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อบุลราชธานี   3 วนั 2 คืน 
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รายการเดินทาง 
อบุลราชธานี  3 วนั 2 คืน 

 

วนัท่ีเดินทาง เวลาเดินทาง รายการ 

วนัแรกของการเดินทาง 
กรงุเทพฯ – อบุลราชธานี 

05.00 
 

07.25 
เชา้ 

 
เทีย่ง 
บ่าย 
เยน็ 

ผูเ้ดนิทางพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิเคาน์เตอรส์ายการบนิ
ไทยสมายล ์
ออกเดนิทางสู ่อุบลราชธานี โดยสายการบนิไทยสมายล ์เทีย่วบนิที ่WE 020 
สกัการะ พระแกว้บุษราคมั ณ วดัศรีอบุลรตันาราม 
ชม สะพานข้ามทุ่ง ขวัน้อย, ชุมชนบา้นปาว 
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
เทีย่วชม สามพนัโบก  
รบัประทานอาหารเยน็ อสิระตามอธัยาศยั 

พกัท่ี ทอแสงโขงเจียมรีสอรท์ หรือ เทียบเท่า 

วนัท่ีสองของการเดินทาง 
อบุลราชธานี 

 

เชา้ 
 

เทีย่ง 
 

เยน็ 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 
เทีย่วชม น ้าตกแสงจนัทร,์ แม่น ้าสองสี , วดัถ า้สวุรรณคหูา 
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
ชม อทุยานแห่งชาติแก่งตะนะ, วดัสิรินธรวรารามภพูร้าว 
รบัประทานอาหารเยน็ อสิระตามอธัยาศยั 

พกัท่ี ทอแสงโขงเจียมรีสอรท์ หรือ เทียบเท่า 

วนัท่ีสามของการเดินทาง 
อบุลราชธานี –  กรงุเทพฯ 

เชา้ 
 

เทีย่ง 
บ่าย 

 
 

18.00 
19.05 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 
ชม อทุยานแห่งชาติผาแต้ม 
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
เยีย่มชม วดัหนองป่าพง,  
กราบสกัการะ พระบรมสารรีกิธาตุ ณ วดัพระธาตหุนองบวั 
น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอิบุลราชธานี 
ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทยสมายล ์เทีย่วบนิที ่WE 029 
ถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
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วนัแรกของการเดินทาง 
กรงุเทพ – วดัศรีอบุลรตันาราม – สะพานข้ามทุ่ง ขวัน้อย – ชุมชนบ้านปะอาว 
– สามพนัโบก    

 

05.00 น. พรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู เคาน์เตอรส์ายการบินไทยสมายล ์พบเจา้หน้าที ่บรษิทัฯ ใหก้าร
ตอ้นรบัท่านและอ านวยความสะดวกในการเดนิทาง 

07.25 น. เดนิทางสู่ จงัหวดัอุบลราชธานี โดยสายการบนิไทยสมายล ์เทีย่วบนิที ่WE 020 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 1 ชม.05 นาท)ี 

08.30 น. ถงึท่าอากาศยานนานาชาตอุิบลราชธานี หลงัรบัสมัภาระแลว้  
 น าท่านเดนิทางสู่  “วดัศรีอบุลรตันาราม” หรอื เดมิชื่อ วดัศรทีอง เป็นพระอารามหลวงชัน้ตร ีชนิดสามญั 

เป็นทีป่ระดษิฐานพระพุทธรปูคู่บา้นคู่เมอืง คอื พระแก้วบุษราคมั ซึง่เป็นพระพุทธรปูปฏมิากรปางมารวชิยั
สมยัเชยีงแสน แกะสลกัจากแกว้บุษราคมั มคีวามงามสงา่ตามพุทธลกัษณะทุกประการ 

 

 
 จากนัน้เดนิทางต่อไปยงั สู่อ าเภอเขื่องใน ชม “สะพานข้ามทุ่ง ขวัน้อย” บ้านชีทวน สะพานที่ชาวบ้าน

