
 

 

 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
 
  
 

วนัที ่1 กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี – บ้านนาหมอม้า – ฮิมนาคาเฟ่ – หาดทรายสูง – ถนนคนเดินเขมราฐ 
04.00 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
06.10 น. ออกเดินทางสู่ จ.อุบลราชธานี ดว้ยสายการบินนกแอร์ เท่ียวบินท่ี DD320 
07.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี จากนั้นเปล่ียนการเดินทางเป็นรถตูป้รับอากาศ VIP 9 ท่ีนัง่ นาํ

ท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเส่ือกก บ้านนาหมอม้า จงัหวดัอาํนาจเจริญ พาท่านร่วมทาํกิจกรรมและเรียนรู้กระบวนการ
ทาํเส้ือกก โดยการตดั จบัเส้น และทอ 

 

 
12.00 น. บริการอาหารกลางวนั (1) แบบทอ้งถ่ิน ณ บา้นนาภูคาํ โฮมสเตย ์

บ่าย พาทุกท่านสู่ ฮิมนาคาเฟ่ เป็นคาเฟ่เล็ก ๆ ท่ีไม่ใหญ่มากแต่บรรยากาศดีน่าแวะ ท่ีคาเฟ่มีโซนท่ีนัง่ 2 โซน คือนัง่ดา้น
ในร้านกบัท่ีนัง่รอบ ๆ ร้านท่ามกลางตน้ไมเ้ขียวกลางธรรมชาติ ท่ีน่ีมีทั้งกาแฟ ชาเขียว ชาไข่มุก ไปจนถึงเคก้ ท่าน
สามารถเลือกซ้ือไดต้ามอธัยาศยั 

 

 

 นาํท่านเดินทางสู่ หาดทรายสูง อยูท่ี่บา้นลาดเจริญ อ.เขมราฐ มีลกัษณะเป็นหาดทรายริมฝ่ังแม่นํ้าโขงท่ีมีการสะสม
ของทรายจากการพดัพาของนํ้าและลมจนสูง เม่ือไปยนืเทียบใกล ้ๆ เนินทรายจะสูงเกือบเท่าคน และมีความยาว
หลายสิบเมตร เป็นท่ีนิยมในการถ่ายภาพใหเ้หมือนอยูใ่นทะเลทราย 

อบุลสามพนัโบก.... มหัศจรรย์แห่งภูผา
เดนิทางวนัที ่3 – 5 เมษายน 2564 

โดยสายการบิน Nok Air 



 
 
 

 

 

 
คํ่า พาท่านชม ถนนคนเดินเขมราฐ  มีการออกร้านขายของพื้นบา้น อาหาร ของฝากท่ีระลึกต่างๆ การแสดงศิลปะ 

และดนตรี รวมทั้งการจดันิทรรศการภาพเก่าแก่ของอาํเภอเขมราฐ ท่านสามารถเลือกทานอาหารเยน็ไดต้าม
อธัยาศยั 
อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย 

 

 
 จากนั้นนาํท่านเขา้ท่ีพกั ณ อ.เขมราฐ พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

วนัที ่ 2 สามพนัโบก – หาดสลงึ – อุทยานแห่งชาติผาแต้ม – จุดชมววิแม่น า้ 2 สี – วดัสิรินธรวรารามภพูร้าว    
07.00 น. บริการอาหารเช้า (2) ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม  

เชา้ เดินทางสู่ หาดสลงึ พาท่านลงเรือล่องชมลาํนํ้าโขงตอนล่างชม สามพนัโบก กองหินขนาดมหึมากลางลาํนํ้าโขง 
ในช่วงหนา้นํ้า นํ้าจะท่วมกองหินมิดกลายเป็นแม่นํ้าโขงท่ีกวา้งใหญ่ แต่เม่ือนํ้านอ้ยลงจะเห็นกองหินน้ี ท่ีมีโบก
หรือหลุมรูปร่างแปลกตาท่ีพอจะใหจิ้นตนาการไดว้า่เหมือนอะไร อยา่งเช่น โบกรูปหวัใจ และโบกรูปมิกก้ีเมาส์ 
ซ่ึงโบกน้ีค่อนขา้งไดรั้บความนิยมในการถ่ายภาพพอสมควรเพราะมองแลว้ดูน่ารักและคลา้ยกบัหนา้มิกก้ีเมาส์ 

 

 
12.00 น. บริการอาหารกลางวนั (3)  ณ ร้านอาหาร 

บ่าย นาํท่านออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม มีพื้นท่ีติดกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแม่นํ้า
โขงเป็นเส้นแบ่งพรมแดน เป็นท่ีราบสูงและเนินเขา มีหนา้ผาสูงชนัซ่ึงเกิดจากการแยกตวัของผวิโลก ผาแตม้มี
ช่ือเสียงโด่งดงัเม่ือคณะอาจารยแ์ละนกัศึกษาภาควชิามานุษยวทิยา มหาวทิยาลยัศิลปากร มีการคน้พบภาพเขียนสี
โบราณสมยัก่อนประวติัศาสตร์ อายรุาว 3,000-4,000 ปี ซ่ึงเป็นภาพเขียนสีท่ีมีความยาวมากท่ีสุดเท่าท่ีพบมาใน
ประเทศไทย มีความยาว 180 เมตร สามารถแบ่งรูปออกไดเ้ป็น 5 ประเภท คือ ภาพคน ภาพผามือ ภาพสัตว ์ภาพ



