
 

 

เสน้ทางท่ี 5 
 

มหศัจรรยแ์ห่งผนืปฐพี ธรรมชาติวิถ ีดิน ไม ้และสายน ้า 

อุบลราชธาน-ีอ านาจเจริญ-ยโสรธร (3 วนั 2 คืน) 
 

   • มาตรการดูแลป้องกนัการติดเช้ือโควิด-19 ของเราภายใต้เงื่อนไข 

   •ตรวจวัดอุณหภมูิก่อนเดินทาง 

   •ฉีดพ่นฆ่าเช้ือภายในยานพาหนะ และภายในห้องพัก 

   •โตะ๊อาหาร มีการจัดที่น่ังแบบเว้นระยะห่าง ใช้ช้อนกลาง (Social Distancing) 

 บริการหน้ากากอนามัยชนิดผ้า-เจลแอลกอฮอล์ ท่านละ 1 ชุดมาตรการ  

 ก าหนดการเดินทาง  13-15 พ.ย. 2563 ,  18-20 ธ.ค 2563  และ 22-24 ม.ค. 2564 

วนัแรก  :  อุบลราชธานี-อุทยานแห่งชาติผาแตม้-วดัถ ้ าคูหาสวรรค-์วดัสิรินธรภูพรา้ว-โขงเจียม 

 

09.00 น.    ยินดีต้อนรับคณะที่ สนามบินนานาชาติอุบลราชธานี สายการบนิไทยสมายล ์(เทีย่วบนิ WE-20) 

09.30 น. ออกเดินทาง อ าเภอโขงเจียม  จ.อุบลราชธานี 

11.30 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอนิโดจีน (ม้ือที่1) 

12.30 น. ออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติผาแตม้  

13.00 น. ชมภาพเขียนสกี่อนประวัติศาสตร์อนัสูงค่าแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีการส ารวจพบภาพเขียนสยุีค

ก่อนประวัติศาสตร์อายุกว่า 3,000 ปี เป็นจ านวนกว่า 300ภาพ นับเป็นกลุ่มภาพเขียนสีโบราณที่ใหญ่

ที่สดุของประเทศไทย 

15.00 น. ออกเดินทางสู่ วดัถ ้ าคูหาสวรรค ์อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี   

15.30 น. น าท่านชมวัดซ่ึงสร้างโดย “หลวงปู่ค า คนิงจุลมณี” ปัจจุบันท่านได้มรณภาพแล้วแต่ร่างกายของท่านไม่

เน่าเป่ือย บรรดาลูกศิษย์ ได้เกบ็ร่างของท่านไว้ในโลงแก้วเพ่ือบูชา บริเวณวัดมีจุดชมวิวสามารถมองเหน็

ทศันียภาพของล าน า้โขงและฝั่งลาว 

16.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเรืองแสง อ.สริินธร จ.อุบลราชธานี  

17.00 น. น าทา่นชม เมืองเรืองแสง Chongmek Renovate ตั้งอยู่ใจกลางชุมชนช่องเมก็ จากแนวคิดของพระ

ครูปัญญาวโรบล เจ้าอาวาสวัดสริินธรวรารามภพูร้าว ว่า รากของต้นกลัปพฤกษ์เรืองแสงได้เล้ือยลงมา



จากวัดภพูร้าว ปรากฎขึ้นกลางลานชุมชน ตามต านานเล่าว่า ต้นไม้น้ีเป็นไม้สวรรค์ มีกิ่งก้านออกดอกผล

เป็นอญัมณี แก้ว แหวน เงิน ทอง ผ้าแพรสไบ แสงสว่างก่อเกดิงานเป็นศิลปะที่แตกแขนงนานัปการ 
 

18.00 น. ออกเดินทางสู่วัดสริินธรวราราม 

18.10 น. น าท่านชม วดัสิรินธรวราราม หรือ วัดภูพร้าว ชมประติมากรรมต้นกัลปพฤกษ์ที่ติดอยู่ผนังหลัง

โบสถ์ ซ่ึงถือเป็นเอกลักษณ์ของวัดที่ไม่เคยพบที่ไหนมาก่อน นอกจากน้ันบริเวณวัดยังเป็นจุดชมวิวที่