ร่วมกนัสรา้ง เพื่อใหพ้ระสงฆไ์ดเ้ดนิขา้มมาบณิฑบาตไดส้ะดวก เชื่อมต่อระหว่างสองหมู่บา้น คอื หมู่บา้นชี
ทวน และ หมูบ่า้นหนองแคน มอีาย ุ100 กว่าปีแลว้ ทอดตวัยาวผ่านกลางทุ่งนา จากนัน้น าท่านชม “ชุมชน
บ้านปะอาว” ชมการท าผลติภณัฑ์เครื่องทองเหลอืง ณ ศูนย์หตัถกรรมทองเหลอืงบ้านปะอาว การหล่อ
ทองเหลอืงเป็นการสบืทอดภมูปิญัญาจากบรรพบุรษุ ดว้ยกรรมวธิกีารหล่อแบบขีผ้ึง้หาย ท าใหไ้ดผ้ลติภณัฑ์
ทองเหลอืงทีม่เีพยีงชิน้เดยีวในโลก รวมถงึมวีฒันธรรมและภมูปิญัญาในงานหตัถกรรมทอผา้ไหม 
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เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
บ่าย  น าท่านเดนิทางชม “สามพนัโบก” อกีหนึ่งสถานทีท่่องเทีย่วทีร่งัสรรคโ์ดยธรรมชาต ิคลา้ยกบั แกรนดแ์คน

ยอน เป็นแก่งหนิขนาดใหญ่ ถูกกดัเซาะกลายเป็นแอ่งและหลุดมากมายจากแม่น ้าโขงที่กดัเซาะแก่งหนินี้
ในช่วงฤดูน ้าหลากทุกๆปี ซึ่งเป็นความมหศัจรรย์ของธรรมชาติ ที่ท าให้เกิดเป็นแอ่ง มากมายมากกว่า 
3,000 โบก 

 
เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ อสิระตามอธัยาศยั 
 หลงัอาหารค ่า น าท่านกลบัโรงแรมพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 

 พกัท่ี ทอแสงโขงเจียมรีสอรท์ หรือ เทียบเท่า 
 

วนัท่ีสองของการเดินทาง 
น ้าตกแสงจนัทร ์– แม่น ้าสองสี – วดัถ า้คหูาสวรรค ์– อทุยานแห่งชาติแก่งตะ
นะ – วดัสิรินทรวราราม (วดัภพูร้าว) 

 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่อ าเภอโขงเจยีม แวะชม “น ้าตกแสงจนัทร”์ น ้าตกที่มคีวามสวยงามมาก และ พเิศษคอื 

สายน ้าจากล าห้วยท่าล้งจะตกลงปล่องหนิลงสู่เบื้องล่าง ซี่งมองดูแล้วคล้ายกบัแสงจนัทรท์ี่เต็มดวงได้สาด
ส่องลงมา อกีทัง้เมื่อสายน ้ากระทบสู่ผนืน ้าเบื้องล่างยงัจะกระจายตวัเป็นรูปหวัใจสขีาวน่าอศัจรรย์บรเิวณ
โดยรอบนัน้ มโีขดหนิน้อยใหญ่เรยีงรายกนัอยู ่และมตีน้ไมน้านาพนัธุ ์ซึง่ดแูลว้คลา้ยกบัสวนญีปุ่น่ 

  
 จากนัน้ ชม “แม่น ้าสองสี” หรอื ที่ชาวบ้านเรยีกว่า ดอนด่านปากแม่น ้ามูล เป็นบรเิวณที่แม่น ้าส าคญั 2 

สายคอื แม่น ้าโขงและแม่น ้ามลู ไหลมาบรรจบกนั ท าให้เกดิการเปรยีบเทยีบสขีองแม่น ้าทัง้สองซึง่แตกต่าง
กนัอยา่งเหน็ไดช้ดั โดยแมน่ ้าโขงจะเหน็เป็นสขีาวขุ่น ส่วนแม่น ้ามลูเหน็เป็นสเีขยีวอมฟ้า จงึเป็นทีม่าของวล ี
“โขงสปีนู มลูสคีราม”  

 
 เดนิทางต่อไปยงั “วดัถ า้คูหาสวรรค์” แหล่งท่องเทีย่วทางวฒันธรรมและ ธรรมชาตทิี่ส าคญัของจงัหวดั

อุบลราชธานี กราบนมสัการสรรีะสงัขารของหลวงปูค่ าคนึง ในบรเิวณวดัมพีระธรรมเจดยีศ์รไีตรภูม ิและพระ
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 อุโบสถหลงังามสขีาวแกะสลกัลวดลายอย่างสวยงาม บรเิวณด้านหลงัวดัเป็นถ ้าที่ประดษิฐานพระพุทธรูป
ปางมารวชิยัมากมายหลายองค ์ดา้นในถ ้าเป็นทีต่ ัง้ของโลงแก้วทีบ่รรจุสรรีะทีไ่ม่เน่าเป่ือยของหลวงปู่ค าคนิง 
จลุมณ ี 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ “อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ” ภายในเขตอุทยานแห่งชาต ิมสีถานทีท่่องเที่ยวน่าสนใจ 

