
 HTC-5D4N-SOUTHISAN 

 

5 วนั 4 คืน เที่ยวอสีานใต้ 
นครราชสีมา – บุรีรัมย์ – สุรินทร์ – ศรีสะเกษ – อุบลราชธานี 

 

 

 

 รถตู้ VIP จากกรุงเทพ – บินกลบัจากอุบลราชธานี 
พฤศจิกายน 2564 – กมุภาพนัธ์ 2565 

เร่ิมต้น 17,900 บาท เท่าน้ัน 
ราคาทัวร์ 17,900 บาท : 18-22 พ.ย.64 / 25-29พ.ย.64 / 8-12 ธ.ค.64 / 23-27 ธ.ค. 64/ 20-24 ม.ค. 65 
 3-7 ก.พ. 65 / 11-15 ก.พ. 65 / 24-28 ก.พ. 65 
ราคาทัวร์ 19,900 บาท : 2-6 ธ.ค. 64/ 28 ธ.ค. 64-1 ม.ค.65 / 31 ธ.ค.64- 4 ม.ค. 65 
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5 วนั 4 คืน เที่ยวอสีานใต้ 
นครราชสีมา – บุรีรัมย์ – สุรินทร์ – ศรีสะเกษ – อุบลราชธานี 

 

วันแรก กรุงเทพฯ – ทุ่งทานตะวันไร่มณีศร – ปราสาทหินพมิาย  
 

07.30 น. คณะพบเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศกไ์ดท่ี้จุดนดัหมาย (บริการอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม) 
 น าท่านเดินทางสู่ทุ่งทานตะวนัไร่มณีศร (ระยะทาง 157 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 2.30 ช.ม.) ซ่ึงมีการปลูก

ทานตะวนักวา่ 500 ไร่ ท าให้ช่วงปลายเดือน พฤศจิกายน – กุมภาพนัธ์ เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีข้ึนช่ืออีกแห่ง
ของจงัหวดันครราชสีมา อิสระให้ท่านไดถ่้ายรูปทุ่งทานตะวนัผืนใหญ่และเก็บภาพความสวยงามไดต้าม
อธัยาศยั  

    
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่อุทยานประวติัศาสตร์พิมาย (ระยะทาง 163 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 2 ช.ม.)   ซ่ึงเป็นสถาน
ท่ีตั้ งของ ปราสาทหินพิมาย  ศาสนสถานในพุทธศาสนานิกายมหายานท่ีมีอายุราวๆ 1,000 ปีมาแล้ว 
สันนิษฐานวา่ เมืองพิมายน้ีไดถู้กสร้างข้ึนในสมยัอาณาจกัรขอมโบราณ นอกเหนือจากปราสาทหินพิมาย ใน
อุทยานประวติัศาสตร์พิมายยงัมีโบราณสถานท่ีส าคญัอีกหลายแห่ง ทั้ง สะพานนาคราช ท่ีปลายราวสะพาน
ท าเป็นรูปนาคราชเป็นรูปนาค 7 เศียร ซุม้ประตู ระเบียงคด ปราสาทประธาน พลบัพลา หอพราหมณ์ ปรางค์
พรหมทตั และอ่ืนๆ  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Pimai Paradise Boutique Hotel หรือเทียบเท่า (คืนที่ 1) 
หมายเหตุ : หากห้องพกัเต็มจะหาโรงแรมเทียบเท่าให้กบัคณะ 
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วันที่สอง  พมิาย - บุรีรัมย์ สเตเดียม – ปราสาทหินพนมรุ้ง – ปราสาทหินต ่า  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่สนามฟุตบอลบุรีรัมย์ สเตเดียม (ระยะทาง 93 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 1.45 ช.ม.) หรือ 
ปราสาทสายฟ้า ท่ีเท่ียวยอดฮิต จงัหวดับุรีรัมย ์สนามกีฬาสนามเหยา้ของสโมสรฟุตบอล บุรีรัมย ์ยไูนเต็ด ท่ี
ภายในสนามกวา้งขวาง สามารถจุไดถึ้ง 32,600 ท่ีนั่ง มีโลโกส้โมสรท่ีตั้งเด่นเป็นสง่าตดักบัพ้ืนหญา้สีเขียว 
สวยงาม ทนัสมยั และยิง่ใหญ่ อีกทั้งยงัมีความพิเศษ คือ เป็นสนามฟุตบอลท่ีไดม้าตรฐานแห่งแรกและแห่ง
เดียวในประเทศไทยผ่านมาตรฐานระดับเวิล์ดคลาสจากฟีฟ่าอีกดว้ย น าท่านเดินทางสู่วดัเขาพระองัคาร 
(ระยะทาง 70 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทาง 1 ช.ม.)  ตั้งอยูบ่นยอดเขาองัคาร ในอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดับุรีรัมย ์
สันนิษฐานว่าสร้างในสมยัเดียวกับปราสาทหินพนมรุ้ง เป็นวดัท่ีมีความสวยงาม ใหญ่โตแห่งหน่ึงของ
จงัหวดับุรีรัมย ์มีส่ิงท่ีน่าสนใจมากมาย เช่น โบสถ์ 3 ยอด ซ่ึงภายในโบสถ์มีภาพจิตรกรรมฝาผนัง และ
เร่ืองราวชาดกเป็นภาษาอังกฤษ , ใบเสมาพันปี, พระพิฆเนศงาเดียว, พระพุทธ 109 องค์, พระต าหนัก
ศกัด์ิสิทธ์ิ และเทวรูปเจา้เมืองขอม เป็นตน้ 

