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วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 ทา่อากาศยานดอนเมอืง – ทา่อากาศยานอุบลราชธาน ี– ชมววิเขือ่นสรินิธร – วดัสรินิธรวรารามภู

พรา้ว (Unseen วัดเรอืงแสง) - โขงเจยีม แมน่ า้สองส ี                                                    

พกัโขงเจยีม                                                                                    อาหารเทีย่ง/เย็น 

2  โขงเจยีม – ความทรงจ าคาเฟ่ - อทุยานแหง่ชาตผิาแตม้ ชมเสาเฉลยีง ชมผาแตม้ – สามพนัโบก 

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

พกัเขมราฐ                                                                                      อาหารเชา้/เทีย่ง/เย็น 

3 เขมราฐ - เมอืงอบุล - วดัศรนีวลแสงสวา่งอารมณ์- ขวันอ้ยบา้นชทีวน – บา้นปะอา่ว - บวันาคาเฟ่ - วดั
พระธาตหุนองบวั พญานาคสรีุง้ พระธาตเุจดยีศ์รมีหาโพธิ ์- รา้นของฝาก -  

ทา่อากาศยานอบุลราชธาน ี- ทา่อากาศยานดอนเมอืง               
                                                                                                  อาหารเชา้/เทีย่ง/-- 

 



 

 

ไฟลท์บนิ AIR ASIA (FD) 

Departure:    FD3374 DMK-UBP 11.00-12.15 

Return:          FD3373 UBP-DMK 19.30-20.20 
   

เวลำและไฟลท์บนิ สำยกำรบนิอำจมขียบัหรอืปรับเปลีย่นได ้(ทีน่ั่งบนเครือ่งเป็นไปตำมทีส่ำยกำรบนิจัดสรรหนำ้

เคำนเ์ตอร)์ คำ่ทวัรไ์ม่รวมน ้ำหนักสมัภำระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 
 

วนัแรก          ทา่อากาศยานดอนเมอืง – ทา่อากาศยานอบุลราชธาน ี– ชมววิเขือ่นสรินิธร –  

                    วดัสรินิธรวรารามภพูรา้ว (Unseen วดัเรอืงแสง) - โขงเจยีม แมน่ า้สองส ี                                                    

                    พกัโขงเจยีม                                                                                  อาหารเทีย่ง,เย็น  

 

09.00 น. พรอ้มกันที่จุดนัดหมำย ท่าอากาศยานดอนเมอืง อาคาร 2 ช ัน้ 3 ผูโ้ดยสารขาออกในประเทศ

เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชยี ประต ู9-10 เจำ้หนำ้ทีค่อยใหก้ำรตอ้นรับ 

 

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

 

12.15 น. ถงึ ทา่อากาศยานอบุลราชธาน ีรับสมัภำระใหเ้รยีบรอ้ย ไกดจ์ะรอตอ้นรบัทา่นอยูด่า้นนอก 

น ำทำ่นขึน้รถตูป้รับอำกำศเดนิทำงสูร่ำ้นอำหำรกลำงวัน 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่1) 

 น ำท่ำนเดนิทำงไปจุดชมววิเขือ่นสรินิธร เวิง้น ้ำอันกวำ้งใหญ่ที่ดงึดูดนักท่องเทีย่วใหแ้วะมำถ่ำยรูปชม

บรรยำกำศกนัอย่ำงมำกมำย เขือ่นสรินิธรก ำลงัจะกลำยเป็นแหลง่พัฒนำพลงังำนหมุนเวยีนรปูแบบใหม่ทีจ่ะ

เป็นจุดเชค็อนิแห่งใหม่ของ จ.อุบลรำชธำนี คอื โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยท์ุ่นลอยน ้ำร่วมกับ

โรงไฟฟ้ำพลังน ้ำเขือ่นสรินิธร ของ กฟผ.ทีจ่ะเปิดเป็นแหล่งท่องเทีย่วดำ้นพลังงำนหมุนเวยีนแห่งใหม่ให ้

