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ไฟลท์บิน
วันที่
SL620
วันแรก
SL629
วันสาม
Date
วันแรก
วันที่สอง
วันที่สาม

จาก
ถึง
ดอนเมือง(DMK)
อุบลราชธานี(UBP)
อุบลราชธานี(UBP)
ดอนเมือง(DMK)
Program
สนามบินดอนเมือง-สนามบินอุบลราชธานีเขมราฐ-วัดบุ่งขี้เหล็ก-หาดชมดาว-สามพันโบก
-วัดสิ รินธร-โขงเจียม
โขงเจียม-แม่น้ าํ สองสี -วัดโขงเจียม-นํ้าตกแสง
จันทร์-ผาแต้ม-เสาเฉลียง-วัดคูหาสวรรค์
-วัดถํ้าเหวสิ นธุ์ชยั -อุบลราชธานี
อุบลราชธานี-ทุ่งศรี เมือง-วัดสระประสานสุ ขวัดพระธาตุหนองบัว-สนามบินอุบลราชธานี
-สนามบินดอนเมือง

เวลาบิน
ใช้เวลาบิน
08.00 น.
09.10 น.
1.10 ชม.
15.55 น.
17.05 น.
1.10 ชม.
Hotel
B
L
D
รร.
/
/
รร.

/

/

/

-

/

/

-

หน้า |2

วันที่หนึ่ง

-/L/D

สนามบินดอนเมือง-สนามบินอุบลราชธานี-เขมราฐ-วัดบุ่งขีเ้ หล็ก-หาดชมดาว-สามพันโบก-วัดสิ รินธร-โขงเจียม

06.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร2(ภายในประเทศ) ขาออก ประตู11 เคาน์เตอร์ 11 สายการบิน
ไทยไลอ้อนแอร์ ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่(สัมภาระโหลดได้ 10 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่ องได้ 7 กิโลกรัม)
08.00 น. โดยสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบิน SL620 เหิ นฟ้าสู่ สนามบินอุบลราชธานี
09.10 น. เดินทางถึง สนามบินอุบลราชธานี จากนั้นนําท่าน ขึ้นรถตูป้ รับอากาศ คันละ 8-9 ท่าน นําท่านเดินทางสู่
อ.เขมราฐ(ระยะทาง 112 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 1.40 ชม.)

นําท่านชม เมืองเขมราฐ เมืองสงบ เรี ยบง่าย น่าอยู่ ชม จุดชมวิว เบิ่งโขง ณ เขมราฐ สุ ดเขตแดนสยาม ให้
ท่านได้ถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึก พร้อมชมชมวิวของแม่น้ าํ โขง ฝั่งตรงข้ามคือ ประเทศลาว

นําท่านชม วัดบุ่งขีเ้ หล็ก เป็ นวัดเก่าแก่อีกแห่ งใน อําเภอเขมราฐ มีพ้น
ื ที่ขนาดใหญ่ มีสตั ว์ป่าและ
พระพุทธรู ปขาวตั้งอยูเ่ รี ยงกันเป็ นระเบียบ ข้างหลังวัดมีพระพุทธรู ปขาววางเรี ยงรายสวยงาม และจุดเด่นที่
สําคัญของวัดบุ่งขี้เหล็กคือเจดียท์ ี่มีความสู ง7 ชั้น 74 เมตร ซึ่ งสําเร็ จภายในระยะเวลาเพียง 1 ปี 4 เดือน
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน(1)

บ่าย

นําท่านชม หาดชมดาวและแก่ งหินงาม ความงามตามธรรมชาติริมฝั่งแม่น้ าํ โขง ช่วงฤดูน้ าํ ลดภายใน
บริ เวณหาดจะพบแก่งหิ นรู ปร่ างลักษณะแปลกตา ลักษณะคล้ายๆกับสามพันโบกที่มีความสวยงาม
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ตามธรรมชาติ มีหาดทรายขาวทอดยาวไปไกล อีกทั้งยังมีลานกว้างไว้ให้นกั ท่องเที่ยวได้สมั ผัสกับ
ธรรมชาติในยามคํ่าคืน

