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ไฟลทบิ์น วนัท่ี จาก ถึง เวลาบิน ใชเ้วลาบิน 

SL620 วนัแรก ดอนเมือง(DMK) อุบลราชธานี(UBP) 08.00 น. 09.10 น. 1.10 ชม. 

SL629 วนัสาม อุบลราชธานี(UBP) ดอนเมือง(DMK) 15.55 น. 17.05 น. 1.10 ชม. 

Date Program Hotel B L D 

วนัแรก 

  สนามบินดอนเมือง-สนามบินอุบลราชธานี- 

  เขมราฐ-วดับุ่งข้ีเหลก็-หาดชมดาว-สามพนัโบก 

 -วดัสิรินธร-โขงเจียม 

รร. - / / 

วนัท่ีสอง 

 

  โขงเจียม-แม่นํ้าสองสี-วดัโขงเจียม-นํ้าตกแสง 

  จนัทร์-ผาแตม้-เสาเฉลียง-วดัคูหาสวรรค ์

-วดัถํ้าเหวสินธ์ุชยั-อุบลราชธานี 

รร. / / / 

วนัท่ีสาม 

 

  อุบลราชธานี-ทุ่งศรีเมือง-วดัสระประสานสุข- 

  วดัพระธาตุหนองบวั-สนามบินอุบลราชธานี 

-สนามบินดอนเมือง 

           - / / - 
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วนัที่หน่ึง                        - / L / D  

สนามบินดอนเมือง-สนามบนิอุบลราชธานี-เขมราฐ-วดับุ่งขีเ้หลก็-หาดชมดาว-สามพนัโบก-วดัสิรินธร-โขงเจียม 

06.00 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินดอนเมือง อาคาร2(ภายในประเทศ) ขาออก ประตู11 เคาน์เตอร์11 สายการบิน

ไทยไลออ้นแอร์ ตอ้นรับท่านโดยเจา้หนา้ท่ี(สมัภาระโหลดได ้10 กิโลกรัม ถือข้ึนเคร่ืองได ้7 กิโลกรัม) 

08.00 น. โดยสายการบิน ไทยไลออ้นแอร์ เท่ียวบิน SL620 เหินฟ้าสู่  สนามบินอุบลราชธานี 

09.10 น. เดินทางถึง สนามบินอุบลราชธานี จากนั้นนาํท่าน ข้ึนรถตูป้รับอากาศ คนัละ 8-9 ท่าน นาํท่านเดินทางสู่ 

อ.เขมราฐ(ระยะทาง 112 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทาง 1.40 ชม.)  

 
นาํท่านชม เมืองเขมราฐ เมืองสงบ เรียบง่าย น่าอยู ่ชม จุดชมววิ  เบิ่งโขง ณ เขมราฐ สุดเขตแดนสยาม ให้

ท่านไดถ่้ายรูปเป็นท่ีระลึก พร้อมชมชมวิวของแม่นํ้าโขง ฝ่ังตรงขา้มคือ ประเทศลาว  

 
นาํท่านชม วดับุ่งขีเ้หลก็ เป็นวดัเก่าแก่อีกแห่งใน อาํเภอเขมราฐ มีพ้ืนท่ีขนาดใหญ่ มีสตัวป่์าและ

พระพทุธรูปขาวตั้งอยูเ่รียงกนัเป็นระเบียบ ขา้งหลงัวดัมีพระพุทธรูปขาววางเรียงรายสวยงาม และจุดเด่นท่ี

สาํคญัของวดับุ่งข้ีเหลก็คือเจดียท่ี์มีความสูง7 ชั้น 74 เมตร ซ่ึงสาํเร็จภายในระยะเวลาเพียง 1 ปี 4 เดือน 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั(1) 

 
บ่าย นาํท่านชม หาดชมดาวและแก่งหินงาม ความงามตามธรรมชาติริมฝ่ังแม่นํ้าโขง ช่วงฤดูนํ้าลดภายใน

บริเวณหาดจะพบแก่งหินรูปร่างลกัษณะแปลกตา ลกัษณะคลา้ยๆกบัสามพนัโบกท่ีมีความสวยงาม
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ตามธรรมชาติ มีหาดทรายขาวทอดยาวไปไกล อีกทั้งยงัมีลานกวา้งไวใ้หน้กัท่องเท่ียวไดส้มัผสักบั

