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2TH046 : ทัวร3์000โบก สามพันโบก หาดชมดาว วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว 
ผาแต้ม จ.อุบลราชธานี 3 วัน 1 คนื (VAN) 

 

 แผนการเดินทาง 
 

 

 

 
18.30 น. จดุนดัพบ: Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 ออกเดินทางดว้ย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุง่หนา้สู ่จ.

อุบลราชธานี 
19.00 น. ล้อหมุน!! หากมาช้าเกินกว่านี ้ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ท้ังสิน้ 

 
 

 

 

 

05.00 น. อรุณสวสัดิ ์ณ บ้านสองคอน อ  าเภอโพธ์ิไทรจงัหวดัอบุลราชธานี  
  น าท่านเดินทางไปยงั หาดสลึง น  าท่านลงเรือเพ่ือลอ่งชมความงามของสองฝ่ังแมน่  า้โขงประติมากรรม 
 หินทรายท่ีมีรูปรา่งตา่งๆ ซึ่งมีความงดงามแปลกตาตามธรรมชาติ โดยเรือจะจอดใหท้่านไดช้มจดุตา่ง   อาทิ
เช่น ปากป้อง, ถ า้นางเขน็ฝา้ย, ถ า้นางต  ่าหกู, หาดหงษ,์ หาดหินส,ี หลกัศิลาเลข, แก่งสองคอน,   ภเูขาหิน 
และหาดแห่ และจดุท่ีเป็น ไฮไลทค์ือ สามพันโบก หรือ "แกรนดแ์คนยอนแห่งสยาม" ใหท้่าน  ชมและ
ถ่ายภาพจดุตา่งๆ ตามอธัยาศยัสมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางกลบัท่ีพกั 
  (ใชเ้วลาล่องเรอื ประมาณ 2 ชั่วโมง ไป-กลบัโดยจะลงและขึน้เรอืทีท่่าเรอื หาดสลงึ)  
  ***ช่วงฤดูฝนจะพาชม น า้ตกแสงจันทร ์(น า้ตกลงรู) และน า้ตกสร้อยสวรรค ์แทน 

วันแรก  กรุงเทพฯ – จ.อุบลราชธานี 

วันทีส่อง อุบลราชธานี - บ้านสองคอน - สามพันโบก - หาดสลึง - ลานหนิสี - หาดหงส–์ 
หาดชมดาว - อช.ผาแต้ม - วัดถ า้คูหาสวรรค ์- แม่น า้สองสี - วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว 
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น าท่านออกเดินทางไปยงั หาดชมดาว ท่ีเท่ียวแห่งใหมอ่ยูไ่มไ่กลจากท่ีพกั ซึ่งความสวยงามเทียบเท่ากบั
สามพนัโบก เลยทีเดียวใชเ้วลาเดินทางประมาณ 20 นาที ใหท้่านไดเ้ดนิทางเก็บภาพความประทบัใจตาม
อธัยาศยัสมควรแก่เวลา 

08.00 น. บริการอาหารเช้า (1) ณ ห้องอาหารของปลายฟ้ารีสอรท์ 
  น าท่านเดินทางไป อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ชม ภาพเขยีนสีโบราณ โดยฝีมือมนษุยย์คุก่อน 
  ประวตัิศาสตรเ์รียงรายตามความยาวของหนา้ผา ติดตอ่กนัยาวประมาณ 180 เมตร มีไมต่  ่ากวา่ 300  
 ภาพซึ่งเป็นจ านวนภาพเขียนสีโบราณท่ีมากท่ีสดุเท่าท่ีเคยคน้พบในประเทศไทยรวมระยะทางประมาณ  
 3000 เมตร (แต่ทวัรจ์ะพาเดนิชมระยะทางเพยีง 500 เมตร เนือ่งจากเป็นจุดทีส่ามารถเหน็ภาพทีช่ดัจน  และ
กลุ่มใหญ่ทีส่ดุ) 
11.00 น. เดินทางไปยงั วัดถ า้คูหาสวรรค ์และนมสัการหลวงปู่ ค  าคนิงจลุมณี ซึ่งมรณภาพไปถึง 21 ปี สงัขารไม่
  เน่าเป่ือยซึ่งปัจจบุนัยงัคงถกูเก็บไวใ้นโลงแกว้ 
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหาร หลงัอาหาร 
  น าท่านเดินทางสูอ่.โขงเจยีม น  าท่านชมปรากฏการณ ์แม่น า้สองสี ซึ่งเกิดจากการไหลมาบรรจบกนั 
 ระหวา่งแมน่  า้โขงกบัแมน่  า้มลู (โขงสปีนูมูลสคีราม) อิสระกบัการเก็บภาพประทบัใจตามอธัยาศยั 
14.30 น. น าท่านCheck In เขา้ทีพ่กัโรงแรมอารยารีสอร์ทโขงเจยีมหรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 
  เก็บสมัภาระอิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
16.00 น. น าท่านออกเดินทางไปยงั วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว ชมความสวยงามของตน้ไม ้(ตน้โพธ์ิ) เรืองแสง 
 อิสระใหท้่านไดช้มและเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 
19.00 น. บริการอาหารค า่ (3) ณ ห้องอาหารของรีสอรท์ หลงัอาหาร เขา้ท่ีพกั เชิญพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
  
