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วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 ทา่อากาศยานดอนเมอืง – ทา่อากาศยานอุบลราชธาน ี– ชมววิเขือ่นสรินิธร – วดัสรินิธรวรารามภู

พรา้ว (Unseen วัดเรอืงแสง) - โขงเจยีม แมน่ า้สองส ี                                                    

พกัโขงเจยีม                                                                                    อาหารเทีย่ง/เย็น 

2  โขงเจยีม – ความทรงจ าคาเฟ่ - อุทยานแหง่ชาตผิาแตม้ ชมเสาเฉลยีง ชมผาแตม้ – สามพนัโบก 

(Unseen แกรนดแ์คนยอนแม่น ้ำโขง) - หาดทรายสูง – เขมราฐ - วดับุง้ขีเ้หล็ก - ถนนคนเดนิเขมราฐ  

พกัเขมราฐ                                                                                      อาหารเชา้/เทีย่ง/เย็น 

3 เขมราฐ - เมอืงอุบล - วดัศรนีวลแสงสวา่งอารมณ์- ขวันอ้ยบา้นชทีวน – บา้นปะอา่ว - บวันาคาเฟ่ - วดั
พระธาตุหนองบวั พญานาคสรีุง้ พระธาตุเจดยีศ์รมีหาโพธิ ์- รา้นของฝาก -  

ทา่อากาศยานอุบลราชธาน ี- ทา่อากาศยานดอนเมอืง               
                                                                                                  อาหารเชา้/เทีย่ง/-- 
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ไฟลท์บนิ AIR ASIA (FD) 

Departure:    FD3374 DMK-UBP 11.00-12.15 

Return:          FD3373 UBP-DMK 19.30-20.20 
   

เวลำและไฟลท์บนิ สำยกำรบนิอำจมขียบัหรอืปรับเปลีย่นได ้(ทีน่ั่งบนเครือ่งเป็นไปตำมทีส่ำยกำรบนิจัดสรรหนำ้

เคำน์เตอร)์ คำ่ทัวรไ์ม่รวมน ้ำหนักสัมภำระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 
 

วนัแรก          ทา่อากาศยานดอนเมอืง – ท่าอากาศยานอุบลราชธาน ี– ชมววิเขือ่นสรินิธร –  

                    วดัสรินิธรวรารามภูพรา้ว (Unseen วดัเรอืงแสง) - โขงเจยีม แมน่ า้สองส ี                                                    

                    พกัโขงเจยีม                                                                                  อาหารเทีย่ง,เย็น  

 

09.00 น. พรอ้มกันที่จุดนัดหมำย ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 2 ชัน้ 3 ผู้โดยสารขาออกในประเทศ

เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชยี ประตู 9-10 เจำ้หนำ้ทีค่อยใหก้ำรตอ้นรับ 

 

11.00 น. เดนิทำงสู ่ทา่อากาศยานอุบลราชธาน ีโดยสำยกำรบนิ AIR ASIA (FD) เทีย่วบนิที ่FD3374 

 

12.15 น. ถงึ ทา่อากาศยานอุบลราชธาน ีรับสัมภำระใหเ้รยีบรอ้ย ไกดจ์ะรอตอ้นรบัทา่นอยูด่า้นนอก 

น ำท่ำนขึน้รถตูป้รับอำกำศเดนิทำงสูร่ำ้นอำหำรกลำงวัน 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่1) 

 น ำท่ำนเดนิทำงไปจุดชมววิเขือ่นสรินิธร เวิง้น ้ำอันกวำ้งใหญ่ที่ดงึดูดนักท่องเที่ยวใหแ้วะมำถ่ำยรูปชม

บรรยำกำศกันอย่ำงมำกมำย เขือ่นสรินิธรก ำลังจะกลำยเป็นแหลง่พัฒนำพลงังำนหมุนเวยีนรปูแบบใหม่ทีจ่ะ

เป็นจุดเช็คอนิแหง่ใหม่ของ จ.อบุลรำชธำนี คอื โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทติยทุ่์นลอยน ้ำร่วมกับ

