
02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.
Line ID: @atsiamtourLine ID: @atsiamtour
พิมพ์เมื่อ: 24 ก.ย. 2020 16:00

ทัวร์อบุลฯ สามพันโบก ผาแต้ม เขมราฐ 4 วัน 3 คืน กรุ๊ ปสว่นตัว
Premium Tour

 ไฮไลท์ทริป

ราคายังไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบินไปกลับ ดอนเมือง-อุบลราชธาน ี...อิสระอาหารกลางวัน และอาหารเย็น
ทางไกด์ จะแนะนำร้านอรอ่ยๆ ให้ลูกค้าเลือกทานเอง

ไหว้พระทำบุญ

วัดถ้ำคูหาสวรรค์
วัดสิรนิทรวรารามภูพร้าว 
วัดภูเขาแก้ว 



ตื่นตากับธรรมชาติ

สามพันโบก แอ่งหนิน้อยใหญ่ 
เสาเฉลียง ประติมากรรมธรรมชาติ
น้ำตกลงร ูUnseen In Thailand

 ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน

เดินทาง 4 - 5 คน 9,850

เดินทาง 6 - 7 คน 7,950

เดินทาง 8 - 9 คน 7,200

พักเดี่ยวเพิ่ม 3,400

 (เดินทางช่วงปีใหม่ หรอืวันหยุดยาว กรณุาเช็คราคาอีกคร้ัง)  

 รายละเอียด

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

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Don+Muang+Airport+International+Passenger+Parki
ng,+Sanambin,+Don+Mueang,+Bangkok/Ubon+Ratchathani/Chong+Mek,+Sirindhorn+Di
strict,+Ubon+Ratchathani/Khong+Chiam,+Khong+Chiam+District,+Ubon+Ratchathani/@
14.6077903,100.7992321,7z/data=!3m1!4b1!4m26!4m25!1m5!1m1!1s0x30e28261b3df259
b:0xe677423ac361a25c!2m2!1d100.6003966!2d13.9164963!1m5!1m1!1s0x31142eb485e0f
ccd:0x3786785e8dd045c7!2m2!1d104.8564217!2d15.2286861!1m5!1m1!1s0x311449aa1c8
6d023:0x402b54113612310!2m2!1d105.4302383!2d15.1264018!1m5!1m1!1s0x3115b469a
7fedb27:0x402b541136118a0!2m2!1d105.4419546!2d15.2961807!3e0?hl=en

https://www.google.co.th/maps/dir/Don+Muang+Airport+International+Passenger+Parking,+Sanambin,+Don+Mueang,+Bangkok/Ubon+Ratchathani/Chong+Mek,+Sirindhorn+District,+Ubon+Ratchathani/Khong+Chiam,+Khong+Chiam+District,+Ubon+Ratchathani/@14.6077903,100.7992321,7z/data=!3m1!4b1!4m26!4m25!1m5!1m1!1s0x30e28261b3df259b:0xe677423ac361a25c!2m2!1d100.6003966!2d13.9164963!1m5!1m1!1s0x31142eb485e0fccd:0x3786785e8dd045c7!2m2!1d104.8564217!2d15.2286861!1m5!1m1!1s0x311449aa1c86d023:0x402b54113612310!2m2!1d105.4302383!2d15.1264018!1m5!1m1!1s0x3115b469a7fedb27:0x402b541136118a0!2m2!1d105.4419546!2d15.2961807!3e0?hl=en


หมายเหตุ รายการเดินทางเป็นเพียงแนวทางให้ลูกค้าได้เหน็ภาพว่าเดินทางไปทางใหนบ้าง
ซึ่งหากลูกค้าต้องการเดินทาง
หรอืไม่เดินทางสถานท่ีใดบ้างแจ้งเรามาเพื่อจะได้ปรับเปลี่ยน ก่อนการตกลงใช้บรกิาร

กำหนดการ
06:00    พบกันท่ีสนามบินดอนเมือง ช้ันผู้ โดยสารขาออก
เคัาเตอร์สายการบินแอร์เอเชีย เจ้าหน้าท่ีของบรษัิทฯ
เราคอยอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
08:05    เหนิฟ้าสู่สนามบินอุบลราชธาน ีด้วยเท่ียวบินท่ี FD..
09:20    เดินทางถึงสนามบินบินอุบลราชธาน.ี..
ทีมงานไกด์คอยให้การต้อนรับ นำเดินทางสู่ อำเภอพิบูลมังสาหาร
พร้อมชมสถานท่ีท่องเท่ียว เช่น วัดภูเขาแก้ว แก่งสะพือ 
13:30     เดินทางสู่โขงเจียม ระหว่างการเดินทางหยุดแวะชมสถานท่ีท่องเท่ียวเช่น
เขื่อนสิรนิธร หาดพัทยาสิรนิธร ช้อบป้ิงร้านปลอดภาษชี่องเม็ก วัดภูพร้าว
ก่อนเดินทางเข้าท่ีพักท่ีโขงเจียม

