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โขงเจียม – เขมราฐ 
วิถีความสุขริมฝ่ังโขง จังหวัดอุบลราชธานี 

(เขมราฐ – ผาแต้ม – ทุ่งดอกไม้ป่า – สามพันโบก – โขงเจียม) 
วันที ่24 – 26 ตุลาคม พ.ศ.2563 (3 วัน 2 คืน) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
วันเสารท์ี่ 24 ตุลาคม 2563 กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี – ผาแต้ม – สามพันโบก – เขมราฐ – ถนนคนเดิน         (1) 
 
05.00 น.  พรอ้มกนัสนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ประต ู9-10 เคานเ์ตอรเ์ช็คอิน สายการบินไทยแอรเ์อเชียเจา้หนา้ที่สขุ

นิยมทวัรค์อยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
06.30 น.  ออกเดินทางสู่ จังหวัดอุบลราชธานี โดย สายการบินไทยแอรเ์อเชีย เที่ยวบินที่  FD3370 
07.45 น. เดินทางถึง สนามบินอุบลราชธานี น าท่านออกเดินทางโดยใชเ้ป็นรถตู ้(นั่งคนัละ 6-8 ท่าน)  น าท่านเดินทางสู่ วัด

ทุ่งศรีเมือง เป็นวดัเก่าแก่ สรา้งขึน้ประมาณตน้สมยัรชักาลที่ 3 เป็นสถาปัตยกรรมอีสานที่ไดร้บัอิทธิพลศิลป
รตันโกสินทรม์าประยกุตเ์ป็นของตนเอง นอกจากนีย้งัมีหอไตรกลางน า้อนัแสนสวยงาม
และเป็นเอกลกัษณ ์สรา้งดว้ยไมมี้ลกัษณะผสมระหว่างไทย พม่า และลาว นบัเป็นหอ
ไตรแห่งหนึ่งของภาคอีสาน ที่มีความสวยงามเป็นอย่างมาก นอกจากนีภ้ายในอโุบสถ
ยงัเป็นที่ประดิษฐานพระเจา้ใหญ่องคเ์งิน ซึ่งถกูปนูปิดทบัและทาทองมากกว่ารอ้ยปี 
และยงัมีจิตรกรรมฝาผนงัอนัทรงคณุค่าเกี่ยวกบัพทุธประวตัิและวิถีชีวิตความเป็นอยู่

https://www.edtguide.com/travel/77401/wat-thung-si-muang
https://www.edtguide.com/travel/77401/wat-thung-si-muang
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ของคนในสมยัก่อนใหไ้ดช้ม 
จากนัน้เดินทางสู่แก่งพิศมยั อ  าเภอโขงเจียม (ระยะทาง 90 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง) แก่งหินธรรมชาติ 
ริมแม่น า้โขง ฝ่ังตรงขา้มเป็น สปป.ลาว 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ผาแตม้ & แก่งพิศมยัริเวอรไ์ซด ์อิ่มอรอ่ยกบัปลาแม่น า้โขงสดใหม่ 

  หลงัอาหารท่านสามารถเดินไปเลือกซือ้เครื่องดื่มรอ้นหรือเย็นต่อไดท่ี้ ร้านความทรงจ าคาเฟ่ 

บ่าย  เดินทางสู่  อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ชม ภาพเขียนสีโบราณ สมยัก่อนประวตัิศาสตร ์อายรุาว 3,000 – 4,000 ปี   

  ของมนษุยย์คุก่อนประวตัิศาสตร ์เรียงรายตามความยาวของหนา้ผาติดต่อกนัยาวประมาณ 180 เมตร มีไม่ต ่ากว่า  
  300 ภาพ ซึ่งเป็นจ านวนภาพเขียนสีโบราณที่มากที่สุดเท่าที่เคยคน้พบในประเทศไทยและในต่างประเทศ 
  จากนัน้เดินทางสู่ สามพันโบก ความมหัศจรรยแ์ห่งล าน ้าโขง  
16.00 น.  ล่องเรือชมความมหัศจรรยข์องธรรมชาติ เสน้ทางเรือ หาดสลึง  

ปากบอ้ง  แก่งสองคอน  แก่งสามพนัโบก  หาดหงส ์ ลานหินสี (ใชเ้วลา
ล่องเรือประมาณ 1 ชั่วโมง)  