โรงไฟฟ้ำพลังน ้ำเขือ่นสรินิธร ของ กฟผ.ที่จะเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวดำ้นพลังงำนหมุนเวยีนแหง่ใหม่ให ้

นักท่องเทีย่ว ไดม้ำสัมผัสกำรผลติไฟฟ้ำจำกพลังงำนสะอำดแสนจะรักษ์โลกอย่ำงใกลช้ดิ  

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 
พกัเดีย่ว/จา่ยเพิม่ ทีน่ ัง่ 

 

หมายเหต ุ

23-25 มกราคม 64 7,888 

ไมม่รีาคาเด็ก 
(0-2 ปี 1,300 บำท) 

 

1,500 24  

30 มกราคม-1กุมภาพนัธ ์ 7,888 1,500 24  

6-8 กุมภาพนัธ ์64 7,888 1,500 24  

13-15 กุมภาพนัธ ์64 7,888 1,500 24  

20-22 กุมภาพนัธ ์64 7,888 1,500 24  

6-8 มนีาคม 64 7,888 1,500 24  

13-15 มนีาคม 64 7,888 1,500 24  

25-27 มนีาคม 64 7,888 1,500 24  

1-3 เมษายน 64 7,888 1,500 24  

8-10 เมษายน 64 7,888 1,500 24  

24-26 เมษายน 64 7,888 1,500 24  

29เมษายน-1พฤษภาคม  7,888 1,500 24  
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 น ำท่ำนเดนิทำงสู ่วดัสรินิธรวรารามภูพรา้ว (Unseen วัดเรอืงแสง) หรอืนยิมเรยีกกันว่ำ วัดเรอืงแสง เป็น

วัดทีต่ัง้อยู่บนเนนิเขำสงู โดยจ ำลองสภำพแวดลอ้มของวดัป่ำหมิพำนต์ บรเิวณยอดเขำจะมองเห็นอโุบสถสี

ปัดทองตัง้เด่นเป็นสง่ำ ดำ้นหลังของอุโบสถนั้นเป็นจิตรกรรมเรืองแสงสีเขียวของตน้กัลปพฤกษ์ ที่อยู่

ดำ้นหลังของอุโบสถในเวลำกลำงคนื ซึง่หำกถำ้เรำโชคดจีะไดพ้บกับดวงดำวรำยลอ้มไปกับอุโบสถเรือง

แสงเพิม่ควำมงดงำมตืน่ตำใจ หำกยิง่มืดก็จะสำมำรถเห็นกำรเรืองแสงของตน้กัลปพฤกษ์และดวงดำวได ้

ขัดเจนมำกขึน้ ตน้กัลปพฤกษ์ทีเ่รอืงแสงนัน้เป็นฝีมอืกำรออกแบบของชำ่งคณุำกร ปรญิญำปณุโณ ผูล้งมือ

ตดิโมเสกแตล่ะชิน้ดว้ยตัวเอง โดยมแีรงบันดำลใจมำจำกตน้ไมแ้หง่ชวีติ ในภำพยนตร์เรือ่งอวตำร โดยใช ้

สำรเรอืงแสง หรอื สำรฟลอูอเรสเซนตร์อบตน้ คณุสมบัตขิองสำรคอืจะรับแสงพระอำทติยใ์นตอนกลำงวัน

และปล่อยพลังงำนออกมำในตอนกลำงคนื ดำ้นหลังของอุโบสถจะมีววิทวิทัศน์เป็นลุ่มแม่น ้ำโขงสำมำรถ

เห็นววิแม่น ้ำโขงแลว้ยังสำมำรถเห็นฝ่ังของประเทศลำวสมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดนิทำงสู่โขงเจยีมเมือง

ชำยแดนเล็กๆรมิแม่น ้ำโขงทีม่ีควำมสวยงำมทำงน ้ำทีแ่ปลกตำ เป็นจุดบรรจบของแม่น ้ำโขงและแม่น ้ำมูลที่