 

 
 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร  
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บ่าย น าท่านเดินทางสู่อุทยานประวติัศาสตร์พนมรุ้ง สถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัของจงัหวดับุรีรัมย ์ตั้งอยู่ท่ีอ  าเภอ
เฉลิมพระเกียรติ ในบริเวณอุทยานประกอบไปดว้ยโบราณสถานส าคญัต่าง ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง "ปราสาท
หินพนมรุ้ง" โดดเด่นสถาปัตยกรรมแบบขอม สร้างข้ึนบนภูเขาไฟท่ีดบัสนิทแลว้ นักท่องเท่ียวจะตอ้งเดิน
บนัไดใหญ่จากเชิงเขาข้ึนไปดา้นบน สร้างดว้ยศิลาแลงและหินทราย โดยมีการออกแบบท่ีประณีต มีอาคาร
เรียงรายไปจนถึงปราสาทประธาน นบัเป็นหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีทรงคุณค่าในแง่ประวติัศาสตร์เป็นอยา่ง
ยิ่ง จากนั้นน าท่านเขา้ชมปราสาทหินเมืองต ่า ตั้งอยูท่ี่บา้นโคกเมือง ต าบลจรเขม้าก อ าเภอประโคนชยั เป็น
เมืองโบราณร่วมสมยักบัปราสาทเขาหินพนมรุ้ง นับเป็นปราสาทหินของโบราณท่ีมีขนาดใหญ่มากอีกแห่ง
หน่ึงของจงัหวดั ภายในประกอบดว้ยอาคารสถาปัตยกรรมต่าง ๆ เช่น ก าแพงแกว้, ลานปราสาทหินเมืองต ่า
และสระน ้า, ระเบียงคดและซุ้มประตู, กลุ่มปราสาทอิฐ, บรรณาลยั และบาราย เป็นตน้ ปราสาทเมืองต ่า อยู่
ห่างจากปราสาทเขาหินพนมรุ้งเพียง 8 กิโลเมตร จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองบุรีรัมย ์(ระยะทาง 60 ก.ม. ใช้
เวลาเดินทาง 1.15 ช.ม.)  

