โขงเจียม – เขมราฐ
วิถีความสุขริมฝั่ งโขง จังหวัดอุบลราชธานี
(เขมราฐ – ผาแต้ม – ทุ่งดอกไม้ป่า – สามพันโบก – โขงเจียม)
วันที่ 24 – 26 ตุลาคม พ.ศ.2563 (3 วัน 2 คืน)

วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563
05.00 น.
06.30 น.
07.45 น.

กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี – ผาแต้ม – สามพันโบก – เขมราฐ – ถนนคนเดิน

(1)

พร้อมกันสนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ประตู 9-10 เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบินไทยแอร์เอเชียเจ้าหน้าที่สขุ
นิยมทัวร์คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่ จังหวัดอุบลราชธานี โดย สายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3370
เดินทางถึง สนามบินอุบลราชธานี นาท่านออกเดินทางโดยใช้เป็ นรถตู้ (นั่งคันละ 6-8 ท่าน) นาท่านเดินทางสู่ วัด
ทุ่งศรีเมือง เป็ นวัดเก่าแก่ สร้างขึน้ ประมาณต้นสมัยรัชกาลที่ 3 เป็ นสถาปัตยกรรมอีสานที่ได้รบั อิทธิพลศิลป
รัตนโกสินทร์มาประยุกต์เป็ นของตนเอง นอกจากนีย้ งั มีหอไตรกลางนา้ อันแสนสวยงาม
และเป็ นเอกลักษณ์ สร้างด้วยไม้มีลกั ษณะผสมระหว่างไทย พม่า และลาว นับเป็ นหอ
ไตรแห่งหนึ่งของภาคอีสาน ที่มีความสวยงามเป็ นอย่างมาก นอกจากนีภ้ ายในอุโบสถ
ยังเป็ นที่ประดิษฐานพระเจ้าใหญ่องค์เงิน ซึ่งถูกปูนปิ ดทับและทาทองมากกว่าร้อยปี
และยังมีจิตรกรรมฝาผนังอันทรงคุณค่าเกี่ยวกับพุทธประวัติและวิถีชีวิตความเป็ นอยู่
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เที่ยง
บ่าย

16.00 น.

18.00 น.

19.00 น.

ของคนในสมัยก่อนให้ได้ชม
จากนัน้ เดินทางสู่แก่งพิศมัย อาเภอโขงเจียม (ระยะทาง 90 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง) แก่งหินธรรมชาติ
ริมแม่นา้ โขง ฝั่งตรงข้ามเป็ น สปป.ลาว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ผาแต้ม & แก่งพิศมัยริเวอร์ไซด์ อิ่มอร่อยกับปลาแม่นา้ โขงสดใหม่
หลังอาหารท่านสามารถเดินไปเลือกซือ้ เครื่องดื่มร้อนหรือเย็นต่อได้ท่ี ร้านความทรงจาคาเฟ่
เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ชม ภาพเขียนสีโบราณ สมัยก่อนประวัติศาสตร์ อายุราว 3,000 – 4,000 ปี

ของมนุษย์ยคุ ก่อนประวัติศาสตร์ เรียงรายตามความยาวของหน้าผาติดต่อกันยาวประมาณ 180 เมตร มีไม่ต่ากว่า
300 ภาพ ซึ่งเป็ นจานวนภาพเขียนสีโบราณที่มากที่สุดเท่าที่เคยค้นพบในประเทศไทยและในต่างประเทศ
จากนัน้ เดินทางสู่ สามพันโบก ความมหัศจรรย์แห่งลาน้าโขง
ล่องเรือชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ เส้นทางเรือ หาดสลึง
ปากบ้อง แก่งสองคอน แก่งสามพันโบก หาดหงส์ ลานหินสี (ใช้เวลา
ล่องเรือประมาณ 1 ชั่วโมง)
จากนัน้ เดินทางต่อไปยัง อาเภอเขมราฐ (ระยะทาง 55 กิโลเมตร ใช้
เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) เขมราฐ มีความหมายว่า ดินแดนแห่งความ
เกษมสุข เป็ นเมืองสงบและเก่าแก่กว่า 200 ปี ตัง้ อยู่ริมฝั่งแม่นา้ โขง ที่
มีวิถีชีวิตเรียบง่าย มีทศั นียภาพแม่นา้ โขงที่สวยงาม
เดินเล่น ถนนคนเดินเขมราฐ บนถนนวิศิษฐ์ศรี ในย่านเมืองเก่าเขมราฐ ซึ่งจะมีทกุ วันเสาร์ ตลอดสองฝั่งถนนเรียง
รายไปด้วยบ้านเรือนไม้เก่าแก่ ร้านค้า ร้านกาแฟ มีความชิคเก๋ให้ถ่ายภาพ แวะชม บ้านขุนศรีประศาสตร์ เป็ นบ้าน
ไม้เก่าแก่ ที่ปัจจุบนั เปิ ดเป็ นพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อม อนุรกั ษ์ขา้ วของเครื่องใช้โบราณต่างๆ

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
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ที่พัก แลโขง ริเวอร์ รีสอร์ท *** หรือเทียบเท่า

วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563

07.00 น.
08.30 น.

