
โปรแกรม อบุลฯ - บรุีรมัย ์ - ศรีสะเกษ - สรุินทร ์ 4 วนั 3 คืน (WE)

รหสัทวัร ์ : WWE0304KAS
 อุบลราชธาน,ี ปราสาทศรขีรภมู,ิ สนามชา้งอารน่ีา อุทยานแหง่ชาตสิามพนัโบก, หาดหงส,์ อุทยานแหง่ชาตผิาแตม้

จดุชมววิแมน้ํ่าสองส,ี วดัสรินิธรวรารามภพูรา้ว

 ปราสาทเมอืงตํ่า, ปราสาทหนิพนมรุง้, วนอุทยานพนมสวาย วดัป่าศรมีงคลรตันาราม, วดัพระเจา้ใหญ่องคต์ือ้,

วดัทุง่ศรเีมอืง, วดัพระธาตุหนองบวั

 โรงแรม 4 ดาว

 พกัทีพ่กัระดบัมาตรฐาน พกัหอ้งละ 2 ทา่น

 รถตู้ ปรบัอากาศ VIP สาํหรบัคณะทา่น

 อาหารแบบเซท็เมนูจากรา้นทีเ่ราคดัเลอืกให้ สะอาด สด อรอ่ย คณุภาพดเียีย่ม

 มคัคเุทศกแ์ละทมีงานผูช้าํนาญเสน้ทางและบรกิารดี เป็นกนัเอง สนุกสนาน มคีวามรู้



กาํหนดการเดินทาง
กรกฎาคม 02-05 / 09-12 / 16-19 / 23-26 / 24-27 / 27-30 / 30 ก.ค.-02 ส.ค.

สงิหาคม 06-09 / 11-14 / 12-15 / 13-16 / 20-23 / 27-30

กนัยายน 03-06 / 10-13 / 17-20 / 24-27

วนัแรก (1) กรงุเทพฯ - อบุลราชธานี - ปราสาทศรีขรภมูิ - สนามช้างอารีน่า
05.00 น. คณะผูเ้ดนิทางพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 2 เคาน์เตอรส์าย

การบนิไทย สมายล์ (เคาน์เตอร์ C) เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ คอยอาํนวยความสะดวกเรือ่งสมัภาระ และ บตัรทีน่ัง่

07.10 น. ออกเดนิทาง สู่ อุบลราชธานี โดยสายการบนิไทย สมายล์ เทีย่วบนิที่ WE 020

08.15 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิุบลราชธานี หลงัรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้

นําท่านเดินทางสู่ “ มออีแดง” หรือ

“ ผามออแีดง” ตัง้อยู่ในจุดยุทธศาสตร์

สําคญัของรอยต่อปราสาทพระวหิารที่

หลายคนกล่าว ผามออีแดงตัง้อยู่ที่

ชายแดนไทย-กมัพูชา เป็นหน้าผาหนิ

สีแดงที่มีทัศนียภาพกว้างไกลสุดตา

และ จากจุดน้ีนักท่องเที่ยวสามารถ

มองเหน็ปราสาทพระวหิารได้ นับเป็น

จุดชมววิในมมุสงูทีส่วยงามแห่งหน่ึงใน

ภาคอสีาน

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่

บ่าย นําท่านสู่ “ปราสาทศรขีรภูม”ิ หรอื “ปราสาทระแงง” ตัง้อยู่ขา้งวดับา้นปราสาท ปราสาทหลงัน้ีเป็นปราสาท

ที่งดงามที่สุดในจังหวัดสุรินทร์ ปราสาทศรีขรภูมิ ประกอบด้วยปรางค์อิฐ 5 องค์ องค์กลางเป็นองค์

