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วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 ทา่อากาศยานดอนเมอืง – ทา่อากาศยานอบุลราชธาน ี– ชมววิเขือ่นสรินิธร – วดัสรินิธรวรารามภู

พรา้ว (Unseen วดัเรอืงแสง) - โขงเจยีม แมน่ า้สองส ี                                                    

พกัโขงเจยีม                                                                                    อาหารเทีย่ง/เย็น 

2  โขงเจยีม – ความทรงจ าคาเฟ่ - อทุยานแหง่ชาตผิาแตม้ ชมเสาเฉลยีง ชมผาแตม้ – สามพนัโบก 

(Unseen แกรนดแ์คนยอนแมน่ ้ำโขง) - หาดทรายสงู – เขมราฐ - วดับุง้ข ีเ้หล็ก - 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 ้(ทีน่ั่งบนเครือ่งเป็นไปตำมทีส่ำยกำรบนิจดัสรรหนำ้

เคำนเ์ตอร)์ คำ่ทัวรไ์มร่วมน ้ำหนักสมัภำระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 
 

วนัแรก          ทา่อากาศยานดอนเมอืง – ทา่อากาศยานอบุลราชธาน ี– ชมววิเขือ่นสรินิธร –  

                    วดัสรินิธรวรารามภพูรา้ว (Unseen วดัเรอืงแสง) - โขงเจยีม แมน่ า้สองส ี                                                    

                    พกัโขงเจยีม                                                                                  อาหารเทีย่ง,เย็น  

 

09.00 น. พรอ้มกันที่จุดนัดหมำย ท่าอากาศยานดอนเมอืง อาคาร 2 ช ัน้ 3 ผู้โดยสารขาออกในประเทศ

เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชยี ประต ู9-10 เจำ้หนำ้ทีค่อยใหก้ำรตอ้นรับ 

 

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

 

12.15 น. ถงึ ทา่อากาศยานอบุลราชธาน ีรับสมัภำระใหเ้รยีบรอ้ย ไกดจ์ะรอตอ้นรบัทา่นอยูด่า้นนอก 

น ำทำ่นขึน้รถตูป้รับอำกำศเดนิทำงสูร่ำ้นอำหำรกลำงวัน 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่1) 

 น ำท่ำนเดนิทำงไปจุดชมววิเขือ่นสรินิธร เวิง้น ้ำอันกวำ้งใหญ่ที่ดงึดูดนักท่องเที่ยวใหแ้วะมำถ่ำยรูปชม

บรรยำกำศกนัอยำ่งมำกมำย เขือ่นสรินิธรก ำลังจะกลำยเป็นแหลง่พัฒนำพลงังำนหมนุเวยีนรปูแบบใหมท่ีจ่ะ

เป็นจุดเช็คอนิแห่งใหมข่อง จ.อบุลรำชธำนี คอื โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทติยท์ุ่นลอยน ้ำร่วมกับ

โรงไฟฟ้ำพลังน ้ำเขือ่นสรินิธร ของ กฟผ.ทีจ่ะเปิดเป็นแหล่งท่องเทีย่วดำ้นพลังงำนหมนุเวยีนแห่งใหม่ให ้

นักทอ่งเทีย่ว ไดม้ำสมัผัสกำรผลติไฟฟ้ำจำกพลังงำนสะอำดแสนจะรักษ์โลกอยำ่งใกลช้ดิ  

 

 

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) หรอืนยิมเรยีกกนัวำ่ วัดเรอืงแสง เป็น

วัดทีต่ัง้อยูบ่นเนนิเขำสงู โดยจ ำลองสภำพแวดลอ้มของวดัป่ำหมิพำนต ์บรเิวณยอดเขำจะมองเห็นอโุบสถสี

ปัดทองตัง้เด่นเป็นสง่ำ ดำ้นหลังของอุโบสถนัน้เป็นจติรกรรมเรืองแสงสเีขยีวของตน้กัลปพฤกษ์ ที่อยู่