เที่ยง
บ่าย

16.30 น.
18.00 น.

19.00 น.

บ้านวงศ์ปัดสา – น้าตกสร้อยสวรรค์ – ทุ่งดอกไม้ป่า – วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว
– โขงเจียม
(2)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
นาท่านเดินทางไปยัง กลุ่มฝ้ ายทอมือ บ้านวงศ์ปัดสา (ป้าติ๋ว) สัมผัสเรื่องราวของผ้า
ทอเขมราฐ ที่บรรพบุรุษได้มอบไว้ให้คนรุ่นหลังได้สืบสานไว้เป็ นมรดกชุมชน เรียนรู ้
วัฒนธรรมผ้าทอมือสื่อความหมายบนลายผ้า ชมกลุ่มทาแหนมใบมะยม แหนมใบ
มะยมเป็ นของดี อาเภอเขมราฐ ต้นตารับญวณซึ่งเป็ นเมนูเด็ดของที่นี่ ที่สืบทอดมารุน่ สู่
รุน่ กิจกรรม ให้ท่านลองทาแหนมใบมะยม ผลิตภัณฑ์ OTOP ประจาชุมชน
จากนัน้ ออกเดินทางสู่ อาเภอโขงเจียม เมืองเล็กๆ ริมฝั่งโขง (ระยะทาง 110 กิโลเมตร
ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ อารยาโขงเจียม ลิม้ ลองเมนูกุ้ง
แม่น้าเผา
ชม น้าตกสร้อยสวรรค์ ชื่อนา้ ตกมาจากที่นี่มีนา้ ตกสองเส้นมาบรรจบพบ
กันจนมีลกั ษณะเหมือนสายสร้อยคล้องคอนั่นเอง ชม ทุ่งดอกไม้ป่าน้าตก
สร้อยสวรรค์ บริเวณลานหินด้านบนของนา้ ตกสร้อยสวรรค์ ขนาบสองฝั่ง
ของลาห้วย ทุ่งดอกไม้ป่าบนลานหินจะบาน เฉพาะช่วงปลายฝน ต้นหนาว
ลานหินนีเ้ ป็ นต้นเล็กซึ่งมีทงั้ ดอกสร้อยสุวรรณา ดอกดุสิตา ดอกมณีเทวา
ดอกทิพย์เกสร หญ้าวัว หยาดนา้ ค้าง เป็ นต้น
เช็คอินสู่ที่พกั โรงแรมทอแสง รีสอร์ท โขงเจียม **** หรือเทียบเท่า
นาท่านเดินทางสู่ วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว หรือ วัดเรืองแสง UNSEEN
ของจังหวัดอุบลราชธานี ชมอุโบสถศิลปะล้านช้าง และความงดงามในยาม
ค่าคืนจากศิลปะแสงสีเขียวลวดลายต้นกัลปพฤกษ์
จากนัน้ เดินทางกลับรีสอร์ทที่พกั
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท อิ่มอร่อยกับอาหารรสอร่อยท่ามกลางบรรยากาศพาโนรามา
ของแม่นา้ โขง
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วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563

โขงเจียม – บ้านเวินบึก – กาลครั้งหนึ่งโขงเจียม – พระธาตุหนองบัว – คาปุนมิวเซียม (3)

05.30 น.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า นาท่านลงเรือล่องสู่ บ้านเวินบึก ตรงข้ามกับบ้านชนะสมบูรณ์ ของลาว คาว่า “เวิน” หมายถึงเวิง้
อ่าว สายนา้ ไหลวน “บึก” หมายถึงปลาบึก เพราะที่นี่เป็ นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาบึกจานวนมาก ชมแสงแรกและ
วิถีชีวิตของชาวบ้านที่เริ่มต้นในเช้าวันใหม่ จากนั้นล่องไปชมจุดบรรจบ แม่น้าสองสี “โขงสีปูน มูลสีคราม”

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
หลังอาหารให้ท่านได้พกั ผ่อนสบายๆที่รีสอร์ท
นาท่านสัมผัสวิถีชีวิตชาวโขงเจียมกันที่ “กาลครั้งหนึ่ง โขงเจียม” ที่นี่เป็ นทัง้ คาเฟ่ โฮมสเตย์ และศูนย์รวมภูมิปัญญา
ของชาวโขงเจียมอย่างโรงทอผ้าฝ้าย นอกจากการทอผ้าแล้วที่นี่ยงั มี WORKSHOP ให้นกั ท่องเที่ยวได้ลองทา DIY
ตามสไตล์ตวั เอง ทัง้ พวงกุญแจจากเศษผ้าที่ทอเหลือ โมบาย หรือผ้าพันคอแบบมัดย้อม เป็ นต้น
จากนัน้ เดินทางสู่ตวั เมืองอุบลราชธานี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอินโดจีน เมนูอาหารเวียดนามชื่อดัง
ออกเดินทางสู่ พระธาตุหนองบัว ชมสถาปัตยกรรมอันงดงามของ “พระธาตุเจดียศ์ รีมหาโพธิ์” สร้างขึน้ เพื่อเป็ น
สัญลักษณ์ครบรอบ 25 ศตวรรษของพระพุทธศาสนาในปี พ.ศ.2500 โดย
จาลองแบบมาจากเจดียท์ ี่พทุ ธคยา ประเทศอินเดีย
จากนัน้ เดินทางต่อไปยัง คาปุนมิวเซียม อาจารย์มีชยั แต้สจุ ริยา ทายาทผู้
มีบทบาทสาคัญของบ้านคาปุน ภายในคาปุนมิวเซียมคาเฟ่ มีกาแฟสด
เบเกอรีโ่ ฮมเมด และสินค้าที่ระลึก ไม่ว่าจะเป็ นกระเป๋ า ผ้าไหม หรือเสือ้
ฯลฯ ที่เป็ นเอกลักษณ์ของบ้านคาปุน