 จากนัน้เดินทางต่อไปยงั อ าเภอเขมราฐ (ระยะทาง 55 กิโลเมตร ใช้
เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) เขมราฐ มีความหมายว่า ดินแดนแห่งความ
เกษมสขุ  เป็นเมืองสงบและเก่าแก่กว่า 200 ปี ตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้โขง ที่
มีวิถีชีวิตเรียบง่าย มีทศันียภาพแม่น า้โขงที่สวยงาม  

18.00 น. เดินเล่น ถนนคนเดินเขมราฐ บนถนนวิศิษฐ์ศรี ในย่านเมืองเก่าเขมราฐ ซึ่งจะมีทกุวนัเสาร ์ตลอดสองฝ่ังถนนเรียง
รายไปดว้ยบา้นเรือนไมเ้ก่าแก่ รา้นคา้ รา้นกาแฟ มีความชิคเก๋ใหถ้่ายภาพ แวะชม บ้านขุนศรีประศาสตร ์เป็นบา้น
ไมเ้ก่าแก่ ที่ปัจจุบนัเปิดเป็นพิพิธภณัฑข์นาดย่อม อนรุกัษ์ขา้วของเครื่องใชโ้บราณต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
19.00 น.               รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของรีสอรท์  
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                       ที่พัก แลโขง ริเวอร ์รีสอรท์ *** หรือเทียบเท่า 

วันอาทิตยท์ี่ 25 ตุลาคม 2563       บ้านวงศปั์ดสา – น ้าตกสร้อยสวรรค ์– ทุ่งดอกไม้ป่า – วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว 
                                             – โขงเจียม       (2) 

 
07.00 น.              รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรีสอรท์ 
08.30 น. น าท่านเดินทางไปยงั กลุ่มฝ้ายทอมือ บ้านวงศปั์ดสา (ป้าติ๋ว) สัมผสัเร่ืองราวของผา้

ทอเขมราฐ ที่บรรพบุรุษไดม้อบไวใ้หค้นรุ่นหลงัไดสื้บสานไวเ้ป็นมรดกชุมชน เรียนรู ้
วฒันธรรมผา้ทอมือส่ือความหมายบนลายผา้ ชมกลุ่มท าแหนมใบมะยม  แหนมใบ
มะยมเป็นของดี อ  าเภอเขมราฐ ตน้ต ารบัญวณซึ่งเป็นเมนเูด็ดของที่นี่ ที่สืบทอดมารุน่สู่
รุน่ กิจกรรม ให้ท่านลองท าแหนมใบมะยม ผลิตภณัฑ ์OTOP ประจ าชุมชน 
จากนัน้ออกเดินทางสู่ อ าเภอโขงเจียม เมืองเล็กๆ ริมฝ่ังโขง (ระยะทาง 110 กิโลเมตร 
ใชเ้วลาประมาณ 2 ชั่วโมง) 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ อารยาโขงเจียม ลิม้ลองเมนูกุ้ง
แม่น ้าเผา 

บ่าย  ชม น ้าตกสร้อยสวรรค ์ชื่อน า้ตกมาจากที่นี่มีน า้ตกสองเสน้มาบรรจบพบ 
  กนัจนมีลกัษณะเหมือนสายสรอ้ยคลอ้งคอนั่นเอง ชม ทุ่งดอกไม้ป่าน ้าตก 

  สร้อยสวรรค ์บริเวณลานหินดา้นบนของน า้ตกสรอ้ยสวรรค ์ขนาบสองฝ่ัง 
  ของล าหว้ย ทุ่งดอกไมป่้าบนลานหินจะบาน เฉพาะช่วงปลายฝน ตน้หนาว  
  ลานหินนีเ้ป็นตน้เล็กซึ่งมีทัง้ดอกสรอ้ยสวุรรณา ดอกดสิุตา ดอกมณีเทวา  
  ดอกทิพยเ์กสร หญา้ววั หยาดน า้คา้ง เป็นตน้  
16.30 น.  เช็คอินสู่ที่พกั โรงแรมทอแสง รีสอรท์ โขงเจียม **** หรือเทียบเท่า 
18.00 น. น าท่านเดินทางสู่ วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว หรือ วดัเรืองแสง  UNSEEN 

