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AD05-13 : ทัวรอุ์บล สามพันโบก หาดชมดาว ผาแต้ม วัดสิรินธรวรารามภพูร้าว 3 
วัน 1 คืน (VAN) 

 

  
        
 
 
 
 
 
 
 
      แผนการเดนิทาง 
 
 

 

 

 
18.30 น. จดุนดัพบ: Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 ออกเดินทางดว้ย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม ่มุ่งหนา้สู ่จ.

อุบลราชธานี 
19.00 น. ล้อหมุน!! หากมาช้าเกินกว่านี ้ทา่นจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสยีหายใดๆ ได้ทัง้สิน้ 

 
 

 

 

 

 
05.00 น. อรุณสวสัดิ ์ณ บ้านสองคอน อ  าเภอโพธ์ิไทรจงัหวดัอบุลราชธานี  
               น าท่านเดินทางไปยงั หาดสลงึ น าทา่นลงเรอืเพื่อลอ่งชมความงามของสองฝ่ังแมน่ า้โขงประติมากรรมหินทรายที่

มีรูปรา่งตา่งๆ ซึง่มีความงดงามแปลกตาตามธรรมชาต ิโดยเรอืจะจอดใหท้่านไดช้มจดุต่าง อาทิเชน่ ปาก
ปอ้ง, ถ า้นางเข็นฝา้ย, ถ า้นางต ่าหกู, หาดหงษ,์ หาดหินสี, หลกัศิลาเลข, แก่งสองคอน, ภเูขาหนิ และหาด
แห่ และจดุท่ีเป็น ไฮไลทค์ือ สามพนัโบก หรอื "แกรนดแ์คนยอนแหง่สยาม" ใหท้่านชมและถ่ายภาพ

วันแรก  กรุงเทพฯ – จ.อุบลราชธานี 

วันทีส่อง อุบลราชธานี - บ้านสองคอน - สามพนัโบก - หาดสลึง - ลานหนิสี - หาดหงส–์ 
หาดชมดาว - อช.ผาแต้ม - วัดถ า้คูหาสวรรค ์- แม่น า้สองส ี- วัดสิรินธรวรารามภพูร้าว 
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จดุต่างๆ ตามอธัยาศยัสมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัที่พกั (ใชเ้วลาล่องเรอืประมาณ 2 ชั่วโมง ไป-
กลบัโดยจะลงและขึน้เรอืทีท่า่เรอื หาดสลงึ)  

***ช่วงฤดูฝนจะพาชม น า้ตกแสงจนัทร ์(น า้ตกลงรู) และน า้ตกสร้อยสวรรค ์แทน 
น าท่านออกเดนิทางไปยงั หาดชมดาว ที่เที่ยวแห่งใหม่อยู่ไม่ไกลจากที่พกั ซึง่ความสวยงามเทียบเท่ากบั
สามพนัโบก เลยทีเดียวใชเ้วลาเดินทางประมาณ 20 นาที ใหท้่านไดเ้ดนิทางเก็บภาพความประทบัใจตาม
อธัยาศยัสมควรแก่เวลา 

08.00 น. บริการอาหารเช้า (1) ณ หอ้งอาหารของปลายฟ้ารีสอรท์ 
              น าทา่นเดนิทางไป อุทยานแหง่ชาตผิาแต้ม ชม ภาพเขยีนสีโบราณ โดยฝีมือมนษุยย์คุก่อนประวตัิศาสตรเ์รียง

รายตามความยาวของหนา้ผา ติดตอ่กนัยาวประมาณ 180 เมตร มีไม่ต ่ากวา่ 300 ภาพซึง่เป็นจ านวน
ภาพเขียนสีโบราณท่ีมากท่ีสดุเท่าท่ีเคยคน้พบในประเทศไทยรวมระยะทางประมาณ 3000 เมตร (แตท่วัรจ์ะ
พาเดนิชมระยะทางเพยีง 500 เมตร เนือ่งจากเป็นจุดทีส่ามารถเหน็ภาพทีช่ดัจนและกลุ่มใหญ่ทีส่ดุ) 

11.00 น. เดินทางไปยงั วัดถ า้คูหาสวรรค ์และนมสัการหลวงปู่ ค  าคนิงจลุมณี ซึง่มรณภาพไปถึง 21 ปี สงัขารไม่
  เน่าเป่ือยซึง่ปัจจบุนัยงัคงถกูเก็บไวใ้นโลงแกว้ 
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหาร หลงัอาหาร 
              น าทา่นเดนิทางสู ่อ.โขงเจียม น าท่านชมปรากฏการณ ์แม่น า้สองส ีซึง่เกิดจากการไหลมาบรรจบกนัระหวา่ง

