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โปรแกรมศึกษาดูงาน  »  นครราชสีมา  »  อุบลราชธานี  
วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว-ล่องแพเข่ือนสิรินธร-วัดถ ้าคูหาสวรรค-์เสาเฉลียง-ผาแต้ม-ช้อปปิ้ง (3 วนั 1คืน)                                          

    
 
 
 

วันแรกของการเดนิทาง                                                               จดุนดัหมาย-อุบลราชธาน ี
__.__ น. คณะพร้อมกนั ณ จดุนดัหมาย เจ้าหน้าท่ีเมืองแปะพาเท่ียวคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
__.__ น.    ออกเดนิทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสองชัน้ VIP บริการอาหารวา่งและเคร่ืองดื่มบนรถ  

วันที่สองการเดินทาง              วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว-ล่องแพเขื่อนสิรินธร-วัดถ ้าคูหาสวรรค์ 
07.00 น. ณ จงัหวดัอบุลราชธานี " อุบลเมืองดอกบวังาม แม่น า้สองสี มีปลาแซ่บหลาย หาดทรายแก่งหิน ถ่ิน

ไทยนกัปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล า้เทียนพรรษา ผาแต้มก่อนประวตัิศาสตร์ ฉลาดภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน ดนิแดนอนสุาวรีย์คนดีศรีอบุล" บริการอาหารเช้า (มือ้ท่ี1) ณ ร้านอาหาร 

09.30 น. น าท่านสกัการะ วดัสิรินธรวรารามภูพร้าว วดัท่ีสวย Unseen ท่ีสุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยศิลปะต้น
กลัปพฤกษ์ท่ีด้านหลงัอโุบสถท่ีสามารถเรืองแสงได้เม่ือท้องฟ้าเร่ิมมืดลง 

10.30 น. น าท่าน ล่องแพเข่ือนสิรินธร ชมวิวทศันียภาพของอ่างเก็บน า้เหนือเข่ือนสิรินธร ท่ีร่มร่ืนด้วยพรรณไม้
น้อยใหญ่ เหมาะแก่การพกัผอ่นหยอ่นใจ 

12.00 น. บริการอาหารกลางวนั (มือ้2) ณ ร้านอาหาร 
13.30 น. น าท่านสกัการะ วดัถ า้คหูาสวรรค์ มีศาลาและจดุชมวิวทิวทศัน์แม่น า้สองสี พระอโุบสถหลงังามสีขาว

แกะสลกัลวดลายอย่างวิจิตรบรรจงสวยงามเหมือนกบัวดัร่องขุ่นท่ีจงัหวดัเชียงราย ยงัมีพระธรรมเจดีย์
ศรีไตรภมูิ ภายในประดษิฐานพระพทุธรูปปางสมาธิท่ีสวยงาม 

16.00 น. น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั Khong Chiam Place (ห้องละ 2 ทา่น) หรือเทียบเทา่ พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
18.00 น. บริการอาหารเย็น (มือ้3) ณ ร้านอาหาร 
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วันทีส่ามของการเดนิทาง                                              เสาเฉลยีง-ผาแตม้-ชอ้ปปิง้-นครราชสมีา                                                

07.00 น. อรุณสวสัดิย์ามเช้า  บริการอาหารเช้า (มือ้4) ณ ห้องอาหาร หลงัอาหารเก็บสมัภาระเตรียมตวัเช็คเอ้าท์ 
09.30 น. น าท่านชม  เสาเฉลียง เป็นแท่งเสาหินขนาดใหญ่รูปดอกเห็ดท่ีมีความสูงต่างกัน เสาเฉลียงทัง้หมด

วางตวัอยูบ่นเนินหินทางซ้ายของถนนท่ีไปผาแต้ม 
 จากนัน้ชม ผาแต้ม เป็นลานหิน รอบแนวเขตถดัจากฝ่ังแม่น า้โขงจะเป็นหน้าผาสงูชนั บริเวณด้านล่าง

ของหน้าผามีภาพเขียนของสีก่อนประวัติศาสตร์ปรากฏเรียงรายอยู่ตามผนังเป็นจ านวนมาก เป็น
ภาพเขียนสีศลิปะถ า้โบราณท่ีมีอายเุก่าแก่ 

12.00 น.      บริการอาหารกลางวนั (มือ้5) ณ ร้านอาหาร  
13.00 น.      น าทา่นแวะ ช้อปปิง้ ซือ้ของขึน้ช่ือเมืองอบุล เชน่ หมยูอ กนุเชียง ผ้ากาบบวั ผ้าไหม 
16.00 น. บริการอาหารเย็น (มือ้6) ณ ร้านอาหาร 
__.__ น. น าทา่นเดนิทางกลบัถึงบ้านโดยสวสัดภิาพ  แล้วทา่นจะประทบัใจอยา่งมิรู้ลืม  
 

 

อตัราคา่บรกิารนี รวม 

 คา่รถโค้ชปรับอากาศ  2 ชัน้ VIP  
 คา่ท่ีพกั 1 คืน (โขงเจียม) 
 คา่อาหารตามรายการะบ ุ6 มือ้  
 คา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ 
 คา่ของวา่งและเคร่ืองดื่มบนรถ 
 คา่มคัคเุทศก์และผู้ชว่ยบริการ 

รายการ  หมายเหต ุ

อตัราคา่บริการทา่นละ    บาท จ้านวนผู้ใหญ่ขั นต่้า 50 ท่าน 
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 คา่คาราโอเกะงานเลีย้งสงัสรรค์ 
 คา่ประกนัภยัการเดนิทาง  1,000,000  บาท คา่รักษาพยาบาล วงเงิน 500,000 บาท(ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 

 

 

อตัราคา่บรกิารนี ไมร่วม 
 คา่มินิบาร์ภายในโรงแรม 
 คา่ซกัรีด 
 คา่เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
 คา่อาหารนอกเหนือจากรายการก าหนด 

บรกิารพเิศษสา้หรบัทา่น 

 ปา้ยคณะ  
 หมวกกนัแดด 
 จดัหาท่ีดงูานแก่ทา่น 
 กิจกรรมนนัทนาการตลอดเส้นทาง 
 ดแูลเอกสารเบิกจา่ยหนว่ยงานราชการ 

สิง่ทีค่วรตดิตวัไปดว้ย 

 ยารักษาโรค 
 รองเท้าสวมใสส่บาย 
 อปุกรณ์กนัแดด 
 กล้องถ่ายรูป 
 เสือ้กนัหนาว 

เงือ่นไขการจองทวัร ์

 โอนเงินมดัจ าลว่งหน้า 30% ก่อนเดนิทางอยา่งน้อย 30  วนั สว่นท่ีเหลือทัง้หมดช าระในวนัเดนิทาง 
 โอนเงินมดัจ าการเดนิทาง ธนาคารกรุงไทย ช่ือบญัชี นายวีรพงษ์  บญุยอ เลขท่ีบญัชี 4910084789 
 กรุณาสง่ช่ือ – นามสกลุ เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน เพ่ือท าประกนัภยัเดนิทาง 
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