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



สถานท่ีท่องเ
ท่ียว วัดภูเขาแก้ว อยู่บนเนนิเขาพระอุโบสถสวยงาม ประดับด้วยกระเบ้ืองเคลือบท้ังหลัง

สถาปัตยกรรมแบบไทย หลังคาไม่มีมุขลดหลั่นกัน สี่ช้ันด้านหน้า
ส่วนด้านหลังมุงด้วยกระเบ้ืองเคลือบดินเผา ประดับด้วยช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์
โดยมีคันทวยรองรับชายคาเป็นรปูนาค
แก่งสะพือ เป็นแก่งท่ีอยู่ในแม่น้ำมูล ท่ีสวยงามของอำเภอพิบูลมังสาหาร
การไปชมทัศนยีภาพของแก่ง ควรเป็นช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม
เพราะน้ำจะลดทำให้เหน็แก่งได้ชัดเจนและสวยงาม
เข่ือนสิร ินธร เขื่อนหนิถมแกนดินเหนยีว
สร้างปิดก้ันแม่น้ำลำโดมน้อยอันเป็นสาขาของแม่น้ำมูล ท่ีบรเิวณแก่งแซน้อย
ตำบลช่องเม็ก อำเภอพิบูลมังสาหาร  เป็นแหล่งประมง และแหล่งท่องเท่ียว 
หาดพัทยาสิร ินธร ทะเลน้ำจืดขนาดย่อม
ลักษณะพื้ นท่ีโดยบรเิวณรมิอ่างเก็บน้ำเป็นพื้ นทรายกว้างบรรยากาศดูคล้ายอยู่ชายท
ะเล บรเิวณรมิหาดมีแพอาหารจำนวนมากให้บรกิาร
ช่องเม็ก เป็นจุดผ่านแดนไทย-ลาว
ต้ังอยู่ในเขตอำเภอสิรนิธร เป็นจุดเดียวในภาคอีสานท่ีเป็นจุดผ่านแดน
และช้อบป้ิงสินค้าปลอดภาษี
วัดสิร ินธรวรารามภูพร้าว หรอืวัดเรอืงแสง เป็นวัดท่ีต้ังอยู่บนเนนิเขาสูง
โดยบรเิวณบนยอดเขาจะมองเหน็พระอุโบสถสีปัดทอง จุดเด่นของวัดคือ
การได้มาชมภาพเรอืงแสงเป็นสีเขียวของของต้นกัลปพฤกษ์ท่ีเป็นจิตรกรรมท่ีอยู่บน
ผนังด้านหลังของอุโบสถในยามค่ำคืน
เดินทางสู่ท่ีพัก อำเภอโขงเจียม

อาหาร
เช้า           ร้านอาหารโรงแรม

กลางวัน   อสิระลูกค้าจ่ายเอง

เย็น           อสิระ ลูกค้าจ่ายเอง

ท่ีพัก ทอแสง โขงเจียม รีสอร์ท หรือเทียบเท่า 

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



วันท่ี 2
อทุยานแก่งตะนะ - แก่งตะนะ - วัดถ้ำคูหาสวรรค์ - น้ำตกสร้อยสวรรค์ 

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Khong+Chiam,+Khong+Chiam+District,+Ubon+Ratc
hathani/Wat+Tham+Khuha+Sawan,+Khong+Chiam,+Khong+Chiam+District,+Ubon+Ratc
hathani/Soi+Sawan+Waterfall,+Na+Pho+Klang,+Khong+Chiam+District,+Ubon+Ratchath
ani/@15.3848257,105.4400747,12z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x3115b469a
7fedb27:0x402b541136118a0!2m2!1d105.4419546!2d15.2961807!1m5!1m1!1s0x3115b41c
b1f5482b:0x4e53925104051be3!2m2!1d105.4877629!2d15.3226824!1m5!1m1!1s0x3115bb
216572474d:0x3b93352091ac6670!2m2!1d105.57905!2d15.459577!3e0?hl=en