พระประธาน มปีรางค์บรวิารล้อมรอบ

อยู่ที่มุมทัง้สี่สร้า งบนฐานเดียวกัน

ก่ อ ด้ ว ยหิน ท ร า ย แ ล ะ ศิ ล า แ ล ง

ปราสาทหนัหน้าไปทางทิศตะวนัออก

มบีนัไดทางขึน้ และ ประตทูางเขา้เพยีง

ดา้นเดยีว คอื ดา้นทศิตะวนัออกเช่นกนั

ได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทาง

สู่ จ ั ง ห วั ด บุ รี ร ั ม ย์ เ พื่ อ เ ข้ า ช ม

“ สนามช้างอารน่ีา” (CHANG ARENA

STADIUM) ห รื อ ชื่ อ อ ย่ า ง ไ ม่ เ ป็ น

ทางการว่า ธนัเดอร์คาสเซิลสเตเดยีม

(THUNDER CASTLE STADIUM) ตัง้อยูท่ ีอ่าํเภอเมอืง จงัหวดับุรรีมัย์ เป็นสนามกฬีาทีส่รา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็น

สนามเหยา้ของสโมสรฟุตบอลบุรรีมัย์ยูไนเตด็ ทมีฟุตบอล ที่กําลงัฮอตสุดๆ ในขณะน้ี สนามแห่งมคีวาม

จุ 32,600 ทีน่ัง่ สนามชา้งอารน่ีา ถอืไดว้่าเป็นแหล่งท่องเทีย่วดงึดดูผูค้นทัง้ใน และ จงัหวดั ใกลเ้คยีงรวมถงึ

แฟนบอลทกุเพศทกุวยัใหม้าทีน่ี่ เพือ่ชมสนามฟุตบอลทีส่วยงาม และ ไดม้าตรฐานระดบัโลก



คํ่า บรกิารอาหารมือ้คํ่า ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่

ที่พกั : โรงแรมครอสทูไวบบ์รุ ีรมัย ์ หรอื ที่พกัระดบัใกล ้เคียง

วนัที่สอง (2) ปราสาทเมืองต ํา่ - ปราสาทหินพนมร ุง้ - วนอทุยานพนมสวาย

วดัป่าศรีมงคลรตันาราม - อบุลราชธานี

เชา้ บรกิารอาหารมือ้เชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั

นําทา่นเดนิทางสู่ “ ปราสาทเมอืงตํ่า” เป็นหน่ึงในกลุม่ปราสาทมรรคโค เป็นศาสนสถานทีส่รา้งตามคตคิวาม

เชือ่ทางศาสนาฮนิดู สนันิษฐานวา่

สรา้งขึน้ เพือ่ถวายพระศวิะ ตัง้อยู่

บรเิวณหน้าวดัปราสาทบรูพาราม

คาํวา่ เม ืองต ํา่ ไมใ่ชช่ือ่ดัง้เดมิ แต่

เป็นชือ่ทีช่าวพืน้เมอืงเรยีกโบราณ

สถานแหง่น้ี เพราะปราสาทแหง่น้ี

ตัง้อยูบ่นพืน้ราบ สว่นปราสาทพนมรุง้

ตัง้อยูบ่นเชงิเขา ซึง่ทัง้ปราสาทเมอืง

ตํ่า และ ปราสาทพนมรุง้อยูไ่มห่า่งกนั

มาก คอืหา่งกนัเพยีง 8 กโิลเมตร

นอกจากนี้ วสัดสุว่นหน่ึงจากโบราณ

สถาน และ โบราณวตัถุ ของปราสาทเมอืงตํ่า พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ไดท้รง

