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แพค็เกจทัวร์อบุล สามพักโนก ผาแต้ม เขมราฐ 4 วัน 3 คืน
โดยเครือ่งบิน ต้ังแต่ 4 คน Premium Tour

 ไฮไลท์ทริป

ราคายังไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบินไปกลับ กรงุเทพฯ-นา่น ...อิสระอาหารกลางวัน และอาหารเย็น ทางไกด์
จะแนะนำร้านอรอ่ยๆ ให้ลูกค้าเลือกทานเอง

ไหว้พระทำบุญ

วัดถ้ำคูหาสวรรค์
วัดสิรนิทรวรารามภูพร้าว 
วัดบุ่งขี้ เหล็ก
วัดภูเขาแก้ว 
ชมวัดทุ่งศรเีมือง

ตื่นตากับธรรมชาติ

สามพันโบก แอ่งหนิน้อยใหญ่ 
เสาเฉลียง ประติมากรรมธรรมชาติ
น้ำตกลงร ูUnseen In Thailand
น้ำตกสร้อยสวรรค์ 
ชมทิวทัศน์แม่น้ำสองสี 
แหล่งโบราณคดีนาหนองเชือก



แก่งช้างหมอบ

สนุกกับการช้อป

ร้านของฝากจากอุบลฯ
ศูนย์ศิลปชีพบ้านยางน้อย

พักผ่อนสบายท่ี

ทอแสง โขงเจียม รสีอร์ท 
แลโขง รเิวอร์ รสีอร์ท

อาหาร

กลางวัน + เย็น อิสระลูกค้าเลือกทานตามความชอบ 
ลูกค้าจ่ายตามความเป็นจรงิ

 ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน

เดินทาง  4 - 5  คน 9,600.-

เดินทาง  6 - 7  คน 7,750.-

เดินทาง  8 - 9  คน 6,800.-

พักเดี่ยวเพิ่ม 3,400.-

 รายละเอียด

วันท่ี 1
กรกุงเทพฯ - อบุลฯ - แก่งสะพือ -หาดพัทยาสรินิธร - ช่องเม็ก - วัดภูพร้าว - โชงเจียม



การเดินทาง ช่วงเช้า      
00:00     พบกันท่ีสนามบินดอนเมือง ช้ันผู้ โดยสารขาออก เคัาเตอร์สายการบิน... เจ้าหน้าท่ีของบรษัิทฯ
เราคอยอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

00:00      เหนิฟ้าสู่สนามบินอุบลราชธาน ีด้วยเท่ียวบินท่ี...

00:00      เดินทางถึงสนามบินบินอุบลราชธาน.ี.. ทีมงานไกด์คอยให้การต้อนรับ
 และเดินทางสู่ร้านอาหารเพื่อทานอาหารเช้า หลังอาหารเดินทางสู่ อำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมชมสถานท่ีท่องเท่ียว เช่น
วัดภูเขาแก้ว แก่งสะพือ 

ช่วงบ่าย
หลังอาหารกลางวัน เดินทางสู่ โขงเจียม  ระหว่างการเดินทางหยุดแวะชมสถานท่ีท่องเท่ียวเช่น เขื่อนสิรนิธร
หาดพัทยาสิรนิธร ช้อบป้ิงร้านปลอดภาษชี่องเม็ก  วัดภูพร้าว ก่อนเดินทางเข้าท่ีพักท่ีโขงเจียม
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สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า
ชมและไหว้พระท่ี วัดภูเขาแก้ว ต้ังอยู่บนเนนิเขา มีพระอุโบสถสวยงาม ประดับด้วยกระเบ้ืองเคลือบท้ังหลัง
สถาปัตยกรรมแบบไทย  หลังคาไม่มีมุข ลดหลั่นกัน สี่ช้ันด้านหน้า ส่วนด้านหลังมุงด้วยกระเบ้ืองเคลือบดินเผา
ประดับด้วยช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ โดยมีคันทวยรองรับชายคาเป็นรปูนาค
โดยรอบภายในพระอุโบสถจะตกแต่งด้วยภาพนนูสูง อยู่เหนอืบานประตู และหน้าต่างข้ึนไปเป็นเรือ่งราว
และภาพจำลองเกี่ยวกับพระธาตุ ท่ีสำคัญ ของประเทศไทย พร้อมท้ังเล่าเรือ่งราวประวัติ ของพระธาตุแต่ละองค์
โดยสังเขป

