02
03

เที่ยวถิ่นอีสาน

ชมงานบุญบั้งไฟ
จังหวัดยโสธร

วันเสาร์ที่ 11 - วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
(3 วัน 2 คืน)

“งานบุญบั้งไฟ” เทศกาลที่
ใหญ่ทสี่ ดุ ของภาคอีสาน โดยยโสธร
ถือเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุด
ในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ
พาทุ ก ท่ า นไปสั ม ผั ส เทศกาลที่
ได้รับการจัดอันดับให้ติด 1 ใน 5
ของเทศกาลที่ควรไปร่วมมากที่สุด
ท่ า นจะได้ สั ม ผั ส ถึ ง ภู มิ ป ั ญ ญา
ของชาวยโสธรและกิจกรรมดี ๆ
อีกมากมาย

จัดโดย บริษัท โลเคิล อไลค์ จ�ำกัด

วันแรก

สนามบินดอนเมือง - ร้อยเอ็ด - ยโสธร - ศาลหลักเมือง - วัดมหาธาตุ
- ชุมชนเก่าบ้านสิงห์ท่า - ชมขบวนรถบัง
้ ไฟ

05.30 น.

06.00 น.
07.20 น.

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
เคาน์ เ ตอร์ เ ช็ ค อิ น สายการบิ น แอร์ เ อเชี ย
อาคารผู ้ โ ดยสาร 2 ชั้ น 3 แถว 9 - 10
เจ้าหน้าที่โลเคิล อไลค์ คอยอ�ำนวยความสะดวก
รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร Noodle
Express (โจ๊กหรือข้าวต้ม ไม่รวมชากาแฟ)
ออกเดินทางสู่ จังหวัดร้อยเอ็ด โดย สายการบิน
แอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3566

08.30 น.
09.00 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด รับสัมภาระ
เดินทางสู่ จังหวัดยโสธร โดยรถบัสปรับอากาศ
40 ทีน่ งั่ (เดินทางประมาณ 1.15 ชัว่ โมง) เจ้าหน้าที่
คอยอ�ำนวยความสะดวก (บริการขนมและน�้ำดืม่
ตลอดเส้นทาง)

สมัครภายใน
15 มกราคม 2562
By SCG Debenture club
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10.15 น.
10.45 น.

11.30 น.
11.45 น.
12.00 น.
13.30 น.

16.00 น.
18.00 น.
19.30 น.

วันที่สอง
07.00 น.
08.00 น.
08.30 น.

แวะสักการะ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เพื่อความเป็นสิริมงคล
จากนัน้ เดินทางต่อไปยัง วัดมหาธาตุ วัดประจ�ำจังหวัด ไฮไลท์
ของวัดคือการได้มาสักการะพระธาตุที่บรรจุอัฐิธาตุของ
พระอานนท์ พระสาวกผู้เป็นพระพุทธอุปัฏฐากของสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทางวัดจัดให้มีงานสมโภชพระธาตุ
เป็นประจ�ำทุกปีในเดือนมีนาคม
ผ่านชม ชุมชนเก่าบ้านสิงห์ทา่ ย่านการค้าทีร่ งุ่ เรืองสมัยโบราณ
ช่วงทีฝ่ รัง่ เศสเข้ามามีอทิ ธิพล อาคารบ้านเรือนทีน่ จี่ งึ ได้รปู แบบ
ศิลปกรรมจีนผสมยุโรปที่ยังหลงเหลือให้ได้ชมกันถึงปัจจุบัน
สมควรแก่เวลาเดินทางไปยังร้านอาหาร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านแซบอีหลี ยโสธร
เดินทางถึงสถานที่จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ลานวิมาน
พญาแถน ชมขบวนรถบั้ ง ไฟโบราณ บุ ญ บั้ ง ไฟเป็ น
ประเพณีส�ำคัญของภาคอีสานที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ
ถื อ เป็ น หนึ่ ง ในฮี ต สิ บ สองของชาวอี ส านที่ ท� ำ กั น ใน
เดือน 6 ช่วงเข้าสู่ฤดูฝนซึ่งเป็นฤดูท�ำนา จะมีการจุดบั้งไฟ
เพื่ อ บู ช าเทพยดาและสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ (ที่ ช าวอี ส านเรี ย กว่ า
พญาแถน) เพื่อขอให้ฝนตกตามฤดูกาล ให้พืชพันธุ์สมบูรณ์
จากนั้นอิสระให้ท่านเลือกซื้อของที่ระลึกบริเวณงาน
น�ำท่านเดินทางสู่ โรงแรมเจ.พี. เอ็มเมอรัลด์ หรือเทียบเท่า
(พัก 2 คืน)
อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็นที่ ร้าน Chill Chill
เดินทางกลับที่พัก โรงแรมเจ.พี. เอ็มเมอรัลด์ หรือเทียบเท่า