ของจงัหวดัอบุลราชธานี ชมอโุบสถศิลปะลา้นชา้ง และความงดงามในยาม
ค ่าคืนจากศิลปะแสงสีเขียวลวดลายตน้กลัปพฤกษ์  
จากนัน้เดินทางกลบัรีสอรท์ที่พกั 

19.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของรีสอรท์ อิ่มอรอ่ยกบัอาหารรสอรอ่ยท่ามกลางบรรยากาศพาโนรามา
ของแม่น า้โขง 
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วันจันทรท์ี่ 26 ตุลาคม 2563 โขงเจียม – บ้านเวินบึก – กาลคร้ังหนึ่งโขงเจียม – พระธาตุหนองบัว – ค าปุนมิวเซียม (3) 
 
05.30 น.               อรุณสวสัด์ิยามเชา้ น าท่านลงเรือล่องสู่ บ้านเวินบึก ตรงขา้มกบับา้นชนะสมบูรณ ์ของลาว ค าว่า “เวิน” หมายถึงเวิง้

อ่าว สายน า้ไหลวน “บึก” หมายถึงปลาบึก เพราะที่นี่เป็นแหล่งที่อยู่อาศยัของปลาบึกจ านวนมาก  ชมแสงแรกและ
วิถีชีวิตของชาวบ้านที่เร่ิมต้นในเช้าวันใหม่  จากนั้นล่องไปชมจุดบรรจบ แม่น ้าสองสี “โขงสีปูน มูลสีคราม”  

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรีสอรท์ 

  หลงัอาหารใหท้่านไดพ้กัผ่อนสบายๆที่รีสอรท์  
09.00 น. น าท่านสมัผสัวิถีชีวิตชาวโขงเจียมกนัที่ “กาลคร้ังหนึ่ง โขงเจียม” ที่นี่เป็นทัง้คาเฟ่ โฮมสเตย ์และศนูยร์วมภูมิปัญญา

ของชาวโขงเจียมอย่างโรงทอผา้ฝา้ย นอกจากการทอผา้แลว้ที่นี่ยงัมี WORKSHOP ใหน้กัท่องเที่ยวไดล้องท า DIY 
ตามสไตลต์วัเอง ทัง้พวงกุญแจจากเศษผา้ที่ทอเหลือ โมบาย หรือผา้พนัคอแบบมดัยอ้ม เป็นตน้ 

 จากนัน้เดินทางสู่ตวั เมืองอุบลราชธานี  
เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอินโดจีน เมนอูาหารเวียดนามชื่อดงั 
บ่าย ออกเดินทางสู่ พระธาตุหนองบัว ชมสถาปัตยกรรมอนังดงามของ “พระธาตเุจดียศ์รีมหาโพธ์ิ” สรา้งขึน้เพ่ือเป็น  

สญัลกัษณค์รบรอบ 25 ศตวรรษของพระพทุธศาสนาในปี พ.ศ.2500 โดย
จ าลองแบบมาจากเจดียท์ี่พทุธคยา ประเทศอินเดีย  

 จากนัน้เดินทางต่อไปยงั ค าปุนมิวเซียม อาจารยมี์ชยั แตส้จุริยา ทายาทผู้
มีบทบาทส าคญัของบา้นค าปนุ ภายในค าปุนมิวเซียมคาเฟ่ มีกาแฟสด 
เบเกอรีโ่ฮมเมด และสินคา้ที่ระลึก ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋า ผา้ไหม หรือเสือ้ 
ฯลฯ ที่เป็นเอกลกัษณข์องบา้นค าปนุ  
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  ระหว่างทางไปสนามบิน แวะซือ้ของฝากขึน้ชื่อของอบุลฯ เช่น หมยูอ  
  แหนมเนือง  เป็นตน้ 
19.45 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ ดว้ย สายการบินไทยแอรเ์อเชีย เที่ยวบินที ่FD3373  
20.50 น.  เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ  
 

Happiness is here and now 
 

 
 
 
 
 
อัตราค่าบริการรวม 

ค่าพาหนะเดินทาง รถตูป้รบัอากาศ ในระหว่างน าเที่ยวตามที่ระบุในรายการ  
ค่าที่พกั 2 คืน ระดบั 3-4 ดาว พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ และกิจกรรมที่ระบุในรายการ   

 ประกนัอบุตัิเหตใุนวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม ์
 มคัคเุทศกอ์  านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%  
 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ทศันาจร สายการบินไทยแอรเ์อเชีย เสน้ทาง ดอนเมือง-อบุลราชธานี-ดอนเมือง 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั เช่น อาหารและเคร่ืองดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซกัรีด / ค่าโทรศพัท ์
ค่าทิปหวัหนา้ทัวร ์

หมายเหต ุ
1. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางหรือเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการในกรณีท่ีมีจ านวนผูร้่วมเดินทางนอ้ยกว่าท่ี

ก าหนดขา้งตน้ (ผูใ้หญ่)  
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปล่ียนแปลงรายการน าเท่ียว สายการบิน โรงแรม ตามความเหมาะสม กรณีที่เกิดเหตจุ าเป็น 

สดุวิสยั อนัเนื่องมาจากการล่าชา้ของสายการบิน เหตกุารณป์ระทว้งหยดุงาน เหตจุลาจล  อบุตัิเหต ุภยัธรรมชาติ โดยทัง้นีจ้ะ
รกัษาผลประโยชนข์องท่านไวใ้หม้ากที่สดุ  

Happy price 
(** ไม่รวมค่าต๋ัวเครื่องบิน) 

ขั้นต ่า 
จ านวน 16 ท่าน 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  16,900.- บาท 

พกัหอ้งเด่ียวช าระเพิ่ม ท่านละ  4,000.- บาท 
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3. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ การประทว้ง และอื่นๆที่อยู่
นอกเหนือการควบคมุของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมที่เกิดขึน้ทางตรง  

4. เน่ืองจากการน าเท่ียวนี ้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายใหแ้ก่ตวัแทนในต่างประเทศ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินท่ีท่านช าระ
มาแลว้ กรณีที่ท่านปฏิเสธ หรือสละสิทธ์ิ ในบริการท่ีทางทวัรจ์ดัไวใ้ห ้เวน้แต่ไดต้กลงล่วงหนา้ก่อนการเดินทางและไดร้บัการ
ยินยอมอย่างถกูตอ้งจากทางบริษัทฯเสียก่อน  

5. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่าย กรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธการเขา้ออกประเทศ 
6. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ในการพิจารณาผูร้ว่มเดินทางเป็นกรณีพิเศษดงันี ้ 

6.1 ท่านที่สงสยัว่าอาจจะลกัลอบเขา้เมือง 
6.2 ท่านที่ก าลงัตัง้ครรภ ์อนัเนื่องจากความปลอดภยัความตวัท่าน  (โปรดแจง้เจา้หนา้ที่ก่อนสมคัรทวัร)์  
6.3 เด็กทารกที่อายตุ ่ากว่า 2 ขวบ เพราะอาจส่งเสียงรบกวนผูร้ว่มเดินทางท่านอื่นๆ  

(โปรดแจง้เจา้หนา้ที่ก่อนสมคัรทวัร)์ 
6.4 ท่านที่ตอ้งใชร้ถเข็นในการท่องเที่ยวเดินทาง (โปรดแจง้เจา้หนา้ที่ก่อนสมคัรทวัร)์ 

7. ท่านที่จะออกบตัรโดยสารเคร่ืองบินภายในประเทศ เพ่ือต่อไป หรือกลบั จากทวัรข์อใหต้รวจสอบ และยืนยนัการเดินทางของกรุ๊ป
ทวัรน์ัน้กบัเจา้ที่ของบริษัทฯ ก่อนทกุครัง้  

8. อตัราค่าบริการทัวรอ์าจปรบัเปล่ียนขึน้ได ้จากการปรบัราคาน า้มนัของสายการบิน 
9. รูปภาพในโปรแกรมทัวรใ์ชส้ าหรบัโฆษณาเท่านัน้   

 
บริษัท สขุนิยมทวัร ์จ ากดั ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาและรายการท่องเท่ียว ตามความเหมาะสม ทัง้นีขึ้น้อยู่กับการ

เปล่ียนแปลงของสายการบิน สภาพการเมือง ภัยธรรมชาติ และเหตุสุดวิสัย โดยยึดถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ หากมีเหตุ
จ าเป็นทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การถูกหา้มออกนอกประเทศหรือหา้มเขา้ประเทศ 
เนื่องจากการพิจารณาของเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง 

 
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวเลขที่ 11/07369 

 
 

 