กำหนดการ
07:00   อาหารเช้าทีห้่องอาหารรสีอร์ท

08:30 นำทกุทา่นเดนิทางเพ่ือชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว เช่น อทุยานแก่งตะนะ น้ำตกตาดโดน วัดถ้ำคหูาสวรรค์

13:30-16:30 เดนิทางชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตอ่ เช่น อทุยานแห่งชาตผิาแต้ม น้ำตกสร้อยสวรรค์ น้ำตกแสงจันทร์ ป่าดงนาทาม วัดถ้ำปฎิหารย์ ผาชนะได

https://www.google.co.th/maps/dir/Khong+Chiam,+Khong+Chiam+District,+Ubon+Ratchathani/Wat+Tham+Khuha+Sawan,+Khong+Chiam,+Khong+Chiam+District,+Ubon+Ratchathani/Soi+Sawan+Waterfall,+Na+Pho+Klang,+Khong+Chiam+District,+Ubon+Ratchathani/@15.3848257,105.4400747,12z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x3115b469a7fedb27:0x402b541136118a0!2m2!1d105.4419546!2d15.2961807!1m5!1m1!1s0x3115b41cb1f5482b:0x4e53925104051be3!2m2!1d105.4877629!2d15.3226824!1m5!1m1!1s0x3115bb216572474d:0x3b93352091ac6670!2m2!1d105.57905!2d15.459577!3e0?hl=en


สถานท่ีท่องเ
ท่ียว อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ  พื้ นท่ีท่ัวไปเป็นท่ีราบและเนนิเขาเตี้ ยๆ โดยมียอดเขาบรรทัดเป็นจุ

ดสูงสุด
มีแม่น้ำมูลและแม่น้ำโขงไหลผ่านตามแนวเขตทางด้านทิศเหนอืใหลออกประเทศลา
ว
แก่งตะนะ  เป็นแก่งกลางลำน้ำมูลท่ีใหญ่ท่ีสุด
เป็นเกาะกลางลำน้ำท่ีเกิดจากลำน้ำมูลท้ังสองสายกัดเซาะลงในแนวหนิสูงประมาณ
1 เมตร และจะเหน็ว่าเกาะกลางแก่งตะนะสิ่งก่อสร้างจะเป็นรปูสี่เหลี่ยม
ซึ่งสร้างข้ึนในสมัยฝรัง่เศสล่าอาณานคิม เพื่อใช้เป็นเครือ่งชี้ รอ่งน้ำในการเดินเรอื 
สะพานแขวน  เป็นสะพานแขวนคนเดินข้ามท่ียาวท่ีสุดในประเทศ
ท่ีเชื่อมจากฝั่งท่ีทำการกับดอนตะนะ ยาวประมาณข้างละ 295 เมตร
เป็นจุดชมวิวสองฝั่งแม่น้ำมูลเหนอืแก่งตะนะ
และใช้เดินข้ามเข้าไปชมธรรมชาติบนดอนตะนะ
วัดถ้ำคูหาสวรรค์  เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติท่ีสำคัญของจังหวัดอุบ
ลราชธาน ีก่อต้ังโดย หลวงปู่คำคนงิ
จุลมณ ีซึ่งใช้เป็นท่ีปฏิบัติธรรมจำพรรษาปัจจุบันท่านได้มรณภาพแล้ว
อุทยานแห่งชาติผาแต้ม  ครอบคลุมพื้ นท่ีท้ังหมด 3 อำเภอคือ โขงเจียม ศรเีมืองใหม่
และโพธ ิ์ ไทร มีธรรมชาติท่ีสวยมากมายเช่นผาชัน น้ำตกสร้อยสวรรค์ เสาเฉลียง
ถ้ำปาฏิหารย์ ภูนาทาม 
เสาเฉลียง   เป็นเสาหนิธรรมชาติท่ีเกิดจากการกัดเซาะของน้ำและลม
นับแสนนับล้านปี ลักษณะคล้ายดอกเหด็ เรยีงรายกันอยู่ ซึ่งหนิดังกล่าวจะปรากฏมี
ซากเปลือกหอย กรวด ทราย อยู่ในเนื้ อเสาหนิ  
ผาแต้ม  เป็นจุดท่องเท่ียวหลักของอุทยานฯ ซึ่งรวมเอาพื้ นท่ีบรเิวณท่ีทำการอุทยานฯ
ศูนย์บรกิารนักท่องเท่ียว บ้านพัก และลานกางเต็นท์ 
ส่วนบรเิวณด้านล่างของหน้าผามีภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ปรากฏเรยีงรายอยู่
มีอายุไม่ต่ำกว่าสามพันถึงสี่พันปี เป็นภาพเขียนสีท่ียาวท่ีสุดในประเทศไทย
น้ำตกสร้อยสวรรค์ เป็นน้ำตกขนาดใหญ่เกิด จากลำธาร 2 สายคือ ห้วยสร้อย ห้วยไผ่
ท่ีไหลจากคนละหน้าผาและมาบรรจบกันซึ่งมีความสูงประมาณ 20 เมตร 
น้ำตกแสงจันทร์ หรือ น้ำตกลงรู หนึง่เดียวในเมืองไทย
ชื่อของน้ำตกเรยีกตามลักษณะของสายน้ำท่ีตกผ่านลงรหูนิ
ส่วนท่ีมาของชื่อน้ำตกแสงจันทร์น้ัน เรยีกตามสายธารน้ำตก ท่ีโปรยละออง
ผ่านช่องหนิลงมาเป็นสีขาวนวลคล้ายแสงจันทร์