สวยงามสามารถมองเหน็ด่านชายแดนช่องเมก็ ด่านการค้าที่ส าคัญของจังหวัดอุบลราชธานี 

19.00 น. ออกเดินทางสู่ที่พัก โรงแรมทอแสงโขงเจียม อ.โขงเจียม 

19.30 น. น าทา่นเข้าสู่ที่พัก บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่3) 
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วันที่สอง  :  ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา -วัดพระฤทธลืิอชัย - ช้อปป้ิงสนิค้า OTOP - ยโสธร 

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่4) 

08.00 น. ออกเดินทางสู่ศูนย์แพทย์แผนไทย อ.พนา จ.อ านาจเจริญ 

09.30 น. น าท่านชม ศูนยแ์พทยแ์ผนไทยพนา ซ่ึงให้บริการแพทย์แผนไทยในลักษณะของการแพทย์ทางเลือก

(Alternative Medicine) ที่ เน้นการให้บริการด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยเฉพาะ อาทิ การนวด 

ประคบสมุนไพร การอบสมุนไพร การสมุยา เผาสมุนไพร การพอกยาสมุนไพร  จากน้ันบริการทา่นด้วย

การนวดเท้าแบบแผนไทย  

 

 

 

 

 

 

11.00 น. ออกเดินทางสู่ วดัพระฤทธิลือชยั 

11.30 น. น าท่านกราบสักการะพระเจ้าใหญ่ลือชัย ซ่ึงโบราณกล่าวไว้ว่า ใครที่ได้มากราบไหว้  ขอพรจากพระเจ้า

ใหญ่ลือชัย หรือพระฤทธิ์ลือชัยแล้วจะได้รับความส าเรจ็ เจริญรุ่งเรือง ได้รับชัยชนะจากศัตรูหมู่มารทั้ง

ปวง มีอ านาจบารมีเป็นที่ย าเกรง ชีวิตผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคนานาประการได้อย่างน่าอศัจรรย์ 



13.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านวันดีดี (ม้ือที่5) 

14.00 น. ออกเดินทางสู่ รา้นนุชบา 

14.15 น. น าท่านชมศูนย์จ าหน่ายสินค้า OTOP  ผลิตภัณฑ์ท าจากผ้าขาวม้าน ามาแปรรูปท าเป็นชุดและกระเป๋า

 หลากสไตล์ จนเป็นแบรนด์ระดับโลก 

15.00 น. ออกเดินทางสู่ อุทยานหินลา้นกอ้น (วดัภูพนมดี) 

15.30 น. น าท่านชม วัดภพูนมดี มีเจดีย์ก่อด้วยหินศาลาแลงสูง 39 เมตร และพระพุทธรูปก่อด้วยปูนตั้งอยู่บนเขา

หน้าผาสูง และมีบันไดทางขึ้น สะดวก ใกล้ถนนดอนหวาย-ชานุมานและยังมีพระพุทธรูปไม้แกะสลักที่

สวยงาม 

 

16.30 น. ออกเดินทางสู่ จ.ยโสธร 

18.00 น. บริการอาหารค ่า ณ ครัวราชาวดี (ม้ือที่6)  

19.00 น. ออกเดินทางสู่ที่พัก โรงแรมเดอะกรีนปาร์คแกรนด์ ยโสธร หรือเทยีบเทา่  

วันที่สาม  :  วิมานพญาแถน – ธาตุก่องข้าวน้อย - ช้อปป้ิง 

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่7) 

08.00 น. ออกเดินทางสู่ วดัอคัรเทวดามิคาแอล   

09.00 น. น าท่านชม “โบสถ์คริสต์บ้านซ่งแย้” หรือที่รู้จักกนัอีกช่ือว่า “วัดอคัรเทวดามิคาแอล” ต้ังอยู่ที่อ  าเภอไทย

เจริญ จังหวัดยโสธร โบสถไ์มค้ริสตที์่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และมีอายุถึง 100 ปี โบสถ์ไม้

หลังใหญ่ต้ังอยู่อย่างโดดเด่นเป็นสง่า จนกลายเป็นแหล่งทอ่งเที่ยวสดุอนัซีนของจังหวัดยโสธร  



10.00 น. ออกเดินทางสู่วิมานพญาแถน   

11.00 น. น าท่านชม วิมานพญาแถน ซ่ึงใช้เป็นสถานที่แสดงถึงวัฒนธรรมประเ  พณีของจังหวัด เป็นแหล่ง

