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 มคัคุเทศกแ์ละทีมงานผูช้  านาญเสน้ทางและบริการดี เป็นกนัเอง สนุกสนาน มีความรู้  
 พกัที่พกัระดบัมาตรฐาน 2  หอ้งละท่าน 2 ท่าน 
 รถตู ้ปรับอากาศ VIP ส าหรับคณะท่าน 
 อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านที่เราคดัเลือกให ้สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเยีย่ม  
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ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ตุลาคม 01-04 / 07-10 / 13-16 / 14-17 / 21-24 / 22-25 / 23-26 / 24-27 / 28-31 
พฤศจิกายน 04-07 / 11-14 / 18-21 / 25-28 /  
ธนัวาคม 02-05 / 03-06 / 04-07 / 05-08 / 09-12 / 10-13 / 16-19 / 23-26  
มกราคม 06-09 / 13-16 / 20-23 / 27-30  
กุมภาพนัธ์ 03-06 / 10-13 / 16-19 / 17-20 / 24-27    
มีนาคม 03-06 / 10-13 / 17-20 / 24-27 
 

วนัแรก(1)    กรุงเทพฯ – อุบลรำชธำนี – ปรำสำทศรีขรภูมิ – สนำมช้ำงอำรีน่ำ 
05.00 น.   คณะผูเ้ดินทางพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์สาย

การบินไทยสมายล ์(เคาน์เตอร์ C)  เจา้หนา้ที่บริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกเร่ืองสมัภาระและบตัรที่นัง่ 
07.10 น. ออกเดินทาง สู่ อุบลราชธานี  โดยสายการบินไทยสมายล ์ เที่ยวบินที่ WE 020 
08.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี  หลงัรับสมัภาระเรียบร้อยแลว้   
 น าท่านเดินทางสู่ “มออีแดง” หรือ 

“ ผ า ม อ อี แ ด ง ”  ตั้ ง อ ยู่ ใ น จุ ด
ยุทธศาสต ร์ส า คัญขอ งรอ ย ต่ อ
ปราสาทพระวิหารที่หลายคนกล่าว 
ผามออีแดงตั้ งอยู่ที่ชายแดนไทย-
กัมพูชา เป็นหน้าผาหินสีแดงที่ มี
ทศันียภาพกวา้งไกลสุดตา และจาก
จุดน้ีนักท่องเที่ยวสามารถมองเห็น
ปราสาทพระวิหารได ้  นบัเป็นจุดชม
ววิในมุมสูงที่สวยงามแห่งหน่ึงในภาคอีสาน 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย  น าท่านสู่ “ปราสาทศรีขรภูมิ” หรือ 

“ปราสาทระแงง” ตั้งอยู่ขา้งวดับ้าน
ปราสาท ปราสาทหลงัน้ีเป็นปราสาท
ที่ งดงามที่ สุดในจังหวัดสุ รินท ร์  
ปราสาทศรีขรภู มิ  ประกอบด้วย
ปรางค์อิฐ 5 องค์ องค์กลางเป็นองค์
พ ร ะป ระ ธ าน  มี ป ร า ง ค์บ ริ ว า ร
ล้อมรอบอยู่ที่มุมทั้ งส่ีสร้างบนฐาน
เดียวกนั ก่อดว้ยหินทรายและศิลาแลง 
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ปราสาทหนัหนา้ไปทางทิศตะวนัออกมีบนัไดทางขึ้นและประตูทางเขา้เพียงดา้นเดียว คือ ดา้นทิศตะวนัออก
เช่นกัน  ได้เวลาอันสมควร น าท่านเดินทางสู่ จงัหวดับุรีรัมย ์ เพื่อเขา้ชม “สนามช้างอารีน่า” (CHANG 
ARENA STADIUM) หรือช่ืออย่างไม่เป็นทางการว่า ธันเดอร์คาสเซิลสเตเดียม (THUNDER CASTLE 
STADIUM) ตั้งอยูท่ี่ อ  าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์  เป็นสนามกีฬาที่สร้างขึ้นเพือ่ใชเ้ป็นสนามเหยา้ของสโมสร
ฟุตบอลบุรีรัมยย์ไูนเต็ด ทีมฟุตบอล ที่ก  าลงัฮอตสุดๆในขณะน้ี สนามแห่งมีความจุ 32,600 ที่นั่ง สนามชา้ง
อารีน่า ถือไดว้่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวดึงดูดผูค้นทั้งใน และจงัหวดั ใกลเ้คียงรวมถึงแฟนบอลทุกเพศทุกวยัให้
มาที่น่ี เพือ่ชมสนามฟุตบอลที่สวยงามและไดม้าตรฐานระดบัโลก 