วันท่ี 2
อทุยานแก่งตะนะ - แก่งตะนะ - วัดถ้ำคูหาสวรรค์ - น้ำตกสร้อยสวรรค์ 



อาหาร
เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง
เย็น          อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง

ท่ีพัก ทอแสง โขงเจียม รีสอร์ท หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 2
อทุยานแก่งตะนะ - แก่งตะนะ - วัดถ้ำคูหาสวรรค์ - น้ำตกสร้อยสวรรค์ 

วันท่ี 3
เสาเฉลียงใหญ่ - สามพันโบก - หาดสลึง - เมืองเก่าเขมราฐ - ถนนคนเดินเขมราฐ

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Khong+Chiam,+Khong+Chiam+District,+Ubon+Ratc
hathani/Sam+Phan+Bok+Viewpoint,+Lao+Ngam,+Pho+Sai+District,+Ubon+Ratchathani/
Khemmarat,+Khemmarat+District,+Ubon+Ratchathani/@15.6745033,105.0610087,10z/da
ta=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x3115b469a7fedb27:0x402b541136118a0!2m2!1d
105.4419546!2d15.2961807!1m5!1m1!1s0x3115ed1aaaaaaaab:0xeefee5c8280563c2!2m2!
1d105.3952558!2d15.795594!1m5!1m1!1s0x313e03dd2841805d:0x402b54113611a10!2m2
!1d105.1375908!2d16.0481202!3e0?hl=en

กำหนดการ
07:00   อาหารเช้าทีห้่องอาหารรสีอร์ท

08:30   นำทกุทา่นเดนิทางสู่อำเภอเขมราฐเพ่ือชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว เช่นเสาเฉลียงใหญ ่สามพันโบก หาดสลึง ก่อนทีจ่ะทานอาหารกลางวัน

13:30   เดนิทางตอ่ยังอำเภอเขมราฐ เมือ่ถึงเขมราฐ ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตอ่ เช่น แก่งช้างหมอบ หาดทรายสูง เมืองเก่าเขมรฐ และเพลิดเพลินกับถนนคนเดนิ

เสาร์ที ่2 และเสาร์สุดท้ายของเดือน

https://www.google.co.th/maps/dir/Khong+Chiam,+Khong+Chiam+District,+Ubon+Ratchathani/Sam+Phan+Bok+Viewpoint,+Lao+Ngam,+Pho+Sai+District,+Ubon+Ratchathani/Khemmarat,+Khemmarat+District,+Ubon+Ratchathani/@15.6745033,105.0610087,10z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x3115b469a7fedb27:0x402b541136118a0!2m2!1d105.4419546!2d15.2961807!1m5!1m1!1s0x3115ed1aaaaaaaab:0xeefee5c8280563c2!2m2!1d105.3952558!2d15.795594!1m5!1m1!1s0x313e03dd2841805d:0x402b54113611a10!2m2!1d105.1375908!2d16.0481202!3e0?hl=en