นํามาเป็นสว่นประกอบในการทาํ

พระเครือ่ง ทีเ่รยีกวา่ “พระสมเดจ็

จติรลดา” อกีดว้ย ปราสาทเมอืงตํ่า

เป็น ศาสนสถาน ศลิปะขอมแบบ

บาปวน อายปุระมาณ พ.ศ. 1551 -

1630 หรอื ราวพทุธศตวรรษที่ 16-17

ไดเ้วลาอนัสมควร นําทา่นเดนิทางสู่

“ อุทยานประวตัศิาสตรพ์นมรุง้” หรอื

ปราสาทหนิพนมรุง้ เป็นหน่ึงใน

ปราสาทหนิในกลุม่ราชมรรคา

ประกอบไปดว้ยโบราณสถานสาํคญั

ซึง่ตัง้อยูบ่นยอดภเูขาไฟทีด่บัสนิทแลว้ คาํวา่ พนมร ุ้ง นัน้ มาจากภาษาเขมร คาํวา่ วนํรงุ แปลวา่

ภเูขาใหญ่ ปัจจบุนั ปราสาทหนิพนมรุง้กาํลงัอยูใ่นเกณฑก์าํลงัพจิารณาเป็นมรดกโลก เชน่ เดยีวกบั

ปราสาทหนิในกลุม่ราชมรรคา ปราสาทหนิพนมรุง้เป็นหนึ่งในปราสาทหนิขอมของไทยทีม่ชีือ่เสยีงมากทีส่ดุ

เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีส่าํคญัทีส่ดุแหง่หน่ึงของจงัหวดับุรรีมัย์ และ ถอืเป็นสญัลกัษณ์ทีส่าํคญัของจงัหวดั

บุรรีมัย์

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%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%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%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
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


เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่

บ่าย นําท่านเดนิทางสู่ “ วนอุทยานพนมสวาย” หรือ เขาสวาย วนอทุยานแห่งชาติพนมสวาย หรอื เขาสวาย

ตัง้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ วนอุทยานพนมสวาย ถือว่าเป็นวนอุทยานเฉลิมพระเกียรติแห่งหน่ึงใน

ประเทศไทย และ เป็นสถานทีแ่สวงบุญของชาวไทยทีเ่ลือ่มใสในพระพทุธศาสนา เขตอุทยานพนมสวาย เขา

พนมสวาย เป็นสถานทีท่่องเทีย่วทางประวตัศิาสตรว์ฒันธรรมทีม่รี่องรอยอารยธรรมของชาวขอมโบราณ

หลอมรวมจนกลายเป็นเอกลกัษณ์ทอ้งถิน่ “ นําท่านสกัการะ 9 สิง่ศกัดิส์ทิธิค์ู่บา้นคู่เมอืง” เพือ่ความเป็นสริิ

มงคล คอื พระใหญ่หรอืพระพทุธสรุนิทรมงคล, อฐัหิลวงปู่ ดุล อตุโล, พระพทุธรปูองคด์าํ, หลวงปู่ สวน, รอย

พระพทุธบาทจาํลอง, ศาลเจา้แมก่วนอมิ, เต่าศกัดิส์ทิธิ,์ สระน้ําศกัดิส์ทิธิ ์ และ รว่มเคาะระฆงั 1,080 ใบ

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


ได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่ “ ว ัดป่าศรีมงคลรัตนาราม” หรือ ถํ้าพญานาค (ศรีสะเกษ)

ความงดงามของถํ้ าแห่งนี้ สร้างขึ้นจาก

ความศรทัธาในเรื่องของพญานาค ซึ่งครัง้

หน่ึงพระพุทธเจ้าเคยเสวยพระชาติเป็น

พญานาค ทางเจ้าอาวาส และ ผู้มีจิต

ศรทัธาจงึไดร้่วมกนัสรา้งโบสถ์ ทีป่ระดษิฐ์

สถานพระพุทธรูปคล้ายกบัวงัพญานาคใน

วรรณคดี ภายในถํ้ามคีวามอลงัการดว้ยรปู

ปั้นพญานาคทีอ่่อนชอ้ยงดงาม รวมทัง้การ

จาํลองหนิงอกหนิยอ้ย ประดบัดว้ยไฟหลาก

สี ภายในจําลองใหเ้ป็นถํ้าวงับาดาลโดยมี

พระพุทธรปูหยกขาว และ รปูปัน้พญานาค

ขนาดใหญ่ 2 ตน คอยปกปักษ์รกัษาพระพุทธรปูหยกขาว ใหค้วามรูส้กึเหมอืนอยู่ในถํ้าพญานาคใตน้ํ้าทีดู่