นักทอ่งเทีย่ว ไดม้ำสมัผัสกำรผลติไฟฟ้ำจำกพลงังำนสะอำดแสนจะรักษ์โลกอย่ำงใกลช้ดิ  

 

 

 

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-1กมุภาพนัธ ์ 7,888 1,500 24  

6-8 กมุภาพนัธ ์64 7,888 1,500 24  

13-15 กมุภาพนัธ ์64 7,888 1,500 24  

20-22 กมุภาพนัธ ์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  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น ำทำ่นเดนิทำงสู ่วดัสรินิธรวรารามภพูรา้ว (Unseen วัดเรอืงแสง) หรอืนยิมเรยีกกนัว่ำ วัดเรอืงแสง เป็น

วัดทีต่ัง้อยู่บนเนนิเขำสงู โดยจ ำลองสภำพแวดลอ้มของวดัป่ำหมิพำนต ์บรเิวณยอดเขำจะมองเห็นอุโบสถสี

ปัดทองตัง้เด่นเป็นสง่ำ ดำ้นหลังของอุโบสถนั้นเป็นจติรกรรมเรืองแสงสเีขียวของตน้กัลปพฤกษ์ ที่อยู่

ดำ้นหลังของอุโบสถในเวลำกลำงคนื ซึง่หำกถำ้เรำโชคดจีะไดพ้บกบัดวงดำวรำยลอ้มไปกบัอุโบสถเรือง

แสงเพิม่ควำมงดงำมตืน่ตำใจ หำกยิง่มืดก็จะสำมำรถเห็นกำรเรืองแสงของตน้กัลปพฤกษ์และดวงดำวได ้

ขดัเจนมำกขึน้ ตน้กลัปพฤกษ์ทีเ่รอืงแสงนัน้เป็นฝีมอืกำรออกแบบของชำ่งคณุำกร ปรญิญำปุณโณ ผูล้งมือ

ตดิโมเสกแตล่ะช ิน้ดว้ยตวัเอง โดยมแีรงบันดำลใจมำจำกตน้ไมแ้ห่งชวีติ ในภำพยนตรเ์รือ่งอวตำร โดยใช ้

สำรเรอืงแสง หรอื สำรฟลอูอเรสเซนตร์อบตน้ คณุสมบัตขิองสำรคอืจะรับแสงพระอำทติยใ์นตอนกลำงวัน

และปล่อยพลังงำนออกมำในตอนกลำงคนื ดำ้นหลงัของอุโบสถจะมีววิทวิทัศนเ์ป็นลุ่มแม่น ้ำโขงสำมำรถ

เห็นววิแม่น ้ำโขงแลว้ยังสำมำรถเห็นฝ่ังของประเทศลำวสมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดนิทำงสูโ่ขงเจยีมเมือง

ชำยแดนเล็กๆรมิแม่น ้ำโขงทีม่ีควำมสวยงำมทำงน ้ำทีแ่ปลกตำ เป็นจุดบรรจบของแม่น ้ำโขงและแม่น ้ำมูลที่

ไหลมำรวมกนัท ำใหเ้กดิเป็นแมน่ า้สองสโีดยแม่น ้ำโขงจะเห็นเป็นสขีำวขุน่ สว่นแม่น ้ำมูลเห็นเป็นสเีขยีวอม

ฟ้ำ จงึเป็นทีม่ำของวล ี“โขงสปีูน มูลสคีรำม” จุดทีส่ำมำรถมองเห็นแม่น ้ำสองสไีดอ้ย่ำงชดัเจนคอื บรเิวณ

ลำดรมิตลิง่หนำ้วัดโขงเจียม และบรเิวณบำงสว่นของหมู่บำ้นหว้ยหมำก ทัง้นี้เดอืนเมษำยนจะเป็นเดอืนที่