ไหลมำรวมกันท ำใหเ้กดิเป็นแมน่ า้สองสโีดยแม่น ้ำโขงจะเห็นเป็นสขีำวขุน่ สว่นแม่น ้ำมูลเห็นเป็นสเีขยีวอม

ฟ้ำ จงึเป็นทีม่ำของวล ี“โขงสปีนู มูลสคีรำม” จุดที่สำมำรถมองเห็นแม่น ้ำสองสไีดอ้ย่ำงชัดเจนคอื บรเิวณ

ลำดรมิตลิง่หนำ้วัดโขงเจียม และบรเิวณบำงส่วนของหมู่บำ้นหว้ยหมำก ทัง้นี้เดอืนเมษำยนจะเป็นเดอืนที่

เห็นควำมแตกตำ่งของสนี ้ำไดชั้ดเจนทีส่ดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่2) หลงัทานอาหารสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั 

ทีพ่กั: โขงเจยีมระดบั 3 ดาว 

(ชือ่โรงแรมทีท่่ำนพักทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 5 วันกอ่นวันเดนิทำง) 

(กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไม่ม ีทำงบรษัิทขอปรบัพักแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทน และ หอ้งพัก 3 

ท่ำน TRP อำจเป็นเตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยู่กบัแบบทีพ่ักของโรงแรม) 

วนัทีส่อง         โขงเจยีม – ความทรงจ าคาเฟ่ - อุทยานแหง่ชาตผิาแตม้ ชมเสาเฉลยีง ชมผาแตม้ –  

                      สามพนัโบก (Unseen แกรนดแ์คนยอนแมน่ า้โขง) – หาดทรายสูง - เขมราฐ – วดับุง้ขีเ้หล็ก-  
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                      ถนนคนเดนิเขมราฐ       พกัเขมราฐ                                               อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น                              

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  (มือ้ที ่3) 

 น ำท่ำนเดนิทำงสู่อุทยำนแห่งชำตผิำแตม้แวะความทรงจ าคาเฟ่ ตัง้อยู่ในเขตอทุยำนแห่งชำตผิำแตม้

ตดิแม่น ้ำโขง อสิระใหท่้ำนชมววิหรอืน่ังจบิกำแฟกับบรรยำกำศทีส่วยงำม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อุทยานแหง่ชาตผิาแตม้ มเีนื้อที่ประมำณ 212,500 ไร่ ครอบคลมุพื้นทีอ่ ำเภอโขงเจยีม อ ำเภอศรเีมอืง

ใหม่ และอ ำเภอโพธิไ์ทร จังหวัดอุบลรำชธำนี สภำพภมูปิระเทศเป็นที่รำบสูงและเนนิเขำ มหีนำ้ผำสงูชัน

หลำยแห่ง สภำพป่ำโดยท่ัวไปเป็นป่ำเต็งรัง ลักษณะเป็นป่ำโปร่ง ตน้ไมแ้คระแกร็น แต่มีควำมสวยงำม

ตำมธรรมชำต ิพันธุไ์มท้ี่ส ำคัญ ไดแ้ก่ เต็ง รัง เหยีง ประดู่ และเหมือดต่ำง ๆ ส่วนพืชพื้นล่ำงจะเป็นพวก

ไผ่ป่ำ หญำ้ตำ่ง ๆ และขอ่ยหนิ นอกจำกนี้ตำมซอกลำนหนิท่ัวไปยังมไีมด้อกทีส่วยงำม เชน่ หยำดน ้ำคำ้ง 

กระดุมเงนิ มณีเทวำ ฯลฯ ขึน้อยู่เป็นจ ำนวนมำกกระจำยท่ัวพื้นที่ ภำยในเขตอุทยำนแห่งชำตผิำแตม้ มี

สถำนที่ท่องเทีย่วน่ำสนใจมำกมำย น ำท่ำนชม เสาเฉลยีง อยู่ก่อนถงึผำแตม้ประมำณ 1 กโิลเมตร เป็น

เสำหนิธรรมชำตทิีเ่กดิจำกกำรกัดเซำะของน ้ำและลมเป็นเวลำนับลำ้นปี มลีักษณะคลำ้ยดอกเห็ดเรยีงรำย

