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สถำนที่ : จังหวัดอุบลราชธานี

21-23 กุมภำพันธ์ 2562INBOUND
TRIP

DAY 1
วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี-พระธาตุเจดีย์

ศรีมหาโพธิ์-อุทยานแห่งชาติผาแต้ม 

05.30 น.

08.10 น.

07.30 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ
ชั้น 4 แถว C ประตูที่ 2 เคำน์เตอร์เชค็อนิ
สำยกำรบนิไทยสมำยล์ เจ้ำหน้ำที่บรษิทั 
เวกำ ทวัร์ แอนด์ เทรเวลิ จ�ำกดั พร้อม
ต้อนรบัและอ�ำนวยควำมสะดวก

เดนิทำงสู่ จ.อบุลรำชธำน ีโดยสาย
การบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ 
WE020

ถงึ สนำมบนิอบุลรำชธำน ีพร้อมออกเดนิ
ทำงโดยรถบสัเพื่อสกักำระ พระธาตเุจดย์ี
ศรมีหาโพธิ ์วดัพระธำตหุนองบวั หนึ่ง
ในวัดส�ำคัญของจังหวัดอุบลรำชธำน ี
ภำยในวัดมีสถำปัตยกรรมที่น่ำสนใจ
คอื พระธำตเุจดย์ีศรมีหำโพธิ์ สร้ำงขึ้น
เพื่อเป็นสญัลกัษณ์ครบรอบ 25 ศตวรรษ
ของพทุธศำสนำในปี พ.ศ. 2500 โดยได้
จ�ำลองแบบมำจำกเจดีย์ที่พุทธคยำที่
บรรจุพระบรมสำรีริกธำตุในประเทศ
อินเดีย เมื่อได้เดนิเข้ำมำกจ็ะสมัผสัได้
ถงึควำมสวยงำมโอ่อ่ำ กบัสทีองอร่ำมตำ 
แสดงให้เห็นถึงงำนสถำปัตยกรรมที่
ละเมยีดละไม เป็นควำมวจิติรงดงำมชวน
ให้บนัทกึภำพเกบ็ไว้ 

อุบลรำชธำนี

    ยลสิ่งมหัศจรรย์ Unseen Thailand

แกรนด์แคนยอนเมืองไทยท่ีแก่งหินสามพันโบก 

ชมทุ่งดอกไม้ป่าละลานตาที่ผาแต้ม สักการะ

พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ ดูน้ ำาตกไหลลงรู

ที่น้ำาตกแสงจันทร์ ค้นหาความน่าอัศจรรย์ของ

วัดเรืองแสงที่เปล่งประกายเจิดจรัสเมื่อยาม

อาทิตย์อัสดง ชมงานศิลปวัฒนธรรม และ

ชอปปิงผ้าพื้นเมืองที่บ้านคำาปุน

เท่ียวเมืองไทยมุมมองใหม่

สไตล์อีสำนม่วนซื่น

นครหลวงแห่งอีสำนใต้
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ช่วงบ่าย

ช่วงค�่า

รบัประทำนอำหำรกลำงวนั

น�ำชม อทุยานแห่งชาตผิาแต้ม อกีหนึ่ง
สถำนที่ท่องเที่ยวเลื่องชื่อของจงัหวดั เป็น
แหล่งรวมสถำนที่เที่ยวส�ำคญัหลำยแห่ง 
ทั้งในแบบหน้ำผำ น�้ำตก ทุง่ดอกไม้ พร้อม
ชมจดุชมภำพเขยีนสก่ีอนประวตัศิำสตร์
ที่บริเวณผำหินคำดว่ำเขียนขึ้นตั้งแต่
3,000-4,000 ปีก่อนประวตัศิำสตร์ รวมถงึ 
Unseen in Thailand กบัน�้ำตกแสงจนัทร์ 
หรอื น�้ำตกลงร ูที่สำยน�้ำตกไหลออกมำ
จำกช่องโพรงของเพงิผำ เสำหนิธรรมชำติ
ที่เกิดจำกกำรกัดเซำะของน�้ำและลม
นบัล้ำนปี จนมลีกัษณะคล้ำยดอกเหด็
เรยีงรำยกนัอยูม่ำกมำย

จำกนั้นออกเดนิทำงสู่ วัดสิรินธรวรา
รามภพูร้าว อกีหนึ่ง Unseen in Thailand 
ที่ชวนค้นหำในยำมพลบค�่ำ เมื่อควำมสว่ำง
จำกท้องฟ้ำเริ่มจำงหำยไป บรเิวณด้ำนหลงั
อโุบสถจะค่อยปรำกฏแสงเรอืงรองจำก
ต้นไม้เรอืงแสงขึ้นมำทลีะน้อย

รบัประทำนอำหำรค�่ำ เข้ำพกัที่โรงแรม
ทอแสงโขงเจยีม พกัผ่อนตำมอธัยำศยั

วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว หนึ่งใน Unseen Thailand

ภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม

พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ 

เที่ยง
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DAY 2

DAY 3

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

สามพันโบก-เขื่อนสิรินธร

วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562

khampum Museum Cafe

-อุบลราชธานี-กรุงเทพฯ

ช่วงเช้า

ช่วงเช้า

เที่ยง

14.00 น.

15.00 น.

16.00 น.