เห็นควำมแตกตำ่งของสนี ้ำไดช้ดัเจนทีส่ดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่2) หลงัทานอาหารสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั 

ทีพ่กั: โขงเจยีมระดบั 3 ดาว 

(ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพักทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 5 วันกอ่นวันเดนิทำง) 

(กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไม่ม ีทำงบรษัิทขอปรบัพักแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทน และ หอ้งพัก 3 

ทำ่น TRP อำจเป็นเตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิข ึน้อยู่กบัแบบทีพ่ักของโรงแรม) 

 



 
วนัทีส่อง         โขงเจยีม – ความทรงจ าคาเฟ่ - อทุยานแหง่ชาตผิาแตม้ ชมเสาเฉลยีง ชมผาแตม้ –  

                      สามพนัโบก (Unseen แกรนดแ์คนยอนแมน่ า้โขง) – หาดทรายสงู - เขมราฐ – วดับุง้ขีเ้หล็ก-  

                      ถนนคนเดนิเขมราฐ       พกัเขมราฐ                                               อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น                              

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  (มือ้ที ่3) 

 น ำท่ำนเดนิทำงสูอุ่ทยำนแห่งชำตผิำแตม้แวะความทรงจ าคาเฟ่ ตัง้อยู่ในเขตอุทยำนแห่งชำตผิำแตม้

ตดิแม่น ้ำโขง อสิระใหท้ำ่นชมววิหรอืน่ังจบิกำแฟกบับรรยำกำศทีส่วยงำม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อทุยานแหง่ชาตผิาแตม้ มเีนื้อทีป่ระมำณ 212,500 ไร่ ครอบคลมุพื้นทีอ่ ำเภอโขงเจยีม อ ำเภอศรเีมอืง

ใหม่ และอ ำเภอโพธิไ์ทร จังหวัดอุบลรำชธำนี สภำพภมูปิระเทศเป็นทีร่ำบสงูและเนนิเขำ มหีนำ้ผำสงูชนั

หลำยแห่ง สภำพป่ำโดยทั่วไปเป็นป่ำเต็งรัง ลักษณะเป็นป่ำโปร่ง ตน้ไมแ้คระแกร็น แต่มีควำมสวยงำม

ตำมธรรมชำต ิพันธุไ์มท้ีส่ ำคัญ ไดแ้ก่ เต็ง รัง เหียง ประดู่ และเหมือดต่ำง ๆ สว่นพืชพื้นล่ำงจะเป็นพวก

ไผ่ป่ำ หญำ้ตำ่ง ๆ และขอ่ยหนิ นอกจำกนี้ตำมซอกลำนหนิทัว่ไปยังมไีมด้อกทีส่วยงำม เชน่ หยำดน ้ำคำ้ง 

กระดุมเงนิ มณีเทวำ ฯลฯ ขึน้อยู่เป็นจ ำนวนมำกกระจำยทั่วพื้นที ่ภำยในเขตอุทยำนแห่งชำตผิำแตม้ มี

สถำนทีท่่องเทีย่วน่ำสนใจมำกมำย น ำท่ำนชม เสาเฉลยีง อยู่ก่อนถงึผำแตม้ประมำณ 1 กโิลเมตร เป็น

เสำหนิธรรมชำตทิีเ่กดิจำกกำรกดัเซำะของน ้ำและลมเป็นเวลำนับลำ้นปี มลีกัษณะคลำ้ยดอกเห็ดเรยีงรำย

กนัอยู่มำกมำย ดแูปลกตำยิง่นัก ชม ผาแตม้ เป็นหนำ้ผำสงูชนัทีม่คีวำมสวยงำมตำมธรรมชำต ิเป็นจุดชม

ววิทีส่วยงำม และยังเป็นจุดทีเ่ห็นพระอำทติยข์ ึน้กอ่นทีแ่ห่งใดในประเทศไทย นอกจำกนี้บรเิวณผนังหนำ้