กันอยู่มำกมำย ดแูปลกตำยิง่นัก ชม ผาแตม้ เป็นหนำ้ผำสงูชันทีม่คีวำมสวยงำมตำมธรรมชำต ิเป็นจุดชม

ววิทีส่วยงำม และยังเป็นจุดทีเ่ห็นพระอำทติยข์ึน้กอ่นทีแ่ห่งใดในประเทศไทย นอกจำกนี้บรเิวณผนังหนำ้

ผำดำ้นลำ่ง ยังปรำกฏภำพเขยีนสกีอ่นประวัตศิำสตรเ์รยีงรำยอยู่ประมำณ 300 ภำพ ซึง่ทำงอุทยำนฯ ได ้

ท ำทำงเดนิส ำหรับลงไปชมไวแ้ลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่4) 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่สามพนัโบก ตัง้อยู่ทีบ่ำ้นโป่งเป้ำ อ ำเภอโพธิไ์ทร เป็นสถำนที่ท่องเที่ยวทีร่ังสรรคโ์ดย

ธรรมชำต ิเป็นแก่งหนิขนำดใหญ่ ถูกแม่น ้ำโขงกัดเซำะกลำยเป็นแอ่งมำกมำยในช่วงฤดนู ้ำหลำกทุกๆปี 

ซึง่เป็นควำมมหัศจรรย์ของธรรมชำต ิที่ท ำใหเ้กดิเป็นแอ่งมำกมำยมำกกว่ำ 3,000 โบก ค ำว่ำ “โบก” 

หมำยถงึ “แอง่” หรือ “บอ่น ้ำลกึ” สำมพันโบกจะปรำกฏใหเ้ห็นในชว่งฤดแูลง้ยำมที่แม่น ้ำโขงลดระดับลง 

ตัง้แตเ่ดอืนธันวำคม-พฤษภำคม ชำวบำ้นเรยีกว่ำ แกรนดแ์คนยอนน า้โขง และฝ่ังตรงขำ้งทีห่ำ่งไปไม่กี่

เมตรก็เป็นฝ่ังของประเทศเพือ่นบำ้นคอืประเทศลำว นอกจำกจะไดเ้ห็นควำมงำมของธรรมชำตแิลว้ ยังได ้

เห็นวถิีชีวติของกำรอยู่ร่วมกันระหว่ำงชำวไทยและชำวลำวรมิฝ่ังโขงดว้ย พื้นที่ของสำมพันโบกกวำ้ง

หลำยตำรำงกโิลเมตร นักท่องเที่ยวสำมำรถเดนิลัดเลำะปีนป่ำยไปตำมโขดหนิรูปร่ำงประหลำดต่ำงๆ 
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ไฮไลทอ์ยูบ่รเิวณทีเ่รยีกวา่หนิหวัสุนขั เพรำะมลีักษณะเป็นผำหนิสูงชัน จนไดร้ับสมญำว่ำแกรนดแ์คน

ยอนเมอืงไทย และลองใหทุ้กท่ำนตำมหำโบกมกิกีเ้มาส ์จุดเช็คอนิยอดฮติ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงไปถ่ำยรูปชคิๆ สวยๆกันที ่หาดทรายสูง ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้ำโขง ในยำมน ้ำลดจะได ้

เห็นววิสวยงำมของแก่งหนิ หำดทรำยและสันดอนทรำยสขีำวอมน ้ำตำลไล่ระดับเป็นเนินสูง มีริว้ลำยที่

สวยงำม คลำ้ยทะเลทรำยขนำดย่อม โดยหำดทรำยจะโผล่พน้น ้ำประมำณเดอืนธันวำคมถงึพฤษภำคม 

ชว่งที่ดทีี่สุดคอืตัง้แต่มกรำคมถงึเมษำยน เรยีกไดว้่ำเป็นทะเลทรายรมิโขง ที่สวยงำม อ าเภอเขมราฐ 

เมอืงสงบรมิโขง ทีย่ังคงมวีถิชีวีติทีเ่รยีบง่ำย ตลอดสองฝ่ังถนนเรยีงรำยไปดว้ยบำ้นเรอืนไมเ้กำ่แก ่รำ้นคำ้ 