ชมธรรมชาติท่ี แก่งสะพือ  แก่งสะพือ เป็นแก่งท่ีอยู่ในแม่น้ำมูล ท่ีสวยงามของอำเภอพิบูลมังสาหาร หา่งจากตัวจังหวัด
อุบลราชธานปีระมาณ 45 กิโลเมตร แก่งสะพือ เป็นคำท่ีเพี้ ยนมาจากคำว่า ซำพืด เป็นภาษาส่วย แปลว่า งูใหญ่
หรอืงูเหลือม ดังน้ันแก่งสะพือ จะมีหนิน้อยใหญ่สลับซับซ้อน กระแสน้ำไหลผ่านกระทบหนิ
เกิดเป็นฟองขาวส่งเสียงดังตลอดเวลา นักท่องเท่ียวท่ีต้องการไปชมทัศนยีภาพของแก่ง ควรเป็นช่วงเดือนมกราคม-
พฤษภาคม  เพราะน้ำจะลดทำให้เหน็แก่งได้ชัดเจนและสวยงาม

ช่วงบ่าย
ชม เขื่อนสิรินธร  เขื่อนสิรนิธร เป็นเขื่อนหนิถมแกนดินเหนยีว สร้างปิดก้ันแม่น้ำลำโดมน้อยอันเป็นสาขา ของแม่น้ำมูล
ท่ีบรเิวณแก่งแซน้อย ตำบลช่องเม็ก อำเภอพิบูลมังสาหาร  เป็นเขื่อนใช้ประโยชน์ในการผลิตกำลังไฟฟ้า
เป็นแหล่งประมง และแหล่งท่องเท่ียว ของจังหวัดอุบลราชธาน ี นักท่องเท่ียวสามารถ ชมทัศนยีภาพเหนอืสันเขื่อน
และล่องเรอืเท่ียว ถ่ายรปูได้ตามอัธยาศัย

หาดพัทยาสิรินธร  ทะเลน้ำจืดขนาดย่อม ต้ังอยู่บรเิวณ ต.คันไร ่อ.สิรนิธร 
ลักษณะพื้ นท่ีโดยบรเิวณรมิอ่างเก็บน้ำเป็นพื้ นทรายกว้าง บรเิวณโดยรอบมีการปลูกต้นปาล์ม ต้นมะพร้าว
ซึ่งทำให้บรรยากาศดูคล้ายอยู่ชายทะเล โดยเฉพาะบรเิวณรมิหาด จะมีแพอาหาร จำนวนมากให้บรกิาร

ช่องเม็ก  เป็นจุดผ่านแดนไทย-ลาว ต้ังอยู่ในเขตอำเภอสิรนิธร หา่งจากตัวเมืองอุบลราชธานรีาว 90 กิโลเมตร
เป็นชายแดนติดต่อระหว่างไทยกับลาว และเป็น 
จุดเดียวในภาคอีสานท่ีเป็นจุดผ่านแดน ให้ทุกท่านได้ช้อบป้ิงสินค้าปลอดภาษ ีตามอัธยาศัย

วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว  หรอืวัดเรอืงแสง  เป็นวัดท่ีต้ังอยู่บนเนนิเขาสูง
โดยจำลองสภาพแวดล้อมของวัดป่าหมิพานต์ บรเิวณบนยอดเขาจะมองเหน็พระอุโบสถสีปัดทองต้ังเด่นเป็นสง่า
จุดเด่นของวัดคือ
การได้มาชมภาพเรอืงแสงเป็นสีเขียวของของต้นกัลปพฤกษ์ท่ีเป็นจิตรกรรมท่ีอยู่บนผนังด้านหลังของอุโบสถในยามค่ำคืน

เดินทางสู่ท่ีพัก อำเภอโขงเจียม

อาหาร มื้ อเช้า
ร้านอาหาร

มื้ อกลางวัน
อิสระตามอัธยาศัย ท่ีร้านอาหาร

มื้ อเย็น
อิสระตามอัธยาศัย ท่ีร้านอาหาร

ท่ีพัก ทอแสง โขงเจียม รสีอร์ท 
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http://www.tohsang.com/khongjiam/thai/accom_1.htm


