
ท่องเท่ียวแดนอิสาน เมืองแม่น ้าสองสี 

ไหวพ้ระขอพร ยอ้นรอยถ่ินประวติัศาสตร์ 
เดนิทาง 21 – 23 ม.ค. 2564 

วดัป่าศรีมงคลรัตนาราม คุม้จนัทร์หอม สามพนัโบก ผาแตม้

วดัถ ้าคูหาสวรรค ์   วดัสิรินธรวราราม ภูพร้าว วดัพระธาตุหนองบวั

Arcadia Cruise Center
191/2 Soi Suksaviddhaya, Sathorn Nua Road, Kwang Silom, Khet Bangrak, Bangkok 10500 
Telephone : (662) 235 1133, 09 4993 8954
Facebook : Arcadia Cruise Center          Line : @arcadiacruisecente



 

 

 

 

กําหนดการเดนิทางแบบยอ่ 

เทีย่วแดนอสีาน อบุลราชธาน-ีศรสีะเกษ ชม Unseen ถํา้พญานาค 3 วนั 2 คนื 

 เดนิทางวนัที ่21 – 23 มกราคม 2564  

 
 

วนัเดนิทาง 
เวลา

เดนิทาง 
รายการ 

วนัแรกของการเดนิทาง 

กรุงเทพฯ – อุบลราชธาน ี– ศรสีะเกษ – 

อุบลราชธาน ี

05:00  

 

07:10 

08.15 

เชา้ 

 

 

 

เทีย่ง 

บา่ย 

ค า่ 

ผูเ้ดนิทางพรอ้มกนั ณ เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยสมายล ์  

สนามบนิสวุรรณภมู ิ

ออกเดนิทางสู ่จ.อบุลราชธาน ีเทีย่วบนิที ่WE20 (1ชม. 05 นาท)ี 

คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิอบุลราชธานี 

รับประทานอาหารเชา้แบบพืน้เมอืง 

บวันา คาเฟ่ 

ออกเดนิทางสู ่อ.อทุมุพรพสิยั จ.ศรสีะเกษ 

วดัป่าศรมีงคลรตันาราม(ถํา้พญานาค) - Unseen 

รับประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ 

คุม้จนัทรห์อม 

รับประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ 

พกัโรงแรม ทอแสง อุบลราชธาน ีหรอื เทยีบเทา่  

วนัทีส่องของการเดนิทาง 

อุบลราชธาน ี 

 

เชา้ 

 

เทีย่ง 

 

เย็น 

ค า่ 

รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

แกง่สามพนัโบก 

รับประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ 

อุทยานแหง่ชาตผิาแตม้ 

วดัสรินิธรวรารามภูพรา้ว หรอืวดัเรอืงแสง 

รับประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ 

พกัโรงแรม ทอแสง โขงเจยีม รสีอรท์ หรอื เทยีบเทา่  

วนัทีส่ามของการเดนิทาง 

อุบลราชธาน ี– กรุงเทพฯ 

 

เชา้ 

 

 

เทีย่ง 

บา่ย 

 

19.30 

20.35 

รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

วดัถํา้คหูาสวรรค ์

ออกเดนิทางสูต่วัเมอืงอบุลราชธาน ี

รับประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ 

วดัพระธาตหุนองบวั  พระธาตเุจดยีศ์รมีหาโพธิ ์

เดนิทางสู ่สนามบนิ จ.อบุลราชธาน ี

ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ เทีย่วบนิที ่WE29 (1ชม. 05 นาท)ี 

เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

  
 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

วนัแรกของการเดินทาง : 

พฤหสัที่ 21 มกราคม 64 
สนามบนิสุวรรณภมูิ – วดัป่าศรมีงคลรตันาราม (ถ ้าพญานาค) – คุม้จนัทรห์อม  

 
05.00 น.  เชญิทกุท่านพรอ้มกนัทีจ่ดุนดัหมาย เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยสมายล ์สนามบนิสุวรรณภมู ิ      