 

ค ่า รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Amari Buriram United Hotel/ Cresco Hotel Buriram หรือเทียบเท่า (คืนที่ 2) 
หมายเหตุ : หากห้องพกัเต็มจะหาโรงแรมเทียบเท่าให้กบัคณะ 

 
 

วันที่สาม  บุรีรัมย์ – สุรินทร์ – วนอุทยานพนมสวาย – ปราสาทศีขรภูมิ – วัดป่าศรีมงคล (ศรีสะเกษ) – ปราสาทสระ
ก าแพงใหญ่ – วัดพระธาตุเรืองรอง – อุบลราชธาน ี(พกัค้าง 2 คืน) 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่วนอุทยานพนมสวาย จงัหวดัสุรินทร์ (ระยะทาง 55 กม. ใชเ้วลาเดินทาง 1 ช.ม.) เป็นภูเขา
บนท่ีราบท านาของจงัหวดัสุรินทร์ คือ พนมพรอล พนมเปร๊าะ และพนมสรัย ทั้งสามลูกรวมกนักลายเป็นเขา
พนมสวาย ผืนป่าขนาดเลก็ไม่ไกลจากตวัเมืองสุรินทร์ มีบรรยากาศร่มร่ืนสวยงาม ผูท่ี้มาเยือนเขาพนมสวาย
จะไดส้ักการะ 9  ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองเพ่ือความเป็นสิริมงคล คือ พระใหญ่หรือพระพุทธสุรินทรมงคล 
อฐิัหลวงปู่ ดุล พระพุทธรูปองค์ด า หลวงปู่ สวน รอยพระพุทธบาทจ าลอง  ศาลเจา้แม่กวนอิม เต่าศกัด์ิสิทธ์ิ 
สระน ้าศกัด์ิสิทธ์ิ และวดัพนมศิลาราม ไดเ้วลาน าทา่นเดินทางสู่ปราสาทศีขรภูมิ ตั้งอยูท่ี่อ  าเภอศีขรภูมิ  เป็น
ปราสาทท่ีมีความสมบูรณ์และงดงามท่ีสุดมากท่ีสุดในจงัหวดัสุรินทร์ มีทบัหลงัเป็นรูปนางอปัสรถือดอกบวั 
และทวารบาลยืนกุมกระบอง ซ่ึงนางอปัสราท่ีปราสาทศีขรภูมิน้ีมีลกัษณะคลา้ยกบันางอปัสราท่ีปราสาท
นครวดั ประเทศกมัพูชา ซ่ึงไม่พบท่ีปราสาทศิลปะเขมรโบราณแห่งใดอีกเลยในประเทศไทย พบท่ีปราสาท
ศีขรภูมิเพียงแห่งเดียวเท่านั้น ตวัปราสาทก่อดว้ยอิฐบนฐานหินศิลาแลง โดดเด่นท่ามกลางสนามหญา้สีเขียว 
ประกอบด้วยปรางค์ 5 องค์ ปรางค์ประธานตั้งอยู่ตรงกลางก่อด้วยอิฐขดัมนั มีปรางค์บริวารลอ้มรอบ 4 
มุม  ตั้งอยูบ่นฐานศิลาแลงเดียวกนั จากลกัษณะทางศิลปกรรม สันนิษฐานวา่สร้างราวพุทธศตวรรษท่ี 17   ซ่ึง
ตรงกับศิลปะนครวดั โดยสามารถก าหนดอายุได้จากลวดลายบนกรอบประตูและทับหลังของปราสาท
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ประธาน อยา่งไรก็ดีปราสาทแห่งน้ียงัคงสร้างดว้ยอิฐ แตกต่างจากปราสาทสมยันครวดัในประเทศกมัพูชาท่ี
นิยมสร้างดว้ยหินทรายเสมอ 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่วดัป่าศรีมงคลรัตนาราม หรือ ถ ้าวงับาดาล (ระยะทาง 50 กม. ใชเ้วลาเดินทาง 1 ช.ม.) ตั้งอยู่
ท่ีต าบลโคกจาน อ าเภออุทุมพรพิสัย จงัหวดัศรีสะเกษ  ความงดงามของถ ้าแห่งน้ีสร้างข้ึนจากความศรัทธาใน
เร่ืองของพญานาค ซ่ึงคร้ังหน่ึงพระพุทธเจา้เคยเสวยพระชาติเป็นพญานาค ทางเจา้อาวาสและผูมี้จิตศรัทธาจึง
ได้ร่วมกันสร้างโบสถ์ ท่ีประดิษฐ์สถานพระพุทธรูปคลา้ยกับวงัพญานาคในวรรณคดี ภายในถ ้ ามีความ
อลงัการดว้ยรูปป้ันพญานาคท่ีอ่อนชอ้ยงดงาม รวมทั้งการจ าลองหินงอกหินยอ้ย ประดบัดว้ยหลอดไฟหลาก
สี ให้ความรู้สึกเหมือนอยูใ่นถ ้าพญานาคใตน้ ้ าท่ีดูลึกลบัและศกัด์ิสิทธ์ิ ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่ปราสาทวดั
สระก าแพงใหญ่ ตั้งอยูภ่ายในวดัสระก าแพงใหญ่ ตั้งอยูใ่น อ าเภออุทุมพรพิสัย ปราสาทขอมโบราณสถานท่ี
มีอายกุว่า 1,000 ปี เป็นปราสาทหินขนาดใหญ่และสมบูรณ์ท่ีสุดของจงัหวดั  ภายในวดัมีสรีระของหลวงปู่
เคร่ือง สุภทัโท อดีตเจา้อาวาสวดัสระก าแพงใหญ่ ซ่ึงเป็นเกจิช่ือดงัของจงัหวดัศรีสะเกษ นอกจากน้ี ยงัมีส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิต่างๆ อยู่หลายแห่ง ทั้งอุโบสถพญานาคท่ีประดิษฐานพระเม๊ียะมุนีจ าลอง รูปหล่อหลวงปู่ เคร่ือง
องคใ์หญ่ ถ ้าเงินถ ้าทอง เป็นตน้ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่วดัพระธาตุเรืองรอง สร้างข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2525 เพื่อ
เป็นท่ีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ลกัษณะเป็นอาคารท่ีมีการผสมผสานศิลปะอีสานใต ้4 เผ่า ไดแ้ก่ ลาว 
ส่วย เขมร และเยอ  มีความสวยงาม และเป็นเอกลกัษณ์อยา่งลงตวั บนยอดพระธาตุมีจุดชมวิวท่ีสามารถชม
ทิวทศัน์โดยรอบไดอ้ยา่งงดงาม สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่จงัหวดัอุบลราชธานี (ระยะทาง 73 ก.ม. ใช้
เวลาเดินทาง 1.30 ช.ม.) 