สถานท่ีท่องเ
ท่ียว เสาเฉลียงใหญ่    เป็นเสาหนิทรายรปูทรงคล้ายดอกเหด็บาน

พบกระจายอยู่ตามลานหนิในอุทยานแหง่ชาติผาแต้ม อ.โขงเจียม
โดยแต่ละเสาสูงประมาณ 20 เมตร เส้นรอบวง 30 เมตร 
แกรนด์แคนยอนเมืองไทย  สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีรับรองว่าโดนใจคนไทย นัน่ก็คือ สามพันโบก
แก่งหนิขนาดใหญ่ในลำน้ำโขง 
สามพันโบก   เป็นแก่งหนิขนาดใหญ่ในลำน้ำโขง จะปรากฏให้เหน็ในช่วงฤดูแล้ง
ประมาณเดือนมกราคม – เมษายน ท่ีน้ำแห้งขอด
แก่งหนิดังกล่าวก็จะโผล่พ้นน้ำกลายเป็น ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติสุดอลังการ
กลางลำน้ำโขง 
หาดสลึง   เป็นหาดทรายรมิฝั่งแม่น้ำมูล ในฤดูแล้ง ประมาณมกราคม-มิถุนายน
เม่ือน้ำในแม่น้ำโขงลดระดับลง จะมีหาดทรายท่ีสวยงาม
เดินทางสู่ เขมราฐ ชมความสวยงาม หาดทรายสูง

เป็นแนวหาดทรายกว้างใหญ่อยู่บรเิวณรมิแม่น้ำโขง
โดยเฉพาะในช่วงท่ีน้ำลดก็จะมองเหน็หาดทรายกว้างมากข้ึน
ทรายท่ีนีจ่ะละเอียดเนยีนนุม่
เขมราฐ ชมบ้านเรอืนเก่าแก่ในเขตเมืองเก่าเขมราฐ
ท้ังสองฟากฝั่งถนนจะเต็มไปด้วยบ้านเรอืนเก่าๆ
ท่ีสร้างข้ึนด้วยไม้ท้ังหลังนักท่องเท่ียวสามารถท่ีจะเดินถ่ายรปูได้ตลอดท้ังแนวถนน
ซึ่งมีจุดห้ามพลาดอยู่ 3 แหง่ คือโรงแรมสุขสงวน บ้านขุนภูรปีระศาสน์
และศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเมืองเขมราษฎร์ธานี
ถนนคนเดินเขมราฐ   จะจัดข้ึนเฉพาะเสาร์ท่ี 2 และเสาร์สุดท้ายของเดือนเท่าน้ัน
ใครอยากเหน็เขมราฐมีชีวิตชีวา เต็มไปด้วยสีสันและรอยย้ิมอีกคร้ัง
บอกเลยว่าไม่ควรพลาด 

อาหาร
เช้า           ห้องอาหารโรงแรม

กลางวัน    อสิระ ลูกค้าจ่ายเอง

เย็น           อสิระ ลูกค้าจ่ายเอง

ท่ีพัก แลโขง ร ิเวอร์ ร ีสอร์ท

วันท่ี 3
เสาเฉลียงใหญ่ - สามพันโบก - หาดสลึง - เมืองเก่าเขมราฐ - ถนนคนเดินเขมราฐ



วันท่ี 4
ทำบุญใสบ่าตร - วัดชัยภมิการาม - เดินทางสูตั่วเมืองอบุลฯ - วัดทุ่งศรเีมือง - สนามบินอบุลฯ -
ดอนเมือง

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Khemmarat,+Khemmarat+District,+Ubon+Ratchatha
ni/Ubon+Ratchathani/Ubon+Ratchathani+International+Airport+
(UBP),+Thepyothi+Road,+Mueang+Ubon+Ratchathani+District,+Ubon+Ratchathani/@15.
6388866,104.7167317,10z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x313e03dd2841805d:
0x402b54113611a10!2m2!1d105.1375908!2d16.0481202!1m5!1m1!1s0x31142eb485e0fcc
d:0x3786785e8dd045c7!2m2!1d104.8564217!2d15.2286861!1m5!1m1!1s0x311687b86d21f
2f5:0x6d61913ee041785b!2m2!1d104.8707147!2d15.2470157!3e0?hl=en