ธรรมชาติในยามคํ่าคืน  

 
นาํท่านชม สามพนัโบก คือหลุมเลก็ใหญ่จาํนวนมากมาย ท่ีเกิดจากการถูกกระแสนํ้ากดัเซาะ ซ่ึงแก่ง

หินสามพนัโบกจะอยูใ่ตล้าํนํ้าโขงในช่วงฤดูนํ้าหลากประมาณกลางเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม และจะ

โผล่พน้นํ้าข้ึนมาในช่วงฤดูแลง้เท่านั้น ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-มิถุนายน เกิดเป็นประติมากรรม

ธรรมชาติท่ีงดงามแปลกตาใหเ้ราไดไ้ปเท่ียวสมัผสั 

 
นาํท่านชม วดัสิรินธรวรารามภูพร้าว หรือนิยมเรียกกนัวา่ วดัเรืองแสง ตั้งอยูท่ี่  อาํเภอสิรินธร 

จงัหวดัอุบลราชธานี เป็นวดัท่ีตั้งอยูบ่นเนินเขาสูง โดยจาํลองสภาพแวดลอ้มของวดัป่าหิมพานต์

หรือเขาไกรลาศ  บริเวณบนยอดเขาจะมองเห็นพระอุโบสถสีปัดทองตั้งเด่นเป็นสง่า  จุดเด่นของวดั

คือ การไดม้าชมภาพเรืองแสงเป็นสีเขียวของของตน้กลัปพฤกษท่ี์เป็นจิตรกรรมท่ีอยูบ่นผนงั

ดา้นหลงัของอุโบสถในยามคํ่าคืน  

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า(2) 

 (พกัค้างคืน(1)   ณ โรงแรม โขงเจียม หรือเทียบเท่า  ปรับอากาศห้องละ 2 -3ท่าน) 

 

วนัที่สอง                              B / L / D 

 วดัโขงเจียม-แม่นํา้สองสี-นํา้ตกลงรู-ผาแต้ม-เสาเฉลยีง-วดัคูหาสวรรค์-วดัถํา้เหวสินธ์ุชัย-อุบลราชธานี  

07.00 น.  รับประทานอาหารเชา้(3) 
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นาํท่านชม แม่นํา้สองสี เป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติท่ีแม่นํ้าสองสายไหลมาบรรจบกนั จึงเกิด

การเปรียบต่างสีนํ้าของแม่นํ้าทั้งสองสาย คือ แม่นํ้ามูลท่ีไหลลงสู่แม่นํ้าโขง ทาํใหเ้ป็นท่ีเรียกกนัวา่ 

“โขงสีปูน มูลสีคราม”  และยงัเป็นท่ีตั้งของ วดัโขงเจียม ใหท่้านไดส้กัการะองคพ์ญานาค 

 
นาํท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ชม นํา้ตกแสงจันทร์ หรือ นํา้ตกลงรู ช่ือของนํ้าตกเรียก

ตามลกัษณะของสายนํ้าท่ีตกผา่นลงรูหิน ส่วนท่ีมาของช่ือนํ้าตกแสงจนัทร์นั้น เรียกตามสายธาร

นํ้าตก ท่ีโปรยละออง ผา่นช่องหินลงมาเป็นสีขาวนวลคลา้ยแสงจนัทร์โดยเฉพาะในวนัเพญ็ ท่ีแสง

จนัทร์จะสาดส่องมาตรงรูหินพอดี พร้อมกบัละอองของธารนํ้าตก ท่ีโปรย ดูเป็นประกายสีนวล

สวยงามมาก  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั(4) 

 
บ่าย นาํท่านชม เสาเฉลยีง อีกหน่ึงแลนดม์าร์คน่าเท่ียวใน อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ค่ะ โดยไฮไลทข์อง

ท่ีน่ีกคื็อ การไปถ่ายรูป และชมความอลงัการของ เสาหินเห็ดยกัษ ์อายกุวา่ลา้นปี ท่ีเกิดข้ึนดว้ยฝีมือ

ของธรรมชาติ แต่ละเสาสูงประมาณ 20 เมตร เหมือนยคุจูราสิคสุดๆ 
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 นาํท่านชม วดัคูหาสวรรค์ ภายในวดัมีพระอุโบสถลอยฟ้าสีขาวใหเ้ดินชมความสวยงาม ถํ้าคูหา