ยโสธร ชมพิ ธีจุดบั้งไฟ - พิ พิธภัณฑ์พญาคันคาก
- พระธาตุก่องข้าวน้อย - พั นพรรณอีสาน - บ้านแม่แย้มหมอนขิด

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
พร้อมกัน ณ บริเวณล็อบบี้โรงแรม เพื่อเดินทางสู่
ลานวิมานพญาแถน
ชมการจุดบัง้ ไฟปฐมฤกษ์ เพือ่ เสีย่ งทาย ถือเป็น
ไฮไลท์ของประเพณีบุญบั้งไฟ ชมบั้งแฟนซีและ
บั้งไฟจากประเทศต่าง ๆ และร่วมฟังประกาศผล
ว่าหมู่บ้านใดคือผู้ชนะในการประกวด

10.00 น.

เข้าชม พิพิธภัณฑ์พญาคันคาก (พิพิธภัณฑ์
คางคก) ตั้งอยู่ที่ริมอ่างเก็บน�้ำล�ำทวน ตัวอาคาร
สูง 5 ชัน้ ออกแบบเป็นรูปคางคกขนาดยักษ์ ภายใน
บอกเล่าที่มาต�ำนานพื้นเมืองชาวอีสานเกี่ยวกับ
พญาคางคกและประเพณีบญ
ุ บัง้ ไฟ จัดแสดงเป็น
ภาพยนตร์ 4 มิติ มีนิทรรศการคางคกที่พบใน
เมืองไทยกว่า 20 ชนิด และยังรวบรวมของดีด้าน

04
05

12.00 น.
13.00 น.

เกษตรกรรมของเมืองยโสธรไว้ด้วย จากนั้น
เดินทางสู่ พระธาตุก่องข้าวน้อย อนุสรณ์แห่ง
ความส�ำนึก โดยประวัติการสร้างธาตุแห่งนี้
แตกต่างไปจากธาตุอื่น ๆ ที่มักเกี่ยวข้องกับ
พุทธศาสนา โดยนิทานพื้นบ้านเล่าว่ามีชายหนุ่ม
ชาวนาคนหนึ่งออกไปไถนา พอถึงเวลาเที่ยง
เขาเหนื่อยล้า ร้อนรน หิวโซ และวันนั้นมารดา
ของเขามาส่งข้าวช้ากว่าปกติ เมือ่ ชายหนุม่ เห็นว่า
ก่องข้าวทีม่ ารดาถือมานัน้ เล็กมาก เขาโกรธมาก
จึงท�ำร้ายมารดาด้วยคันไถนาเพราะความโมโหหิว
จนมารดาล้มและเสียชีวิต จากนั้นเขาก็กินข้าว
ที่มารดาน�ำมาให้ แต่กินเท่าไรข้าวก่องน้อยนั้น
ก็ไม่หมดก่อง ลูกชายเริ่มได้สติหันมาเห็นมารดา
นอนเสียชีวิตบนพื้น รู้สึกเสียใจมาก จึงได้สร้าง
พระธาตุกอ่ งข้าวน้อยแห่งนีข้ นึ้ มาด้วยมือเพือ่ ชดใช้
บาปกรรม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านบ้านคุณย่า
จากนั้นเดินทางสู่ พันพรรณอีสาน แหล่งเรียนรู้
เกษตรอินทรีย์แห่งใหม่ของ คุณโจน จันได
(โจนบ้านดิน) ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ชมวิธีการท�ำเกษตรอินทรีย์และชมบ้านดิน ซึ่ง
ท�ำจากวัสดุธรรมชาติ เช่น ดิน แกลบ น�้ำ และ
ดินเหนียว เพือ่ สร้างบ้านทีไ่ ม่กอ่ ให้เกิดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งยังป้องกันไฟและความร้อน
ได้ดี อิสระให้ทา่ นใช้เวลา ชมสวนเกษตรอินทรีย์
พร้อมรับประทานขนมครกทีช่ มุ ชนได้จดั เตรียมไว้

15.30 น.
16.00 น.
18.00 น.