นําท่านชม สามพันโบก คือหลุมเล็กใหญ่จาํ นวนมากมาย ที่เกิดจากการถูกกระแสนํ้ากัดเซาะ ซึ่ งแก่ง
หิ นสามพันโบกจะอยูใ่ ต้ลาํ นํ้าโขงในช่วงฤดูน้ าํ หลากประมาณกลางเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม และจะ
โผล่พน้ นํ้าขึ้นมาในช่วงฤดูแล้งเท่านั้น ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-มิถุนายน เกิดเป็ นประติมากรรม
ธรรมชาติที่งดงามแปลกตาให้เราได้ไปเที่ยวสัมผัส

นําท่านชม วัดสิ รินธรวรารามภูพร้ าว หรื อนิยมเรี ยกกันว่า วัดเรื องแสง ตั้งอยูท่ ี่ อําเภอสิ รินธร
จังหวัดอุบลราชธานี เป็ นวัดที่ต้ งั อยูบ่ นเนินเขาสู ง โดยจําลองสภาพแวดล้อมของวัดป่ าหิ มพานต์
หรื อเขาไกรลาศ บริ เวณบนยอดเขาจะมองเห็นพระอุโบสถสี ปัดทองตั้งเด่นเป็ นสง่า จุดเด่นของวัด
คือ การได้มาชมภาพเรื องแสงเป็ นสี เขียวของของต้นกัลปพฤกษ์ที่เป็ นจิตรกรรมที่อยูบ่ นผนัง
ด้านหลังของอุโบสถในยามคํ่าคืน
19.00 น.
รับประทานอาหารคํ่า(2)
(พักค้ างคืน(1) ณ โรงแรม โขงเจียม หรื อเทียบเท่ า ปรับอากาศห้ องละ 2 -3ท่ าน)

วันที่สอง

B/L/D

วัดโขงเจียม-แม่ นํา้ สองสี -นํา้ ตกลงรู -ผาแต้ ม-เสาเฉลียง-วัดคูหาสวรรค์ -วัดถํา้ เหวสิ นธุ์ชัย-อุบลราชธานี

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า(3)
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นําท่านชม แม่ นํา้ สองสี เป็ นปรากฏการณ์ของธรรมชาติที่แม่น้ าํ สองสายไหลมาบรรจบกัน จึงเกิด
การเปรี ยบต่างสี น้ าํ ของแม่น้ าํ ทั้งสองสาย คือ แม่น้ าํ มูลที่ไหลลงสู่ แม่น้ าํ โขง ทําให้เป็ นที่เรี ยกกันว่า
“โขงสี ปูน มูลสี คราม” และยังเป็ นที่ต้ งั ของ วัดโขงเจียม ให้ท่านได้สกั การะองค์พญานาค

12.00 น.

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติผาแต้ ม ชม นํา้ ตกแสงจันทร์ หรื อ นํา้ ตกลงรู ชื่อของนํ้าตกเรี ยก
ตามลักษณะของสายนํ้าที่ตกผ่านลงรู หิน ส่ วนที่มาของชื่อนํ้าตกแสงจันทร์ น้ นั เรี ยกตามสายธาร
นํ้าตก ที่โปรยละออง ผ่านช่องหิ นลงมาเป็ นสี ขาวนวลคล้ายแสงจันทร์ โดยเฉพาะในวันเพ็ญ ที่แสง
จันทร์ จะสาดส่ องมาตรงรู หินพอดี พร้อมกับละอองของธารนํ้าตก ที่โปรย ดูเป็ นประกายสี นวล
สวยงามมาก
รับประทานอาหารกลางวัน(4)

นําท่านชม เสาเฉลียง อีกหนึ่งแลนด์มาร์ คน่าเที่ยวใน อุทยานแห่ งชาติผาแต้ ม ค่ะ โดยไฮไลท์ของ
ที่นี่กค็ ือ การไปถ่ายรู ป และชมความอลังการของ เสาหิ นเห็ดยักษ์ อายุกว่าล้านปี ที่เกิดขึ้นด้วยฝี มือ
ของธรรมชาติ แต่ละเสาสู งประมาณ 20 เมตร เหมือนยุคจูราสิ คสุ ดๆ
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นําท่านชม วัดคูหาสวรรค์ ภายในวัดมีพระอุโบสถลอยฟ้าสี ขาวให้เดินชมความสวยงาม ถํ้าคูหา
สวรรค์ยงั เป็ นที่ต้ งั ของสรี ระหลวงปู่ คําคนึง จุลมณี ที่ไม่เน่าเปื่ อย