09.00 น.

เที่ยง
บ่าย
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ระหว่างทางไปสนามบิน แวะซือ้ ของฝากขึน้ ชื่อของอุบลฯ เช่น หมูยอ
แหนมเนือง เป็ นต้น
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ ด้วย สายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3373
เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

19.45 น.
20.50 น.

Happiness is here and now

Happy price
(** ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน)
ผูใ้ หญ่ พักห้องละ 2 ท่าน
พักห้องเดี่ยวชาระเพิ่ม ท่านละ

ขั้นต่า
จานวน 16 ท่าน
16,900.- บาท
4,000.- บาท

อัตราค่าบริการรวม
ค่าพาหนะเดินทาง รถตูป้ รับอากาศ ในระหว่างนาเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
ค่าที่พกั 2 คืน ระดับ 3-4 ดาว พักห้องละ 2 ท่าน
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ และกิจกรรมที่ระบุในรายการ
ประกันอุบตั ิเหตุในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
มัคคุเทศก์อานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการไม่รวม
ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ ทัศนาจร สายการบินไทยแอร์เอเชีย เส้นทาง ดอนเมือง-อุบลราชธานี-ดอนเมือง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่ส่งั พิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์

หมายเหตุ
1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการในกรณีที่มีจานวนผูร้ ่วมเดินทางน้อยกว่าที่
กาหนดข้างต้น (ผูใ้ หญ่)
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการนาเที่ยว สายการบิน โรงแรม ตามความเหมาะสม กรณีที่เกิดเหตุจาเป็ น
สุดวิสยั อันเนื่องมาจากการล่าช้าของสายการบิน เหตุการณ์ประท้วงหยุดงาน เหตุจลาจล อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ โดยทัง้ นีจ้ ะ
รักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้มากที่สดุ
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3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ การประท้วง และอื่นๆที่อยู่
นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ ทางตรง
4. เนื่องจากการนาเที่ยวนี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายให้แก่ตวั แทนในต่างประเทศ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินที่ท่านชาระ
มาแล้ว กรณีที่ท่านปฏิเสธ หรือสละสิทธิ์ ในบริการที่ทางทัวร์จดั ไว้ให้ เว้นแต่ได้ตกลงล่วงหน้าก่อนการเดินทางและได้รบั การ
ยินยอมอย่างถูกต้องจากทางบริษัทฯเสียก่อน
5. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่าย กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าออกประเทศ
6. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ในการพิจารณาผูร้ ว่ มเดินทางเป็ นกรณีพิเศษดังนี้
6.1 ท่านที่สงสัยว่าอาจจะลักลอบเข้าเมือง
6.2 ท่านที่กาลังตัง้ ครรภ์ อันเนื่องจากความปลอดภัยความตัวท่าน (โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนสมัครทัวร์)
6.3 เด็กทารกที่อายุต่ากว่า 2 ขวบ เพราะอาจส่งเสียงรบกวนผูร้ ว่ มเดินทางท่านอื่นๆ
(โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนสมัครทัวร์)
6.4 ท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็นในการท่องเที่ยวเดินทาง (โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนสมัครทัวร์)
7. ท่านที่จะออกบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อต่อไป หรือกลับ จากทัวร์ขอให้ตรวจสอบ และยืนยันการเดินทางของกรุ๊ป
ทัวร์นนั้ กับเจ้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้
8. อัตราค่าบริการทัวร์อาจปรับเปลี่ยนขึน้ ได้ จากการปรับราคานา้ มันของสายการบิน
9. รูปภาพในโปรแกรมทัวร์ใช้สาหรับโฆษณาเท่านัน้
บริษัท สุขนิยมทัวร์ จากัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและรายการท่องเที่ยว ตามความเหมาะสม ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กับการ
เปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพการเมือง ภัยธรรมชาติ และเหตุสุดวิสัย โดยยึดถือผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ หากมีเหตุ
จาเป็ นทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การถูกห้ามออกนอกประเทศหรือห้ามเข้าประเทศ
เนื่องจากการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเที่ยวเลขที่ 11/07369
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