สวรรคย์งัเป็นท่ีตั้งของสรีระหลวงปู่คาํคนึง จุลมณี ท่ีไม่เน่าเป่ือย  

 
 นาํท่านชม วดัถํา้เหวสินธ์ุชัย ตั้งอยูใ่นเขต อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ ก่อนถึงโขงเจียมประมาณ 7 

กิโลเมตร บริเวณถํ้าเป็นสาํนกัสงฆ ์มีทางเดินไปยงัถํ้าเลก็ๆ หรือท่ีเรียกกนัวา่ ถ ํ้าเหวสินธุ์ชยั ภายใน

ประดิษฐานพระพทุธไสยาสน์ ท่ีงดงาม และมีช่ือในการปฏิบติัธรรมอยา่งเคร่งครัด  

18.00 น. รับประทานอาหารคํ่า(5) 

(พกัค้างคืน(2)   ณ โรงแรม เอพลสั หรือเทียบเท่า  ปรับอากาศห้องละ 2 -3ท่าน) 

 

วนัที่สาม             B / L / - 

อุบลราชธานี-ทุ่งศรีเมือง-วดัสระประสานสุข-วดัพระธาตุหนองบัว-วดัหนองป่าพง- สนามบินอุบลราชธานี-สนามบินดอนเมือง 

07.00 น.  รับประทานอาหารเชา้(6)ท่ี หอ้งอาหารของโรงแรม  

 
นาํท่านชม ทุ่งศรีเมือง ชมความประณีตสวยงามของตน้เทียนเฉลิมพระเกียรติ ขบวนตน้เทียน

จาํลอง เร่ืองพระมหาชนก ท่ีน่ีเลยเป็นแลนดม์าร์กและเป็นความภูมิใจของคนอุบล  
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นาํท่าน วดัพระธาตุหนองบัว สกัการะ “พระธาตุเจดียศ์รีมหาโพธ์ิ ” พระธาตุประจาํปีเกิดปีมะเส็ง 

โดยจาํลองแบบมาจากเจดียท่ี์พทุธคยา ประเทศอินเดีย ภายในวดัเป็นท่ีประดิษฐานพระบรม

สารีริกธาตุ และรูปป้ันพญานาคราช 2 องค ์ขนาดใหญ่งดงาม ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณทางเขา้พระเจดีย ์

 
นาํท่านชม วดัสระประสานสุข วดัท่ีมีพระอุโบสถ แปลกตา สร้างเป็นรูปเรือสุพรรณหงส์ประดบั

ตกแต่งดว้ย  ส่ิงท่ีน่าสนใจ คือ วิหารกลางนํ้าเรือธรรม นาคราช หรือท่ีเรียกกนัสั้นๆ วา่วิหารกลางนํ้า

ท่ีสร้างไวก้ลางนํ้าบนพญานาคราชรูปร่างคลา้ยเรือ ส่วนหวัเป็นพญานาคราช 5 เศียร ทางเดินเขา้

วิหาร กลางนํ้าเป็นทางเดินดา้นหางนาคราช  ดา้นหลงัของ วิหารกลางนํ้าเรือธรรมนาคราช ส่วนหาง

ของนาคราชมีทางเดินข้ึนลงแยกจากกนั สามารถเดินเขา้ ไปชมภายในวิหารซ่ึงประดิษฐาน

พระพทุธรูปอยูภ่ายใน  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั(7) 

บ่าย  นาํท่านซ้ือของฝาก..............แลว้เดินทางสู่ สนามบินอุบลราชธานี 

15.55 น. โดยสายการบิน ไทยไลออ้น เท่ียวบิน SL629 เหินฟ้าสู่ สนามบินดอนเมือง 

17.05 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ..................... 

หมายเหตุ รายการน้ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่คาํนึงถงึลูกค้าเป็นหลัก 
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กาํหนดเดนิทางวันที ่17-19 ธันวาคม 2564 (มดัจํา 3,000 บาท)  

ราคาท่านละ 6,999 บาท พกัเดีย่วเพิม่ท่านละ  1,500 บาท(ไม่มีราคาเดก็) 

เง่ือนไขการชําระเงิน มดัจาํการเดินทาง 3,000-4,500 บาท ส่วนท่ีเหลือชาํระก่อนการเดินทาง 20 วนัทาํการ 

อตัรานีร้วม -ตัว๋เคร่ืองบิน ดอนเมือง-อุบลราชธานี ไป-กลบั (นํ้าหนกัตามสายการบินกาํหนด)  