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 

ที่พกั :    โรงแรมครอสทูไวบ์บุรีรัมย์  หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่สอง(2)   ปรำสำทเมืองต ่ำ – ปรำสำทหินพนมรุ้ง – วนอุทยำนพนมสวำย 
                      วดัป่ำศรีมงคลรัตนำรำม – อุบลรำชธำนี 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั  
 น าท่านเดินทางสู่ “ปราสาทเมืองต ่า” เป็นหน่ึงในกลุ่มปราสาทมรรคโค เป็นศาสนสถานที่สร้างตามคติความ

เช่ือทางศาสนาฮินดู สันนิษฐานว่า
สร้างขึ้น เพื่อถวายพระศิวะ  ตั้งอยู่
บริเวณหน้าวดัปราสาทบูรพาราม 
ค  าว่า เมืองต ่ำ ไม่ใช่ช่ือดั้ งเดิม แต่
เ ป็ น ช่ื อ ที่ ช า ว พื้ น เ มื อ ง เ รี ย ก
โบราณสถานแห่งน้ี เพราะปราสาท
แ ห่ ง น้ี ตั้ ง อ ยู่ บ นพื้ น ร า บ  ส่ วน
ปราสาทพนมรุ้งตั้งอยูบ่นเชิงเขา ซ่ึง
ทั้ งปราสาทเมืองต ่ าและปราสาท
พนมรุ้งอยูไ่ม่ห่างกนัมาก คือห่างกนั
เพียง 8 กิโลเมตร นอกจากน้ี วสัดุ
ส่วนหน่ึงจากโบราณสถาน  และ
โบราณวัตถุ  ของปราสาทเ มือง
ต ่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงน ามา
เป็นส่วนประกอบในการท าพระ
เค ร่ือ ง  ที่ เ รี ยกว่ า  “พระสม เด็ จ
จิตรลดา” อีกดว้ย  ปราสาทเมืองต ่า 
เป็นศาสนสถาน ศิลปะขอมแบบ

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%84&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AE%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%B2
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บาปวน อายปุระมาณ พ.ศ. 1551-1630 หรือราวพุทธศตวรรษที่ 16-17  ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ 
“ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง” หรือ  ปราสาทหินพนมรุ้ง  เป็นหน่ึงในปราสาทหินในกลุ่มราช
มรรคา  ประกอบไปดว้ย 

โบราณสถานส าคญั ซ่ึงตั้งอยูบ่นยอดภูเขาไฟที่ดบัสนิทแลว้ ค  าว่า พนมรุ้ง นั้น มาจากภาษาเขมร ค าว่า วน 
รุง แปลว่า ภูเขำใหญ่ ปัจจุบนั ปราสาทหินพนมรุ้งก าลังอยู่ในเกณฑ์ก าลังพิจารณาเป็นมรดกโลก เช่น 
เดียวกบั ปราสาทหินในกลุ่มราชมรรคา ปราสาทหินพนมรุ้งเป็นหน่ึงในปราสาทหินขอมของไทยที่มีช่ือเสียง
มากที่สุด เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคญัที่สุดแห่งหน่ึงของจงัหวดับุรีรัมย ์และถือเป็นสญัลกัษณ์ที่ส าคญัของ
จงัหวดับุรีรัมย ์ 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “วนอุทยานพนม