 

ค ่า รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Sunee Grand Hotel & Convention Center**** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 3) 
หมายเหตุ : หากห้องพกัเต็มจะหาโรงแรมเทียบเท่าให้กบัคณะ 
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วันที่ส่ี อุบลราชธานี – สามพนัโบก – หาดหงส์ – แก่งชมดาว – อุทยานผาแต้ม – เข่ือนสิริธร – วัดเรืองแสง 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่สามพนัโบก (ระยะทาง 120 กม. ใชเ้วลาเดินทาง 2 ช.ม.) แก่งสามพนัโบกเป็นแก่งหินท่ีอยู่

ใตล้  าน ้ าโขงในช่วงฤดูน ้ าหลากซ่ึงเกิดจากแรงน ้ าวนกดัเซาะ กลายเป็นแอ่งมากกว่า 3,000 แอ่ง หรือ 3,000 
โบก โบก หรือแอ่ง หมายถึง บ่อน ้ าลึกในแก่งหินใต ้ล าน ้ าโขง  ค าว่า “โบก”  เป็นภาษาของลาวท่ีมกันิยม
เรียกกนั และจะปรากฏให้เห็นในช่วงฤดูแลง้ท่ีน ้ าแห้งขอด แก่งหินดงักล่าวก็จะโผล่พน้น ้ ากลายเป็น ความ
มหศัจรรยท์างธรรมชาติสุดอลงัการกลางล าน ้าโขง ท่ีสวยงาม แปลกตา จนชาวบา้นเรียกวา่ แกรนดแ์คนยอน
แหล่งล าน ้ าโขง จากนั้นน าท่านชมหาดหงส์ เนินทรายริมแม่น ้ าโขงขนาดใหญ่ท่ีเกิดจากการพดัพาตะกอน
ทรายมาทบัถมกนัของแม่น ้ า ไดเ้วลาน าท่านสู่แก่งชมดาว หาดชมดาว หรือท่ีชาวบา้นเรียกว่า แก่นหินงาม 
เป็นแก่งหินกวา้งประมาณ 200 ไร่ โผล่พน้น ้ ามาอวดความสวยให้เราไดช้มกนัในช่วงหน้าร้อน ท่ีน่ีเต็มไป
ดว้ยกอ้นหินรูปทรงประหลาด มีร้ิวและลวดลายท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ  