-รถตูป้รับอากาศ ตลอด 3 วนัท่ีท่องเท่ียวเดินทาง 

-อาหารตามรายการที่ระบุ  และ นํา้ด่ืมตลอดการเดนิทาง(อาหารจัดตามเมนูทวัร์ หากมี อิสลาม มังสะวิรัติ เดก็ หรือที่

รับประทานนอกเหนือจากเมนทูี่ทัวร์จัดให้ ลูกค้าจ่ายเพิม่เอง เพราะรายการอาหารคดิเป็นราคาต่อโต๊ะ)  

-ท่ีพกัระดบัตามท่ีระบุในโปรแกรม หรือ เทียบเท่า 

-วงเงินประกนัชีวิต  1,000,000 บาท,วงเงินอุบติัเหตุ  500,000 บาท 

-เจา้หนา้ท่ีบริการ   

-ค่าธรรมเนียมเขา้ชมอุทยานทุกรายการ (สาํหรับคนไทย) 

อตัรานีไ้ม่รวม -ค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากรายการ เช่นค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด ,ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์และอาหารท่ีสัง่เพิ่ม 

-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ ,  

-ค่าทิป 400 บาท ต่อคนต่อทริป 

 

 ยกเลิกการเดินทาง  

          -แจง้ล่วงหนา้ ก่อนการเดินทาง 1 เดือน คืนหมด(ยกเวน้ทางบริษทั มีการมดัจาํ, ค่าตัว๋เคร่ืองบิน หรือ อ่ืนๆ  ) 

-ก่อนเดินทาง 20 วนั (ทาํการ) ยดึมดัจาํ 

-แจง้ภายใน 20 วนั (ทาํการ) ไม่คืนเงิน 

เง่ือนไขเพิม่เตมิ 

- บริษทั มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

- ทางบริษทั จะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าชา้จาก เหตุการ์ณต่างๆ เช่น การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล กระ

ประทว้ง ภยัพิบติัต่างๆ ฯลฯ ซ่ึงนอกเหนือความรับผดิชอบของบริษทั 

(ลูกคา้ตอ้งยอมรับในเง่ือนในไขน้ี ในทุกกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยั ทางบริษทัอาจจะเปล่ียนแปลงโปรแกรมตามความ

เหมาะสม) 

- ทางบริษทั จะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัไม่ครบ เช่น ไม่เท่ียวบางราย ไม่ทานอาหารบาง

ม้ือ ไม่ทานอาหารท่ีทางบริษทัจดัให ้ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่งทางบริษทัเป็นการชาํระแบบเหมาจ่าย 

- ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย ทุกกรณี  
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มาตรการป้องกนั โควิท -19 

 
 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิรับแต่ท่านที่เข้าเกณฑ์ ดงัต่อไปน้ี 

1. ผูเ้ดินทางตอ้งไดรั้บวคัซีนป้องกนัโรคโควิด – 19 ชนิดซิโนแวค (Sinovac),ซิโนฟาร์ม 

(Sinopharm),สปุตนิก วี (Sputnik V) ครบ 2 เขม็ หรือซิโนแวค (Sinovac) เขม็ 1 แอสตราเซนิ

กา (AstraZeneca) เขม็ 2 หรือไดรั้บวคัซีนชนิดแอสตราเซนิกา (AstraZeneca),ไฟเซอร์ 

(Pfizer),โมเดอร์นา (Moderna),จอห์นสนัแอนดจ์อห์นสนั (Johnson and Johnson) จาํนวน 1 

เขม็ มาแลว้เป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ย 14 วนั และไม่อยูใ่นกลุ่มเส่ียง 

2. หรือ มีผลตรวจโควิทแบบ Rapid Test (RT PCR)  หรือ Antigen Test Kit (ATK)  จาก

สถานพยาบาลวา่เป็นลบ พร้อมใบรับรองแพทย ์

3.  สาํหรับผูท่ี้เคยป่วยดว้ยโรค โควิท-19 แลว้ไม่เกินสามเดือนนบัจากการรักษาส้ินสุด ท่านตอ้ง

มีใบรับรองแพทย ์ท่ีเคยติดเช้ือมาแลว้ภายในเวลาไม่เกินสามเดือน และไดรั้บการฉีดวคัซีน

แลว้ 
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บริษัท เน็ก ทริป ฮอลิเดย์ จํากัด 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