19.45 น.

(หากท่านต้องการรับประทานขนมครกร้อน ๆ
ท่านสามารถท�ำขนมได้ด้วยตัวเอง) จากนั้น
สนุ ก กั บ กิ จ กรรม เวิ ร ์ ค ชอปหมอนขิ ด
ผลิตภัณฑ์ประจ�ำจังหวัด เพื่อเป็นของที่ระลึก
แด่ทุกท่าน
เดินทางกลับสู่ที่พัก โรงแรมเจ.พี. เอ็มเมอรัลด์
หรือเทียบเท่า (เดินทางประมาณ 30 นาที)
เดินทางถึงโรงแรมที่พัก อิสระให้ท่านพักผ่อน
ตามอัธยาศัย
ขอเชิญทุกท่านร่วมแต่งกายธีมผ้าไทยในเอกลักษณ์
ชาวอี ส าน เพื่ อ ร่ ว ม พิ ธี บ ายศรี สู ่ ข วั ญ ณ
ห้องจัดเลี้ยงของโรงแรม จากนั้น รับประทาน
อาหารค�่ำร่วมกัน บริการเครื่องดื่ม ซอฟต์ดริ๊งค์
เพลิดเพลินกับบทเพลงสบาย ๆ
อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
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วันที่สาม
08.00 น.
09.00 น.
09.40 น.

10.30 น.
12.00 น.
13.40 น.

วัดพระพุ ทธบาทยโสธร - อุบลราชธานี - หมู่บ้านชีทวน
- ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
พร้อมกัน ณ บริเวณล็อบบี้โรงแรม เช็คเอ๊าต์
สัมภาระ เพื่อเดินทางสู่วัดพระพุทธบาทยโสธร
(เดินทางประมาณ 40 นาที)
เดินทางถึง วัดพระพุทธบาทยโสธร โบราณสถาน
ส�ำคัญอีกแห่งของยโสธร ภายในวัดประดิษฐาน
รอยพระพุทธบาทและพระพุทธรูปปางนาคปรก
ศิลาแลง
ออกเดินทางต่อสู่ จังหวัดอุบลราชธานี
(เดินทางประมาณ 1.20 ชั่วโมง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านริมน�ำ้ อ�ำเภอ
เขื่องใน
เดินทางต่อไปยัง หมู่บ้านชีทวน ชุมชนโบราณ
ทีเ่ ปีย่ มด้วยวัฒนธรรม แวะเก็บภาพบริเวณ สะพาน
แห่งศรัทธา (ขัวน้อยข้ามทุ่ง)

14.30 น.
15.00 น.
15.20 น.
15.30 น.
17.00 น.
18.00 น.

เดินทางสู่ ตัวเมืองอุบลราชธานี
(เดินทางประมาณ 30 นาที)
แวะเลือกซื้อของที่ระลึกผ้าไหม บ้านค�ำปุน ที่มี
เอกลักษณ์ไม่ซ�้ำใคร และแวะซื้อของฝาก หมูยอ
กุนเชียง เส้นกวยจับ๊ ญวน ณ ร้านหมูยอตองหนึง่
ออกเดินทางสูท่ า่ อากาศยานนานาชาติอบุ ลราชธานี
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอบุ ลราชธานี
เช็คอิน ณ เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์
ออกเดิ น ทางสู ่ ท ่ า อากาศยานดอนเมื อ งด้ ว ย
สายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 9325
เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อม
ความประทับใจ

รายละเอียดกิจกรรม
กิจกรรม

:

บริษัททัวร์

:

วันเดินทาง

:

จ�ำนวนที่รับ

:

		