ผำดำ้นลำ่ง ยังปรำกฏภำพเขยีนสกีอ่นประวัตศิำสตรเ์รยีงรำยอยู่ประมำณ 300 ภำพ ซึง่ทำงอุทยำนฯ ได ้

ท ำทำงเดนิส ำหรับลงไปชมไวแ้ลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่4) 

น ำท่ำนเดนิทำงสูส่ามพนัโบก ตัง้อยู่ทีบ่ำ้นโป่งเป้ำ อ ำเภอโพธิไ์ทร เป็นสถำนทีท่อ่งเทีย่วทีร่ังสรรคโ์ดย

ธรรมชำต ิเป็นแก่งหนิขนำดใหญ่ ถูกแม่น ้ำโขงกัดเซำะกลำยเป็นแอ่งมำกมำยในชว่งฤดนู ้ำหลำกทุกๆปี 

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

หมำยถงึ “แอ่ง” หรือ “บ่อน ้ำลกึ” สำมพันโบกจะปรำกฏใหเ้ห็นในชว่งฤดแูลง้ยำมทีแ่ม่น ้ำโขงลดระดบัลง 

ตัง้แตเ่ดอืนธันวำคม-พฤษภำคม ชำวบำ้นเรยีกว่ำ แกรนดแ์คนยอนน า้โขง และฝ่ังตรงขำ้งทีห่่ำงไปไม่กี่

เมตรก็เป็นฝ่ังของประเทศเพือ่นบำ้นคอืประเทศลำว นอกจำกจะไดเ้ห็นควำมงำมของธรรมชำตแิลว้ ยังได ้

เห็นวถิีชวีติของกำรอยู่ร่วมกันระหว่ำงชำวไทยและชำวลำวรมิฝ่ังโขงดว้ย พื้นที่ของสำมพันโบกกวำ้ง

หลำยตำรำงกโิลเมตร นักท่องเที่ยวสำมำรถเดนิลัดเลำะปีนป่ำยไปตำมโขดหนิรูปร่ำงประหลำดต่ำงๆ 



 
ไฮไลทอ์ยูบ่รเิวณทีเ่รยีกวา่หนิหวัสนุขั เพรำะมลีกัษณะเป็นผำหนิสงูชนั จนไดร้ับสมญำว่ำแกรนดแ์คน

ยอนเมอืงไทย และลองใหท้กุทำ่นตำมหำโบกมกิกีเ้มาส ์จดุเช็คอนิยอดฮติ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงไปถำ่ยรูปชคิๆ สวยๆกนัที ่หาดทรายสงู ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้ำโขง ในยำมน ้ำลดจะได ้

เห็นววิสวยงำมของแก่งหนิ หำดทรำยและสนัดอนทรำยสขีำวอมน ้ำตำลไล่ระดับเป็นเนนิสงู มีร ิว้ลำยที่

สวยงำม คลำ้ยทะเลทรำยขนำดย่อม โดยหำดทรำยจะโผล่พน้น ้ำประมำณเดอืนธันวำคมถงึพฤษภำคม 

ชว่งทีด่ทีีส่ดุคอืตัง้แต่มกรำคมถงึเมษำยน เรยีกไดว้่ำเป็นทะเลทรายรมิโขง ทีส่วยงำม อ าเภอเขมราฐ 

เมอืงสงบรมิโขง ทีย่ังคงมวีถิชีวีติทีเ่รยีบง่ำย ตลอดสองฝ่ังถนนเรยีงรำยไปดว้ยบำ้นเรอืนไมเ้กำ่แก ่รำ้นคำ้ 

รำ้นกำแฟ มีควำมสวยงำม มีววิแม่น ้ำโขงใหไ้ดด้ื่มด ่ำไปกับพระอำทติย์ข ึน้และตก เดนิทำงสู่วดับุ่ง