ลกึลบัและศกัดิส์ทิธิ ์ นําทา่นเดนิทางสู่ “จงัหวดัอบุลราชธานี”

คํ่า บรกิารอาหารมือ้คํ่า ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่

ที่พกั : สนีุ แกรนด ์ โฮเตล็ แอนด ์ คอนเวนชัน่ เซน็เตอร ์ หรอื ที่พกัระดบัใกล ้เคียง

วนัที่สาม (3) อทุยานแห่งชาติสามพนัโบก - หาดหงส์ - อทุยานแห่งชาติผาแต้ม

จดุชมวิวแม่นํ้าสองสี - วดัสิรินธรวรารามภพูรา้ว
เชา้ บรกิารอาหารมือ้เชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั

นําท่านเดนิทางสู่ “อุทยานแห่งชาตสิามพนัโบก” เป็นแก่งหนิใตล้าํน้ําโขง เขตบรเิวณบา้นโป่งเป้า เป็นกลุ่ม

หนิทรายทีถู่กกระแสน้ําธรรมชาตกิดัเซาะผ่านกาลเวลามานานหลายพนัปี จนเกดิเป็นร่องหนิขนาดสงู 3-7

เมตรกว้างเป็นสิบเมตร กลายเป็นโบก

งามๆ แปลกตา จํานวนนับไม่ถว้นกระจาย

อยู่ บนพื้นผิวของลานหินในละแวก น้ี

กินพื้นที่เลียบริมแม่น้ําโขงทัง้ฝัง่ไทยและ

ลาว ทอดตวัยาวไกลตัง่แต่บ้านโป่งเป้าไป

จนถึงบ้านปากกะหลาง ตําบลสองคอน

บรเิวณน้ี แต่เดมิเป็นแหล่งเพาะพนัธุ์ปลา

ตามธรรมชาตทิีใ่หญ่ทีสุ่ดแห่งหน่ึงในลําน้ํา

โขง ความสวยงามวิจิตรของหินที่ถูก

กระแสน้ํากดัเซาะจนเวา้แหว่งมองเหน็เป็น

ภาพศลิปะ มรีูปร่างแตกต่างกนัออกไป ใหญ่บา้งเลก็บา้ง บา้งเป็นรูปวงรี รูปดาว รูปวงกลม และ รูปอื่นๆ

อกีมากมาย ตามแต่ทีเ่ราจะจนิตนาการจาํนวนมากกว่า 3,000 แอ่ง หรอื 3 พนัโบก เพราะมมีากกว่า 3,000

แอ่ง ทีน่ี่จงึไดฉ้ายาว่า “แกรนดแ์คนยอ่นเมอืงไทย” นําท่านชม “หาดหงส”์ เป็นทะเลทรายกวา้งใหญ่ซึง่เกดิ

จากการพดัพาของน้ํา และ ตะกอนทรายมาทบัถมกนั



เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่

บ่าย นําทา่นเดนิทางสู่ “อุทยานแหง่ชาตผิาแตม้” มเีนื้อทีค่รอบคลมุอยูใ่นทอ้งทีอ่าํเภอโขงเจยีม อาํเภอศรเีมอืง