แม่น า้โขงกบัแม่น า้มลู (โขงสปีนูมูลสคีราม) อิสระกบัการเก็บภาพประทบัใจตามอธัยาศยั 
14.30 น. น าท่านCheck In เขา้ทีพ่กัโรงแรมอารยารีสอร์ทโขงเจียมหรอืเทียบเท่าระดบัเดยีวกนั 
  เก็บสมัภาระอสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
16.00 น. น าท่านออกเดนิทางไปยงั วดัสิรินธรวรารามภพูร้าว ชมความสวยงามของตน้ไม ้(ตน้โพธ์ิ) เรอืงแสง 
 อิสระใหท้่านไดช้มและเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 
19.00 น. บริการอาหารค ่า (3) ณ หอ้งอาหารของรีสอรท์ หลงัอาหาร เขา้ท่ีพกั เชิญพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
  
 

 

 

 
 
07.30 น. ต่ืนเชา้รบัอากาศบรสิทุธ์ิ พรอ้มบริการอาหารเช้า (4)ณหอ้งอาหารของทีพ่กั 
  เก็บสมัภาระ Check Out น าทา่นออกเดินทางมุ่งหนา้สูต่ัวเมืองอุบลราชธานี 
10.30 น. ก่อนถึงตวัเมืองอบุลราชธานีแวะใหท้่านชมพระอโุบสถแปลกตา สรา้งเป็นรูปเรือสพุรรณหงส ์ประดบั 
  ตกแตง่ดว้ยเซรามิค ณวัดบา้นนาเมือง (วัดสระประสานสุข) 

วันทีส่าม  วัดบ้านนาเมอืง (วัดสระประสานสุข) – วัดศรีอุบลรัตนาราม – ช้อปป้ิงของฝากเมืองอุบลฯ – 
วัดพระธาตุหนองบัว - กลุ่มพัฒนาสตรีผ้าไทย - กรุงเทพฯ 
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                วัดบ้านนาเมือง (วัดสระประสานสุข) มอีาจารย์บญุมเีป็นเจา้อาวาส (ปัจจุบนัทา่นมรณภาพแลว้)เป็นทีเ่คารพนบัถอืของชาว
อบุลราชธาน ีและจงัหวดัใกลเ้คยีงนอกจากนีย้งัมสีิ่งทีน่า่สนใจ ไดแ้ก่ หอระฆงัประดบัเซรามคิ พพิธิภณัฑห์ลวงปู่ บญุมแีละ
วหิารกลางน า้เรือธรรมนาคราช หรือทีเ่รียกกนัสัน้ๆวา่วหิารกลางน า้ทีส่รา้งไวก้ลางน า้บนพญานาคราชรูปร่างคลา้ยเรือส่วน
หวัเป็นพญานาคราช 5 เศยีร ทางเดนิเขา้วหิารกลางน า้เป็นทางเดนิดา้นหางนาคราชและซุม้ประตูใหญ่ (ประตูโขง) เป็นรูป
พระอนิทร์ทรงชา้งเอราวณั (ชา้งสามเศยีร)ขนาดใหญ่ เมือ่ไปถงึการจะเขา้ไปในวดั ก็ตอ้งลอดทอ้งชา้งทีเ่ป็นประตูเขา้ไปถอื
เป็นการสรา้งศริิมงคลและสะเดาะหใ์หก้บัผูท้ีเ่ขา้วดัทกุคน 

11.00 น. น าท่านนมสัการพระแก้วบษุราคัมที่วัดศรีอุบลรัตนารามซึง่เจา้ผูค้รองเมืองอบุลฯ ไดอ้ญัเชิญมา 
  จากเมืองเวียงจนัทนเ์พื่อเป็นพระคูบ่า้นคูเ่มืองของชาวอบุลฯ 
  น าท่านเดินทางตอ่ไปซือ้ของฝากของดีเมืองอบุลฯ อาทิเช่น แหนม หมยูอเป็นตน้ 
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (5) ณ ร้านอาหาร 

น าท่านเดินทางไปยงั วัดหนองบัว หรอืที่ชาวอบุลฯนิยมเรียก วัดพระธาตุหนองบัว สกัการะ  “พระธาตุ
เจดียศ์รมีหาโพธ์ิ” 