ดำ้นหลังของอโุบสถในเวลำกลำงคนื ซึง่หำกถำ้เรำโชคดจีะไดพ้บกับดวงดำวรำยลอ้มไปกับอโุบสถเรอืง

แสงเพิม่ควำมงดงำมตืน่ตำใจ หำกยิง่มดืก็จะสำมำรถเห็นกำรเรอืงแสงของตน้กัลปพฤกษ์และดวงดำวได ้

ขดัเจนมำกขึน้ ตน้กลัปพฤกษ์ทีเ่รอืงแสงนัน้เป็นฝีมอืกำรออกแบบของชำ่งคณุำกร ปรญิญำปณุโณ ผูล้งมอื

ตดิโมเสกแต่ละชิน้ดว้ยตัวเอง โดยมแีรงบนัดำลใจมำจำกตน้ไมแ้หง่ชวีติ ในภำพยนตรเ์รือ่งอวตำร โดยใช ้

สำรเรอืงแสง หรอื สำรฟลอูอเรสเซนตร์อบตน้ คุณสมบัตขิองสำรคอืจะรับแสงพระอำทติยใ์นตอนกลำงวัน

และปล่อยพลังงำนออกมำในตอนกลำงคนื ดำ้นหลังของอโุบสถจะมวีวิทวิทัศน์เป็นลุ่มแมน่ ้ำโขงสำมำรถ

เห็นววิแม่น ้ำโขงแลว้ยังสำมำรถเห็นฝ่ังของประเทศลำวสมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดนิทำงสู่โขงเจยีมเมอืง

ชำยแดนเล็กๆรมิแมน่ ้ำโขงทีม่คีวำมสวยงำมทำงน ้ำทีแ่ปลกตำ เป็นจดุบรรจบของแมน่ ้ำโขงและแมน่ ้ำมลูที่

ไหลมำรวมกนัท ำใหเ้กดิเป็นแมน่ า้สองสโีดยแมน่ ้ำโขงจะเห็นเป็นสขีำวขุน่ สว่นแมน่ ้ำมลูเห็นเป็นสเีขยีวอม

ฟ้ำ จงึเป็นทีม่ำของวล ี“โขงสปีนู มลูสคีรำม” จุดทีส่ำมำรถมองเห็นแมน่ ้ำสองสไีดอ้ยำ่งชดัเจนคอื บรเิวณ

ลำดรมิตลิง่หนำ้วัดโขงเจยีม และบรเิวณบำงสว่นของหมูบ่ำ้นหว้ยหมำก ทัง้นี้เดอืนเมษำยนจะเป็นเดอืนที่

เห็นควำมแตกตำ่งของสนี ้ำไดช้ดัเจนทีส่ดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่2) หลงัทานอาหารสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั 

ทีพ่กั: โขงเจยีมระดบั 3 ดาว 

(ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพักทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 5 วันกอ่นวันเดนิทำง) 

(กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไมม่ ีทำงบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทน และ หอ้งพกั 3 

ทำ่น TRP อำจเป็นเตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยูก่บัแบบทีพ่กัของโรงแรม) 

วนัทีส่อง         โขงเจยีม – ความทรงจ าคาเฟ่ - อทุยานแหง่ชาตผิาแตม้ ชมเสาเฉลยีง ชมผาแตม้ –  

                      สามพนัโบก (Unseen แกรนดแ์คนยอนแมน่ า้โขง) – หาดทรายสงู - เขมราฐ – วดับุง้ข ีเ้หล็ก-  

                      ถนนคนเดนิเขมราฐ       พกัเขมราฐ                                               อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น                              

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  (มือ้ที ่3) 



                             

 น ำท่ำนเดนิทำงสู่อทุยำนแห่งชำตผิำแตม้แวะความทรงจ าคาเฟ่ ตัง้อยู่ในเขตอทุยำนแห่งชำตผิำแตม้

ตดิแมน่ ้ำโขง อสิระใหท้ำ่นชมววิหรอืน่ังจบิกำแฟกบับรรยำกำศทีส่วยงำม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อทุยานแหง่ชาตผิาแตม้ มเีนือ้ทีป่ระมำณ 212,500 ไร่ ครอบคลมุพืน้ทีอ่ ำเภอโขงเจยีม อ ำเภอศรเีมอืง