ใหม่ และ อาํเภอโพธิไ์ทร จงัหวดั

อุบลราชธานี ประกอบดว้ย สภาพป่าที่

อุดมสมบรูณ์ สตัวป่์านานาชนิด มจุีดเดน่ที่

สวยงามตามธรรมชาตมิากมาย เชน่ ผา

ชนั น้ําตกสรอ้ยสวรรค์ เสาเฉลยีง ถํ้า

ปาฏหิารยิ์ ภนูาทาม เป็นตน้ อกีทัง้ยงัได้

มกีารคน้พบภาพเขยีนสโีบราณ สมยัก่อน

ประวตัศิาสตร์ อายรุาว 3,000 -4,000 ปี ที่

บรเิวณผาขาม ผาแตม้ ผาเจก็ ผาเมย และ

ถอืไดว่้าเป็นอุทยานแหง่ชาตแิหง่แรกใน

ประเทศไทยทีม่แีมน้ํ่าโขง ซึง่เป็นเสน้กัน้พรมแดน ระหวา่งประเทศไทย และ ประเทศลาวเป็นแนวเขต

อุทยานแหง่ชาตทิีย่าวทีส่ดุ ทาํใหส้ามารถมองเหน็ทวิทศัน์ป่าเขา ทางฝัง่ประเทศลาวไดเ้ป็นอยา่งดี

จากนัน้ นําทา่นสู่ “จดุชมววิแมน้ํ่าสองส”ี หรอื ทีช่าวบา้นเรยีก ดอนดา่นปากแมน้ํ่ามลู ตัง้อยูใ่นเขตบา้นเ

วนิบกึ ตาํบลโขงเจยีม อาํเภอโขงเจยีม จงัหวดัอุบลราชธานี แมน้ํ่าสองสี เป็นบรเิวณทีแ่มน้ํ่าสาํคญั 2 สาย

คอื แมน้ํ่าโขง และ แมน้ํ่ามลู ไหลมาบรรจบกนั ทาํใหเ้กดิการเปรยีบเทยีบสขีองแมน้ํ่าทัง้สองซึง่แตกต่างกนั

อยา่งเหน็ไดช้ดั โดยแมน้ํ่าโขงจะเหน็เป็นสขีาวขุน่ สว่นแมน้ํ่ามลูเหน็เป็นสเีขยีวอมฟ้า จงึเป็นทีม่าของวลี

“ โขงสปีนู มลูสคีราม” จดุทีส่ามารถมองเหน็แมน้ํ่าสองสไีดอ้ยา่งชดัเจน คอื บรเิวณลาดรมิตลิง่หน้าวดัโขง

เจยีม และ บรเิวณบางสว่นของหมูบ่า้นหว้ยหมาก

คํ่า บรกิารอาหารมือ้คํ่า ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่

หลงัรบัประทานอาหาร นําท่านเดนิทางสู่ “ วดัสรินิธรวรารามภูพรา้ว” หรือ “ วดัภูพรา้ว” ทีน่ิยมเรยีกกนัคอื

“ วั ด เ รื อ ง แ ส ง ” เ ป็ น ก า ร จํ า ล อ ง

สภาพแวดลอ้มของวดัป่าหมิพานต์หรอื

เขาไกรลาศ บนยอดเขาเราจะสามารถ

มองเหน็พระอุโบสถสปัีดทอง ไฮไลท์ที่

สําคญัอยู่ด้านหลงัพระอุโบสถ ที่มงีาน

ศลิปกรรมอนัโดดเด่นด้วยภาพของต้น

กลัปพฤกษ์ อยู่ดา้นหลงัของอุโบสถ ซึง่

ในยามคํ่าคืนจะสามารถเห็นการเรือง

แสงของต้นกลัปพฤกษ์ วดัสรินิธรวรา

รามภูพรา้ว เป็นสถานทีช่มพระอาทติย์

ตกทีส่วยงามมากจุดหนึ่ง รวมไปถงึเหมาะสาํหรบัการดดูาว ซึง่หากโชคดอีาจไดพ้บฝงูชา้งเผอืกเชอืกใหญ่

เปลง่ประกายบนทอ้งฟ้า ทา่มกลางบรรยากาศเงยีบสงบรม่รืน่ ไดเ้วลาอนัสมควร นําทา่นกลบัสูโ่รงแรมทีพ่กั