07.10 น.  ออกเดนิทางสู่ จ.อบุลราชธานี โดยสายการบนิไทยสมายล ์เที่ยวบนิที่ WE20 (ใชเ้วลาบนิ 1 ชม. 05 นาท)ี 

08.15 น.  คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิอบุลราชธานี  

  เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัพรอ้มอาํนวยความสะดวก นาํท่านเปลีย่นการเดนิทางเป็นรถตูป้รบัอากาศ VIP  

ยนิดีตอ้นรบัท่านสู่ “อบุลเมืองดอกบวังาม แม่น ้ าสองสี มีปลาแซ่บหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ ์ ทวยราษฎร ์ 

ใฝ่ธรรม งามล ้าเทียนพรรษา ผาแตม้กอ่นประวติัศาสตร ์ฉลาดภมิูปญัญาทอ้งถิ่น ดินแดนอนุสาวรียค์นดีศรีอบุล” 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้แบบพื้นเมอืง กว๋ยจ ับ๊ ปากหมอ้   

หลงัอาหารเชา้ นาํท่านออกเดนิทางสู่ “บวันา คาเฟ่” แวะถ่ายรูปชคิๆ จบิกาแฟท่ามกลางดอกบวั รบับรรยากาศอนัสดชื่น 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้นาํท่านออกเดนิทางสู่ อ.อทุมุพรพสิยั จ.ศรสีะเกษ ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ช ัว่โมง นาํท่านเยี่ยมชม “วดัป่าศรี

มงคลรตันาราม” ท่านจะไดพ้บกบัความอลงัการงานสรา้งของถํา้วงั บาดาล หรือ ถํา้พญานาค วดัป่าศรีมงคลร ัตนา

ราม ตาํบลโคกจาน อาํเภออุทุมพรพสิยั จงัหวดัศรีสะเกษ  Unseen ของจงัหวดัศรีสะเกษ   ความงดงามของถํา้แห่งน้ี

สรา้งขึ้นจากความศทัธาในเรื่องของพญานาค ซึง่คร ัง้หน่ึงพระพทุธเจา้เคยเสวยพระชาติเป็นพญานาค ทางเจา้อาวาสและ

ผูม้จีิตศรทัธาจึงไดร่้วมกนัสรา้งโบสถ ์ ที่ประดิษฐส์ถานพระพทุธรูปคลา้ยกบัวงัพญานาคในวรรณคดี ภายในถํา้มคีวาม

อลงัการดว้ยรูปปัน้พญานาคที่อ่อนชอ้ย งดงาม รวมท ัง้การจาํลองหินงอกหินยอ้ย ประดบัดว้ยหลอดไฟหลากสี ให ้

ความรูส้กึเหมอืนอยู่ในถํา้พญานาคใตน้ํา้ที่ดูลกึลบัและศกัดิ์สทิธิ์ 

 

 

 

 

 
 
 
 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนัทีห่อ้งอาหาร 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ “คุม้จนัทรห์อม” จุดเช็คอินใหม่ จ.อุบลราชธานี บรรยากาศในแบบอีสานใต ้เป็นแหล่งเรียนรูภู้มิ

ปญัญา อนัทรงคุณค่าจากอดีตสู่ปจัจุบนั ภายในมรีา้นคา้ใหบ้ริการ มCีoffee Shop รา้นอาหาร รา้นผา้ไหม บา้นทอผา้ 

ยุง้ขา้ว ผกัปลอดสารพษิและของฝาก ท ัง้ยงัมบีรกิารอาหารเชา้แบบไทย และแบบอสีาน 

ค า่  รบัประทานอาหารคํา่ และ พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

ที่พกั  พกัทีโ่รงแรมทอแสง หรอื โรงแรมระดบัเทยีบเท่า 

 



 

 

 

วนัที่สองของการเดินทาง : 

ศกุรท์ี่ 22 มกราคม 64 
 แกง่สามพนัโบก – อทุยานแห่งชาตผิาแตม้ – วดัสรินิธรวรารามภพูรา้ว 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม      