ใหม ่และอ ำเภอโพธิไ์ทร จังหวัดอบุลรำชธำนี สภำพภมูปิระเทศเป็นทีร่ำบสงูและเนนิเขำ มหีนำ้ผำสงูชนั

หลำยแห่ง สภำพป่ำโดยทั่วไปเป็นป่ำเต็งรัง ลักษณะเป็นป่ำโปร่ง ตน้ไมแ้คระแกร็น แต่มคีวำมสวยงำม

ตำมธรรมชำต ิพันธุไ์มท้ีส่ ำคัญ ไดแ้ก ่เต็ง รัง เหยีง ประดู่ และเหมอืดต่ำง ๆ สว่นพชืพืน้ล่ำงจะเป็นพวก

ไผป่่ำ หญำ้ตำ่ง ๆ และขอ่ยหนิ นอกจำกนีต้ำมซอกลำนหนิทั่วไปยงัมไีมด้อกทีส่วยงำม เชน่ หยำดน ้ำคำ้ง 

กระดุมเงนิ มณีเทวำ ฯลฯ ขึน้อยู่เป็นจ ำนวนมำกกระจำยทั่วพืน้ที ่ภำยในเขตอทุยำนแห่งชำตผิำแตม้ มี

สถำนทีท่่องเทีย่วน่ำสนใจมำกมำย น ำท่ำนชม เสาเฉลยีง อยูก่อ่นถงึผำแตม้ประมำณ 1 กโิลเมตร เป็น

เสำหนิธรรมชำตทิีเ่กดิจำกกำรกดัเซำะของน ้ำและลมเป็นเวลำนับลำ้นปี มลีักษณะคลำ้ยดอกเห็ดเรยีงรำย

กนัอยูม่ำกมำย ดแูปลกตำยิง่นัก ชม ผาแตม้ เป็นหนำ้ผำสงูชนัทีม่คีวำมสวยงำมตำมธรรมชำต ิเป็นจดุชม

ววิทีส่วยงำม และยงัเป็นจดุทีเ่ห็นพระอำทติยข์ึน้กอ่นทีแ่หง่ใดในประเทศไทย นอกจำกนีบ้รเิวณผนังหนำ้

ผำดำ้นล่ำง ยังปรำกฏภำพเขยีนสกีอ่นประวัตศิำสตรเ์รยีงรำยอยูป่ระมำณ 300 ภำพ ซึง่ทำงอทุยำนฯ ได ้

ท ำทำงเดนิส ำหรับลงไปชมไวแ้ลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่4) 

น ำท่ำนเดนิทำงสูส่ามพนัโบก ตัง้อยูท่ีบ่ำ้นโป่งเป้ำ อ ำเภอโพธิไ์ทร เป็นสถำนทีท่อ่งเทีย่วทีรั่งสรรคโ์ดย

ธรรมชำต ิเป็นแกง่หนิขนำดใหญ่ ถูกแมน่ ้ำโขงกัดเซำะกลำยเป็นแอง่มำกมำยในชว่งฤดูน ้ำหลำกทุกๆปี 

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

หมำยถงึ “แอง่” หรอื “บอ่น ้ำลกึ” สำมพันโบกจะปรำกฏใหเ้ห็นในชว่งฤดูแลง้ยำมทีแ่มน่ ้ำโขงลดระดับลง 

ตัง้แตเ่ดอืนธันวำคม-พฤษภำคม ชำวบำ้นเรยีกวำ่ แกรนดแ์คนยอนน า้โขง และฝ่ังตรงขำ้งทีห่ำ่งไปไมก่ี่

เมตรก็เป็นฝ่ังของประเทศเพือ่นบำ้นคอืประเทศลำว นอกจำกจะไดเ้ห็นควำมงำมของธรรมชำตแิลว้ ยงัได ้