เช่น ดอนตะนะ เกาะทีเ่กดิขึน้ขวางล าน ้ามลู และ แบ่งล าน ้ามลูออกเป็น 2 สาย สะพานแขวน เป็นสะพาน
ที่เชื่อมฝ ัง่ที่ท าการอุทยานแห่งชาตกิบัดอนตะนะ และ เป็นสะพานแขวนคนเดนิขา้มที่ยาวที่สุดในประเทศ
ไทย  จากนัน้กลบัทีพ่กั เพื่อผ่อนคลายอรยิาบถ 

 
17.00 น. น าท่านออกเดนิทางสู่ “วดัสิรินธรวรารามภพูร้าว” หรอืทีน่ิยมเรยีกกนัว่า วดัเรอืงแสง วดัที่ตัง้อยู่บนเนิน

เขาสูง สามารถมองเหน็ทวิทศัน์ของประเทศลาวและด่านสกลช่องเมก็ นอกจากจะมาไหวพ้ระขอพรกนัแล้ว 
ไฮไลทท์ีห่า้มพลาดเลยกค็อื การชมภาพเรอืงแสงสเีขยีวของจติรกรรมต้นกลัปพฤกษ์ บรเิวณดา้นหลงัของ
อุโบสถในยามค ่าคนื  

 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ อสิระตามอธัยาศยั 
 หลงัอาหารค ่า น าท่านกลบัโรงแรมพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 

 พกัท่ี ทอแสงโขงเจียมรีสอรท์ หรือ เทียบเท่า 
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วนัท่ีสามของการเดินทาง อทุยานแห่งชาติผาแต้ม – วดัหนองป่าพง – วดัพระธาตหุนองบวั – กรงุเทพฯ 
 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 
 หลงัเชค็เอาท ์น าท่านออกเดนิทางสู่ “อุทยานแห่งชาติผาแต้ม” มเีนื้อที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อ าเภอโขง

เจยีม อ าเภอศรเีมอืงใหม่ และอ าเภอโพธิไ์ทร จงัหวดัอุบลราชธานี ผาแต้ม เป็นหน้าผาสูงชนัที่มคีวาม
สวยงามตามธรรมชาต ิเป็นจุดชมววิทีส่วยงาม และยงัเป็นจุดทีเ่หน็พระอาทติยข์ึน้ก่อนทีแ่ห่งใดในประเทศ
ไทย นอกจากนี้บรเิวณผนังหน้าผาด้านล่าง ยงัปรากฏภาพเขยีนสก่ีอนประวตัศิาสตรเ์รยีงรายอยู่ประมาณ 
300 ภาพ   จากนัน้น าท่านเดนิทางกลบัเขา้สู่ตวัเมอืงอุบลราชธานี 

 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “วดัหนองป่าพง” วดัที่เป็นต้นแบบของวดัป่ากว่า 100 แห่งในประเทศไทย จากนัน้

เดนิทางต่อไปยงั “วดัพระธาตุหนองบวั” เป็นสถานที ่ทีป่ระดษิฐานของ พระธาตุเจดยีศ์รมีหาโพธิ ์โดยมี
แบบจ าลองมาจากเจดยีท์ีพุ่ทธคยาประเทศอนิเดยี และ ภายในยงัเป็นทีบ่รรจพุระบรมสารรีกิธาตุ 

 

 
  

 น าท่านแวะรา้นคา้ของฝากของทีร่ะลกึ ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของตามอธัยาศยั 
 ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตอุิบลราชธานี 
18.00 น. เหนิฟ้าสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทยสมายล ์เทีย่วบนิที ่WE 029 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 1 ชม. 05 นาท)ี 
19.05 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
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อตัราค่าบริการ 
เส้นทางอบุลราชธานี 3 วนั 2 คืน 

โครงการทวัรเ์ท่ียวไทย เร่ิม 15 ตลุาคม 2564 
 

วนัเดินทาง 
ราคา (บาท/ท่าน) 

ผู้เดินทาง 8 ท่าน  
ต่อ 1 รถตู้ 

ผู้เดินทาง 6 ท่าน  
ต่อ 1 รถตู้ 

พฤศจิกายน 2564 – มกราคม 2565 12,900.- 13,900.- 

ห้องเด่ียวเพ่ิม ท่านละ 1,800.- 1,800.- 
อตัราค่าบริการรวม 

1. ค่าตัว๋เครือ่งบนิเสน้ทาง กรงุเทพฯ – อุบลราชธาน ี– กรงุเทพฯ  โดยสายการบนิไทยสมายล ์  
(รวมน ้าหนกักระเป๋า 20 กโิลกรมัแลว้) *** ราคาตัว๋เครือ่งบนิอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้