ขีเ้หล็ก เป็นวัดเก่ำแก่ในอ ำเภอเขมรำฐ มีส ิง่ก่อสรำ้งทีส่วยงำมหลำยจุด ทีโ่ดดเด่น คอื เจดียศ์รีอรยิะ

เมตตรัยทีม่รีูปทรงทีแ่ปลกตำไม่เหมอืนกบัเจดยีท์ัว่ไป ทำผนังดำ้นนอกดว้ยสทีองตัง้โดดเด่นอยู่กลำงวัด 

และลำนพระขำว น ำทำ่นมำสกักำระและชมพระพุทธรูปปำงมำรวชิยัพระพุทธรูปปำงมำรวชิยัสขีำว จ ำนวน 

56 องค ์เป็นพระพุทธรูปทีส่รำ้งข ึน้เรยีงกันอย่ำงสวยงำม จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสูถ่นนคนเดนิเขมราฐ 

ใหท้่ำนเดนิเล่น ชมบรรยำกำศ สมัผัสกับเสน่หเ์ฉพำะตัวของบำ้นไมแ้ละรำ้นคำ้เก่ำแก่รมิโขงทีเ่รียบง่ำย 

บำงหลงัอำยุร่วม 200 ปี อสิระใหท้ำ่นเดนิชม ถำ่ยรูป ชอ้ปป้ิงตำมอัธยำศยั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่5) หลงัทานอาหารสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั 

ทีพ่กั: เขมราฐ หรอืเมอืงใกลเ้คยีงกนั ระดบั 3 ดาว 

(ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพักทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 5 วันกอ่นวันเดนิทำง) 

(กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไม่ม ีทำงบรษัิทขอปรบัพักแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทน และ หอ้งพัก 3 

ทำ่น TRP อำจเป็นเตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิข ึน้อยู่กบัแบบทีพ่ักของโรงแรม) 

 

วนัทีส่าม        เขมราฐ - เมอืงอบุล – วดัศรนีวลแสงสวา่งอารมณ์ - ขวันอ้ยบา้นชทีวน – บา้นปะอา่ว – บวันา 

                     คาเฟ่ - วดัพระธาตหุนองบวั พญานาคสรีุง้ พระธาตเุจดยีศ์รมีหาโพธิ ์- รา้นของฝาก –  

                     ทา่อากาศยานอบุลราชธาน ี- ทา่อากาศยานดอนเมอืง              อาหารเชา้/เทีย่ง/--  

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  (มือ้ที ่6) 

น ำท่ำนเดนิทำงสูต่วัเมอืงอุบล เดนิทำงสู ่วดัศรนีวลแสงสวา่งอารมณ์ อยู่ท ีบ่า้นชทีวน อ.เขือ่งใน 

ภำยในวัดมีธรรมาสนส์งิหศ์ลิปะญวน ตัง้อยู่ในศำลำกำรเปรียญหรือหอแจกแบบอีสำน ธรรมมำสมี

ลกัษณะเป็นรูปสงิหย์นืเทนิปรำสำท สรำ้งดว้ยอฐิถอืปูน ยอดปรำสำทเป็นเครื่องไมเ้ป็นชัน้ลดหลัน่ บนตัว

ธรรมำสนส์งิหป์ระดบัประดำดว้ยกระจกสตีำ่ง ๆ อย่ำงสวยงำม สรำ้งข ึน้โดยชำ่งชำวญวน พระอุปัชฌำวงศ ์

พรหมฺสโร และนำยค ำหมำ แสงงำม ปัจจุบันธรรมมำสสงิหน์ี้ใชเ้ป็นทีส่ ำหรับใหพ้ระสงฆน่ั์งเทศนม์หำชำติ

ในงำนบุญเดอืน 4 หรือบุญผะเหวด หรือบุญมหำชำต ิจำกนัน้ชมขวันอ้ยบา้นชทีวน (ขัว=สะพำน) ที่