เห็นวถิีชวีติของกำรอยู่ร่วมกันระหว่ำงชำวไทยและชำวลำวรมิฝ่ังโขงดว้ย พื้นที่ของสำมพันโบกกวำ้ง

หลำยตำรำงกโิลเมตร นักท่องเที่ยวสำมำรถเดนิลัดเลำะปีนป่ำยไปตำมโขดหนิรูปร่ำงประหลำดต่ำงๆ 

ไฮไลทอ์ยูบ่รเิวณทีเ่รยีกวา่หนิหวัสุนขั เพรำะมลีักษณะเป็นผำหนิสงูชนั จนไดรั้บสมญำว่ำแกรนดแ์คน

ยอนเมอืงไทย และลองใหท้กุทำ่นตำมหำโบกมกิกีเ้มาส ์จดุเช็คอนิยอดฮติ  

 

 



                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงไปถำ่ยรปูชคิๆ สวยๆกนัที ่หาดทรายสงู ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้ำโขง ในยำมน ้ำลดจะได ้

เห็นววิสวยงำมของแก่งหนิ หำดทรำยและสันดอนทรำยสขีำวอมน ้ำตำลไล่ระดับเป็นเนนิสูง มรีิว้ลำยที่

สวยงำม คลำ้ยทะเลทรำยขนำดยอ่ม โดยหำดทรำยจะโผล่พน้น ้ำประมำณเดอืนธันวำคมถงึพฤษภำคม 

ชว่งทีด่ทีีส่ดุคอืตัง้แตม่กรำคมถงึเมษำยน เรยีกไดว้ำ่เป็นทะเลทรายรมิโขง ทีส่วยงำม อ าเภอเขมราฐ 

เมอืงสงบรมิโขง ทีย่งัคงมวีถิชีวีติทีเ่รยีบงำ่ย ตลอดสองฝ่ังถนนเรยีงรำยไปดว้ยบำ้นเรอืนไมเ้กำ่แก ่รำ้นคำ้ 

รำ้นกำแฟ มีควำมสวยงำม มีววิแม่น ้ำโขงใหไ้ดด้ื่มด ่ำไปกับพระอำทิตย์ขึน้และตก เดนิทำงสู่วดับุ่ง

ขีเ้หล็ก เป็นวัดเก่ำแก่ในอ ำเภอเขมรำฐ มสี ิง่ก่อสรำ้งที่สวยงำมหลำยจุด ที่โดดเด่น คอื เจดยีศ์รอีรยิะ

เมตตรัยทีม่รีปูทรงทีแ่ปลกตำไมเ่หมอืนกบัเจดยีท์ั่วไป ทำผนังดำ้นนอกดว้ยสทีองตัง้โดดเดน่อยูก่ลำงวัด 

และลำนพระขำว น ำทำ่นมำสกักำระและชมพระพทุธรปูปำงมำรวชิยัพระพทุธรปูปำงมำรวชิยัสขีำว จ ำนวน 

56 องค ์เป็นพระพุทธรปูทีส่รำ้งขึน้เรยีงกันอยำ่งสวยงำม จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสูถ่นนคนเดนิเขมราฐ 

ใหท้่ำนเดนิเล่น ชมบรรยำกำศ สัมผัสกับเสน่หเ์ฉพำะตัวของบำ้นไมแ้ละรำ้นคำ้เกำ่แกร่มิโขงทีเ่รยีบง่ำย 

บำงหลังอำยรุว่ม 200 ปี อสิระใหท้ำ่นเดนิชม ถำ่ยรปู ชอ้ปป้ิงตำมอธัยำศัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่5) หลงัทานอาหารสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั 

ทีพ่กั: เขมราฐ หรอืเมอืงใกลเ้คยีงกนั ระดบั 3 ดาว 

(ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพักทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 5 วันกอ่นวันเดนิทำง) 

(กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไมม่ ีทำงบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทน และ หอ้งพกั 3 

ทำ่น TRP อำจเป็นเตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยูก่บัแบบทีพ่กัของโรงแรม) 

 

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 อยูท่ ีบ่า้นชทีวน อ.เขือ่งใน 