กำหนดการ
06:00    ตื่นแต่เช้า ทำบุญใส่บาตร เดินตลาดชมและช้อปสินค้าพื้ นเมือง
ถ่ายรปูสบายๆเป็นท่ีระลึก
07:00    ทานอาหารเช้าท่ีรสีอร์ท และชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่อเช่น วัดภูมิชัยธาราม
ศูนย์ศิลปาชีพบ้านยางน้อย
13:30      เดินทสงชมความสวยงามของวัดทุ่งศรเีมือง วัดสระประสานสุข
พร้อบอิสระซื้ อของฝาก
ก่อนท่ีจนได้เวลนัดหมายนำเดินทางสู่สนามบินอุบลราชธานี
19:45      เหนิฟ้ากลับสู่กรงุเทพฯโดยสายการบินแอร์เอเชีย FD..
20:50      เดินทางกลับถึงสนาบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 

https://www.google.co.th/maps/dir/Khemmarat,+Khemmarat+District,+Ubon+Ratchathani/Ubon+Ratchathani/Ubon+Ratchathani+International+Airport+(UBP),+Thepyothi+Road,+Mueang+Ubon+Ratchathani+District,+Ubon+Ratchathani/@15.6388866,104.7167317,10z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x313e03dd2841805d:0x402b54113611a10!2m2!1d105.1375908!2d16.0481202!1m5!1m1!1s0x31142eb485e0fccd:0x3786785e8dd045c7!2m2!1d104.8564217!2d15.2286861!1m5!1m1!1s0x311687b86d21f2f5:0x6d61913ee041785b!2m2!1d104.8707147!2d15.2470157!3e0?hl=en


สถานท่ีท่องเ
ท่ียว

 

ตักบาตร อาหารเช้าพระสงฆ์  พร้อมเดินทางชมตลาดตามอัธยาศัย
วัดชัยภูมิการาม   หรอืท่ีชาวบ้านเรยีกกันว่าวัดกลาง ต้ังอยู่ท่ีตำบลเขมราฐ
เป็นวัดท่ีเก่าแก่และเป็นท่ีเคารพของชาวบ้านในเมืองเขมราฐ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี เป็นพิพิธภัณฑสถานแหง่ชาติ
ประจำจังหวัดแหง่แรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ก่อต้ังข้ึนเม่ือปีพุทธศักราช
2532 เพื่อให้เป็นสถาบันด้านการอนรัุกษ์
จัดแสดงและเผยแพรม่รดกทางศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
วัดพระธาตุหนองบัว    เป็นวัดป่าท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ มีความเงียบ ความสงบ
รวมถึงมีงานสถาปัตยกรรมท่ีละเอียดอ่อนรอบ ๆ ตัววัด 
วัดทุ่งศรีเมือง   เป็นวัดเก่าแก่สมัยรัชกาลท่ี 3 มีหอพระไตรปิฎกเป็นหอไตรท่ีสร้างด้วยไม้
อยู่กลางน้ำ มีลักษณะผสมผสานศิลปะระหว่งไทย พม่าและลาว 
วัดสระประสานสุข   วัดบ้านนาเมือง สักการะสรรีะหลวงปู่บุญมี
เกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดอุบลฯ
ชมอุโบสถรปูเรอืสุวรรณหงส์ท่ีสร้างข้ึนจากเซรามิคท้ังหลัง
ชมวิหารกลางน้ำรปูเรอืพระท่ีนัง่อนัตนาคราช 
อิสระช้อปป้ิงซื้ อของฝากเมืองอุบลฯ จนกระท่ังได้เวลานัดหมาย
นำเดินทางสู่สนามบิน เพื่อทำการเช็คอิน และโหลดสัมภาระ

อาหาร
เช้า            ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน     อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง

วันท่ี 4
ทำบุญใสบ่าตร - วัดชัยภมิการาม - เดินทางสูตั่วเมืองอบุลฯ - วัดทุ่งศรเีมือง - สนามบินอบุลฯ -
ดอนเมือง

ราคาน้ีรวม

ค่าท่ีพัก 3 คืน พัก 2 คน/ห้อง
ค่ารถตู้ วีไอพี + น้ำมัน



ค่าไกด์นำเท่ียวตลอดการเดินทาง
ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียว
ค่าประกันอุบัติเหตุในเงิน 1,000,000
ค่าน้ำดื่มตลอดการเดินทาง

ราคาน้ีไมร่วม

ค่าต๋ัวเครือ่งบินไปกลับ ดอนเมือง - อุบลราชธานี
ค่าทิปไกด์ และพนักงานขับรถ
ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น
ค่าล่องเรอืล่องแก่งสามพันโบก
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น รมูเซอร์วิส, มินบิาร์ เป็นต้น 
ค่าบรกิารเสรมิพิเศษ/วงดนตร/ีคาราโอเกะ/วีดีโอ
ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7 % และภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3 %

� รูปภาพ

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/ubon-ratchathani/1043

https://www.atsiamtour.com/ubon-ratchathani/1043
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