สวาย” หรือ เขาสวาย วนอุทยาน
แ ห่ งชา ติพนมสวา ย  หรือ  เ ข า
สวา ย    ตั้ ง อ ยู่ ใน เขต ป่ าสงวน
แห่งชาติ วนอุทยานพนมสวาย ถือ
ว่าเป็นวนอุทยานเฉลิมพระเกียรติ
แห่งหน่ึงในประเทศไทย และเป็น
สถานที่แสวงบุญของชาวไทยที่
เ ล่ือมใสในพระพุทธศาสนา  เขต
อุทยานพนมสวาย เขาพนมสวาย 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%9F
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2
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เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวติัศาสตร์วฒันธรรมที่มีร่องรอยอารยธรรมของชาวขอมโบราณ หลอมรวมจน
กลายเป็นเอกลกัษณ์ทอ้งถ่ิน  “น าท่านสกัการะ 9  ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมือง” เพือ่ความเป็นสิริมงคล คือ พระ
ใหญ่หรือพระพทุธสุรินทรมงคล, อฐิัหลวงปู่ ดุล อตุโล, พระพทุธรูปองคด์ า, หลวงปู่ สวน, รอยพระพทุธบาท
จ าลอง,  ศาลเจา้แม่กวนอิม, เต่าศกัด์ิสิทธ์ิ, สระน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิ และร่วมเคาะระฆงั 1,080 ใบ  ไดเ้วลาอนัสมควร  
น าท่านเดินทางสู่ “วดัป่าศรีมงคลรัตนาราม”  หรือ ถ ้ าพญานาค (ศรีสะเกษ) ความงดงามของถ ้าแห่งน้ีสร้าง
ขึ้นจากความศรัทธาในเร่ืองของพญานาค ซ่ึงคร้ังหน่ึงพระพุทธเจา้เคยเสวยพระชาติเป็นพญานาค ทางเจา้
อ า ว าสและผู ้ มี จิ ตศ รัทธา จึงได้
ร่วมกนัสร้างโบสถ ์ที่ประดิษฐส์ถาน
พระพุทธรูปคลา้ยกบัวงัพญานาคใน
วรรณคดี ภายในถ ้ ามีความอลังการ
ด้วย รูป ป้ันพญานาคที่ อ่อนช้อย
งดงาม รวมทั้งการจ าลองหินงอกหิน
ยอ้ย ประดบัดว้ยไฟหลากสี  ภายใน
จ าลองให้เป็นถ ้ าว ังบาดาลโดยมี
พระพุทธรูปหยกขาวและรูปป้ัน
พญานาคขนาดใหญ่ 2 ตน คอยปก
ปักษรั์กษาพระพทุธรูปหยกขาว  ใหค้วามรู้สึกเหมือนอยูใ่นถ ้าพญานาคใตน้ ้ าที่ดูลึกลบัและศกัด์ิสิทธ์ิ น าท่าน
เดินทางสู่ “จังหวัดอุบลรำชธำนี” 