ภำยในวัดมธีรรมาสนส์งิหศ์ลิปะญวน ตัง้อยู่ในศำลำกำรเปรยีญหรอืหอแจกแบบอสีำน ธรรมมำสมี

ลักษณะเป็นรปูสงิหย์นืเทนิปรำสำท สรำ้งดว้ยอฐิถอืปนู ยอดปรำสำทเป็นเครือ่งไมเ้ป็นชัน้ลดหลั่น บนตัว

ธรรมำสนส์งิหป์ระดับประดำดว้ยกระจกสตีำ่ง ๆ อยำ่งสวยงำม สรำ้งขึน้โดยชำ่งชำวญวน พระอปัุชฌำวงศ ์

พรหมฺสโร และนำยค ำหมำ แสงงำม ปัจจบุนัธรรมมำสสงิหน์ี้ใชเ้ป็นทีส่ ำหรับใหพ้ระสงฆน่ั์งเทศนม์หำชำติ

ในงำนบุญเดอืน 4 หรอืบุญผะเหวด หรอืบุญมหำชำต ิจำกนัน้ชมขวันอ้ยบา้นชทีวน (ขัว=สะพำน) ที่

สรำ้งขึน้เพือ่ใหพ้ระภกิษุสำมเณรเดนิขำ้มไปบณิฑบำตและใหผู้ค้นสองหมูบ่ำ้นไดเ้ดนิทำงไปมำหำสูก่ัน 

ระหวำ่งบำ้นชทีวน-บำ้นหนองแคน เป็นสะพำนทีท่อดยำวในทุ่งนำ ใหท้ำ่นไดเ้ดนิชมบรรยำกำศกลำงทุ่ง

นำ อยำ่งสวยงำม เดนิทำงสูบ่า้นปะอา่ว เป็นหมูบ่ำ้นเกำ่แกม่ำกแหง่หนึง่มอีำยกุวำ่200ปี และเป็นหมูบ่ำ้น

ทีม่อีำชพีกำรท ำเครือ่งทองเหลอืงทีเ่ป็นเอกลักษณ์ประจ ำหมู่บำ้นทีไ่ดรั้บกำรสบืทอดมำจำกบรรพบรุุษ 

ในหมู่บำ้นยังมีกำรจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ทองเหลืองและทอผำ้ไหมที่สวยงำม ใหท้่ำนชมวถิีชีว ิต 

วัฒนธรรม เลอืกของฝำกของOTOPตำมอธัยำศัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่7) 



                             

 น ำท่ำนเดนิทำงสู่ บวันาคาเฟ่ แลนดม์ำรค์ใหม่ของอุบล ใหท้่ำนอสิระจบิกำแฟ ชมบัวไปกับธรรมชำติ

ท่ำนสำมำรถชมควำมสวยงำมของ ดอกบัวหลวงสชีมพูสลับขำว ทีก่ ำลังบำนสะพร่ัง ตัดกับสเีขยีวชอุ่ม

ของใบบวัไดไ้กลสดุลกูหลูกูตำจดุเดน่ของ บวันำคำเฟ่ อยูต่รงสะพำนไมไ้ผท่ีท่อดยำวผ่ำนสระบวั เหมำะ

แกก่ำรเดนิเลน่ น่ังเลน่ หรอืถำ่ยรปูกนัเพลนิๆตำมอธัยำศยั น ำทำ่นเดนิทำงสูว่ดัพระธาตหุนองบวัเป็นวัด

รำษฎร ์นกิำยธรรมยตุ เป็นวัดส ำคัญวัดหนึง่ของจังหวัดอบุลรำชธำน ีภำยในวัดมสีถำปัตยกรรมทีน่่ำสนใจ 

คอืพระธำตุเจดียศ์รมีหำโพธิ ์ที่สรำ้งขึน้เพือ่เป็นสัญลักษณ์ครบรอบ 25 ศตวรรษของพุทธศำสนำในปี 