นําท่านชม วัดถํา้ เหวสิ นธุ์ชัย ตั้งอยูใ่ นเขต อุทยานแห่ งชาติแก่ งตะนะ ก่อนถึงโขงเจียมประมาณ 7
กิโลเมตร บริ เวณถํ้าเป็ นสํานักสงฆ์ มีทางเดินไปยังถํ้าเล็กๆ หรื อที่เรี ยกกันว่า ถํ้าเหวสิ นธุ์ชยั ภายใน
ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ ที่งดงาม และมีชื่อในการปฏิบตั ิธรรมอย่างเคร่ งครัด
18.00 น.
รับประทานอาหารคํ่า(5)
(พักค้ างคืน(2) ณ โรงแรม เอพลัส หรื อเทียบเท่ า ปรับอากาศห้ องละ 2 -3ท่ าน)

วันที่สาม

B/L/-

อุบลราชธานี-ทุ่งศรีเมือง-วัดสระประสานสุ ข-วัดพระธาตุหนองบัว-วัดหนองป่ าพง- สนามบินอุบลราชธานี-สนามบินดอนเมือง

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า(6)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม

นําท่านชม ทุ่งศรีเมือง ชมความประณี ตสวยงามของต้นเทียนเฉลิมพระเกียรติ ขบวนต้นเทียน
จําลอง เรื่ องพระมหาชนก ที่นี่เลยเป็ นแลนด์มาร์ กและเป็ นความภูมิใจของคนอุบล
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นําท่าน วัดพระธาตุหนองบัว สักการะ “พระธาตุเจดียศ์ รี มหาโพธิ์ ” พระธาตุประจําปี เกิดปี มะเส็ง
โดยจําลองแบบมาจากเจดียท์ ี่พท
ุ ธคยา ประเทศอินเดีย ภายในวัดเป็ นที่ประดิษฐานพระบรม
สารี ริกธาตุ และรู ปปั้ นพญานาคราช 2 องค์ ขนาดใหญ่งดงาม ที่ต้ งั อยูบ่ ริ เวณทางเข้าพระเจดีย ์

นําท่านชม วัดสระประสานสุ ข วัดที่มีพระอุโบสถ แปลกตา สร้างเป็ นรู ปเรื อสุ พรรณหงส์ประดับ
ตกแต่งด้วย สิ่ งที่น่าสนใจ คือ วิหารกลางนํ้าเรื อธรรม นาคราช หรื อที่เรี ยกกันสั้นๆ ว่าวิหารกลางนํ้า
ที่สร้างไว้กลางนํ้าบนพญานาคราชรู ปร่ างคล้ายเรื อ ส่ วนหัวเป็ นพญานาคราช 5 เศียร ทางเดินเข้า
วิหาร กลางนํ้าเป็ นทางเดินด้านหางนาคราช ด้านหลังของ วิหารกลางนํ้าเรื อธรรมนาคราช ส่ วนหาง
ของนาคราชมีทางเดินขึ้นลงแยกจากกัน
สามารถเดินเข้า
ไปชมภายในวิหารซึ่ งประดิษฐาน
พระพุทธรู ปอยูภ่ ายใน
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน(7)
บ่าย
นําท่านซื้อของฝาก..............แล้วเดินทางสู่ สนามบินอุบลราชธานี
15.55 น. โดยสายการบิน ไทยไลอ้อน เที่ยวบิน SL629 เหิ นฟ้าสู่ สนามบินดอนเมือง
17.05 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ.....................
หมายเหตุ
รายการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม แต่ คาํ นึงถึงลูกค้ าเป็ นหลัก
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กําหนดเดินทางวันที่ 17-19 ธันวาคม 2564 (มัดจํา 3,000 บาท)
ราคาท่ านละ 6,999 บาท พักเดีย่ วเพิม่ ท่ านละ 1,500 บาท(ไม่ มีราคาเด็ก)
เงื่อนไขการชําระเงิน
มัดจําการเดินทาง 3,000-4,500 บาท ส่ วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทาง 20 วันทําการ
อัตรานีร้ วม
-ตัว๋ เครื่ องบิน ดอนเมือง-อุบลราชธานี ไป-กลับ (นํ้าหนักตามสายการบินกําหนด)
-รถตูป้ รับอากาศ ตลอด 3 วันที่ท่องเที่ยวเดินทาง
-อาหารตามรายการที่ระบุ และ นํา้ ดื่มตลอดการเดินทาง(อาหารจัดตามเมนูทวั ร์ หากมี อิสลาม มังสะวิรัติ เด็ก หรื อที่
รั บประทานนอกเหนือจากเมนูที่ทัวร์ จัดให้ ลูกค้ าจ่ ายเพิม่ เอง เพราะรายการอาหารคิดเป็ นราคาต่ อโต๊ ะ)
-ที่พกั ระดับตามที่ระบุในโปรแกรม หรื อ เทียบเท่า
-วงเงินประกันชีวิต 1,000,000 บาท,วงเงินอุบตั ิเหตุ 500,000 บาท
-เจ้าหน้าที่บริ การ
-ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานทุกรายการ (สําหรับคนไทย)
อัตรานีไ้ ม่ รวม -ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากรายการ เช่นค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด ,ค่าเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และอาหารที่สงั่ เพิ่ม
-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณี ตอ้ งการใบเสร็ จ ,
-ค่ าทิป 400 บาท ต่ อคนต่ อทริป