สรำ้งข ึน้เพื่อใหพ้ระภกิษุสำมเณรเดนิขำ้มไปบณิฑบำตและใหผู้ค้นสองหมู่บำ้นไดเ้ดนิทำงไปมำหำสูก่ัน 

ระหว่ำงบำ้นชทีวน-บำ้นหนองแคน เป็นสะพำนทีท่อดยำวในทุ่งนำ ใหท้ำ่นไดเ้ดนิชมบรรยำกำศกลำงทุ่ง

นำ อย่ำงสวยงำม เดนิทำงสูบ่า้นปะอา่ว เป็นหมู่บำ้นเกำ่แกม่ำกแห่งหนึง่มอีำยุกวำ่200ปี และเป็นหมู่บำ้น

ทีม่อีำชพีกำรท ำเครือ่งทองเหลอืงทีเ่ป็นเอกลักษณ์ประจ ำหมู่บำ้นทีไ่ดร้ับกำรสบืทอดมำจำกบรรพบุรุษ 

ในหมู่บำ้นยังมีกำรจัดจ ำหน่ำยผลติภัณฑ์ทองเหลืองและทอผำ้ไหมที่สวยงำม ใหท้่ำนชมวิถีชีว ิต 

วัฒนธรรม เลอืกของฝำกของOTOPตำมอัธยำศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่7) 



 
 น ำท่ำนเดนิทำงสู ่บวันาคาเฟ่ แลนดม์ำรค์ใหม่ของอุบล ใหท้่ำนอสิระจบิกำแฟ ชมบัวไปกับธรรมชำติ

ท่ำนสำมำรถชมควำมสวยงำมของ ดอกบัวหลวงสชีมพูสลับขำว ทีก่ ำลังบำนสะพรั่ง ตัดกับสเีขยีวชอุ่ม

ของใบบัวไดไ้กลสดุลกูหูลกูตำจุดเดน่ของ บัวนำคำเฟ่ อยู่ตรงสะพำนไมไ้ผ่ทีท่อดยำวผ่ำนสระบัว เหมำะ

แกก่ำรเดนิเลน่ น่ังเลน่ หรอืถำ่ยรูปกนัเพลนิๆตำมอัธยำศยั น ำทำ่นเดนิทำงสูว่ดัพระธาตหุนองบวัเป็นวัด

รำษฎร ์นกิำยธรรมยุต เป็นวัดส ำคญัวัดหนึง่ของจังหวัดอุบลรำชธำนี ภำยในวัดมสีถำปัตยกรรมทีน่่ำสนใจ 

คอืพระธำตุเจดียศ์รีมหำโพธิ ์ทีส่รำ้งข ึน้เพื่อเป็นสญัลักษณ์ครบรอบ 25 ศตวรรษของพุทธศำสนำในปี 

พ.ศ. 2500 พระธำตุเจดยี์ศรีมหำโพธินั์น้ ไดจ้ ำลองแบบมำจำกเจดียท์ี่พุทธคยำ ประเทศอนิเดีย เป็น

สถำนที่บรรจุพระบรมสำรีรกิธำตุ รอบองคพ์ระธำตุเป็นก ำแพงแกว้ ซึง่ทัง้ 4 มุม ของก ำแพงแกว้ ได ้

ประดษิฐำนพระเจดยีข์นำดเล็กอกี 4 องค ์อกีหนึง่ไฮไลทท์ีน่่ำสนใจคอืรูปปั้นฉัพยำปุตตะ หรอืพญำนำคสี

รุง้ หนึง่ใน 4 ของพญำนำค 4 ตระกลู ซึง่เพิง่จะสรำ้งเสร็จและเพิง่ท ำกำรบวงสรวงไปเมือ่เร็วๆ นี้ ตำมด ำร ิ

ของทำ่นเจำ้อำวำสทีไ่ดน้มิติเห็นงูใหญ่สรีุง้มำอำศยัอยู่บรเิวณวัดพระธำตหุนองบัวแห่งนี้น่ันเอง ถอืว่ำเป็น