วันท่ี 2
อทุยานแก่งตะนะ - แก่งตะนะ - วัดถ้ำคูหาสวรรค์ - น้ำตกสร้อยสวรรค์ - ผาชะนะได

การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังรับทานอาหารเช้า แล้วนำทุกท่านเดินทางเพื่อชมสถานท่ีท่องเท่ียว เช่น
อุทยานแก่งตะนะ  น้ำตกตาดโดน วัดถ้ำคูหาสวรรค์

ช่วงบ่าย
หลังอาหารกลางวัน เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่อ เช่น อุทยานแหง่ชาติผาแต้ม
น้ำตกสร้อยสวรรค์ น้ำตกแสงจันทร์  ป่าดงนาทาม วัดถ้ำปฎิหารย์  ผาชนะได

สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า
อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ  อยู่ท่ีอำเภอโขงเจียม และ อำเภอสิรนิธรสภาพ
พื้ นท่ีท่ัวไปเป็นท่ีราบและเนนิเขาเตี้ ยๆ โดยมียอดเขาบรรทัดเป็นจุดสูงสุด
 มีแม่น้ำมูลและแม่น้ำโขงไหลผ่านตามแนวเขตทางด้านทิศเหนอืใหลออกประเทศลาว
บรเิวณรอบๆแก่งตะนะจะมีสายน้ำท่ีเชี่ยวและลึก และยังมีถ้ำใต้น้ำหลายแหง่
จึงทำให้มีปลาอาศัยอยู่ชุกชุม ตรงกลางมีโขดหนิขนาดใหญ่เป็นเกาะกลาง

แก่งตะนะ  เป็นแก่งกลางลำน้ำมูลท่ีใหญ่ท่ีสุด
 เป็นเกาะกลางลำน้ำท่ีเกิดจากลำน้ำมูลท้ังสองสายกัดเซาะลงในแนวหนิสูงประมาณ 1
เมตร และจะเหน็ว่าเกาะกลางแก่งตะนะสิ่งก่อสร้างจะเป็นรปูสี่เหลี่ยม
ซึ่งสร้างข้ึนในสมัยฝรัง่เศสล่าอาณานคิม
เพื่อใช้เป็นเครือ่งชี้ รอ่งน้ำในการเดินเรอื บรเิวณแก่งตะนะมีสายน้ำท่ีเชี่ยวและลึก
ใต้ท้องน้ำเป็นหลุมหนิ โขดหนิ อีกท้ังมีโพรงถ้ำใต้น้ำหลายแหง่จึงทำให้มี
ปลามาอาศัยบรเิวณแก่งตะนะชุกชุม

สะพานแขวน   เป็นสะพานแขวนคนเดินข้ามท่ียาวท่ีสุดในประเทศ
ท่ีเชื่อมจากฝั่งท่ีทำการกับดอนตะนะท้ังสองข้าง
โครงสร้างเป็นเหล็กยึดโยงด้วยลวดสลิงขนาดใหญ่ยาวประมาณข้างละ 295 เมตร
เป็นจุดชมวิวสองฝั่งแม่น้ำมูลเหนอืแก่งตะนะ
และใช้เดินข้ามเข้าไปชมธรรมชาติบนดอนตะนะ

วัดถ้ำคูหาสวรรค์   
เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติท่ีสำคัญของจังหวัดอุบลราชธาน ีก่อต้ังโดย
หลวงปู่คำคนงิ จุลมณ ี ซึ่งใช้เป็นท่ี ปฏิบัติธรรมจำพรรษาปัจจุบันท่านได้มรณภาพแล้ว
แต่รา่งกายไม่เนา่เป่ือยบรรดาลูกศิษย์ได้เก็บรา่งของท่าน ไว้ในโลงแก้วเพื่อบูชา

จากบรเิวณวัด สามารถชมทิวทัศน์แม่น้ำโขงและแม่น้ำสองสี
ตลอดจนทิวทัศน์ของประเทศลาวซึ่งอยู่ตรงข้ามได้อย่างชัดเจน รวมท้ังทิวทัศน์
ตัวอำเภอโขงเจียม