 
 
 

 

วตัถุ และภาพรูปทรงเลขาคณิต 
 

  
 พาท่านชม จุดชมววิแม่น า้ 2 สี อีกหน่ึงสถานท่ีน่าท่องเท่ียวของจงัหวดัอุบลราชธานี ปรากฏการของแม่นํ้าสองสาย

ท่ีไหลมาบรรจบกนั เกิดการเปรียบต่างสีนํ้าของแม่นํ้าทั้งสองสาย คือแม่นํ้ามูลและแม่นํ้ าโขง โดยเฉพาะในช่วงฤดู
ฝนหนา้นํ้าหลากจะเห็นแม่นํ้ าทั้งสองสายท่ีไหลมาบรรจบกนัเป็นสองสีอยูค่นละฝากฝ่ังอยา่งชดัเจน ผูค้นพากนั
เรียกวา่ “โขงสีปูน มูลสีคราม”  

 

   
 เขา้สู่ท่ีพกั ณ อ.โขงเจียม 
 นาํท่านเดินทางเขา้สู่ วดัสิรินธรวรารามภูพร้าว หรือนิยมเรียกกนัวา่ วดัเรืองแสง ตั้งอยูท่ี่  อาํเภอสิรินธร จงัหวดั

อุบลราชธานี เป็นวดัท่ีตั้งอยูบ่นเนินเขาสูง โดยจาํลองสภาพแวดลอ้มของวดัป่าหิมพานตห์รือเขาไกรลาศ  บริเวณ
บนยอดเขาจะมองเห็นพระอุโบสถสีปัดทองตั้งเด่นเป็นสง่า  จุดเด่นของวดัคือ การไดม้าชมภาพเรืองแสงเป็นสี
เขียวของตน้กลัปพฤกษท่ี์เป็นจิตรกรรมท่ีอยูบ่นผนงัดา้นหลงัของอุโบสถในยามคํ่าคืน เวลาท่ีเหมาะสาํหรับการมา
ชมและถ่ายภาพคือ ตั้งแต่เวลา 18.00 – 19.30 น. ซ่ึงหากโชคดีก็จะไดเ้ห็นดวงดาวมากมายเตม็ทอ้งฟ้า  

 

   
คํ่า บริการอาหารค ่า (4) ณ ร้านอาหาร  

จากนั้นนาํพาทุกท่านเขา้สู่ท่ีพกั 
 

วนัที ่3 สะพานแขวน แก่งตะนะ – ทุ่งนามือปราบ  จอนน่ีฟาร์มสเตย์ – แก่งสะพือ – วดัพระธาตุหนองบัว – กรุงเทพฯ 
07.00 น. บริการอาหารเช้า (5) ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
08.00 น. ออกเดินทางสู่ สะพานแขวน แก่งตะนะ สร้างข้ึนเพื่อเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ไดรั้บคาํนิยามวา่เป็น สะพาน



 
 
 

 

แขวนท่ียาวท่ีสุดในอีสาน มีความยาวช่วงละเกือบ 300 เมตร โดยโครงสร้างสะพานดว้ยเหล็กยดึโยงเสาดว้ย
ลวดสลิงขนาดใหญ่ พื้นปูดว้ยไมว้างติดกนัขา้มไปยงัดอนตะนะขนาดใหญ่อยูใ่จกลางแม่นํ้ามูล โดยมีสะพานแห่ง
น้ีมีสองช่วงดว้ยกนั ซ่ึงเป็นสะพานแขวนคนเดินขา้มท่ียาวมาก ยงัเป็นจุดชมววิสองฟากฝ่ังของแม่นํ้ามูลอยูเ่หนือ
แก่งตะนะท่ีสามารถมองเห็นได ้

 

   
10.30 น. ทุ่งนามือปราบ  จอนน่ีฟาร์มสเตย์ สถานท่ีแห่งน้ีเป็นโลเคชนักลางทุ่งนาท่ีเปิดใหบ้ริการเป็นคาเฟ่ จุดถ่ายรูป และท่ี

พกัในท่ีเดียวกนั ซ่ึงเจา้ของสถานท่ีแห่งน้ีก็ไม่ใช่ใครท่ีไหนไกล ตาํรวจคนดงัอยา่ง คุณจอนน่ี มือปราบนัน่เอง
ภายในท่านจะไดพ้บกบัทุ่งนาสีเขียวขจี มีสะพานไมท้อดยาวไปในทุ่งนา พร้อมกบัมุมถ่ายรูปสวยๆ มากมายน่าไป
เช็กอิน อีกหน่ึงไฮไลทข์องท่ีน่ีนัน่ก็คือสถาปัตยกรรมองคพ์ญานาคพอ่ปู่ศรีสุทโธขนาดใหญ่ ท่ีเป็นท่ีเคารพ
สักการะของชาวไทย ประดิษฐานอยูด่า้นหนา้ให้นกัท่องเท่ียวไดเ้ขา้มากราบไหวบู้ชากนัอีกดว้ย 