นาํท่านออกเดินทางสู่ แก่งสามพนัโบก  เป็นแก่งหินที่อยู่ใตล้าํนํา้โขงในช่วงฤดูนํา้หลากซึ่งเกิดจากแรงนํา้วนกดัเซาะ 

กลายเป็นแอ่งมากกว่า 3,000 แอ่ง หรอื 3,000 โบก โบก หรอืแอ่ง หมายถงึ บ่อนํา้ลกึในแก่งหนิใต ้ลาํนํา้โขง  และคาํว่า 

“โบก”  เป็นภาษาของลาวที่มกันิยมเรียกกนั และจะปรากฏใหเ้หน็ในช่วงฤดูแลง้ที่นํา้แหง้ขอด แก่งหนิดงักล่าวก็จะโผล่

พน้นํา้กลายเป็น ความมหศัจรรยท์างธรรมชาติสุดอลงัการกลางลาํนํา้โขง ที่สวยงาม แปลกตา จนชาวบา้นเรียกกนัว่า      

แกรนดแ์คนยอนนํา้โขง  ถ่ายภาพกบัจดุต่างๆ ตามอธัยาศยั 
  
 
 
 
 
 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนัทีห่อ้งอาหาร  

บ่าย  นาํท่านเดนิทางสู่ อทุยานแห่งชาตผิาแตม้ มเีน้ือทีค่รอบคลุมอยู่ในทอ้งที่อาํเภอโขงเจยีม อาํเภอศรเีมอืงใหม่ และ อาํเภอ

โพธิ์ไทร จงัหวดัอุบลราชธานี ประกอบดว้ยสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ ชมภาพเขียนสีโบราณ โดยฝีมือมนุษยยุ์คก่อน

ประวตัศิาสตร ์ซึง่เป็นจาํนวนภาพเขยีนสโีบราณทีม่ากที่สุดทีพ่บไดใ้นประเทศไทย  

 

 

 

 

 

 

เยน็ นาํท่านออกเดินทางสู่ “วดัสิรินธรวรารามภูพรา้ว” หรือที่นิยมเรียกกนัว่า วดัเรืองแสง เป็นวดัที่ต ัง้อยู่บนเนินเขาสูง 

สามารถมองเห็นทวิทศันข์องประเทศลาว ด่านสกลช่องเมก็ นอกจากจะมาไหวพ้ระขอพรกนัแลว้ ไฮไลตท์ี่หา้มพลาดก็

คือ การชมภาพเรอืงแสงสเีขยีวของจติรกรรมตน้กลัปพฤกษต์ ัง้อยู่บรเิวณดา้นหลงัของอโุบสถในยามคํา่  

 

 

 

 

 

 

ค า่  รบัประทานอาหารคํา่ที่หอ้งอาหาร  

ที่พกั  พกัทีโ่รงแรม ทอแสง โขงเจยีม รสีอรท์หรอื โรงแรมระดบัเทยีบเท่า 
 



 

 

วนัที่สามของการเดินทาง : 

เสารท์ี่ 23 มกราคม 64 

โขงเจยีม – วดัถ ้าคูหาสวรรค ์– วดัพระธาตหุนองบวั – สนามบนิสุวรรณภมูิ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม      
นาํท่านแวะนมสัการสรีระสงัขารของหลวงปู่คาํคนึง ณ “วดัถ ้าคูหาสวรรค”์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวฒันธรรม และ 

ธรรมชาติที่สาํคญัของจงัหวดัอุบลราชธานี ภายในวดัถํา้คูหาสวรรคย์งัมพีระธรรมเจดียศ์รีไตรภูม ิภายในประดิษฐาน 

พระพทุธรูปปางสมาธิ และพระอุโบสถหลงังามสขีาวแกะสลกัลวดลายอย่างสวยงาม บริเวณดา้นหลงัวดัเป็นถํา้ที่เดินไป