 ยกเลิกการเดินทาง
-แจ้งล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง 1 เดือน คืนหมด(ยกเว้นทางบริ ษทั มีการมัดจํา, ค่าตัว๋ เครื่ องบิน หรื อ อื่นๆ )
-ก่อนเดินทาง 20 วัน (ทําการ) ยึดมัดจํา
-แจ้งภายใน 20 วัน (ทําการ) ไม่คืนเงิน
เงื่อนไขเพิม่ เติม

- บริ ษทั มีสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
- ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากเกิดความล่าช้าจาก เหตุการ์ณต่างๆ เช่น การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล กระ
ประท้วง ภัยพิบตั ิต่างๆ ฯลฯ ซึ่ งนอกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั
(ลูกค้าต้องยอมรับในเงื่อนในไขนี้ ในทุกกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสยั ทางบริ ษทั อาจจะเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความ
เหมาะสม)
- ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางราย ไม่ทานอาหารบาง
มื้อ ไม่ทานอาหารที่ทางบริ ษทั จัดให้ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริ ษทั เป็ นการชําระแบบเหมาจ่าย
- ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหาย ทุกกรณี
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ทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์รับแต่ ท่านที่เข้ าเกณฑ์ ดังต่ อไปนี้
1. ผูเ้ ดินทางต้องได้รับวัคซี นป้องกันโรคโควิด – 19 ชนิดซิ โนแวค (Sinovac),ซิ โนฟาร์ ม
(Sinopharm),สปุตนิก วี (Sputnik V) ครบ 2 เข็ม หรื อซิ โนแวค (Sinovac) เข็ม 1 แอสตราเซนิ
กา (AstraZeneca) เข็ม 2 หรื อได้รับวัคซี นชนิดแอสตราเซนิกา (AstraZeneca),ไฟเซอร์
(Pfizer),โมเดอร์ นา (Moderna),จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน (Johnson and Johnson) จํานวน 1
เข็ม มาแล้วเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน และไม่อยูใ่ นกลุ่มเสี่ ยง
2. หรื อ มีผลตรวจโควิทแบบ Rapid Test (RT PCR) หรื อ Antigen Test Kit (ATK) จาก
สถานพยาบาลว่าเป็ นลบ พร้อมใบรับรองแพทย์
3. สําหรับผูท้ ี่เคยป่ วยด้วยโรค โควิท-19 แล้วไม่เกินสามเดือนนับจากการรักษาสิ้ นสุ ด ท่านต้อง
มีใบรับรองแพทย์ ที่เคยติดเชื้อมาแล้วภายในเวลาไม่เกินสามเดือน และได้รับการฉี ดวัคซีน
แล้ว
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