รำ้นกำแฟ มีควำมสวยงำม มีววิแม่น ้ำโขงใหไ้ดด้ื่มด ่ำไปกับพระอำทติย์ขึ้นและตก เดนิทำงสู่วดับุ่ง

ขีเ้หล็ก เป็นวัดเก่ำแก่ในอ ำเภอเขมรำฐ มีสิง่ก่อสรำ้งที่สวยงำมหลำยจุด ที่โดดเด่น คอื เจดียศ์รีอรยิะ

เมตตรัยทีม่รีูปทรงที่แปลกตำไม่เหมอืนกับเจดยีท่ั์วไป ทำผนังดำ้นนอกดว้ยสทีองตัง้โดดเด่นอยู่กลำงวัด 

และลำนพระขำว น ำท่ำนมำสักกำระและชมพระพุทธรูปปำงมำรวชัิยพระพุทธรูปปำงมำรวชัิยสขีำว จ ำนวน 

56 องค ์เป็นพระพุทธรูปที่สรำ้งขึน้เรยีงกันอย่ำงสวยงำม จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่ถนนคนเดนิเขมราฐ 

ใหท่้ำนเดนิเล่น ชมบรรยำกำศ สัมผัสกับเสน่หเ์ฉพำะตัวของบำ้นไมแ้ละรำ้นคำ้เก่ำแก่รมิโขงที่เรียบง่ำย 

บำงหลังอำยุร่วม 200 ปี อสิระใหท่้ำนเดนิชม ถ่ำยรูป ชอ้ปป้ิงตำมอัธยำศัย  
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เย็น   รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่5) หลงัทานอาหารสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั 

ทีพ่กั: เขมราฐ หรอืเมอืงใกลเ้คยีงกนั ระดบั 3 ดาว 

(ชือ่โรงแรมทีท่่ำนพักทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 5 วันกอ่นวันเดนิทำง) 
(กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไม่ม ีทำงบรษัิทขอปรบัพักแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทน และ หอ้งพัก 3 

ท่ำน TRP อำจเป็นเตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยู่กบัแบบทีพ่ักของโรงแรม) 

 

วนัทีส่าม        เขมราฐ - เมอืงอุบล – วดัศรนีวลแสงสว่างอารมณ์ - ขวันอ้ยบา้นชทีวน – บา้นปะอา่ว – บวันา 

                     คาเฟ่ - วดัพระธาตุหนองบวั พญานาคสรีุง้ พระธาตุเจดยีศ์รมีหาโพธิ ์- รา้นของฝาก –  

                     ท่าอากาศยานอุบลราชธาน ี- ทา่อากาศยานดอนเมอืง              อาหารเชา้/เทีย่ง/--  

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  (มือ้ที ่6) 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่ตวัเมอืงอุบล เดนิทำงสู่ วดัศรนีวลแสงสว่างอารมณ์ อยู่ท ีบ่า้นชทีวน อ.เขือ่งใน 

ภำยในวัดมีธรรมาสนส์งิหศ์ลิปะญวน ตัง้อยู่ในศำลำกำรเปรียญหรือหอแจกแบบอีสำน ธรรมมำสมี

ลักษณะเป็นรูปสงิหย์นืเทนิปรำสำท สรำ้งดว้ยอฐิถือปนู ยอดปรำสำทเป็นเครื่องไมเ้ป็นชัน้ลดหลั่น บนตัว

ธรรมำสน์สงิหป์ระดับประดำดว้ยกระจกสตีำ่ง ๆ อย่ำงสวยงำม สรำ้งขึน้โดยชำ่งชำวญวน พระอปัุชฌำวงศ ์

พรหมฺสโร และนำยค ำหมำ แสงงำม ปัจจุบันธรรมมำสสงิหน์ี้ใชเ้ป็นทีส่ ำหรับใหพ้ระสงฆน่ั์งเทศน์มหำชำติ