แลนดม์ำรค์แห่งใหม่ของอุบลรำชธำนี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

จำกนัน้น ำท่ำนแวะรา้นของฝาก อสิระใหท้่ำนเลอืกซือ้ของกลบับำ้น ของฝำกกันตำมอัธยำศยั ไดเ้วลำ

พอสมควรน ำทำ่นเดนิทำงสู ่ทา่อากาศยานอบุลราชธาน ีเพือ่เชค็อนิเตรยีมตวัเดนิทำงกลบั กรงุเทพฯ 

 

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

20.20น.  เดนิทำงถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิำพ 

 

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

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ , สายการบนิ
การจราจร, การเดนิทางชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดตา่งๆ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ
ปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  
 

มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 
❖ ตรวจวัดอุณหภมูกิอ่นเดนิทำง 

❖ ฉีดพ่นฆำ่เชือ้ภำยในยำนพำหนะ และภำยในหอ้งพัก 
❖ โตะ๊อำหำร มกีำรจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะห่ำง ใชช้อ้นกลำง (Social Distancing) 
❖ ปฏบิัตติำมกฎระเบยีบของทำงภำครัฐเพือ่ป้องกนัและยับยัง้กำรแพร่ระบำดของโควดิ-19 

❖ บรกิำรหนำ้กำกอนำมัย-เจลแอลกอฮอล ์ทำ่นละ 1 ชดุ 
 

เง ือ่นไขการจอง 

 
เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

ส ำเนำบัตรประชำชน ** กรุณำสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐำนกำรโอนเงนิมัดจ ำ หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 
 

อตัราบรกิารนีร้วม 

• คำ่ตัว๋โดยสำรเครือ่งบนิไป-กลบัพรอ้มคำ่ภำษีสนำมบนิรำยกำรทวัรข์ำ้งตน้ ทีน่ั่งเป็นไปตำมกำรจัดสรรของสำยกำร 



 
• น ้ำหนักสมัภำระถอืข ึน้เครือ่ง Carry on 7 กโิลกรัม  
• คำ่ทีพ่ัก 2คนื (พักหอ้งละ 2-3 ทำ่น) ตำมโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรำยกำรหรอืระดบัเทยีบเทำ่ 

(กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไม่ม ีทำงบรษัิทขอปรบัพักแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทน และ หอ้งพัก 3 ทำ่น 

TRP อำจเป็นเตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิข ึน้อยู่กบัแบบทีพ่ักของโรงแรม) 

• คำ่อำหำรตำมทีร่ะบุในโปรแกรม คำ่เขำ้ชม ตำมทีร่ะบุไวใ้นรำยกำรทวัรข์ำ้งตน้ 
• คำ่ธรรมเนียมเขำ้ชมตำมรำยกำรทีร่ะบุส ำหรบันักทอ่งเทีย่วไทย 

• ภำษีมูลคำ่เพิม่ 7% 

• เจำ้หนำ้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดนิทำง 
• คำ่ประกนัอบุัตเิหตตุำมกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บำท คำ่รักษำพยำบำล ตำมเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภยัที่

บรษัิทท ำไว ้ทัง้นี้ย่อมอยู่ในขอ้จ ำกดัทีม่กีำรตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสำร

รับรองทำงกำรแพทย ์จำกหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง ไม่รวมประกนัสขุภำพ ทำ่นสำมำรถสัง่ซือ้ประกนัสขุภำพเพิม่ได ้
จำกบรษัิทประกนัทัว่ไป 
 

อตัรานีไ้มร่วม 

• คำ่มนิบิำรใ์นหอ้งพัก และคำ่ใชจ้่ำยสว่นตวั เชน่ คำ่โทรศพัท ์คำ่ซกัรดี เป็นตน้ 
• ไม่รวมน ้ำหนักสมัภำระโหลดใตท้อ้งเครือ่งกรณีตอ้งกำรช ำระเพิม่พรอ้มคำ่ทวัร ์