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 

ที่พกั :    สุนี แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนช่ัน เซ็นเตอร์                       หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่สำม(3)   อุทยำนแห่งชำติสำมพนัโบก – หำดหงส์ – อุทยำนแห่งชำติผำแต้ม 
                      จุดชมววิแม่น ำ้สองสี - วดัสิรินธรวรำรำมภูพร้ำว     
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ โรงแรมที่พกั  
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 น าท่านเดินทางสู่ “อุทยานแห่งชาติสามพนัโบก”  เป็นแก่งหินใตล้  าน ้ าโขง เขตบริเวณบา้นโป่งเป้า เป็นกลุ่ม
หิ น ท ร า ย ที่ ถู ก ก ร ะ แ ส น ้ า
ธรรมชาติกัดเซาะผ่านกาลเวลา
มานานหลายพันปี จนเกิดเป็น
ร่องหินขนาดสูง 3-7 เมตรกวา้ง
เป็นสิบเมตร กลายเป็นโบกงามๆ 
แปลกตา  จ านวนนับไม่ถ้วน
กระจายอยูบ่นพื้นผิวของลานหิน
ในละแวกน้ี กินพื้นที่ เลียบริม
แม่น ้ าโขงทั้ ง ฝ่ังไทยและลาว 
ทอดตัวยาวไกลตั่งแต่บ้านโป่ง
เป้าไปจนถึงบา้นปากกะหลาง ต าบลสองคอน บริเวณน้ี แต่เดิมเป็นแหล่งเพาะพนัธุป์ลาตามธรรมชาติที่ใหญ่
ที่สุดแห่งหน่ึงในล าน ้ าโขง ความสวยงามวิจิตรของหินที่ถูกกระแสน ้ ากดัเซาะจนเวา้แหว่งมองเห็นเป็นภาพ
ศิลปะ มีรูปร่างแตกต่างกันออกไป ใหญ่บา้งเล็กบา้ง บา้งเป็นรูปวงรี รูปดาว รูปวงกลม และรูปอ่ืนๆ อีก
มากมาย ตามแต่ที่เราจะจินตนาการจ านวนมากกว่า 3,000 แอ่ง หรือ 3 พนัโบก เพราะมีมากกว่า 3,000 แอ่ง 
ที่น่ีจึงไดฉ้ายาว่า “แกรนดแ์คนยอ่นเมืองไทย”  น าท่านชม “หาดหงส์” เป็นทะเลทรายกวา้งใหญ่ซ่ึงเกิดจาก
การพดัพาของน ้ าและตะกอนทรายมาทบัถมกนั  

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ “อุทยานแห่งชาติผาแตม้” มีเน้ือที่ครอบคลุมอยูใ่นทอ้งที่อ  าเภอโขงเจียม  อ าเภอศรีเมือง

ใหม่ และอ าเภอโพธ์ิไทร จงัหวดั
อุบลราชธา นี     ประกอบด้วย 
สภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ สัตว์ป่า
นานาชนิด มีจุดเด่นที่สวยงามตาม
ธร รมช า ติ ม า กม า ย  เ ช่ น   ผ า
ชัน    น ้ าตกส ร้อยสวรรค์   เสา
เฉลียง    ถ ้ าปาฏิหาริย  ์ ภูนาทาม 
เป็นตน้  อีกทั้งยงัได้มีการคน้พบ
ภาพเขียนสีโบราณ สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ อายุราว 3,000-
4,000 ปี ที่บริเวณผาขาม ผาแตม้ ผาเจก็ ผาเมย    และถือไดว้า่เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกในประเทศไทยที่
มีแม่น ้ าโขง ซ่ึงเป็นเสน้กั้นพรมแดน ระหวา่งประเทศไทยและประเทศลาวเป็นแนวเขตอุทยานแห่งชาติที่ยาว
ที่สุด ท าให้สามารถมองเห็นทิวทศัน์ป่าเขา ทางฝ่ังประเทศลาวไดเ้ป็นอยา่งดี  จากนั้น น าท่านสู่ “จุดชมวิว
แม่น ้ าสองสี” หรือที่ชาวบา้นเรียก ดอนด่านปากแม่น ้ ามูล ตั้งอยูใ่นเขตบา้นเวนิบึก ต  าบลโขงเจียม อ าเภอโขง
เจียม จงัหวดัอุบลราชธานี แม่น ้ าสองสี เป็นบริเวณที่แม่น ้ าส าคญั 2 สายคือ แม่น ้ าโขง และแม่น ้ ามูล ไหลมา

https://thai.tourismthailand.org/Search-result/tagword/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
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บรรจบกนั ท าใหเ้กิดการเปรียบเทียบสีของแม่น ้ าทั้งสองซ่ึงแตกต่างกนัอยา่งเห็นไดช้ดั โดยแม่น ้ าโขงจะเห็น
เป็นสีขาวขุ่น ส่วนแม่น ้ ามูลเห็นเป็นสีเขียวอมฟ้า จึงเป็นที่มาของวลี “โขงสีปูน มูลสีคราม” จุดที่สามารถ
มองเห็นแม่น ้ าสองสีไดอ้ยา่งชดัเจนคือ บริเวณลาดริมตล่ิงหนา้วดัโขงเจียม และบริเวณบางส่วนของหมู่บา้น
หว้ยหมาก  

ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน  
 หลงัรับประทานอาหาร น าท่านเดินทางสู่ “วดัสิรินธรวรารามภูพร้าว” หรือ “วดัภูพร้าว” ที่นิยมเรียกกนัคือ “วดั

เรืองแสง” เป็นการจ าลองสภาพแวดลอ้มของ
วดัป่าหิมพานตห์รือเขาไกรลาศ บนยอดเขาเรา
จะสามารถมองเห็นพระอุโบสถสีปัดทอง 
ไฮไลท์ที่ส าคญัอยู่ด้านหลังพระอุโบสถ ที่มี
งานศิลปกรรมอันโดดเด่นด้วยภาพของตน้
กลัปพฤกษ ์อยูด่า้นหลงัของอุโบสถ ซ่ึงในยาม
ค ่าคืนจะสามารถเห็นการเรืองแสงของต้น
กัลปพฤกษ์  วดัสิรินธรวรารามภูพร้าว เป็น
สถานที่ชมพระอาทิตยต์กที่สวยงามมากจุด
หน่ึง  รวมไปถึงเหมาะส าหรับการดูดาว ซ่ึง
หากโชคดีอาจได้พบฝูงช้างเผือกเชือกใหญ่
เปล่งประกายบนทอ้งฟ้า ท่ามกลางบรรยากาศเงียบสงบร่มร่ืน ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านกลบัสู่โรงแรมที่พกั 

ที่พกั : สุนี แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนช่ัน เซ็นเตอร์                                 หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 
 

วนัที่ส่ี(4)      วดัพระเจ้ำใหญ่องค์ตื้อ – วดัทุ่งศรีเมือง – วดัพระธำตุหนองบัว - สนำมบิน  
เชา้  บริการอาหารม้ือเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 
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น าท่านเดินทางสู่  “วดัพระเจ้าใหญ่

องค์ต้ือ” พระพุทธรูปปางมารวิชัย 

เป็นที่เคารพนับถือของทั้งฝ่ังไทยและ

ฝ่ังลาว  เน่ืองจากพระพุทธรูปองค์น้ี

เก่าแก่และศกัด์ิสิทธ์ิมาก นับว่าเป็นที่

เที่ยวอุบลราชธานีที่คนส่วนใหญ่นิยม

มากราบไหวข้อพรกัน  จากนั้ น น า

ท่านเดินทางสู่ “วดัทุ่งศรีเมือง” เป็น

วดัเก่าแก่ที่ส าคญัประจ าเมืองอุบลฯ 

วดัทุ่งศรีเมือง วดัส าคัญที่สร้างขึ้ นในสมัย

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจา้อยู่หัว โดด

เด่นในเร่ืองสถาปัตยกรรมอันงดงาม โดยมี

จุดเด่นอยูท่ี่ หอไตรกลางน ้ า ซ่ึงไดรั้บยกยอ่ง

ว่ามีหอไตรที่สวยงามที่สุดในภาคอีสาน  หอ

พระไตร ปิฎกที่ ส ร้ า งขึ้ น ด้ว ยไม้  เ ป็ น

สถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหวา่งไทย ลาว 

และพม่า ตั้งอยู่กลางสระน ้ า นอกจากน้ียงัมี

พระอุโบสถ ภายในประดิษฐานพระพุทธ

บาทจ าลองจากวดัสระเกศราชวรวหิาร  

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ “วดัพระธาตุหนองบวั” เป็นวดัราษฎร์ นิกายธรรมยตุ เป็น วดัส าคญัวดัหน่ึง ของจงัหวดั