  วัดหนองบัวเป็นวดัทีม่ชีือ่เสยีงและม ี ความส าคญัแห่งหนึ่งของจงัหวดัอบุลราชธานแีละมสีถาปัตยกรรมทีง่ดงาม  และ
นา่สนใจส าหรบันกัทอ่งเทีย่วทีไ่ดแ้วะมาเทีย่วชมและสกัการะสิ่งศกัดิท์ีว่ดัแห่งนีน้ ัน่คอื “พระธาตเุจดยีศ์รีมหาโพธิ”์ พระธาตุ
เจดยีศ์รีมหาโพธิน์ีส้รา้งขึน้เพือ่เป็นสญัลกัษณค์รบรอบ 25 ศตวรรษของพทุธศาสนาในปีพ.ศ.2500 ไดจ้ าลองแบบมาจาก
เจดยีท์ีพ่ทุธคยาประเทศอนิเดยีภายในเป็นทีป่ระดษิฐานพระบรมสารีริกธาตหุลงัจากนัน้ไดม้กีาร  
 บูรณะและสรา้งพระธาตเุจดยีศ์รีมหาโพธิอ์งคปั์จจุบนัครอบองคพ์ระธาตเุดมิไว ้พระธาตอุงคใ์หม่ทีส่รา้งขึน้เป็นองคส์ขีาว
ตดักบัลวดลายสทีองอย่างงดงามวจิิตรบรรจงภายนอกเป็นภาพนูนต ่าทีอ่งคพ์ระธาตดุา้นนอกบอกเล่าเรือ่งราวเกีย่วกบัพระ
เจา้สบิชาตดิา้นล่างรอบพระธาตเุป็นพทุธสาวกในบวรพทุธศาสนา สว่นฐานรองรบัองคพ์ระธาตเุจดยีศ์รีมหาโพธิด์ว้ย
พญานาคครุฑและยกัษ์ส าหรบัก าแพงแกว้ทัง้ 4 ดา้นประดษิฐานพระเจดยีอ์งคเ์ล็กไวท้ัง้สีม่มุลวดลายเทพพนมเทวดาตา่งๆ
บนองคพ์ระธาตเุลก็นัน้ก็มคีวามงดงามไม่แพก้นั นอกจากนีด้า้นหลงัของพระธาตเุจดยีศ์รีมหาโพธิม์พีระวหิารภายในเป็นที่
ประดษิฐานพระประธานและพระพทุธรูปทีง่ดงามหลายองคน์กัทอ่งเทีย่วสามารถแวะไปกราบไหวข้อพรเพือ่เป็นสริิมงคล 

  น าท่านเดินทางกลบักรุงเทพฯ 
18.30 น. บริการอาหารเยน็ (5) ณ ร้านอาหาร 

หลงัอาหารเดินทางกลบักรุงเทพฯ 
24.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 
 

สิน้สดุการใหบ้รกิาร 

*************************************************************************** 
**หมายเหต:ุ โปรแกรมและราคาสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทางบรษัิทจะ

ถือผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 
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วันเดนิทาง ราคาผู้ใหญ่ทา่นละ 
เดก็อายุต ่ากว่า 4-11 ปี  

ราคาทา่นละ 
พักเดีย่ว 

02-04 ตลุาคม 2563 4,900 4,700 1,000 
09-11 ตลุาคม 2563 4,700 4,500 1,000 
16-18 ตลุาคม 2563 4,700 4,500 1,000 
22-24 ตลุาคม 2563 4,900 4,700 1,000 

30-01 พฤศจิกายน 2563 4,700 4,500 1,000 
06-08 พฤศจิกายน 2563 4,700 4,500 1,000 
13-15 พฤศจิกายน 2563 4,700 4,500 1,000 
20-22 พฤศจิกายน 2563 4,700 4,500 1,000 
27-29 พฤศจิกายน 2563 4,700 4,500 1,000 
04-06 ธนัวาคม 2563 4,900 4,700 1,000 
11-13 ธนัวาคม 2563 4,700 4,500 1,000 
18-20 ธนัวาคม 2563 4,700 4,500 1,000 
25-27 ธนัวาคม 2563 4,700 4,500 1,000 
30-01 มกราคม 2564 4,900 4,700 1,000 
31-02 มกราคม 2564 4,900 4,700 1,000 
01-03 มกราคม 2564 4,900 4,700 1,000 
08-10 มกราคม 2564 4,700 4,500 1,000 
15-17 มกราคม 2564 4,700 4,500 1,000 
22-24 มกราคม 2564 4,700 4,500 1,000 

 
รายละเอียดอัตราค่าบริการ 

 

ลักษณะการเข้าพกั 

ราคาขึน้อยู่กับช่วงเทศกาล และวนัหยุดนักขตัฤกษ ์
ราคา 

ผูใ้หญ่ พกั 2 ท่าน ราคาทา่นละ 4,700 (ราคาเริม่ตน้) 

เด็ก พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ *อายตุ ่ากวา่ 3-11 ปี 4,500 

เด็ก พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาทา่นละ 4,500 
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เด็ก พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาทา่นละ 3,700 

