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 มกราคม 07-10 / 14-17 / 21-24 / 28-31 

 กมุภาพันธ ์ 04-07 / 13-16 / 18-21 / 25-28  

 มนีาคม 04-07 / 11-14 / 18-21 / 25-28 

 เมษายน  01-04 / 03-06 / 04 – 07 / 05 - 08 

 

วนัแรก(1)    กรงุเทพฯ – อบุลราชธาน ี– ปราสาทศรขีรภมู ิ– สนามชา้งอารนีา่ 

05.00 น.   คณะผูเ้ดนิทางพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์

สายการบนิไทย สมายล ์(เคาน์เตอร ์C)  เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและ

บัตรทีน่ั่ง 

07.10 น. ออกเดนิทาง สู ่อบุลราชธานี  โดยสายการบนิไทย สมายล ์ เทีย่วบนิที ่WE 020 

08.15 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิบุลราชธานี  หลังรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้   

 น าท่านเดนิทางสู ่“มออแีดง” หรอื 

“ผ า ม อ อี แ ด ง ”  ตั ้ ง อ ยู่ ใ น จุ ด

ยุทธศาสตร์ส าคัญของรอยต่อ

ปราสาทพระวหิารทีห่ลายคนกล่าว 

ผามออแีดงตัง้อยู่ที่ชายแดนไทย-

กัมพูชา เป็นหนา้ผาหินสีแดงที่มี

ทัศนียภาพกวา้งไกลสุดตา และ

จากจุด น้ี นักท่องเที่ยวสามารถ

มองเห็นปราสาทพระวิหารได  ้ 

นับเป็นจุดชมววิในมุมสงูทีส่วยงาม

แหง่หนึง่ในภาคอสีาน 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ 

• มัคคเุทศกแ์ละทมีงานผูช้ านาญเสน้ทางและบรกิารด ีเป็นกันเอง สนุกสนาน มคีวามรู ้ 

• พักทีพ่ักระดับมาตรฐาน 2  หอ้งละทา่น 2 ทา่น 

• รถตู ้ปรับอากาศ VIP ส าหรับคณะทา่น 

• อาหารแบบเซ็ทเมนูจากรา้นทีเ่ราคัดเลอืกให ้สะอาด สด อร่อย คณุภาพดเียีย่ม  
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บา่ย  น าท่านสู่ “ปราสาทศรีขรภูมิ” หรือ “ปราสาทระแงง” ตัง้อยู่ขา้งวัดบา้นปราสาท ปราสาทหลังน้ีเป็น

ปราสาททีง่ดงามทีส่ดุในจังหวัดสรุนิทร ์ปราสาทศรขีรภูม ิประกอบดว้ยปรางคอ์ฐิ 5 องค ์องคก์ลางเป็น

องค์พระประธาน มีปรางค์บริวาร

ลอ้มรอบอยู่ทีมุ่มทัง้สีส่รา้งบนฐาน

เดียวกัน ก่อดว้ยหนิทรายและศลิา

แลง ปราสาทหันหนา้ไปทางทิศ

ตะวันออกมบีันไดทางขึน้และประตู

ทางเขา้เพยีงดา้นเดยีว คอื ดา้นทศิ

ตะวันออกเช่นกัน  ได เ้วลาอัน

สมควร น าท่านเดนิทางสู่ จังหวัด

บุรีรัมย ์เพื่อเขา้ชม “สนามชา้งอารี

น่ า ”  ( CHANG ARENA 

STADIUM) หรือชื่ออย่างไม่เป็น

ทางการว่า ธันเดอรค์าสเซลิสเตเดยีม (THUNDER CASTLE STADIUM) ตัง้อยู่ที ่อ าเภอเมอืง จังหวัด

บรุรัีมย ์ เป็นสนามกฬีาทีส่รา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นสนามเหยา้ของสโมสรฟตุบอลบรุรัีมยย์ไูนเต็ด ทมีฟตุบอล ที่

ก าลังฮอตสดุๆในขณะน้ี สนามแหง่มคีวามจุ 32,600 ทีน่ั่ง สนามชา้งอารน่ีา ถอืไดว้า่เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่ว

ดงึดูดผูค้นทัง้ใน และจังหวัด ใกลเ้คยีงรวมถงึแฟนบอลทุกเพศทุกวัยใหม้าทีน่ี่ เพื่อชมสนามฟตุบอลที่

สวยงามและไดม้าตรฐานระดับโลก 

ค ่า   บรกิารอาหารมือ้ค า่ ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ 

ทีพ่กั : โรงแรมครอสทไูวบบ์รุรีมัย ์ หรอืทีพ่กัระดบัใกลเ้คยีง 

 

วนัทีส่อง(2)   ปราสาทเมอืงต า่ – ปราสาทหนิพนมรุง้ – วนอทุยานพนมสวาย 

                      วดัป่าศรมีงคลรตันาราม – อบุลราชธาน ี

เชา้ บรกิารอาหารมื้อเชา้ ณ โรงแรมที่พัก น าท่านเดนิทางสู่ “ปราสาทเมอืงต ่า” เป็นหนึ่งในกลุ่มปราสาท