ที่พกั : สนีุ แกรนด ์ โฮเตล็ แอนด ์ คอนเวนชัน่ เซน็เตอร ์ หรอืที่พกัระดบัใกล้เคียง

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


วนัที่สี่ (4) วดัพระเจ้าใหญ่องคต์ื้อ - วดัทุ่งศรีเม ือง - วดัพระธาตหุนองบวั - สนามบิน

เชา้ บรกิารอาหารมือ้เชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั

นําท่านเดนิทางสู่ “วดัพระเจา้ใหญ่องค์

ตื้อ” พระพุทธรูปปางมารวิชัย เป็นที่

เคารพนับถอืของทัง้ฝัง่ไทยและฝัง่ลาว

เน่ืองจากพระพุทธรูปองคน้ี์เก่าแก่ และ

ศักดิ ส์ ิท ธิ ม์ า ก นั บ ว่ า เ ป็ นที่ เ ที่ ย ว

อุบลราชธานีที่คนส่วนใหญ่นิยมมา

กราบไหว้ขอพรกัน จากนัน้ นําท่าน

เดินทางสู่ “วัดทุ่ งศรีเมือง” เ ป็นวัด

เก่าแก่ที่สําคญัประจําเมอืงอุบลฯ วดัทุ่งศรเีมอืง วดัสําคญัที่สร้างขึ้นในสมยัพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้า

เจา้อยู่หวั โดดเด่นในเรื่องสถาปัตยกรรมอนังดงาม โดยมจีุดเด่นอยู่ที่ หอไตรกลางน้ํา ซึง่ไดร้บัยกย่องว่ามี

หอไตรที่สวยงามที่สุดในภาคอีสาน หอพระไตรปิฎกที่สร้างขึ้นด้วยไม้ เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสาน

ระหว่างไทย ลาว และ พม่า ตัง้อยู่กลางสระน้ํา นอกจากน้ียงัมพีระอุโบสถ ภายในประดษิฐานพระพทุธบาท

จาํลองจากวดัสระเกศราชวรวหิาร

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่

บ่าย นําทา่นเดนิทางสู่ “วดัพระธาตุหนองบวั” เป็นวดัราษฎร์ นิกายธรรมยตุ เป็น วดัสาํคญัวดัหน่ึง ของจงัหวดั

อุบลราชธานี ภายในวดัมสีถาปัตยกรรมที่

น่าสนใจ คอื พระธาตุเจดยี์ศรมีหาโพธิ ์ ที่

สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ครบรอบ 25

ศ ต ว ร ร ษขอ งพุ ท ธ ศ า สน า ใ น ปีพ .ศ .

2500 พระธาตุเจดยี์ศรมีหาโพธิ ์ เจดยี์องค์

ใหญ่ได้จําลองแบบมาจากเจดีย์ที่พุทธ

คยา สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าใน

ประเทศอนิเดยี เป็นสถานทีบ่รรจุพระบรม

สารีริกธาตุ รอบองค์พระธาตุเป็นกําแพง

แก้ว ซึ่งทัง้ 4 มุม ของกําแพงแก้ว ได้

ประดษิฐานพระเจดยีข์นาดเลก็อกี 4 องค์

เป็นศิลปะที่ดูวิจิตรงดงาม และ สวยงาม

อลงัการเป็นอย่างมาก บรเิวณฐานเจดยี์มี

ประตทูางเขา้สูใ่จกลางเจดยีท์ ัง้ 4 ดา้น ภายในประดษิฐานพระพทุธรปู และ สิง่ศกัดิส์ทิธิค์ูเ่มอืงอุบลเอาไวใ้ห้

ศาสนิกชนไดเ้ขา้ไปสกัการะกราบไหวเ้พือ่ความเป็นสริมิงคล นําทุกท่านแวะซือ้ของทีร่ะลกึก่อนเดนิทางกลบั