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 

บ่าย น าท่านเท่ียวเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติผาแตม้ (ระยะทาง 68 กม. ใชเ้วลาเดินทาง 1 ช.ม.) น าท่านถ่ายรูปกบั
เสาเฉลียงเป็นลกัษณะท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ สืบเน่ืองมาจากกระบวนการกดัเซาะและกดักร่อนดว้ยอิทธิพล
ของน ้ าและลม โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการสึกกร่อนโดยแม่น ้ าหรือธารน ้ าไหลกดัเซาะเป็นเวลาชั่วนาตาปี 
เกิดข้ึนในชั้นหินท่ีวางตวัอยูใ่นแนวราบหรือเกือบราบและในแต่ละชั้นมีส่วนประกอบของแร่ท่ีแตกต่างกนั 
จึงท าใหมี้ความแขง็และทนทานท่ีไม่เหมือนกนั ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่วดัสิรินธรวรารามภูพร้าว  หรือนิยม
เรียกกนัว่า วดัเรืองแสง ตั้งอยูท่ี่ อ  าเภอสิรินธร จงัหวดัอุบลราชธานี เป็นวดัท่ีตั้งอยูบ่นเนินเขาสูง โดยจ าลอง
สภาพแวดลอ้มของวดัป่าหิมพานต์หรือเขาไกรลาศ  บริเวณบนยอดเขาจะมองเห็นพระอุโบสถสีปัดทองตั้ง
เด่นเป็นสง่า  จุดเด่นของวดัคือ การไดม้าชมภาพเรืองแสงเป็นสีเขียวของของตน้กลัปพฤกษท่ี์เป็นจิตรกรรมท่ี
อยูบ่นผนงัดา้นหลงัของอุโบสถในยามค ่าคืน สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองอุบลราชธานี 

 

ค ่า รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Sunee Grand Hotel & Convention Center**** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 4) 

หมายเหตุ : หากห้องพกัเต็มจะหาโรงแรมเทียบเท่าให้กบัคณะ 
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วันที่ห้า ขัวน้อย – วัดทุ่งศรีเมือง – วัดพระธาตุหนองบัว – วิหารกลางน ้า – ช้อปป้ิง – กรุงเทพมหานคร 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ “ขวัน้อย” สะพานท่ีทอดยาวท่ามกลางทุ่งนาเช่ือมระหว่างหมู่บา้นชีทวนและบา้นหนอง