พ.ศ. 2500 พระธำตุเจดียศ์รมีหำโพธินั์น้ ไดจ้ ำลองแบบมำจำกเจดยีท์ีพุ่ทธคยำ ประเทศอนิเดีย เป็น

สถำนที่บรรจุพระบรมสำรรีกิธำตุ รอบองค์พระธำตุเป็นก ำแพงแกว้ ซึง่ทัง้ 4 มุม ของก ำแพงแกว้ ได ้

ประดษิฐำนพระเจดยีข์นำดเล็กอกี 4 องค ์อกีหนึง่ไฮไลทท์ีน่่ำสนใจคอืรูปปัน้ฉัพยำปตุตะ หรอืพญำนำคสี

รุง้ หนึง่ใน 4 ของพญำนำค 4 ตระกลู ซึง่เพิง่จะสรำ้งเสร็จและเพิง่ท ำกำรบวงสรวงไปเมือ่เร็วๆ นี ้ตำมด ำริ

ของทำ่นเจำ้อำวำสทีไ่ดน้มิติเห็นงใูหญส่รีุง้มำอำศยัอยูบ่รเิวณวัดพระธำตหุนองบวัแหง่นีน่ั้นเอง ถอืวำ่เป็น

แลนดม์ำรค์แหง่ใหมข่องอบุลรำชธำนี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

จำกนัน้น ำท่ำนแวะรา้นของฝาก อสิระใหท้่ำนเลอืกซือ้ของกลับบำ้น ของฝำกกันตำมอัธยำศัย ไดเ้วลำ

พอสมควรน ำทำ่นเดนิทำงสู ่ทา่อากาศยานอบุลราชธาน ีเพือ่เชค็อนิเตรยีมตัวเดนิทำงกลับ กรงุเทพฯ 

 

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

20.20น.  เดนิทำงถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิำพ 

 

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

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

มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 
❖ ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทำง 
❖ ฉีดพน่ฆำ่เชือ้ภำยในยำนพำหนะ และภำยในหอ้งพัก 
❖ โต๊ะอำหำร มกีำรจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหำ่ง ใชช้อ้นกลำง (Social Distancing) 
❖ ปฏบิตัติำมกฎระเบยีบของทำงภำครัฐเพือ่ป้องกนัและยบัยัง้กำรแพรร่ะบำดของโควดิ-19 
❖ บรกิำรหนำ้กำกอนำมยั-เจลแอลกอฮอล ์ทำ่นละ 1 ชดุ 
 

เง ือ่นไขการจอง 

 
เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

ส ำเนำบตัรประชำชน ** กรณุำสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐำนกำรโอนเงนิมดัจ ำ หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 
 

อตัราบรกิารนีร้วม 
• คำ่ตั๋วโดยสำรเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มคำ่ภำษีสนำมบนิรำยกำรทวัรข์ำ้งตน้ ทีน่ั่งเป็นไปตำมกำรจัดสรรของสำยกำร 



                             

• น ้ำหนักสมัภำระถอืขึน้เครือ่ง Carry on 7 กโิลกรัม  
• คำ่ทีพ่ัก 2คนื (พักหอ้งละ 2-3 ทำ่น) ตำมโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรหรอืระดับเทยีบเทำ่ 

(กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไมม่ ีทำงบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทน และ หอ้งพกั 3 ทำ่น 

TRP อำจเป็นเตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยูก่บัแบบทีพ่ักของโรงแรม) 

• คำ่อำหำรตำมทีร่ะบใุนโปรแกรม คำ่เขำ้ชม ตำมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรทัวรข์ำ้งตน้ 
• คำ่ธรรมเนยีมเขำ้ชมตำมรำยกำรทีร่ะบสุ ำหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 
• ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% 
• เจำ้หนำ้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดนิทำง 
• คำ่ประกนัอบุตัเิหตตุำมกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บำท คำ่รักษำพยำบำล ตำมเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภยัที่