ช่วงบ่าย
อุทยานแห่งชาติผาแต้ม   ครอบคลุมพื้ นท่ีท้ังหมด 3 อำเภอคือ โขงเจียม ศรเีมืองใหม่
และโพธ ิ์ ไทร  ประกอบด้วย สภาพป่าท่ีอุดมสมบูรณ์ สัตว์ป่านานาชนดิ
มีจุดเด่นท่ีสวยงามตามธรรมชาติ มากมายเช่นผาชัน น้ำตกสร้อยสวรรค์ เสาเฉลียง
ถ้ำปาฏิหารย์ ภูนาทาม 

ชม เสาเฉลียง ซึ่งอยู่ก่อนถึงผาแต้มประมาณ 3 กิโลเมตร
เป็นเสาหนิธรรมชาติท่ีเกิดจากการกัดเซาะของน้ำและลมนับแสนนับล้านปี



เป็นเสาหนิธรรมชาติท่ีเกิดจากการกัดเซาะของน้ำและลมนับแสนนับล้านปี
ลักษณะคล้ายดอกเหด็ เรยีงราย กันอยู่ ซึ่งหนิดังกล่าวจะปรากฏมี ซากเปลือกหอย กรวด
ทราย อยู่ในเนื้ อเสาหนิ  นักธรณวิีทยาสันนษิฐานว่า ล้านกว่าปีมาแล้ว
บรเิวณนี้ คงจะเป็นทะเลมาก่อน และบรเิวณนี้ ชาวบ้านเรยีกเสาหนิท่ีคล้ายดอกเหด็นี้ ว่า
เสาเฉลียง 

ผาแต้ม เป็นจุดท่องเท่ียวหลักของอุทยานฯ ซึ่งรวมเอาพื้ นท่ีบรเิวณท่ีทำการอุทยานฯ
ศูนย์บรกิารนักท่องเท่ียว บ้านพัก และลานกางเต็นท์ 
ส่วนบรเิวณด้านล่างของหน้าผามีภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ปรากฏเรยีงรายอยู่
มีอายุไม่ต่ำกว่าสามพันถึงสี่พันปี เป็นภาพเขียนสีท่ียาวท่ีสุดในประเทศไทย

โดยทางอุทยานฯ ได้ทำทางเดินจากหน้าผาด้านบนลงไปชมภาพเขียนสีเหล่านี้  ซึ่งแบ่งเป็น 4
ประเภท คือ สัตว์ เครือ่งมือเครือ่งใช้ สัญลักษณ์ และคน แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ .-
1. กลุ่มภาพเขียนสีผาขาม 2. กลุ่มภาพเขียนสีผาแต้ม 3. กลุ่มภาพเขียนสีผาหมอน  4.
กลุ่มภาพเขียนสีผาหมอนน้อย 

น้ำตกสร้อยสวรรค์   ต้ังอยู่หา่งจากตัวอำเภอโขงเจียม 30 กิโลเมตร
เป็นน้ำตกขนาดใหญ่เกิด จากลำธาร 2 สายคือ ห้วยสร้อย ห้วยไผ่
ท่ีไหลจากคนละหน้าผาและมาบรรจบกันซึ่งมีความสูงประมาณ 20 เมตร มองดู
คล้ายสร้อยท่ีแขวนคอ

น้ำตกแสงจันทร์ หรอื น้ำตกลงรู หนึง่เดียวในเมืองไทย
 ชื่อของน้ำตกเรยีกตามลักษณะของสายน้ำท่ีตกผ่านลงรหูนิ
ส่วนท่ีมาของชื่อน้ำตกแสงจันทร์น้ัน เรยีกตามสายธารน้ำตก ท่ีโปรยละออง
ผ่านช่องหนิลงมาเป็นสีขาวนวลคล้ายแสงจันทร์โดยเฉพาะในวันเพ็ญ
ท่ีแสงจันทร์จะสาดส่องมาตรงรหูนิพอดี พร้อมกับละอองของธารน้ำตก ท่ีโปรย
ดูเป็นประกายสีนวลสวยงามมาก 

ผาชะนะได เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีดึงดูดใจด้วยหน้าผาท่ีย่ืนออกไปรับลมบนท่ีสูง
ปกคลุมด้วยป่าสนสองใบ ทิวทัศน์เบ้ืองหน้าเป็นทิวเขาสลับซับซ้อน และ ผาชะนะได
เป็นจุดท่ีกรมอุตุนยิมวิทยาใช้คำนวณพยากรณ์ดวงอาทิตย์ข้ึนของประเทศ
ด้วยการเหน็ลำแสงแรกเริม่ของ ตะวัน