ได ้สะดวก ไมล่กึ ภายในถํา้เป็นทีป่ระดษิฐานพระพทุธรูปปางมารวชิยัมากมายหลายองค ์ดา้นในถํา้เป็นที่ต ัง้ของโลงแกว้

ที่บรรจุ สรีระที่ไม่เน่าเป่ือยของหลวงปู่คาํคนิง จุลมณี พรอ้มชมความงามของทิวทศัน์แม่นํา้โขงและแม่นํา้สองส ี

ตลอดจนทวิทศัน ของฝัง่ประเทศตรงขา้มไดอ้ย่างชดัเจน  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้นาํท่านเดนิทางกลบัเขา้สู่ตวัเมอืงอุบลราชธานี 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนัทีห่อ้งอาหาร  

บ่าย นาํท่านกราบนมสัการพระธาตุ ณ “วดัพระธาตุหนองบวั” อีกหน่ึงสถานที่ท่องเที่ยวอุบลราชธานี เป็นที่ประดิษฐานของ 

“พระธาตุเจดียศ์รีมหาโพธ์ิ” โดยมีแบบจาํลองมาจากเจดียท์ี่พุทธคยาประเทศอินเดีย และยงัเป็นที่บรรจุพระบรม

สารรีกิธาต ุ

 

 

 

 

 

 

 

  ก่อนกลบั เปิดโอกาสใหท้กุท่านไดจ้บัจ่ายเลอืกซื้อ เลอืกหา สนิคา้ของฝาก อาท ิ กว๋ยจ ับ๊ญวน หมยูอ แหนมใบมะยม  

ไสก้รอกอสีาน หมเูค็ม หมทูบุ นํา้พรกิหมหูยอง หมสูวรรค ์แหนมซีโ่ครง แหนมเนือง เป็นตนั   

ไดเ้วลาอนัสมควร นาํท่านเดนิทางสู่สนามบนิ 

19.30 น.  ออกเดนิทางจากสนามบนิ จ.อบุลราชธานี โดยสายการบนิไทยสมายล ์เที่ยวบนิที่ WE29 (ใชเ้วลาบนิ 1 ชม 05 นาท)ี 

20.35 น.  ถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิ  โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความสุข ความประทบัใจ  

 

 
 



 

 

อตัราค่าบรกิาร 

วนัที่เดินทาง 

ราคา (บาท/ท่าน) 

ผูเ้ดินทาง 8 ท่าน ต่อ 1 รถตู ้

มกราคม 2564 21 - 23 8,900.- 

 
 สายการบนิไทยสมายล ์เทีย่วบนิ WE20  กรุงเทพฯ – อุบลฯ เวลา 07:10 – 08:15 น. (ใชเ้วลาบนิ 1.05 ช ัว่โมง)  

                                                         WE29 อุบลฯ – กรุงเทพฯ  เวลา19:30 – 20.35 น. (ใชเ้วลาบนิ 1.05 ช ัว่โมง) 
 ราคาคา่ต ัว๋เครือ่งบนิ เร ิม่ตน้ทา่นละ  3,200 – 4,200 บาทตอ่ทา่น (ราคารวมนํา้หนกัสมัภาระ 20 กโิลกรมั) 

 ราคาทีแ่นน่อนขึน้อยูก่บัการจองกบัทางสายการบนิ และสายการบนิเป็นผูกํ้าหนดราคา   

 

 
  สิง่ที่ควรจดัเตรยีม เพือ่ความพรอ้ม และสะดวกในการเดินทาง 

1. เสื้อผา้ทีส่วมใส่สบายๆ , ชดุสุภาพสาํหรบัเขา้วดั 

2. ของใชส้่วนตวัทีจ่าํเป็น อาท ิ หมวกกนัแดด  แว่นตากนัแดด  กลอ้งถ่ายรูป ฯลฯ 

3. ยาประจาํตวั   

 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

 รถตูป้รบัอากาศ  VIP 9 ทีน่ ัง่ พรอ้มนํา้มนัและคนขบันาํเที่ยวตลอดการเดนิทาง 

 ค่าทีพ่กัตามรายการ 2 คืน (หอ้งละ 2 ท่าน)  