 

 

 

 
07.30 น. ตื่นเชา้รบัอากาศบริสทุธ์ิ พรอ้มบริการอาหารเช้า (4)ณห้องอาหารของทีพ่ัก 
  เก็บสมัภาระ Check Out น าท่านออกเดนิทางมุง่หนา้สูตั่วเมืองอุบลราชธานี 
10.30 น. ก่อนถึงตวัเมืองอบุลราชธานีแวะใหท้่านชมพระอโุบสถแปลกตา สรา้งเป็นรูปเรือสพุรรณหงส ์ประดบั 
  ตกแตง่ดว้ยเซรามิค ณวัดบ้านนาเมือง (วดัสระประสานสุข) 
  วัดบ้านนาเมือง (วัดสระประสานสุข)มอีาจารยบ์ุญมเีป็นเจา้อาวาส (ปัจจุบนัท่านมรณภาพแลว้)เป็นทีเ่คารพนบัถอื
  ของชาวอุบลราชธาน ีและจังหวดัใกลเ้คียงนอกจากนีย้งัมีสิ่งทีน่า่สนใจ ไดแ้ก่ หอระฆงัประดบัเซรามคิ พพิธิภณัฑห์ลวง
  ปู่ บุญมแีละวหิารกลางน า้เรอืธรรมนาคราช หรอืทีเ่รยีกกนัสัน้ๆวา่วิหารกลางน า้ทีส่รา้งไวก้ลางน า้บนพญานาคราช 
  รูปรา่งคลา้ยเรอืสว่นหัวเป็นพญานาคราช 5 เศยีร ทางเดนิเขา้วหิารกลางน า้เป็นทางเดนิดา้นหางนาคราชและซุม้ประตู

วันทีส่าม  วัดบ้านนาเมือง (วดัสระประสานสุข) – วัดศรีอุบลรัตนาราม – ช้อปป้ิงของฝากเมืองอุบลฯ –
วัดพระธาตุหนองบัว - กลุ่มพัฒนาสตรีผ้าไทย - กรุงเทพฯ 
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  ใหญ่ (ประตูโขง) เป็นรูปพระอินทรท์รงชา้งเอราวณั (ชา้งสามเศยีร)ขนาดใหญ่ เมือ่ไปถึงการจะเขา้ไปในวดั ก็ตอ้งลอด
  ทอ้งชา้งทีเ่ป็นประตูเขา้ไปถอืเป็นการสรา้งศิรมิงคลและสะเดาะห์ใหก้บัผูท้ีเ่ขา้วดัทกุคน 

