดินทำงบนรถ
• ยำนพำหนะตำมที่ระบุในรำยกำร (รถบัส 40 ที่นั่ง)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
• ค่ำใช้จ่ำยส่วนบุคคลที่นอกเหนือจำกที่ระบุ เช่น ค่ำโทรศัพท์  
 ค่ำซักรีด ค่ำมินิบำร์ ค่ำน�้ำหนักกระเป๋ำที่เกินจำกทำงสำยกำรบิน 
 ก�ำหนด

• กิจกรรมตำมที่ระบุไว้ในโปรแกรม
• มัคคเุทศก์น�ำเท่ียว 1 ท่ำน ผูช่้วยหัวหน้ำทัวร์ 1 ท่ำน ช่ำงภำพ 1 ท่ำน  
 คอยอ�ำนวยควำมสะดวก
• ผู้สื่อควำมหมำยของชุมชน
• ประกันอุบัติเหตุกำรเดินทำงคุ ้มครองวงเงินสูงสุดท่ำนละ  
 1,000,000 บำท (ตำมเงื่อนไขกรมธรรม์)
• ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% 

• ค่ำอำหำรและเครื่องด่ืมที่นอกเหนือจำกที่ระบุในโปรแกรม  
 ค่ำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
• ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ ผู้ช่วยหัวหน้ำทัวร์ และพนักงำนขับรถ

การช�าระค่าบริการ
ช�าระค่าบริการทั้งหมดภายในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

  บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ บจก.โลเคิล อไลค์
 ธนำคำรกสิกรไทย     สำขำจำมจุรี สแควร์      เลขที่ 630-2-32736-8    

*เมื่อช�ำระค่ำบริกำรแล้ว กรุณำส่งหลักฐำนกำรโอนช�ำระค่ำใช้จ่ำย พร้อมแจ้งชื่อ-สกุลผู้เดินทำงมำที่อีเมล debentureclub@scg.com หรือโทรสำร 0-2586-4977

เงื่อนไขการยกเลิก
• ยกเลิกกำรเดินทำงก่อนวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 
 คืนค่ำทัวร์ 50%
• ยกเลิกกำรเดินทำงหลังวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 
 ขอสงวนสิทธิ์กำรคืนค่ำทัวร์ทั้งหมด 

หมายเหตุ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปล่ียนแปลง
โปรแกรมท่องเที่ยวตำมเหตุกำรณ์และควำมเหมำะสม โดย 
ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของท่ำนสมำชิกเป็นส�ำคัญ
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