อุบลราชธานี ภายในวดัมีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ คือพระธาตุเจดียศ์รีมหาโพธ์ิ ที่สร้างขึ้นเพือ่เป็น
สญัลกัษณ์ครบรอบ 25 ศตวรรษของพทุธศาสนาในปี พ.ศ. 2500 พระธาตุเจดียศ์รีมหาโพธ์ิ เจดียอ์งคใ์หญ่ได
จ าลองแบบมาจากเจดียท์ี่พทุธคยา สถานที่ตรัสรู้ของพระพทุธเจา้ในประเทศอินเดีย  เป็นสถานที่บรรจุพระ
บรมสารีริกธาตุ รอบองคพ์ระธาตุเป็นก าแพงแกว้ ซ่ึงทั้ง 4 มุม ของก าแพงแกว้ ไดป้ระดิษฐานพระเจดียข์นาด
เล็กอีก 4 องค ์เป็นศิลปะที่ดูวจิิตรงดงามและสวยงามอลงัการเป็นอยา่งมาก บริเวณฐานเจดียมี์ประตูทางเขา้สู่
ใจกลางเจดียท์ั้ง 4 ดา้น ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป และส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิคู่เมืองอุบลเอาไวใ้หศ้าสนิกชนได้
เขา้ไปสกัการะกราบไหวเ้พือ่ความเป็นสิริมงคล น าทุกท่านแวะซ้ือของที่ระลึกก่อนเดินทางกลบั ไดเ้วลาอนั
สมควร น าท่านเดินทางสู่ “สนามบินอุบลราชธานี” 

17.30 น. น าท่านออกเดินทางถึงสนามบินอุบลราชธานี 
19.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ WE 029 



Page 9 of 11 
 

20.35 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การ
ล่าชา้ของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น  เพือ่ความเหมาะ และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ไดม้อบหมาย
ให ้มคัคุเทศกมี์อ านาจตดัสินใจ  ทั้งน้ีจะค านึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั ***  
 

ก ำหนดกำรเดนิทำงท่องเทีย่ว 2564-2565 
วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ ราคาท่านละ 

พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
เด็ก 2-12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

มีเตียงเสริม 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 
ไม่มีเตียงเสริม 

พกัท่านเดียว  
เพิม่ท่านละ 

01-04 ต.ค. 64 12,990 12,990 12,790 12,490 3,000 

07-10 ต.ค. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 3,000 

13-16 ต.ค. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 3,000 

14-17 ต.ค. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 3,000 

21-24 ต.ค. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 4,000 

22-25 ต.ค. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 4,000 

23-26 ต.ค. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 4,000 

24-27 ต.ค. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 4,000 

28-31 ต.ค. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 3,000 

04-07 พ.ย. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 3,000 

11-14 พ.ย. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 3,000 

18-21 พ.ย. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 3,000 

25-28 พ.ย. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 3,000 

02-05 ธ.ค. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 4,000 

03-06 ธ.ค. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 4,000 

04-07 ธ.ค. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 4,000 

05-08 ธ.ค. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 4,000 

09-12 ธ.ค. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 4,000 

10-13 ธ.ค. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 4,000 

16-19 ธ.ค. 64  13,990 13,990 13,790 13,490 3,000 

23-26 ธ.ค. 64                                        16,990 16,990 16,790 16,490 4,000 

06-09 ม.ค. 65 13,990 13,990 13,790 13,490 3,000 

13-16 ม.ค. 65 13,990 13,990 13,790 13,490 3,000 
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20-23 ม.ค. 65 13,990 13,990 13,790 13,490 3,000 