ในงำนบุญเดอืน 4 หรือบุญผะเหวด หรือบุญมหำชำต ิจำกนัน้ชมขวันอ้ยบา้นชทีวน (ขัว=สะพำน) ที่

สรำ้งขึน้เพื่อใหพ้ระภกิษุสำมเณรเดนิขำ้มไปบณิฑบำตและใหผู้ค้นสองหมู่บำ้นไดเ้ดนิทำงไปมำหำสู่กัน 

ระหว่ำงบำ้นชทีวน-บำ้นหนองแคน เป็นสะพำนที่ทอดยำวในทุ่งนำ ใหท่้ำนไดเ้ดนิชมบรรยำกำศกลำงทุ่ง

นำ อย่ำงสวยงำม เดนิทำงสูบ่า้นปะอา่ว เป็นหมู่บำ้นเกำ่แกม่ำกแหง่หนึง่มอีำยุกวำ่200ปี และเป็นหมู่บำ้น

ที่มอีำชพีกำรท ำเครือ่งทองเหลอืงที่เป็นเอกลักษณ์ประจ ำหมู่บำ้นที่ไดร้ับกำรสบืทอดมำจำกบรรพบุรุษ 

ในหมู่บำ้นยังมีกำรจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ทองเหลืองและทอผำ้ไหมที่สวยงำม ใหท่้ำนชมวิถีชีว ิต 

วัฒนธรรม เลอืกของฝำกของOTOPตำมอัธยำศัย 
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เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่7) 

 น ำท่ำนเดนิทำงสู่ บวันาคาเฟ่ แลนดม์ำร์คใหม่ของอุบล ใหท่้ำนอสิระจบิกำแฟ ชมบัวไปกับธรรมชำติ

ท่ำนสำมำรถชมควำมสวยงำมของ ดอกบัวหลวงสชีมพูสลับขำว ที่ก ำลังบำนสะพรั่ง ตัดกับสเีขยีวชอุ่ม

ของใบบัวไดไ้กลสดุลกูหลูกูตำจุดเดน่ของ บัวนำคำเฟ่ อยู่ตรงสะพำนไมไ้ผ่ทีท่อดยำวผ่ำนสระบัว เหมำะ

แกก่ำรเดนิเลน่ น่ังเลน่ หรอืถ่ำยรูปกันเพลนิๆตำมอัธยำศัย น ำท่ำนเดนิทำงสูว่ดัพระธาตุหนองบวัเป็นวัด

รำษฎร ์นกิำยธรรมยุต เป็นวัดส ำคัญวัดหนึง่ของจังหวัดอบุลรำชธำนี ภำยในวัดมสีถำปัตยกรรมทีน่่ำสนใจ 

คอืพระธำตุเจดียศ์รีมหำโพธิ ์ที่สรำ้งขึน้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ครบรอบ 25 ศตวรรษของพุทธศำสนำในปี 

พ.ศ. 2500 พระธำตุเจดยี์ศรีมหำโพธินั์น้ ไดจ้ ำลองแบบมำจำกเจดียท์ี่พุทธคยำ ประเทศอนิเดีย เป็น

สถำนที่บรรจุพระบรมสำรีรกิธำตุ รอบองค์พระธำตุเป็นก ำแพงแกว้ ซึง่ทัง้ 4 มุม ของก ำแพงแกว้ ได ้

ประดษิฐำนพระเจดยีข์นำดเล็กอกี 4 องค ์อกีหนึง่ไฮไลทท์ีน่่ำสนใจคอืรูปปั้นฉัพยำปตุตะ หรอืพญำนำคสี

รุง้ หนึง่ใน 4 ของพญำนำค 4 ตระกลู ซึง่เพิง่จะสรำ้งเสร็จและเพิง่ท ำกำรบวงสรวงไปเมือ่เร็วๆ นี้ ตำมด ำริ

ของท่ำนเจำ้อำวำสทีไ่ดน้มิติเห็นงูใหญ่สรีุง้มำอำศยัอยู่บรเิวณวัดพระธำตหุนองบัวแหง่นี้น่ันเอง ถอืว่ำเป็น