อาหาร มื้ อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อกลางวัน
อิสระตามอัธยาศัย ท่ีร้านอาหาร

มื้ อเย็น
อิสระตามอัธยาศัย ท่ีร้านอาหาร

ท่ีพัก ทอแสง โขงเจียม รสีอร์ท 

วันท่ี 2
อทุยานแก่งตะนะ - แก่งตะนะ - วัดถ้ำคูหาสวรรค์ - น้ำตกสร้อยสวรรค์ - ผาชะนะได

วันท่ี 3
เสาเฉลียงใหญ่ - สามพันโบก - หาดสลึง - แก่งช้างหมอบ - เมืองเก่าเขมราฐ - ถนนคนเดินเขมราฐ

http://www.tohsang.com/khongjiam/thai/accom_1.htm


การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังรับทานอาหารเช้า แล้วนำทุกท่านเดินทางสู่อำเภอเขมราฐเพื่อชมสถานท่ีท่องเท่ียว
เช่นเสาเฉลียงใหญ่  สามพันโบก หาดสลึง ก่อนท่ีจะทานอาหารกลางวัน

ช่วงบ่าย
หลังอาหารกลางวัน เดินทางต่อยังอำเภอเขมราฐ เม่ือถึงเขมราฐ ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่อ เช่น
แก่งช้างหมอบ หาดทรายสูง เมืองเก่าเขมรฐ และเพลิดเพลินกับถนนคนเดิน เสาร์ท่ี 2
และเสาร์สุดท้ายของเดือน

วันท่ี 3
เสาเฉลียงใหญ่ - สามพันโบก - หาดสลึง - แก่งช้างหมอบ - เมืองเก่าเขมราฐ - ถนนคนเดินเขมราฐ



สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า
เสาเฉลียงใหญ่ หรอื เอิร์ธ พิลลาร์  เป็นเสาหนิทรายรปูทรงคล้ายดอกเหด็บาน
พบกระจายอยู่ตามลานหนิในอุทยานแหง่ชาติผาแต้ม  อ.โขงเจียม โดยแต่ละเสาสูงประมาณ 20
เมตร เส้นรอบวง 30 เมตร   เสาเฉลียง เป็นหนิทรายยุคจูแรสซิก
เกิดจากน้ำและกรวดท่ีลมพัดพามากัดเซาะต่อเนือ่งเป็นเวลาหลายล้านปี
หนิท่ีมีความคงทนต่อการสึกกรอ่นได้ดีกว่า จะคงเหลืออยู่ มากกว่า ปรากฏเป็น เสาเฉลียง หรอื
เสาหนิ กระจายกันอยู่ท่ัวบรเิวณในอุทยานแหง่ชาติผาแต้ม

แกรนด์แคนยอนเมืองไทย สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีรับรองว่าโดนใจคนไทย นัน่ก็คือ สามพันโบก
แก่งหนิขนาดใหญ่ในลำน้ำโขง 

สามพันโบก เป็นแก่งหนิขนาดใหญ่ในลำน้ำโขง  จะปรากฏให้เหน็ในช่วงฤดูแล้ง
ประมาณเดือนมกราคม – เมษายน ท่ีน้ำแห้งขอด
แก่งหนิดังกล่าวก็จะโผล่พ้นน้ำกลายเป็น ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติสุดอลังการกลางลำน้ำโขง
ท่ีสวยงาม แปลกตา จนชาวบ้านเรยีกว่า แกรนด์แคนยอนน้ำโขง   ท่ีเรยีกว่า สามพันโบก
เพราะบนแก่งหนิมีแอ่งน้ำขนาดเล็กใหญ่จำนวนมากกว่า 3,000 แอ่ง คำว่า โบก เป็นภาษาลาว
แปลว่า แอ่ง จึงเรยีกท่ีนีว่่า สามพันโบก 

หาดสลึง  เป็นหาดทรายรมิฝั่งแม่น้ำมูล ในฤดูแล้ง ประมาณมกราคม-มิถุนายน
เม่ือน้ำในแม่น้ำโขงลดระดับลง จะมีหาดทรายท่ีสวยงาม เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ

ช่วงบ่าย
เดินทางสู่ เขมราฐ  ชมความสวยงาม แก่งช้างหมอบ 
 ซึ่งมีลักษณะเป็นเกาะแก่งหนิกว้างขวางก้ันลำน้ำโขง
มีต้นไม้สีเขียวขจีข้ึนแซมอยู่บนเกาะ เคยมีการพบฟอสซิลของช้างท่ีบนเกาะแหง่นี้
จึงเป็นท่ีมาของชื่อแก่งช้างหมอบ
นักท่องเท่ียวสามารถท่ีจะนัง่เรอืรับจ้างของชาวบ้านเพื่อข้ึนมาเท่ียวชมแก่งแหง่นี้ ได้
หรอืใครอยากจะเล่นน้ำบรเิวณลานหนิบนแก่งก็ได้เช่นกัน

หาดทรายสูง  เป็นแนวหาดทรายกว้างใหญ่อยู่บรเิวณรมิแม่น้ำโขง
โดยเฉพาะในช่วงท่ีน้ำลดก็จะมองเหน็หาดทรายกว้างมากข้ึน ทรายท่ีนีจ่ะละเอียดเนยีนนุม่
เวลาเดินไปบนหาดทรายจะสัมผัสได้ถึงความนุม่นา่สัมผัสของทราย
บรรยากาศโดยรอบเงียบสงบ 
สามารถนัง่ชมวิวสวย ๆ ของแม่น้ำโขง และป่าไม้สีเขียวฝั่งตรงข้ามได้อย่างสบาย ๆ

สัมผัสกับเสน่ห์ของเขมราฐ ให้เต็มอิ่ม ก็ต้องไปชมบ้านเรอืนเก่าแก่ในเขตเมืองเก่าเขมราฐ
ท้ังสองฟากฝั่งถนนจะเต็มไปด้วยบ้านเรอืนเก่า ๆ ท่ีสร้างข้ึนด้วยไม้ท้ังหลัง
นักท่องเท่ียวสามารถท่ีจะเดินถ่ายรปูได้ตลอดท้ังแนวถนน ซึ่งมีจุดห้ามพลาดอยู่ 3 แหง่
คือโรงแรมสุขสงวน บ้านขุนภูรปีระศาสน์ และศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเมืองเขมราษฎร์ธานี

ถนนคนเดินเขมราฐ  จะจัดข้ึนเฉพาะเสาร์ท่ี 2 และเสาร์สุดท้ายของเดือนเท่าน้ัน
ใครอยากเหน็เขมราฐมีชีวิตชีวา เต็มไปด้วยสีสันและรอยย้ิมอีกคร้ัง บอกเลยว่าไม่ควรพลาด
ซึ่งนอกจากจะมีสินค้าพื้ นเมืองและสินค้าแฮนด์เมดมาจำหนา่ยแล้ว
ก็ยังมีอาหารและเครือ่งดื่มท้องถิ่นมาจำหนา่ยมากมาย ได้ท้ังช้อปป้ิงและอิ่มท้องอย่างแนน่อน

วันท่ี 3
เสาเฉลียงใหญ่ - สามพันโบก - หาดสลึง - แก่งช้างหมอบ - เมืองเก่าเขมราฐ - ถนนคนเดินเขมราฐ



อาหาร มื้ อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อกลางวัน
อิสระตามอัธยาศัย ท่ีร้านอาหาร

มื้ อเย็น
อิสระตามอัธยาศัย ท่ีร้านอาหาร

ท่ีพัก แลโขง ร ิเวอร์ ร ีสอร์ท

วันท่ี 3
เสาเฉลียงใหญ่ - สามพันโบก - หาดสลึง - แก่งช้างหมอบ - เมืองเก่าเขมราฐ - ถนนคนเดินเขมราฐ

วันท่ี 4
ทำบุญใสบ่าตร - วัดชัยภมิการาม - เดินทางสูตั่วเมืองอบุลฯ - ศูนย์ศิลปาชีพแม่ยางน้อย - วัดทุ่งศรเีมือง - 

การเดินทาง ช่วงเช้า
ตื่นแต่เช้า ทำบุญใส่บาตร เดินตลาดชมและช้อปสินค้าพื้ นเมือง ถ่ายรปูสบายๆเป็นท่ีระลึก
ก่อนท่ีจะกลับมาทานอาหารเช้าท่ีรสีอร์ท และชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่อเช่น วัดภูมิชัยธาราม
ศูนย์ศิลปาชีพบ้านยางน้อย

ช่วงบ่าย
หลังอาหารกลางวัน ชมความสวยงามของวัดทุ่งศรเีมือง วัดสระประสานสุข พร้อบอิสระซื้ อของฝาก
ก่อนท่ีจนได้เวลนัดหมายนำเดินทางสู่สนามบินอุบลราชธาน ีเพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ

00:00    เหนิฟ้ากลับสู่กรงุเทพฯโดยสายการบิน...

00:00    เดินทางกลับถึงสนาบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 

http://www.thelaekhongresort.com/about.html


สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า
ตักบาตร อาหารเช้าพระสงฆ์  พร้อมเดินทางชมตลาดตามอัธยาศัย

วัดชัยภูมิการาม หรอืท่ีชาวบ้านเรยีกกันว่าวัดกลาง ต้ังอยู่ท่ีตำบลเขมราฐ
เป็นวัดท่ีเก่าแก่และเป็นท่ีเคารพของชาวบ้านในเมืองเขมราฐอีกหนึง่แหง่สิ่งท่ีสำคัญของวัดแหง่นี้ ก็คือภาพวาดฝาผนัง
ภายในศาลาด้านหน้าพระอุโบสถ ซึ่งเป็นภาพวาดฝาผนังเก่าแก่โดยช่างศิลป์ในสมัยก่อน
ส่วนตัวพระอุโบสถสร้างในรปูแบบเรยีบง่าย ยังคงไว้ซึ่งสถาปัตยกรรมด้ังเดิม
สิ่งท่ีโดดเด่นก็คือพญานาคท่ีอยู่ตรงบันไดทางข้ึนพระอุโบสถ ซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากรปูป้ันพญานาคท่ัวไป

เดินทางไปยัง ศูนย์ศิลปชีพบ้านยางน้อย ซื้ อของฝาก สินค้าพื้ นบ้าน ผ้าไหม
ผ้าฝ้ายและงานฝีมือของชาวบ้านในพระบรมราชินปูถัมย์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินนีาถ

ชม วัดทุ่งศรีเมือง เป็นวัดเก่าแก่สมัยรัชกาลท่ี 3 มีหอพระไตรปิฎกเป็นหอไตรท่ีสร้างด้วยไม้ อยู่กลางน้ำ
มีลักษณะผสมผสานศิลปะ ระหว่งไทย พม่า และลาว ภายในอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังท่ีเก่าแก่

ชม วัดสระประสานสุข วัดบ้านนาเมือง สักการะสรรีะหลวงปู่บุญมี เกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดอุบลฯ
ชมอุโบสถรปูเรอืสุวรรณหงส์ท่ีสร้างข้ึนจากเซรามิคท้ังหลัง ชมวิหารกลางน้ำรปูเรอืพระท่ีนัง่อนัตนาคราช
พร้อมชมซุ้ มประตูวัดรปูพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณท่ีงดงาม

อิสระช้อปป้ิงซื้ อของฝากเมืองอุบลฯ หมูยอ แหนมเนอืง อื่นๆ อีกมากมาย จนกระท่ังได้เวลานัดหมาย
นำเดินทางสู่สนามบิน เพื่อทำการเช็คอิน และโหลดสัมภาระ

อาหาร มื้ อเช้า          
ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อกลางวัน    
อิสระตามอัธยาศัย ท่ีร้านอาหาร

วันท่ี 4
ทำบุญใสบ่าตร - วัดชัยภมิการาม - เดินทางสูตั่วเมืองอบุลฯ - ศูนย์ศิลปาชีพแม่ยางน้อย - วัดทุ่งศรเีมือง - 

ราคานี้ รวม

ค่าท่ีพัก 3 คืน พัก 2 คน / ห้อง
ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
ค่ารถตู้ วีไอพี + น้ำมัน
ค่าไกด์ ตลอดการเดินทาง
ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียว
ค่าประกันอุบัติเหตุในเงิน 1,000,000.- บาท
น้ำดื่มตลอดการเดินทาง

ราคานี้ ไม่รวม

ค่าต๋ัวเครือ่งบินไปกลับ ดอนเมือง - สนามบินอุบลราชธานี
ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7 % และภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3 %



� รูปภาพ

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/northeast/1006

https://www.atsiamtour.com/northeast/1006
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