27-30 ม.ค. 65 13,990 13,990 13,790 13,490 3,000 

03-06 ก.พ. 65 13,990 13,990 13,790 13,490 3,000 

10-13 ก.พ. 65 13,990 13,990 13,790 13,490 3,000 

16-19 ก.พ. 65 13,990 13,990 13,790 13,490 3,000 

17-20 ก.พ. 65 13,990 13,990 13,790 13,490 3,000 

24-27 ก.พ. 65 13,990 13,990 13,790 13,490 3,000 

03-06 มี.ค. 65 13,990 13,990 13,790 13,490 3,000 

10-13 มี.ค. 65 13,990 13,990 13,790 13,490 3,000 

17-20 มี.ค. 65 13,990 13,990 13,790 13,490 3,000 

24-27 มี.ค. 65                                      13,990 13,990 13,790 13,490 3,000 

จ ำนวนลูกค้ำออกเดนิทำงเพยีง 6 ท่ำน 
 

กำรเลือกทีน่ั่ง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใหลู้กคา้ที่ท  าการจองและช าระมดัจ ามาก่อน เลือกที่นัง่บนรถตูโ้ดยสารก่อน 

 

อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี // อุบลราชธานี-กรุงเทพฯ 
2. ค่ารถตูป้รับอากาศ VIP น าเที่ยวตามระบุไวใ้นรายการ  
3. โรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐาน 3 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
4. ค่าอาหารทุกม้ือตามที่ระบุในรายการ  
5. มคัคุเทศกผ์ูมี้ประสบการณ์น าเที่ยวใหค้วามรู้ ดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

 

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %  
2. ค่าทิปมคัคุเทศก ์ท่านละ 500 บาท / ค่าทิปพนกังานขบัรถ(ขึ้นอยูก่บัดุลพนิิจของท่าน) 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  

เง่ือนไขกำรส ำรองที่นั่ง และกำรช ำระเงนิ  
1. กรุณาช าระค่ามดัจ าทวัร์ 9,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัท าการนบัจากวนัจอง พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน (ที่สะกด

ช่ือและนามสกุลภาษาองักฤษ เพือ่ใชน้ าส่งประกนัการเดินทาง) และหลกัฐานโอนเงิน 
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2. ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนัท าการ หรือตามวนัเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ช าระเงินคา่
มดัจ าหรือช าระไม่ครบ บริษทัฯ มีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทาง) 

 
 

เง่ือนไขกำรยกเลกิ   
1. กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจง้หลงัจากจ่ายเงินมดัจ าแลว้ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 9,000 บาท หาก

แจง้ ระหวา่ง 15-8 วนัท าการ ก่อนวนัเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินใหก้บัลูกคา้จ านวน 50 % ของเงินที่ลูกคา้
ไดช้ าระไวแ้ลว้ หากแจง้นอ้ยกวา่ 8 วนัท าการก่อนวนัเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ินใหก้บัลูกคา้  

2. กรณีที่มีการจองต ่ากวา่ 6 ท่าน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมน้ีโดยจะคืนเงินที่ลูกคา้ไดช้ าระไวแ้ลว้
ทั้งหมด 
 

***หมำยเหตุ*** 
● การเดินทางในแต่ละคร้ังตอ้งมีผูเ้ดินทางที่เป็นผูใ้หญ่ จ  านวน 6 ท่านขึ้นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 
● รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง

การเมือง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงประโยชน์
และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัที่สุด 

● หากท่านไม่ไดเ้ดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการที่
ขาดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีที่ท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรือแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บริษทัฯใหท้ราบล่วงหนา้ 
● ทางบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวสิัย อาทิ 
ภยัจากธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรือส่ิงของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ 
● การจดัที่นัง่บนรถบสัขึ้นอยูก่บัล าดบัการจอง และถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ 
● เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
 

มำตรกำรกำรดูแลป้องกนั ในช่วงภำวะโควิด 19 
● ผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
● ตอ้งมีการตรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก่์อนขึ้น-ลงรถทุกคร้ัง 
● ที่นัง่บนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ) 
● มีการฉีดพน่ท าความสะอาดบนรถโดยสาร 
 