ทอ่งเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญของจังหวัด ซ่ึงภายในวิมานพญาแถนน้ันประกอบไปด้วยสิ่งก่อสร้างที่

สะท้อนถึงต านานบุญบ้ังไฟของยโสธร คือ อาคารวิมานพญาแถน อาคารพญานาค อาคารพญาคันคาก 

และประติมากรรมขบวนแห่บ้ังไฟ 

12.30 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านบ้านคุณย่า (ม้ือที่8) 

13.30 น. ออกเดินทางสู่ ธาตุก่องขา้วนอ้ย 

 

 

 

 

 

 

14.00 น. น าทา่นแวะชม ธาตุก่องขา้วนอ้ย เป็นเจดีย์เก่าสมัยขอม สร้างในพุทธศตวรรษที่ 23-25 ตรงกบั 

 สมัยอยุธยาตอนปลาย เป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูน รูปทรงแปลกไปจากเจดีย์โดยทั่วไป คือมีลักษณะเป็น

 ก่องข้าว รอบนอกของพระธาตุก่องข้าวน้อย นอกจากน้ี บริเวณด้านหลังมีพระพุทธรูปอยู่องค์หน่ึง  

 ก่อด้วยอิฐ ชาวบ้านนับถือว่าศักด์ิสิทธิ์มาก และในเดือนห้า จะมีผู้คนนิยมมาสรงน ้าพระและปิดทอง 

 เช่ือกนัว่า ถ้าไม่ท าเช่นนี้  ฝนจะแล้งในปีน้ัน 

15.00 น. ออกเดินทางสู่ จ.อุบลราชธานี 

17.00 น. น าทา่นแวะช้ือของฝากของที่ระลึก อาท ิหมูยอ ,กุนเชียง, แหนมช่ีโครงหมู ที่ข้ึน ช่ือของจังหวัดอุบลฯ 

18.00 น. เดินทางสู่ ทา่อากาศยานอุบลราชธานี 

18.30 น. น าทา่นเชค็อนิสมัภาระ สายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE 29 

พร้อมออกเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

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

 



 

อตัราค่าบริการ 

อตัราดงักล่าวรวม  

- ค่ารถเกง๋/รถตู้ / มินิบัส /บัสปรับอากาศ น าเที่ยวตามรายการ               

- ค่าที่พัก โรงแรมทอแสงโขงเจียม อ.โขงเจียม  จ.อุบลราชะธานี  จ านวน 1 คืน (พักห้องละ2 ทา่น) 

- ค่าที่พัก โรงแรมเดอะกรีนปาร์คแกรนด์ จ.ยโสธร จ านวน 1 คืน (พักห้องละ2 ทา่น) 

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามระบุในรายการ 

- ค่ามัคคุเทศกท้์องถิ่นคอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

- ค่าอาหารตามระบุในรายการรวม 8 มื้อ (ส่วนใหญ่เป็นอาหารท้องถิ่น)     

- ค่าประกนัอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 

อตัราดงักล่าวไม่รวม 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทเิช่นมินิบาร์,ชัก รีด,โทรศัพท ์ฯลฯ  

- ค่าอาหารเคร่ืองด่ืมนอกเหนือจากทางรายการจัดให้         

- ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม7%และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 3%,1% 

- ค่าทปิไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ 

หมายเหตุ 

- คณะเดินทาง 20 ทา่นขึ้นไป มีพิธบีายศรีสู่ขวัญต้อนรับสู่เมืองอุบลราชธานี เป็นโปรโมช่ันพิเศษเพ่ิมให้  

- กรุณาส่งรายช่ือผู้เดินทางอย่างน้อย 7 วันเพ่ือท าประกนัการเดินทาง  

- กรุณามัดจ าเงินทนัท ี100 % เม่ือตอบรับการใช้บริการ  

- โปรแกรมดังกล่าวอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

 

 

จ านวนผูเ้ดินทาง  2 ท่าน 4 ท่าน   6 ท่าน   8 ท่าน   20 ท่าน   30 ท่าน  

ราคาท่านละ (บาท) 13,000 11,500 10,000 9,500 9,000 8,500  

พกัเดีย่วเพิม่ท่านละ 1,800 บาท  