บรษัิทท ำไว ้ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ำกดัทีม่กีำรตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสำร
รับรองทำงกำรแพทย ์จำกหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง ไมร่วมประกนัสขุภำพ ทำ่นสำมำรถสัง่ซือ้ประกนัสขุภำพเพิม่ได ้
จำกบรษัิทประกนัทั่วไป 
 

อตัรานีไ้มร่วม 
• คำ่มนิบิำรใ์นหอ้งพัก และคำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตัว เชน่ คำ่โทรศัพท ์คำ่ซกัรดี เป็นตน้ 
• ไมร่วมน ้ำหนักสมัภำระโหลดใตท้อ้งเครือ่งกรณีตอ้งกำรช 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 

• คำ่ใชจ้ำ่ยและคำ่อำหำรทีน่อกเหนอืจำกรำยกำรทีร่ะบ ุ

• คำ่ประกนัภยัธรรมชำต ิและประกนัชวีติสว่นตัว และประกนัสขุภำพ 
• คำ่อำหำรส ำหรับทำ่นทีท่ำนเจ มงัสวรัิต ิและหรอือำหำรส ำหรับมสุลมิ  
• ชำวตำ่งชำตเิก็บเพิม่ ทำ่นละ 800 บำท 
• คำ่ทปิไกด ์ทำ่นละ 300 บำท  

เงือ่นไขการจอง 
มดัจ ำทำ่นละ 3,000 บำท/ทำ่น และช ำระเงนิคำ่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทำงอยำ่งนอ้ย 20 วัน 
(กำรไม่ช ำระเงนิค่ำมัดจ ำ หรอืช ำระไม่ครบ หรอืเช็คธนำคำรถูกระงับกำรจ่ำยไมว่่ำดว้ยสำเหตุใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิกำร
จองหรอืยกเลกิกำรเดนิทำง)   
เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

• ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำงตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคำ่ทัวรโ์ดยหักคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
• ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จำกยอดทีล่กูคำ้ช ำระมำ และเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถำ้ม)ี 
• ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำงนอ้ยกวำ่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ ำนวน 
*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วำมผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคำ่ทัวรโ์ดยหักคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถำ้ม)ี 
*คำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คำ่มดัจ ำตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และคำ่ใชจ้ำ่ยจ ำเป็นอืน่ๆ 

หมายเหต ุ
• กำรเดนิทำงในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำรขัน้ต ่ำ 9 ทำ่น 
• บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดบำงประกำรในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่ำจแกไ้ขได ้
• บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบค่ำเสยีหำยในเหตุกำรณ์ทีเ่กดิจำกยำนพำหนะ กำรยกเลกิเทีย่วบนิ กำรล่ำชำ้ของสำยกำร

บนิ ภยัธรรมชำต ิกำรเมอืง จรำจล ประทว้ง ค ำสัง่ของเจำ้หนำ้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อเหนอื 
• กำรควบคมุของทำงบรษัิท หรอืคำ่ใชจ่ำ่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทำงตรง หรอืทำงออ้ม เชน่ กำรเจ็บป่วย กำรถกูท ำรำ้ย 

กำรสญูหำย ควำมลำ่ชำ้ หรอืจำกอบุตัเิหตตุำ่งๆ 
• มคัคเุทศก ์พนักงำน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นกำรใหค้ ำสญัญำใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจำกมเีอกสำร

ลงนำมโดยผูม้อี ำนำจของบรษัิทฯก ำกบัเทำ่นัน้ 
• รำคำดังกลำ่วขำ้งตน้สำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูต่ำมสภำวะคำ่เงนิบำทและคำ่น ้ำมนัที่

ไมค่งที ่กำรปรับรำคำคำ่โดยสำรของสำยกำรบนิ เพิม่เตมิจำกรำคำทีก่ ำหนดไว ้
• เมือ่ท่ำนออกเดนิทำงไปกับคณะแลว้ ท่ำนงดใชบ้รกิำรใดบรกิำรหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทำงพรอ้มคณะ ถอืว่ำท่ำนสละ

สทิธิ ์ไมส่ำมำรถเรยีกรอ้งคำ่บรกิำรคนืได ้ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 