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 

• คำ่ใชจ้่ำยและคำ่อำหำรทีน่อกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบุ 

• คำ่ประกนัภยัธรรมชำต ิและประกนัชวีติสว่นตวั และประกนัสขุภำพ 
• คำ่อำหำรส ำหรับทำ่นทีท่ำนเจ มังสวริัต ิและหรอือำหำรส ำหรับมุสลมิ  

• ชำวตำ่งชำตเิก็บเพิม่ ทำ่นละ 800 บำท 

• คำ่ทปิไกด ์ทำ่นละ 300 บำท  
เง ือ่นไขการจอง 
มัดจ ำทำ่นละ 3,000 บำท/ทำ่น และช ำระเงนิคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทำงอย่ำงนอ้ย 20 วัน 
(กำรไม่ช ำระเงนิค่ำมัดจ ำ หรอืช ำระไม่ครบ หรือเช็คธนำคำรถูกระงับกำรจ่ำยไม่ว่ำดว้ยสำเหตุใด ผูจ้ัดมีสทิธยิกเลกิกำร

จองหรอืยกเลกิกำรเดนิทำง)   
เง ือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

• ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำงตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคำ่ทวัร์โดยหักคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

• ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จำกยอดทีล่กูคำ้ช ำระมำ และเก็บคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิข ึน้จรงิ(ถำ้ม)ี 
• ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำงนอ้ยกว่ำ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ ำนวน 
*กรณีมเีหตยุกเลกิทวัร ์โดยไม่ใชค่วำมผดิของบรษัิททวัร ์คนืเงนิคำ่ทวัรโ์ดยหักคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิข ึน้จรงิ(ถำ้ม)ี 

*คำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่ คำ่มัดจ ำตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม และคำ่ใชจ้่ำยจ ำเป็นอืน่ๆ 
หมายเหต ุ

• กำรเดนิทำงในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำรขัน้ต ำ่ 9 ทำ่น 

• บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดบำงประกำรในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไม่อำจแกไ้ขได ้

• บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่ำเสยีหำยในเหตุกำรณ์ทีเ่กดิจำกยำนพำหนะ กำรยกเลกิเทีย่วบนิ กำรลำ่ชำ้ของสำยกำร
บนิ ภยัธรรมชำต ิกำรเมอืง จรำจล ประทว้ง ค ำสัง่ของเจำ้หนำ้ทีร่ัฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยู่นอเหนือ 

• กำรควบคมุของทำงบรษัิท หรอืคำ่ใชจ่่ำยเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทำงตรง หรอืทำงออ้ม เชน่ กำรเจ็บป่วย กำรถกูท ำรำ้ย 
กำรสญูหำย ควำมลำ่ชำ้ หรอืจำกอุบัตเิหตตุำ่งๆ 

• มัคคเุทศก ์พนักงำน และตวัแทนบรษัิทฯ ไม่มีสทิธิใ์นกำรใหค้ ำสญัญำใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจำกมเีอกสำร
ลงนำมโดยผูม้อี ำนำจของบรษัิทฯก ำกบัเทำ่นัน้ 

• รำคำดงักลำ่วขำ้งตน้สำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่ตำมสภำวะคำ่เงนิบำทและคำ่น ้ำมันที่
ไม่คงที ่กำรปรับรำคำคำ่โดยสำรของสำยกำรบนิ เพิม่เตมิจำกรำคำทีก่ ำหนดไว  ้

• เมื่อท่ำนออกเดนิทำงไปกับคณะแลว้ ท่ำนงดใชบ้รกิำรใดบรกิำรหนึง่ หรือไม่เดนิทำงพรอ้มคณะ ถอืว่ำท่ำนสละ

สทิธิ ์ไม่สำมำรถเรยีกรอ้งคำ่บรกิำรคนืได ้ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 