ไดเ้วลาอนัสมควร นําทา่นเดนิทางสู่ “สนามบนิอุบลราชธานี”



17.30 น. นําทา่นออกเดนิทางถงึสนามบนิอุบลราชธานี

19.30 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯโดยสายการบนิไทยเทีย่วบนิที่ WE 029

20.35 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ

*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร

การล่าชา้ของสายการบนิ และ สถานการณ์ในขณะนัน้ เพือ่ความเหมาะ และ ความปลอดภยัในการเดนิทาง บรษิทัฯ ได้

มอบหมายให้ มคัคุเทศก์มอีํานาจตดัสนิใจ ทัง้นี้จะคํานึงถงึความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และ ผลประโยชน์ของหมู่

คณะเป็นสาํคญั ***

อตัราค่าบริการ
วนัเดนิทาง ผูใ้หญ่

ราคาทา่นละ

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น

เดก็ 2-12 ปี
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น

เดก็ 2-12 ปี
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น

(มเีตยีงเสรมิ)

เดก็ 2-12 ปี
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น

(ไมม่เีตยีงเสรมิ)

พกัทา่นเดยีว

เพิม่ทา่นละ

02-05 ก.ค. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 3,000

09-12 ก.ค. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 3,000

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

23-26 ก.ค. 64 14,990 14,990 14,790 14,490 3,000

24-27 ก.ค. 64 14,990 14,990 14,790 14,490 3,000

27-30 ก.ค. 64 14,990 14,990 14,790 14,490 3,000

30ก.ค.-02 ส.ค. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 3,000

06-09 ส.ค. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 3,000

11-14 ส.ค. 64 14,990 14,990 14,790 14,490 3,000

12-15 ส.ค. 64 14,990 14,990 14,790 14,490 3,000

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

20-23 ส.ค. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 3,000

27-30 ส.ค. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 3,000

03-06 ก.ย. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 3,000

10-13 ก.ย. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 3,000

17-20 ก.ย. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 3,000

24-27 ก.ย. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 3,000

*** เพียงจาํนวน 6 ท่านเท่านัน้ ออกเดินทาง ***

การเลือกที่น ัง่

บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์หล้กูคา้ทีท่าํการจอง และ ชาํระมดัจาํมาก่อน เลอืกทีน่ัง่บนรถตูโ้ดยสารก่อน



อตัราค่าบริการน้ีรวม

1. คา่อาหารทกุมือ้ตามทีร่ะบุในรายการ

2. โรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐาน 3 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น

3. คา่รถตูป้รบัอากาศ VIP นําเทีย่วตามระบุไวใ้นรายการ

4. คา่ตัว๋เครือ่งบนิชัน้ประหยดั กรงุเทพฯ-อุบลราชธานี // อุบลราชธานี-กรงุเทพฯ

5. มคัคเุทศกผ์ูม้ปีระสบการณ์นําเทีย่วใหค้วามรู้ ดแูลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง

6. คา่ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางวงเงนิทา่นละ 3,000,000 บาท (หากทา่นอายเุกนิ 75 ปี หรอื ไมไ่ดเ้ดนิทางไป

และ กลบัพรอ้มกรุป๊ ทา่นตอ้งซือ้ประกนัเดีย่วเพิม่)

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม

1. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7 % และ คา่ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3 %

2. คา่ทปิมคัคเุทศกพ์รอ้มทัง้ผูช้ว่ยมคัคเุทศก์ และคา่ทปิพนกังานขบัรถ ทา่นละ 400 บาท

3. คา่ใชจ่้ายสว่นตวั อาทิ คา่โทรศพัท์ คา่ซกัรดี คา่เครือ่งดืม่ และ อาหารนอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ

เงื่อนไขการสาํรองที่นัง่ และการชาํระเงิน

1. กรุณาชําระค่ามดัจําทวัร์ 8,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัทําการนับจากวนัจอง พร้อมส่งสําเนาบตัรประชาชน