แคน เดิมสร้างข้ึนเพ่ือเป็นเส้นทางส าหรับพระเดินบิณฑบาต ปัจจุบนักลายเป็นท่ีเท่ียวอุบลราชธานีสุดฮิต 
แนะน าให้มาในช่วงท่ีชาวบา้นปลูกขา้ว ไดเ้วลาน าท่านสักการะวดัพระธาตุหนองบวั ตั้งอยู่ในอ าเภอเมือง 
เป็นวดัท่ีมีช่ือเสียงและมีความส าคัญแห่งหน่ึงของจังหวดัอุบลราชธานี  มีสถาปัตยกรรมท่ีงดงามและ
น่าสนใจ คือ “พระธาตุเจดียศ์รีมหาโพธ์ิ ” พระธาตุประจ าปีเกิดปีมะเส็ง สร้างข้ึนเพื่อเป็นสัญลกัษณ์ครบรอบ 
25 ศตวรรษของพุทธศาสนาในปี พ.ศ. 2500  โดยจ าลองแบบมาจากเจดียท่ี์พุทธคยา ประเทศอินเดีย ภายใน
วดัเป็นท่ีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และรูปป้ันพญานาคราช 2 องค ์ขนาดใหญ่งดงาม ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณ
ทางเข้าพระเจดีย์ จากนั้นน าท่านชมวดัทุ่งศรีเมือง ตั้ งอยู่ในเขตกลางใจตัวเมืองอุบลฯ สร้างข้ึนในสมัย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นวัดส าคัญวัดหน่ึงของจังหวัดอุบลราชธานี ภายในวัดมี
สถาปัตยกรรมอนังดงามมากมาย เร่ิมตน้กนัดว้ย “หอไตรกลางน ้ า” หอพระไตรปิฏกท่ีสร้างดว้ยไมต้ั้งอยู่
กลางสระน ้า มีลกัษณะผสมผสานกนัระหวา่งศิลปะของไทย ลาว และพม่า 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 

บ่าย น าท่านเท่ียวชมวดัสระประสานสุข หรือวดับา้นนาเมือง ตั้งอยูท่ี่บา้นนาเมือง ห่างจากตวัเมืองประมาณ 5 
กิโลเมตร ดา้นทิศเหนือของสนามบิน เป็นวดัท่ีมีพระอุโบสถ แปลกตา สร้างเป็นรูปเรือสุพรรณหงส์ประดบั
ตกแต่งดว้ย  ส่ิงท่ีน่าสนใจ คือ วิหารกลางน ้ าเรือธรรมนาคราช หรือท่ีเรียกกนัส้ันๆ ว่าวิหารกลางน ้ าท่ีสร้าง
ไวก้ลางน ้าบนพญานาคราชรูปร่างคลา้ยเรือ ส่วนหัวเป็นพญานาคราช 5 เศียร ทางเดินเขา้วิหาร กลางน ้าเป็น
ทางเดินดา้นหางนาคราช  ดา้นหลงัของ วิหารกลางน ้าเรือธรรมนาคราช ส่วนหางของนาคราชมีทางเดินข้ึน
ลงแยกจากกนั สามารถเดินเขา้ ไปชมภายในวิหารซ่ึงประดิษฐานพระพุทธรูปอยูภ่ายใน เป็นท่ีนิยมของผูท่ี้
เขา้มาเยีย่มชมวดัท่ีจะไดถ่้ายรูปกบัวิหารกลางน ้าแห่งน้ี ไดเ้วลาน าท่านเลือกซ้ือของฝากก่อนเดินทางกลบั 

16.30 น. น าท่านสู่สนามบิน เพื่อเช็คอิน 
17.55 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Thai Smiles เท่ียวบิน WE29 (ใชเ้วลาบิน 1.05 ชัว่โมง)    
19.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
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5 วนั 4 คืน เที่ยวอสีานใต้ 
นครราชสีมา – บุรีรัมย์ – สุรินทร์ – ศรีสะเกษ – อุบลราชธานี 

ราคาทัวร์ 17,900 บาท : 18-22 พ.ย.64 / 25-29พ.ย.64 / 8-12 ธ.ค.64 / 23-27 ธ.ค. 64/ 20-24 ม.ค. 65 
 3-7 ก.พ. 65 / 11-15 ก.พ. 65 / 24-28 ก.พ. 65 
ราคาทัวร์ 19,900 บาท : 2-6 ธ.ค. 64/ 28 ธ.ค. 64-1 ม.ค.65 / 31 ธ.ค.64- 4 ม.ค. 65 
 
 

อตัราค่าบริการ   พ.ย.64 - ก.พ. 65 หยดุยาว/ปีใหม ่
ผูใ้หญ่พกั 2 ท่านต่อหอ้ง หรือ เด็กอายมุากกวา่ 11 ปีบริบูรณ์ พกั 2 
ท่านต่อหอ้ง หรือพกั 3 ท่านต่อหอ้ง 