2. รถตูป้รบัอากาศ  VIP พรอ้มน ้ามนัและคนขบัน าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
3. ทีพ่กัตามรายการ 2 คนื (หอ้งละ 2 ท่าน)  
4. ค่ายานพาหนะทีร่ะบุในรายการทวัร ์
5. ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ    
6. ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามทีร่ะบุในรายการ  
7. มคัคุเทศกด์แูลอยา่งใกลช้ดิ 
8. ค่าประกนัชวีติกรณอุีบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่า

รกัษาพยาบาลกรณอุีบตัเิหตุในวงเงนิไมเ่กนิ ท่านละ 500,000 บาท(ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 
9. ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7%  

 

อตัราค่าบริการไม่รวม: 
 ค่าส่วนต่างของตัว๋เครือ่งบนิทีเ่พิม่ขึน้  หากวนัเดนิทางตรงกบัช่วงเทศกาลวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ 
 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัต่างๆ  ทีน่อกเหนือจากรายการ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบาร ์และอื่นๆ ทีท่่านสัง่เอง 

 
เง่ือนไขการจองและส ารองท่ีนัง่ 

1. เมือ่ท าการจองทวัร ์กรณุาแจง้ชื่อ – นามสกุลตามบตัรประชาชนของผูเ้ดนิทาง  และ ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศพัท์
ทีผ่กูกบัแอปเป๋าตงัของผูเ้ดนิทางดว้ย  

2. ช าระค่าทวัรต์ามจ านวน  หลงัหกัเงนิรฐัสนบัสนุน 40% ไมเ่กนิท่านละ 5,000 บาท ผ่านแอปเป๋าตงัเท่านัน้  
 
เง่ือนไขการยกเลิก โครงการทวัรเ์ท่ียวไทย 
หลงัช าระค่าทวัรผ์่านแอป”เป๋าตงั”เรียบร้อยแล้วจะไม่สามารถขอคืนเงินหรือเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได้ในทุกกรณี 
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หมายเหต ุ:  
1. ในการเดนิทางแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูเ้ดนิทางไมต่ ่ากว่า 8 ท่านต่อ 1 รถตู้ ถ้าผูเ้ดนิทางไม่ครบจ านวนดงักล่าว  ทาง

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคา หรอื เลื่อนการเดนิทาง  
2. ในกรณีทีลู่กคา้ต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่ของบรษิทัฯ ก่อนทุกครัง้ มฉิะนัน้ทาง

บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ 
3. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาค่าทวัร ์หากมกีารปรบัราคาค่าน ้ามนัขึน้ก่อนการเดนิทาง หรอืมกีารปรบั

ราคาค่าน ้ามนัและภาษนี ้ามนั 
4. บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลง เที่ยวบนิ  หรอื  รายการท่องเที่ยวหรอืบางประการ โดยมติ้องแจ้งให้

ทราบล่วงหน้า เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานทีแ่ละเวลา ทัง้นี้โดยค านึงถงึผลประโยชน์และความ
ปลอดภยัของท่านเป็นสิง่ส าคญั หรอืเกดิเหตุสุดวสิยั จนไม่สามารถแก้ไขได้ และจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีที่
สญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจบ็ทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของมคัคุเทศกห์รอืทมีงาน 

5. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบต่อกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, ภยัธรรมชาต,ิ การยกเลกิเทีย่วบนิ, 
การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล ซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ  

6. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบทัง้สิน้หากสิง่ของทีม่คี่าเกดิการสูญหายอนัเนื่องมาจากความประมาทของ
ตวัผูเ้ดนิทางเอง, เกดิการโจรกรรม, อุบตัเิหตุจากความประมาทของตวัผูเ้ดนิทางเอง 

7. เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางไปพรอ้มคณะ ถอื
ว่าท่านสละสทิธิ ์    ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมดัจ าคนืได ้ไมว่่ากรณใีดๆ ทัง้สิน้ 

8. เมื่อท่านตกลงช าระค่ามดัจ า หรอืช าระค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯแล้ว ทางบรษิทัฯ ถอืว่าท่านรบัทราบและ
ยอมรบัเงือ่นไข และขอ้ตกลงของหมายเหตุทัง้หมดทุกขอ้แลว้ 

ข้อแนะน าส าหรบัการเดินทาง ในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 : 
1. ผูร้ว่มเดนิทางตอ้งใส่หน้ากากอนามยัตลอดการเดนิทาง 
2. ทางบรษิทัฯ จะมมีาตรการวดัไข ้และลา้งมอืดว้ยแอลกอฮอลก่์อนขึน้รถทุกครัง้ 

 
 