(ทีส่ะกดชือ่ และ นามสกุลภาษาองักฤษ เพือ่ใชนํ้าสง่ประกนัการเดนิทาง) และ หลกัฐานการโอนเงนิ

2. คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืชาํระก่อนการเดนิทางไมน้่อยกว่า 20 วนัทาํการ หรอื ตามวนัเรยีกเกบ็เงนิทีร่ะบุ (การไมช่าํระ

เงนิคา่มดัจาํ หรอื ชาํระไมค่รบ บรษิทัฯ มสีทิธยิกเลกิการจดั หรอื ยกเลกิการเดนิทาง)

เงื่อนไขการยกเลิก

1. กรณยีกเลกิการเดนิทาง หากแจง้หลงัจากจา่ยเงนิมดัจาํแลว้ ขอสงวนสทิธิ ์ เกบ็คา่ธรรมเนียมทา่นละ 2,000 บาท

หากแจง้ ระหวา่ง 15-8 วนัทาํการ ก่อนวนัเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิค์นืเงนิใหก้บัลกูคา้จาํนวน 50 % ของ

เงนิทีล่กูคา้ไดช้าํระไวแ้ลว้ หากแจง้น้อยกวา่ 8 วนัทาํการก่อนวนัเดนิทาง ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิใดๆทัง้สิน้ใหก้บั

ลกูคา้

2. กรณทีีม่กีารจองตํ่ากวา่ 6 ทา่น บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิโปรแกรมน้ีโดยจะคนืเงนิทีล่กูคา้ไดช้าํระไว้

แลว้ทัง้หมด



*** หมายเหตุ ***
 การเดนิทางในแต่ละครัง้ตอ้งมผีูเ้ดนิทางทีเ่ป็นผูใ้หญ่ จาํนวน 6 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบตามจาํนวน

ดงักลา่ว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา หรอื เลือ่นการเดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง

 รายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเนื่องจากฤดกูาล สภาพภมูอิากาศ, เหตุการณ์

ทางการเมอืง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมไิดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนึงถงึ

ประโยชน์ และ ความปลอดภยัของทา่นเป็นสาํคญัทีส่ดุ

 หากทา่นไมไ่ดเ้ดนิทางทอ่งเทีย่วพรอ้มคณะ หรอื ถอนตวัออกจากคณะ ทา่นไมส่ามารถเรยีกรอ้งเงนิ หรอื สว่น

บรกิารทีข่าดหายไปมาทดแทนได้

 กรณทีีท่า่นเป็นชาวมสุลมิ ไมท่านเน้ือสตัว์ หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้บรษิทัฯ ใหท้ราบล่วงหน้า

 ทางบรษิทัฯ ไมร่บัผดิชอบในความเสยีหาย หรอื การยกเลกิการเดนิทางทีเ่กดิจากเหตุสดุวสิยั อาทิ ภยัจาก

ธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรอื สิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่างๆ

 การจดัทีน่ัง่บนรถบสัขึน้อยูก่บัลาํดบัการจอง และ ถอืเป็นสทิธิข์าดของทางบรษิทัฯ ในการบรหิารจดัการ

 เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิมดัจาํ หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบั

เงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด

มาตรการการดแูลป้องกนั ในช่วงภาวะโควิด 19
 มกีารฉีดพน่ทาํความสะอาดบนรถโดยสาร

 ผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งใสห่น้ากากอนามยัตลอดการเดนิทาง

 ตอ้งมกีารรวจวดัอุณหภมูกิ่อนเดนิทาง และ ลา้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอลก์่อนขึน้-ลงรถทกุครัง้

 ทีน่ัง่บนรถมกีารจดัระยะหา่งแบบเหมาะสม (ถอืเป็นสทิธิข์าดของทางบรษิทัฯ ในการบรหิารจดัการ)
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