17,900 19,900 

พกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ 4,000 5,000 
ราคาเด็กพกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ท่านละ (ไม่มีเตียงเสริม) 14,900 16,900 
ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบินหกัออก (one way : อุบลราชธานี – สุวรรณภูมิ) 1,500 2,500 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ีสายการบินประกาศปรับ 
และท่ีมีเอกสารยนืยนัเทา่นั้น (คิด ณ วนัท่ี 6 ต.ค. 2564 ) ** 

ขอ้แนะน าและแจง้เพ่ือทราบ 
▪ ส าหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง กรุณาแจง้ล่วงหนา้เพ่ือตรวจสอบกบัทางโรงแรม 
▪ กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
▪ กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลดท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 ก.ก. , กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง น ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  
 

โปรแกรมท่องเท่ียว (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
▪ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบินไทย สไมล ์(กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 20 กก./ท่าน) 
▪ บริการคณะดว้ยรถตู ้หรือ รถโคช้ VIP 
▪ ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน ้ามนั,ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
▪ ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท  
▪ ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
▪ ค่าอาหารทุกม้ือตามระบ,ุ ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี 
▪ น ้าด่ืมบริการบนรถวนัละ 2 ขวด/ท่าน/วนั 
▪ เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
▪ ค่าทิปพนกังานขบัรถ/ไกด ์
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อตัราน้ีไม่รวมถึง 
▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ ค่าเคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุ 
▪ ค่าภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 
การช าระเงิน งวดที่ 1 : ส ารองที่นั่งจ่าย 5,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลงัมีการยืนยันกรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 
  งวดที่ 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  
 
กรณียกเลกิ  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 30 วนัล่วงหนา้ก่อนการเดินทางหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่นมดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน,  
วีซ่าและค่าด าเนินการ (ถา้มี), ค่าโรงแรม, ค่าตัว๋รถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงใหแ้ก่ลูกคา้ไดรั้บทราบ  
(หมายเหต:ุ ช่วง Peak season สายการบินใหม้ดัจ าล่วงหนา้ 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร์ 50% + ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง   
- แจง้ยกเลิกเดินทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยดึค่าทวัร์ 100% 
- ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

 
หมายเหตุ : 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 8 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้  
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการ

บิน  การนดัหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและ
รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 
 

ตั๋วเคร่ืองบนิ 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของ
สายการบินเท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

▪ ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายนืยนั
วา่ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์
นั้นยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบคา่ใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
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โรงแรมและห้อง 
▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

( TRIPLE ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่าง
กนั ซ่ึงอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบ

เลบ็ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี
เดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่ง
ประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
▪ ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 15 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสาร

ชั้นประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนักเพ่ิมเป็นสิทธ์ิของ
สายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่
เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

▪ ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐาน
ได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใน
น ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 

▪ กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน

จะไม่รับผิดชอบ 
▪ กรณีกระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ดงันั้น

ท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
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แบบฟอร์มการส ารองที่น่ัง  

5 วนั 4 คืน เที่ยวอสีานใต้ 
นครราชสีมา – บุรีรัมย์ – สุรินทร์ – ศรีสะเกษ – อุบลราชธานี 

 

ราคาทัวร์ 17,900 บาท   18-22 พ.ย.64  25-29พ.ย.64   8-12 ธ.ค.64    23-27 ธ.ค. 64 
 20-24 ม.ค. 65  3-7 ก.พ. 65  11-15 ก.พ. 65   24-28 ก.พ. 65 
ราคาทัวร์ 19,900 บาท  2-6 ธ.ค. 64    28 ธ.ค. 64-1 ม.ค.65    31 ธ.ค.64- 4 ม.ค. 65 
 
ล าดบัท่ี ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) เบอร์โทรศพัท ์ หอ้งพกั 

(SGL/TWN/ 
DBL/ TRP) 

อาหาร 
(หากแพอ้าหาร โปรด

ระบุ) 

     

     

     

     

     

     

 


 

 

 