แลนดม์ำรค์แหง่ใหม่ของอบุลรำชธำนี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

จำกนัน้น ำท่ำนแวะรา้นของฝาก อสิระใหท่้ำนเลอืกซือ้ของกลับบำ้น ของฝำกกันตำมอัธยำศัย ไดเ้วลำ

พอสมควรน ำท่ำนเดนิทำงสู ่ทา่อากาศยานอุบลราชธาน ีเพือ่เช็คอนิเตรยีมตัวเดนิทำงกลับ กรุงเทพฯ 

 

19.30น.  เดนิทำงสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสำยกำรบนิ AIR ASIA (FD) เทีย่วบนิที ่FD3373 

20.20น.  เดนิทำงถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิำพ 

 

********************** 

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ , สายการบนิ

การจราจร, การเดนิทางช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดต่างๆ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ
ปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  
 

มาตรการดูแลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

❖ ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทำง 
❖ ฉีดพ่นฆำ่เชือ้ภำยในยำนพำหนะ และภำยในหอ้งพัก 

❖ โต๊ะอำหำร มกีำรจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหำ่ง ใชช้อ้นกลำง (Social Distancing) 
❖ ปฏบิัตติำมกฎระเบยีบของทำงภำครัฐเพือ่ป้องกันและยับยัง้กำรแพร่ระบำดของโควดิ-19 
❖ บรกิำรหนำ้กำกอนำมัย-เจลแอลกอฮอล ์ท่ำนละ 1 ชดุ 

 

เง ือ่นไขการจอง 

 
เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

ส ำเนำบัตรประชำชน ** กรุณำสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐำนกำรโอนเงนิมัดจ ำ หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 
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อตัราบรกิารนีร้วม 

• คำ่ตั๋วโดยสำรเครือ่งบนิไป-กลบัพรอ้มคำ่ภำษีสนำมบนิรำยกำรทัวรข์ำ้งตน้ ทีน่ั่งเป็นไปตำมกำรจัดสรรของสำยกำร 

• น ้ำหนักสัมภำระถอืขึน้เครือ่ง Carry on 7 กโิลกรัม  

• คำ่ทีพ่ัก 2คนื (พักหอ้งละ 2-3 ท่ำน) ตำมโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรหรอืระดับเทยีบเท่ำ 
(กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไม่ม ีทำงบรษัิทขอปรบัพักแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทน และ หอ้งพัก 3 ท่ำน 

TRP อำจเป็นเตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยู่กับแบบทีพ่ักของโรงแรม) 

• คำ่อำหำรตำมทีร่ะบใุนโปรแกรม คำ่เขำ้ชม ตำมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรทัวรข์ำ้งตน้ 

• คำ่ธรรมเนียมเขำ้ชมตำมรำยกำรทีร่ะบุส ำหรบันักท่องเทีย่วไทย 
• ภำษีมูลคำ่เพิม่ 7% 

• เจำ้หนำ้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดนิทำง 

• คำ่ประกันอบุัตเิหตตุำมกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บำท คำ่รักษำพยำบำล ตำมเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภัยที่
บรษัิทท ำไว ้ทัง้นี้ย่อมอยู่ในขอ้จ ำกัดทีม่กีำรตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ ทุกกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสำร
รับรองทำงกำรแพทย ์จำกหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง ไม่รวมประกันสขุภำพ ท่ำนสำมำรถส่ังซือ้ประกันสขุภำพเพิม่ได ้
จำกบรษัิทประกันท่ัวไป 
 

อตัรานีไ้มร่วม 

• คำ่มนิบิำรใ์นหอ้งพัก และคำ่ใชจ้่ำยสว่นตัว เชน่ คำ่โทรศัพท ์คำ่ซักรดี เป็นตน้ 

• ไม่รวมน ้ำหนักสัมภำระโหลดใตท้อ้งเครือ่งกรณีตอ้งกำรช ำระเพิม่พรอ้มคำ่ทัวร ์
เพิม่ 15 กโิลกรัม รำคำ 480 บำท/เทีย่ว 
เพิม่ 20 กโิลกรัม รำคำ 510 บำท/เทีย่ว 
เพิม่ 25 กโิลกรัม รำคำ 650 บำท/เทีย่ว 