11.00 น. น าท่านนมสัการพระแก้วบุษราคัมท่ีวัดศรีอุบลรัตนารามซึ่งเจา้ผูค้รองเมืองอบุลฯ ไดอ้ญัเชิญมา 
  จากเมืองเวียงจนัทนเ์พ่ือเป็นพระคูบ่า้นคูเ่มืองของชาวอบุลฯ 
  น าท่านเดินทางตอ่ไปซือ้ของฝากของดีเมืองอบุลฯ อาทิเชน่ แหนม หมยูอเป็นตน้ 
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (5) ณ ร้านอาหาร 
  น าท่านเดินทางไปยงั วัดหนองบัวหรือท่ีชาวอบุลฯนิยมเรยีกวัดพระธาตุหนองบัวสกัการะ  
  “พระธาตเุจดียศ์รีมหาโพธ์ิ” 
  วัดหนองบัวเป็นวดัทีม่ีชือ่เสยีงและมี ความส าคญัแห่งหนึ่งของจงัหวดัอุบลราชธานแีละมีสถาปัตยกรรมทีง่ดงาม  
  และนา่สนใจส าหรบันกัทอ่งเทีย่วทีไ่ดแ้วะมาเทีย่วชมและสกัการะสิ่งศกัดิท์ีว่ดัแห่งนีน้ ัน่คอื“พระธาตเุจดียศ์รีมหาโพธิ์” 
  พระธาตเุจดียศ์รมีหาโพธิน์ีส้รา้งขึน้เพือ่เป็นสญัลกัษณค์รบรอบ 25 ศตวรรษของพทุธศาสนาในปีพ.ศ.2500 ได ้
  จ าลองแบบมาจากเจดยีท์ีพ่ทุธคยาประเทศอินเดยีภายในเป็นทีป่ระดษิฐานพระบรมสารีรกิธาตหุลงัจากนัน้ไดม้ีการ 
  บูรณะและสรา้งพระธาตเุจดียศ์รมีหาโพธิอ์งคป์ัจจุบันครอบองคพ์ระธาตเุดมิไว ้
  พระธาตอุงคใ์หมท่ีส่รา้งขึน้เป็นองค์สขีาวตดักบัลวดลายสทีองอยา่งงดงามวจิิตรบรรจงภายนอกเป็นภาพนูนต ่าทีอ่งค์ 
 พระธาตดุา้นนอกบอกเลา่เรือ่งราวเกีย่วกบัพระเจา้สบิชาตดิา้นลา่งรอบพระธาตเุป็นพทุธสาวกในบวรพทุธศาสนา  
 สว่นฐานรองรบัองคพ์ระธาตเุจดยีศ์รมีหาโพธิด์ว้ยพญานาคครุฑและยกัษ์ส าหรบัก าแพงแกว้ทัง้ 4 ดา้นประดษิฐาน  
 พระเจดยีอ์งคเ์ลก็ไวท้ัง้สีม่มุลวดลายเทพพนมเทวดาตา่งๆบนองค์พระธาตเุล็กนัน้ก็มีความงดงามไมแ่พก้นั   
 นอกจากนีด้า้นหลงัของพระธาตเุจดยี์ศรีมหาโพธิม์พีระวหิารภายในเป็นทีป่ระดษิฐานพระประธานและพระพทุธรูปที ่  
 งดงามหลายองคน์กัทอ่งเทีย่วสามารถแวะไปกราบไหวข้อพรเพือ่เป็นสริิมงคล 

  น าท่านเดินทางกลบักรุงเทพฯ 
18.30 น. บริการอาหารเยน็ (5) ณ ร้านอาหาร 

หลงัอาหารเดนิทางกลบักรุงเทพฯ 
24.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 
 

สิน้สดุการใหบ้ริการ 

*************************************************************************** 
**หมายเหต:ุ โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทางบริษัทจะ

ถือผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นส  าคญั 

 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
เดก็อายตุ า่กวา่ 4-11 ปี  

ราคาท่านละ 
พักเดี่ยว 

24-26 มกราคม 2563 4,900 4,700 1,000 
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31-02 กมุภาพนัธ ์2563 4,700 4,500 1,000 
07-09 กมุภาพนัธ ์2563 4,900 4,700 1,000 
14-16 กมุภาพนัธ ์2563 4,700 4,500 1,000 
21-23 กมุภาพนัธ ์2563 4,700 4,500 1,000 
28-01 มีนาคม 2563 4,700 4,500 1,000 
06-08 มีนาคม 2563 4,700 4,500 1,000 
13-15 มีนาคม 2563 4,700 4,500 1,000 
20-22 มีนาคม 2563 4,700 4,500 1,000 
27-29 มีนาคม 2563 4,700 4,500 1,000 
03-05 เมษายน 2563 4,900 4,700 1,000 
11-13 เมษายน 2563 4,900 4,700 1,000 
12-14 เมษายน 2563 4,900 4,700 1,000 
17-19 เมษายน 2563 4,700 4,500 1,000 
24-26 เมษายน 2563 4,700 4,500 1,000 
30-02 พฤษภาคม 2563 4,900 4,700 1,000 
01-03 พฤษภาคม 2563 4,700 4,500 1,000 
08-10 พฤษภาคม 2563 4,700 4,500 1,000 
15-17 พฤษภาคม 2563 4,700 4,500 1,000 
22-24 พฤษภาคม 2563 4,700 4,500 1,000 
29-31 พฤษภาคม 2563 4,700 4,500 1,000 
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 



 

[พิมพท่ี์น่ี] 
 

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 

 
รายละเอยีดอัตราค่าบริการ 

 

ลักษณะการเขา้พกั 

ราคาขึน้อยู่กับช่วงเทศกาล และวันหยุดนักขัตฤกษ ์
ราคา 

ผูใ้หญ่ พกั 2 ท่าน ราคาท่านละ 4,700 (ราคาเริ่มตน้) 

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

เดก็ พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 4,500 

เดก็ พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (ไมม่ีเตยีง) ราคาท่านละ 3,700 