เที่ยง

ช่วงบ่าย

ช่วงค�่า

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำร
โรงแรม

ออกเดินทำงสู่ สามพันโบก นั่งเรือ
หำงยำวล่องชมทศันยีภำพ ชมแก่งหนิที่
อยูใ่ต้ล�ำน�้ำโขงที่เกดิจำกแม่น�้ำที่กดัเซำะ
จนกลำยเป็นแอ่งมำกกว่ำ 3,000 แอ่ง
ที่มีควำมสวยงำมจนถูกขนำนนำมว่ำ 
“แกรนด์แคนยอนเมืองไทย” หนึ่งใน 
Unseen in Thailand

รบัประทำนอำหำรกลำงวนั

ชมควำมสวยงำม อันเงียบสงบร่มรื่น
ของเขือ่นสรินิธร เป็นสิ่งดงึดดูใจให้นกั
ท่องเที่ยว เดนิทำงมำเที่ยวชมและพกัผ่อน
หย่อนใจเป็นจ�ำนวนมำก นอกจำกนี้เขื่อน
สรินิธรยงัมสีถำนที่เที่ยวยอดฮติ คอื พทัยำ
น้อย หรอืทะเลอสีำนใต้ เป็นบรเิวณรมิอ่ำง
เกบ็น�้ำเป็นพื้นทรำยกว้ำง และยำวเข้ำไป
กลำงน�้ำ ในฤดนู�้ำน้อยระดบัน�้ำเหนอืเขื่อน
สรินิธรต�่ำลงมำก ๆ  จะเหน็เป็นหำดทรำย
ขำว สำมำรถลงเล่นน�้ำได้

รบัประทำนอำหำรค�่ำ เข้ำพกัที่โรงแรม
เป็นตำฮกั พกัผ่อนตำมอธัยำศยั

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำร
โรงแรม

น�ำชม Khampun Museum Cafe 
บ้ำนค�ำปนุ อ.วำรนิช�ำรำบ ผูผ้ลติ และ
อนุรักษ์ผ้ำพื้นเมืองอุบลรำชธำนีที่มี
ชื่อเสยีง เปิดบ้ำนให้ผูม้ำเยอืนได้ชื่นชม
ศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองที่บ้ำนค�ำปุน
ได้สบืสำนอนรุกัษ์มำยำวนำน ไม่ว่ำจะ
เป็นสถำปัตยกรรมที่งดงำม ผ้ำโบรำณ
ที่สงูค่ำ กรรมวธิกีำรผลติ ผ้ำทอพื้นเมอืง
ที่เป็นเอกลกัษณ์เฉพำะของบ้ำนค�ำปนุ
และงำนศลิปะด้ำนอื่น ๆ อกีมำกมำย

รบัประทำนอำหำรกลำงวนั

ออกเดนิทำงสูส่นำมบนิ

ออกเดนิทำงกลบักรงุเทพฯ โดยสายการบนิ
ไทยสมายล์ เทีย่วบนิที ่WE025

ถงึสนำมบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ
โดยสวสัดภิำพ

น้ำาตกแสงจันทร์ 

สามพันโบก
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รำยละเอียด คนละ

อัตรำค่ำบริกำร

หมำยเหตุ

ผู้ถอืหุน้กู ้ปตท. และผู้ติดตาม
(พกัห้องละ 2 คน)

บคุคลทัว่ไป (พกัห้องละ 2 คน)

พกัเดีย่ว เพิม่ราคา

ไม่รวมตัว๋เครือ่งบนิ ลดราคา

23,000 บาท

25,000 บาท

2,000 บาท

4,500 บาท

• ลงทะเบยีน ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2561 
  ประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์วันที่ 18 ธันวาคม 2561
• ผู้เดนิทำง 30 คน (สงวนสทิธิ์ส�ำหรบัผู้ถอืหุ้นกู้ ปตท. และ
  ผู้ตดิตำม 1 คน)

อัตรานี้ไม่รวม
• ค่ำน�้ำหนกักระเปำเดนิทำงในกรณเีกนิกว่ำสำยกำรบนิ
  ก�ำหนด (ไม่เกนิ 20 กก.)
• ค่ำใช้จ่ำยส่วนตวันอกเหนอืจำกที่ระบไุว้ในรำยกำร เช่น
  ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเอง ค่ำโทรศพัท์ ค่ำซกัรดี
  เป็นต้น
• ค่ำภำษมีูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษหีกั ณ ที่จ่ำย

การส�ารองที่นั่ง
• มดัจ�ำ 10,000 บำท ภำยในวนัที่ 11 มกรำคม 2562
• ช�ำระเงนิส่วนที่เหลอื ภำยในวนัที่ 20 มกรำคม 2562

กรณียกเลิกการเดินทาง
• ภำยในวนัที่ 11 มกรำคม 2562 : ไม่มคี่ำใช้จ่ำย
• ภำยในวนัที่ 19 มกรำคม 2562 : เกบ็ค่ำธรรมเนยีมคนละ 
  5,000 บำท
• ตั้งแต่วนัที่ 20 มกรำคม 2562 : สงวนสทิธิ์ไม่คนืเงนิใด ๆ 
  ทั้งสิ้น เนื่องจำกได้ส�ำรองค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำให้ผูเ้ดนิทำงแล้ว

งานผ้าทอพื้นเมือง เอกลักษณ์เฉพาะของบ้านคำาปุน

Khampun Museum Cafe

เขื่อนสิรินธร