ผูใ้หญ่ พกัเดี่ยว ราคาท่านละ 1,000 

เงือ่นไขการจอง มัดจ าทา่นละ 2,000 บาท 
*** เม่ือช าระคา่มดัจ าแลว้ถือวา่รบัทราบเง่ือนไขการจองทวัรท์กุประการ *** 

ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 7 วนั 

อัตรานีร้วม 

• ค่ารถตูป้รบัอากาศ VIP 9 ที่นั่งพรอ้มน า้มนัและคนขบัน าเที่ยวตลอดการเดินทาง 

• ค่าที่พกั 1คนื พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน  (หอ้งน า้ในตวั+พดัลม+น า้อุน่) 

• ค่าอาหารท่ีระบใุนรายการ 5 มือ้ 

• ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ 

• ค่ายานพาหนะทอ้งถ่ิน 

• ค่าสต๊าฟน าเท่ียวและคอยดแูลตลอดการเดินทาง 

• ค่าประกนัอบุตัิเหตวุงเงินประกนัท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาททัง้นีข้ึน้อยู่กบัเงื่อนไข
และขอ้ตกลงของบรษัิทประกนัชีวิต 

 
อัตรานีไ้ม่รวม 

× ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากที่ระบใุนรายการ 
× ค่าธรรมเนียมเขา้สถานที่ของชาวต่างชาติท่ีเพิ่มเติมตามการจ่ายจรงิ 
× ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และหกัณทีจ่่าย 3% (ในกรณีขอใบก ากับภาษี) 

 
สิ่งทีค่วรน าไป 

▪ เสือ้กนัหนาว หมวกและถงุมือ 
▪ รองเทา้สวมสบาย, รองเทา้รดัสน้ 
▪ ครีมกนัแดด 
▪ ของใชส้ว่นตวั 
▪ ยาประจ าตวั 
▪ กลอ้งถ่ายรูป 

 



 

 

 

 

 

 

 

รหสัทวัร ์AD05-13 

 

เงือ่นไขการจองและส ารองทีน่ั่ง 

1. วางเงินมดัจ าภายใน 48 ชม. หลงัการจองท่านละ 2,000 บาทหรอื 50% ของราคาเต็ม 
2. ช าระสว่นที่เหลือก่อนวนัเดินทางอย่างนอ้ย 10 วนั 
3. หากจองก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 10 วนัตอ้งช าระเต็มจ านวน 100% 
4. หากไม่ช าระสว่นที่เหลือก่อนวนัเดินทาง 7 วนัถือวา่สละสิทธ์ิและไม่สามารถเรยีกเงนิมดัจ าคืนได ้
 
เงือ่นไขการเดนิทาง 

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
2. ทางบรษัิทจะถือผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลกูคา้เป็นส าคญัหากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวไดต้ามเวลาหรอื
สถานที่ที่ก  าหนดไวใ้นโปรแกรมหรอืไม่ใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนึง่พรอ้มคณะทวัรท์่านไม่สามารถเรียกรอ้งคา่บรกิารในสว่นนัน้
คืนได ้
3. บรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบตอ่คา่ใชจ้่ายใดๆท่ีอาจเกิดขึน้ดว้ยเหตสุดุวิสยัเช่นการถกูปฎิเสธการเขา้เมืองการยกเลิก
หรอืลา่ชา้ของเท่ียวบินภยัท่ีอาจเกิดขึน้ตามธรรมชาติการจราจรและอบุตัิเหตตุ่างๆที่อาจเกิดขึน้ไดร้วมถึงเหตกุารณท์าง
การเมืองทัง้ในและตา่งประเทศและเหตกุารณอ์ื่นๆที่อยูน่อกเหนือการรบัผิดชอบของบรษัิทฯ 
4. ในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ที่กรุงเทพฯและในตา่งประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศท่ีระบใุนรายการ
บรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่บรกิารไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ 
 
 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทางของทา่น 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไปคืนเงินทัง้หมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนัขอสงวนสิทธ์ิยดึเงนิมดัจ าในทกุกรณี 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วนัคืนเงนิ 20% ของราคาทวัรใ์นทกุกรณี (โอนเงนิคา่ทวัรม์าเต็มจ านวนแลว้) 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วนัขอสงวนสิทธ์ิยดึเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมดในทกุกรณี 
* การเลื่อนการเดินทางตอ้งแจง้ลว่งหนา้อย่างนอ้ย 15 วนัก่อนการเดนิทางมิฉะนัน้จะไม่สามารถเล่ือนการเดนิทางได ้
 
ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที ่

1. รถโคช้ - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ่)ต ่ากวา่ 30 ท่าน 
2. รถตู ้10 ที่นั่ง - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ่)ต ่ากวา่ 8 ท่าน 
3. รถตู ้13 ที่นั่ง - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ่)ต ่ากวา่ 10 ท่าน 