ผูใ้หญ่ พกัเดีย่ว ราคาท่านละ 1,000 

เงือ่นไขการจอง มัดจ าท่านละ 2,000 บาท 
*** เมื่อช  าระค่ามดัจ าแลว้ถือว่ารบัทราบเงื่อนไขการจองทวัรท์กุประการ *** 

สว่นที่เหลอืจ่ายก่อนเดินทาง 7 วนั 
อัตรานีร้วม 

 คา่รถตูป้รบัอากาศ VIP 9 ท่ีนั่งพรอ้มน า้มนัและคนขบัน าเท่ียวตลอดการเดินทาง 

 คา่ท่ีพกั 1คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน  (หอ้งน า้ในตวั+พดัลม+น า้อุน่) 

 คา่อาหารท่ีระบใุนรายการ 5 มือ้ 

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ 

 คา่ยานพาหนะทอ้งถ่ิน 
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 คา่สต๊าฟน าเท่ียวและคอยดแูลตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตวุงเงินประกนัท่านละ 1,000,000 บาท / คา่รกัษาพยาบาล 500,000 บาททัง้นีข้ึน้อยู่กบัเง่ือนไข
และขอ้ตกลงของบริษัทประกนัชีวิต 

 
อัตรานีไ้ม่รวม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากท่ีระบใุนรายการ 
× คา่ธรรมเนียมเขา้สถานท่ีของชาวตา่งชาติท่ีเพ่ิมเติมตามการจ่ายจริง 
× ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และหักณทีจ่่าย 3% (ในกรณีขอใบก ากับภาษี) 

 
สิ่งทีค่วรน าไป 

 เสือ้กนัหนาว หมวกและถงุมือ 
 รองเทา้สวมสบาย, รองเทา้รดัสน้ 
 ครีมกนัแดด 
 ของใชส้ว่นตวั 
 ยาประจ าตวั 
 กลอ้งถ่ายรูป 

เงือ่นไขการจองและส ารองทีน่ั่ง 

1. วางเงินมดัจ  าภายใน 48 ชม. หลงัการจองท่านละ 2,000 บาทหรือ 50% ของราคาเตม็ 
2. ช  าระสว่นท่ีเหลือก่อนวนัเดินทางอย่างนอ้ย 10 วนั 
3. หากจองก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 10 วนัตอ้งช าระเตม็จ  านวน 100% 
4. หากไมช่  าระสว่นท่ีเหลือก่อนวนัเดนิทาง 7 วนัถือวา่สละสิทธ์ิและไมส่ามารถเรียกเงินมดัจ  าคนืได ้
 
เงือ่นไขการเดินทาง 

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลกูคา้เป็นส  าคญัหากท่านไมส่ามารถท่องเท่ียวไดต้ามเวลาหรือ
สถานท่ีท่ีก  าหนดไวใ้นโปรแกรมหรือไมใ่ชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนึ่งพรอ้มคณะทวัรท์่านไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บริการในสว่นนัน้
คืนได ้
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบตอ่คา่ใชจ้่ายใดๆท่ีอาจเกิดขึน้ดว้ยเหตสุดุวิสยัเช่นการถกูปฎิเสธการเขา้เมืองการยกเลกิ
หรือลา่ชา้ของเท่ียวบินภยัท่ีอาจเกิดขึน้ตามธรรมชาติการจราจรและอบุตัิเหตตุา่งๆท่ีอาจเกิดขึน้ไดร้วมถึงเหตกุารณท์าง
การเมืองทัง้ในและตา่งประเทศและเหตกุารณอ่ื์นๆท่ีอยูน่อกเหนือการรบัผิดชอบของบริษัทฯ 
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4. ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯและในตา่งประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบใุนรายการ
บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมค่ืนคา่บริการไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 
 
 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดินทางของท่าน 

1. ยกเลิกก่อนการเดนิทางตัง้แต ่30 วนัขึน้ไปคืนเงินทัง้หมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 15-29 วนัขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมดัจ  าในทกุกรณี 
3. ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 07-14 วนัคืนเงิน 20% ของราคาทวัรใ์นทกุกรณี (โอนเงินคา่ทวัรม์าเตม็จ  านวนแลว้) 
4. ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 01-06 วนัขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินคา่ทวัรท์ัง้หมดในทกุกรณี 
* การเลื่อนการเดินทางตอ้งแจง้ลว่งหนา้อย่างนอ้ย 15 วนัก่อนการเดนิทางมิฉะนัน้จะไมส่ามารถเลื่อนการเดนิทางได ้
 
ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลกิโปรแกรมทัวรใ์นกรณีที ่

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