 

   

11.30 น. บริการอาหารกลางวนั (6) ณ ร้านอาหาร 
12.30 น. เลือกซ้ือผลิตภณัฑสิ์นคา้พื้นเมืองและถ่ายรูปบริเวณ แก่งสะพือ เป็นแก่งหินท่ีมีลกัษณะเดียวกนักบัท่ี “สามพนั

โบก” นัน่คือในช่วงฤดูนํ้าหลาก แก่งหินจะจมอยูใ่ตน้ํ้ า และจะถูกกดัเซาะดว้ยแรงของกระแสนํ้าวนจนเกิดเป็นแอ่ง
เล็กแอ่งนอ้ย เม่ือนํ้าในลาํนํ้ามูลแหง้ขอดในฤดูแลง้ แก่งหินดงักล่าวก็จะโผล่พน้นํ้ากลายเป็นส่ิงมหศัจรรยท์าง
ธรรมชาติกลางแม่นํ้ามูล 

 

    
16.00 น. วดัพระธาตุหนองบัว จงัหวดัอุบลราชธานี เป็นวดัท่ีตั้งของพระธาตุเจดียศ์รีมหาโพธ์ิ หรือพระธาตุหนองบวั เจดีย์

https://www.sanook.com/travel


 
 
 

 

ธาตุขนาดใหญ่ท่ีจาํลองแบบมาจากเจดียพ์ุทธคยาประเทศอินเดีย ซ่ึงสถานท่ีตรัสรู้ของพระพุทธเจา้ สร้างข้ึนในปี 
พ.ศ. 2500 เพื่อเป็นสัญลกัษณ์ครบรอบ 25 ศตวรรษของพุทธศาสนา ภายในองคพ์ระธาตุบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
ไวใ้หป้ระชาชนไดส้ักการะบูชา จากนั้นหากมีเวลา เลือกซ้ือของฝากข้ึนช่ือของจงัหวดัอุบล 
อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย ก่อนเดินทางกลบัท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี 

 

   
21.20 น. เหินฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพ ฯ  โดย สายการบินนกแอร์   เท่ียวบิน DD335 
22.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 
*************************************** 

 

อตัราค่าบริการ ราคา  
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ราคาท่านละ 11,900.- 
เดก็อาย ุ3 – 10  ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ(ไม่มีเตียงเสริม) 9,500.- 
พกัหอ้งเด่ียว เพิ่มท่านละ 1,800.- 

หมายเหตุ - รายการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมโดยจะคาํนึงถึงประโยชนข์องท่านเป็นสาํคญั 

                                - ข้ึนอยูก่บันโยบายของสถานท่ีเท่ียว หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
อตัราค่าบริการนี้รวม 
      ค่าตัว๋เคร่ืองบินสายการบินนกแอร์ พร้อมน า้หนักกระเป๋า 15 กก. 
      ค่าพาหนะเดินทางตามโปรแกรม  
 ค่าอาหาร (6 ม้ือ)  
 ค่าเขา้ชม 
 ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศก ์และเจา้หนา้ท่ีบริษทั ฯ ท่ีคอยอาํนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท(หากอายเุกิน   
  70 ปีข้ึนไป ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 
  200,000 บาทตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์
 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม - ค่าซกัรีดค่า - โทรศพัท ์เป็นตน้ 



 
 
 

 

 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถา้มีการเรียกเก็บ) 
 ค่า Vat7% และ ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 
เง่ือนไขการช าระเงิน :  
       1. สาํหรับการจองกรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ 5,000 บาท 

2. กรุณาชาํระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 20 วนัก่อนออกเดินทาง 
 

ส่ิงทีค่วรน าไปด้วย   ยาประจาํตวั, กลอ้งถ่ายรูป, อุปกรณ์กนัแดด, ร่มพบั, ชุดสุภาพสาํหรับเขา้วดั, รองเทา้ท่ีสวมใส่
สบาย 

 

การยกเลกิและคืนค่าทวัร์: 
1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึมดัจาํท่านละ 5,000 บาท 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 7 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
3. กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยุดจะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลกิด้วยกรณใีดๆ 
4. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อม

คณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
 
หมายเหตุ :  

1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน  8  ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักล่าวทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่านํ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง 
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 
4. รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ

อตัราแลกเปล่ียนโดยทางบริษทัฯ จะคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญัท่ีสุด 
5. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, ภยัธรรมชาติ, การยกเลิกเท่ียวบิน, การนดัหยดุ

งาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
6. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิด

จากการโจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 
7. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋กรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลบัพร้อมคณะไม่วา่ดว้ยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถ

นาํมาเล่ือนวนัเดินทาง หรือคืนเงินได ้
8. เม่ือท่านตกลงชาํระเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับ

เง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
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