เพิม่ 30 กโิลกรัม รำคำ 1,020 บำท/เทีย่ว 
เพิม่ 40 กโิลกรัม รำคำ 1,260 บำท/เทีย่ว 

• คำ่ใชจ้่ำยและคำ่อำหำรทีน่อกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบ ุ

• คำ่ประกันภัยธรรมชำต ิและประกันชวีติสว่นตัว และประกันสขุภำพ 

• คำ่อำหำรส ำหรับท่ำนทีท่ำนเจ มังสวริัต ิและหรอือำหำรส ำหรับมุสลมิ  
• ชำวตำ่งชำตเิก็บเพิม่ ท่ำนละ 800 บำท 

• คำ่ทปิไกด ์ท่ำนละ 300 บำท  
เงือ่นไขการจอง 
มัดจ ำท่ำนละ 3,000 บำท/ท่ำน และช ำระเงนิคำ่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทำงอย่ำงนอ้ย 20 วัน 

(กำรไม่ช ำระเงนิค่ำมัดจ ำ หรอืช ำระไม่ครบ หรือเช็คธนำคำรถูกระงับกำรจ่ำยไม่ว่ำดว้ยสำเหตุใด ผูจ้ัดมีสทิธยิกเลกิกำร
จองหรอืยกเลกิกำรเดนิทำง)   
เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

• ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำงตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคำ่ทัวร์โดยหักคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
• ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จำกยอดทีล่กูคำ้ช ำระมำ และเก็บคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถำ้ม)ี 

• ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำงนอ้ยกว่ำ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ ำนวน 
*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไม่ใชค่วำมผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคำ่ทัวรโ์ดยหักคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถำ้ม)ี 
*คำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คำ่มัดจ ำตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และคำ่ใชจ้่ำยจ ำเป็นอืน่ๆ 

หมายเหตุ 

• กำรเดนิทำงในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำรขัน้ต ่ำ 9 ท่ำน 
• บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดบำงประกำรในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสัิยไม่อำจแกไ้ขได ้

• บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่ำเสยีหำยในเหตุกำรณ์ที่เกดิจำกยำนพำหนะ กำรยกเลกิเทีย่วบนิ กำรลำ่ชำ้ของสำยกำร
บนิ ภัยธรรมชำต ิกำรเมอืง จรำจล ประทว้ง ค ำส่ังของเจำ้หนำ้ทีร่ัฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยู่นอเหนือ 

• กำรควบคมุของทำงบรษัิท หรอืคำ่ใชจ่่ำยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทำงตรง หรอืทำงออ้ม เชน่ กำรเจ็บป่วย กำรถูกท ำรำ้ย 
กำรสญูหำย ควำมลำ่ชำ้ หรอืจำกอบุัตเิหตตุำ่งๆ 

• มัคคเุทศก ์พนักงำน และตัวแทนบรษัิทฯ ไม่มีสทิธิใ์นกำรใหค้ ำสัญญำใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษัิทฯนอกจำกมเีอกสำร
ลงนำมโดยผูม้อี ำนำจของบรษัิทฯก ำกับเท่ำนัน้ 

• รำคำดังกลำ่วขำ้งตน้สำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่ตำมสภำวะคำ่เงนิบำทและคำ่น ้ำมันที่
ไม่คงที ่กำรปรับรำคำคำ่โดยสำรของสำยกำรบนิ เพิม่เตมิจำกรำคำทีก่ ำหนดไว  ้

• เมื่อท่ำนออกเดนิทำงไปกับคณะแลว้ ท่ำนงดใชบ้รกิำรใดบรกิำรหนึง่ หรือไม่เดนิทำงพรอ้มคณะ ถือว่ำท่ำนสละ

สทิธิ ์ไม่สำมำรถเรยีกรอ้งคำ่บรกิำรคนืได ้ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้สิน้ 