เที่ยวถิ่นอีสาน ชมงานบุญบั้งไฟ จังหวัดยโสธร
บริษัท โลเคิล อไลค์ จ�ำกัด
วันเสาร์ที่ 11 - วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (3 วัน 2 คืน)
15 - 19 ท่าน/ทริป (หากจ�ำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน บริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจัดโปรแกรมท่องเที่ยวดังกล่าว)

วิธีสมัครผ่าน SMS

รหัสกิจกรรม TR1903
ตัวอย่าง พิมพ์ TR1903 <เว้นวรรค>

ตามด้วยเลขสมาชิก เอสซีจี ดีเบนเจอร์
คลับ 11 หลัก และส่ง SMS ไปที่ 4554599

06
07
อัตราค่าบริการ

ราคา/ท่าน

ผู้ถือหุ้นกู้และผู้ติดตาม 1 ท่าน (พักห้องละ 2 ท่าน)
บุคคลทั่วไป (ท่านละ)
เด็กอายุต�่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุต�่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยว ช�ำระเพิ่มท่านละ

25,000 บาท
25,900 บาท
25,000 บาท
21,250 บาท
2,000 บาท

การแจ้งสิทธิ์
เข้าร่วมกิจกรรม
แจ้งผลเฉพาะผู้ได้รับสิทธิ์

วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562
ทางโทรศัพท์และเอสซีจี ดีเบนเจอร์
คลับ โมบาย แอปพลิเคชัน่
(เฉพาะผู้ที่สมัครผ่านช่องทางนี้เท่านั้น)

อัตราค่าบริการนี้รวม
• บัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ เที่ยวไป สายการบินแอร์เอเชีย
เส้นทางดอนเมือง - ร้อยเอ็ด และเที่ยวกลับ สายการบินนกแอร์
เส้นทางอุบลราชธานี - ดอนเมือง พร้อมโหลดน�้ำหนักกระเป๋า
ท่านละ 20 กิโลกรัม (ตามระบุในรายการ)
• ทีพ่ กั ตามทีร่ ะบุหรือเทียบเท่า (ห้องพัก Deluxe เตียงคู่ ห้องละ 2 ท่าน)
• อาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ (เช้า 3 มื้อ / กลางวัน 3 มื้อ /
เย็น 2 มื้อ) และของว่างเครื่องดื่มบริการระหว่างเดินทางบนรถ
• ยานพาหนะตามที่ระบุในรายการ (รถบัส 40 ที่นั่ง)

• กิจกรรมตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
• มัคคุเทศก์นำ� เทีย่ ว 1 ท่าน ผูช้ ว่ ยหัวหน้าทัวร์ 1 ท่าน ช่างภาพ 1 ท่าน
คอยอ�ำนวยความสะดวก
• ผู้สื่อความหมายของชุมชน
• ประกั น อุ บั ติ เ หตุ ก ารเดิ น ทางคุ ้ ม ครองวงเงิ น สู ง สุ ด ท่ า นละ
1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
• ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลที่นอกเหนือจากที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์
ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ค่าน�้ำหนักกระเป๋าที่เกินจากทางสายการบิน
ก�ำหนด

• ค่ า อาหารและเครื่ อ งดื่ ม ที่ น อกเหนื อ จากที่ ร ะบุ ใ นโปรแกรม
ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
• ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ผู้ช่วยหัวหน้าทัวร์ และพนักงานขับรถ

การช�ำระค่าบริการ

ช�ำระค่าบริการทั้งหมดภายในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
		 บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ บจก.โลเคิล อไลค์
ธนาคารกสิกรไทย สาขาจามจุรี สแควร์ เลขที่ 630-2-32736-8
*เมื่อช�ำระค่าบริการแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนช�ำระค่าใช้จ่าย พร้อมแจ้งชื่อ-สกุลผู้เดินทางมาที่อีเมล debentureclub@scg.com หรือโทรสาร 0-2586-4977

เงื่อนไขการยกเลิก

• ยกเลิกการเดินทางก่อนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

คืนค่าทัวร์ 50%
• ยกเลิกการเดินทางหลังวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ขอสงวนสิทธิ์การคืนค่าทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง

โปรแกรมท่องเที่ยวตามเหตุการณ์และความเหมาะสม โดย
ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านสมาชิกเป็นส�ำคัญ