 อาหารทกุมื้อ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ    

 ค่าทปิคนขบัรถ  

 ค่าธรรมเนียมสถานทีท่่องเที่ยวต่างๆ ตามทีร่ะบใุนรายการ 

 ค่ารถสองแถวทีแ่ก่งสามพนัโบก 

 ค่าประกนัภยัอบุตัเิหตุการเดนิทางตามเงือ่นไขและขอ้ตกลงในกรมธรรม ์

 มคัคุเทศกท์ีค่อยใหบ้รกิารตลอดการเดนิทาง 
 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าต ัว๋เครื่องบนิโดยสายการบนิไทยสมายล ์สุวรรณภมู ิ– อบุลราชธานี – สุวรรณภมู ิ 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัทีน่อกเหนือจากรายการ เช่น  ค่าโทรศพัท ์ ซกัรดี มนิิบาร ์ และอื่น ๆ ทีผู่เ้ดนิทางส ัง่เอง 

 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และค่าหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย 3% 

 

เงือ่นไขการจองและส ารองที่นัง่ 

1. เมือ่ทาํการจองทวัรแ์ลว้ กรุณาแจง้ชื่อ – นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง สาํหรบัออกใบแจง้หน้ีและใบรบัเงนิ    

ของท่าน  

2. ชาํระมดัจาํท่านละ 5,000 บาท ภายใน  3 วนัหลงัการจอง เพือ่เป็นการยนืยนัการจอง ถอืว่าท่านไดท้าํการสาํรองที่น ัง่เสร็จสมบูรณ ์     

โดยการโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบรษิทัฯ ดงัรายละเอยีด 

3. การชาํระค่าทวัรส์่วนที่เหลือ กรุณาชาํระก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 45 วนั หากท่านไม่ชาํระภายในระยะเวลาที่บริษทักาํหนด      

ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิ์ยกเลกิการเดนิทาง และขอสงวนสทิธิ์ไมส่ามารถคืนเงนิมดัจาํใหท่้านไดไ้มว่่ากรณีใดก็ตาม 



 

 

 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

1. แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 45 - 31 วนั  ทางบรษิทัฯ จะคืนเงนิมดัจาํ ท่านละ 5,000 บาท 

2. แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 - 16 วนั   ทางบรษิทัฯ จะเรยีกเกบ็ 75% ของท ัง้หมด 

3. แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทาง นอ้ยกว่า 15 วนั  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์คืนเงนิค่าใชจ่้ายท ัง้หมดทกุกรณี 

 

หมายเหต ุ:  

1. ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเลือ่นการเดนิทาง หรอืยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผูีร่้วมเดนิทางไมถ่งึตามทีก่าํหนดไว ้

2. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการปรบัราคาค่าทวัร ์หากมกีารปรบัราคาค่านํา้มนัขึ้นก่อนการเดินทาง หรือมกีารปรบัราคาค่านํา้มนัและ

ภาษนีํา้มนั 

3. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วหรอืบางประการ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามความ

เหมาะสมของสถานที่และเวลา ท ัง้น้ีโดยคาํนึงถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของท่านเป็นสิ่งสาํ คญั หรือเกิดเหตุสุดวิสยั       

จนไม่สามารถแกไ้ขได ้และจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บที่นอกเหนือความรบัผดิชอบของ

มคัคุเทศกห์รอืทมีงาน 

4. บริษทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , ภยัธรรมชาติ, การยกเลกิเที่ยวบนิ, การนดัหยุดงาน, การประทว้ง, 

การก่อจราจล ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบริษทัฯ  

5. บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากสิ่งของที่มีค่าเกิดการสูญหาย อนัเน่ืองมาจากความประมาทของตวัผูเ้ดินทาง ,            

เกดิการโจรกรรม, อบุตัเิหตจุากความประมาทของตวันกัท่องเทีย่วเอง 

6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางไปพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์     

ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมดัจาํคืนได ้ไมว่่ากรณีใดๆ ท ัง้สิ้น 

7. เมือ่ท่านตกลงชาํระค่ามดัจาํ หรอืชาํระค่าทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบริษทัฯแลว้ ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไข และ

ขอ้ตกลงของหมายเหตทุ ัง้หมดทกุขอ้แลว้ 

 

ขอ้แนะน าส าหรบัการเดินทาง ในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโควดิ-19 : 

1. ผูร่้วมเดนิทางตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดนิทาง 

2. ก่อนขึ้นรถทกุคร ัง้ ทางบรษิทัฯ จะมมีาตราการวดัไขแ้ละลา้งมอืดว้ยแอลกอฮอล ์

 

 

 

 



 

 

   
 

 

  
 

 

โรงแรมทอแสงอบุล ตัง้อยู่ในมมุเมอืงสงบและน่ารกัใจกลางอบุลราชธานี จากสนามบนินานาชาติเพยีง 10 นาท ีกจ็ะไดพ้บกบัโรงแรมแห่งน้ี 

ซึง่แวดลอ้มไปดว้ยสถานที่ท่องเทีย่วที่ยงัคงแฝงไวด้ว้ยวฒันธรรม และประเพณีแต่โบราณในขณะเดยีวกนัโรงแรมมจีดุเด่นในโครงสรา้ง 

ของสถาปตัยกรรม อกีท ัง้บรรยากาศทอ้งถิน่ที่ทนัสมยัสามารถสรา้งภาพ ประทบัใจ ซึง่แตกต่างไปจาก ภาพซํา้ซากจาํเจของโรงแรมสูงลดัฟ้า

อื่นๆในดนิแดนอสีาน 

  
 

 
There are 24 Deluxe Rooms (24 sqm). The interior of our Deluxe Rooms have been newly renovated 
including bathrooms which located on the first, second, and third floor, They are fifted with a double bed 
or 2 single beds 
 

 

 

 

 Smoking Rooms / Non – Smoking Rooms  Shampoo 
 Individually Controlled Air-Conditioning  Conditioner 
 Working and Dressing Table  Bath Cream 
 Television LCD 32 inch  Shower Cap / Cotton / Cotton Buds 
 Cable TV  Towels / Hand Towels 
 Bin  Toothbrush and Toothpaste 
 Wireless Internet Access  Hair Dryer 
 Safety Box  Tissue 
 Telephone  Refrigerator 
 Slippers  Free 2 Bottles Drinking Water 
 Rain Shower Bathroom  Complimentary 2 Cup of Fresh Coffee 
 Laundry Bag  Complimentary Fruit 

  



 

 

ทอแสง โขงเจยีม รสีอรท์ 

ที่อยู ่: 68 หมู่ 7 บา้นหว้ยหมากใต ้อ าเภอโขงเจยีม จงัหวดัอบุลราชธานี 34220 

มือถอื : (+66) 81 860 5905    โทรศพัท ์: (+66) 45 351 174-6    โทรสาร : (+66) 45 351 162 

อเีมล : tohsang@tohsang.Com 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 ทอแสงโขงเจยีมรีสอรท์ ต ัง้อยู่ที่อ าเภอโขงเจยีม จ.อุบลราชธานี ระยะทางห่างจากตวัเมืองอบุลประมาณ 95 กโิลเมตร ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 1 ชัว่โมงโดยรถยนต ์ทอแสงโขงเจียมรีสอรท์   อยู่ภายใตร้่มเงาไมห้ลากหลาย และกลิ่นอายแม่น ้ าโขง เหมาะแก่การ

พกัผ่อนและรบัอากาศบริสุทธ์ิ ณ บริเวณปลายสุดแม่น ้ าโขง ที่พระอาทิตยข้ึ์นก่อนใครในสยาม เป็นจุดบรรจบของแม่น ้ ามูลและแม่น ้ า

โขง และจุดรบัแม่น ้ าสองสตีดักนั เรยีกว่า  โขงสปูีนมลูสคีราม 

   