มรรคโค เป็นศาสนสถานที่สรา้ง

ตามคติความเชื่อทางศาสนา

ฮินดู สันนิษฐานว่าสรา้งขึ้น เพื่อ

ถวายพระศวิะ  ตัง้อยู่บริเวณหนา้

วัดปราสาทบูรพาราม ค าว่า เมอืง

ต ่า ไม่ใช่ชื่อดัง้เดมิ แต่เป็นชื่อที่

ชาวพื้นเมืองเรียกโบราณสถาน

แห่งน้ี เพราะปราสาทแห่งน้ีตัง้อยู่

บนพื้นราบ ส่วนปราสาทพนมรุง้

ตัง้อยู่บนเชงิเขา ซึง่ทัง้ปราสาท

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%84&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AE%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AE%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87
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เมอืงต ่าและปราสาทพนมรุง้อยู่ไมห่า่งกันมาก คอืห่างกันเพยีง 8 กโิลเมตร นอกจากน้ี วัสดุสว่นหนึง่จาก

โบราณสถาน และโบราณวัตถุ ของปราสาทเมืองต ่า พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลย

เดช ไดท้รงน ามาเป็นสว่นประกอบในการท าพระเครือ่ง ทีเ่รยีกวา่ “พระสมเด็จจติรลดา” อกีดว้ย  ปราสาท

เมอืงต ่า เป็นศาสนสถาน ศลิปะขอมแบบบาปวน อายปุระมาณ พ.ศ. 1551-1630 หรอืราวพุทธศตวรรษที ่

16-17  ไดเ้วลาอันสมควร น าท่านเดนิทางสู่ “อุทยานประวัตศิาสตร์พนมรุง้” หรือ ปราสาทหนิพนม

รุง้ เป็นหนึง่ในปราสาทหนิในกลุ่มราชมรรคา  ประกอบไปดว้ยโบราณสถานส าคัญ ซึง่ตัง้อยู่บนยอดภเูขา

ไฟที่ดับสนิทแลว้ ค าว่า พนมรุง้ นั้น มาจากภาษาเขมร ค าว่า วน รุง แปลว่า ภูเขาใหญ่ ปัจจุบัน 

ปราสาทหนิพนมรุง้ก าลังอยู่ในเกณฑก์ าลังพจิารณาเป็นมรดกโลก เชน่ เดยีวกับ ปราสาทหนิในกลุม่ราช

มรรคา ปราสาทหนิพนมรุง้เป็นหนึ่งในปราสาทหินขอมของไทยที่มีชื่อเสียงมากที่สุด เป็นสถานที่

ทอ่งเทีย่วทีส่ าคัญทีส่ดุแหง่หนึง่ของจังหวัดบรุรัีมย ์และถอืเป็นสญัลักษณ์ทีส่ าคัญของจังหวัดบรุรัีมย ์ 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%9F
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%9F
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B9%8C
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บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่“วนอทุยานพนม

สวาย” หรอื เขาสวาย วนอทุยาน

แห่งชาติพนมสวาย หรือ เขา

สวาย   ตั ้งอยู่ ในเขตป่าสงวน

แห่งชาต ิวนอุทยานพนมสวาย ถอื

ว่าเป็นวนอุทยานเฉลมิพระเกยีรติ

แห่งหนึ่งในประเทศไทย และเป็น

สถานที่แสวงบุญของชาวไทยที่

เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา เขต

อุทยานพนมสวาย เขาพนมสวาย 

เ ป็ น ส ถ า นที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว ท า ง

ประวัตศิาสตรว์ัฒนธรรมทีม่ร่ีองรอยอารยธรรมของชาวขอมโบราณ หลอมรวมจนกลายเป็นเอกลักษณ์

ทอ้งถิน่  “น าท่านสักการะ 9  สิง่

ศักดิส์ทิธิค์ู่บา้นคู่เมอืง” เพือ่ความ

เป็นสริมิงคล คอื พระใหญห่รอืพระ

พุทธสุรนิทรมงคล, อัฐหิลวงปู่ ดุล 

อตุโล, พระพุทธรูปองคด์ า, หลวง

ปู่ สวน, รอยพระพุทธบาทจ าลอง

,   ศ า ล เ จ ้า แ ม่ ก ว น อิม ,  เ ต่ า

ศักดิส์ทิธิ,์ สระน ้าศักดิส์ทิธิ ์และ

ร่วมเคาะระฆัง 1,080 ใบ  ไดเ้วลา

อันสมควร น าท่านเดนิทางสู่ “วัด

ป่าศรีมงคลรัตนาราม”  หรือ ถ ้า

พญานาค (ศรสีะเกษ) ความงดงามของถ ้าแหง่น้ีสรา้งขึน้จากความศรัทธาในเรือ่งของพญานาค ซึง่ครัง้

หนึ่งพระพุทธเจา้เคยเสวยพระชาตเิป็นพญานาค ทางเจา้อาวาสและผูม้จีติศรัทธาจงึไดร่้วมกันสรา้ง

โบสถ ์ทีป่ระดษิฐส์ถานพระพุทธรูปคลา้ยกับวังพญานาคในวรรณคด ีภายในถ ้ามคีวามอลังการดว้ยรูปปั้น

พญานาคทีอ่อ่นชอ้ยงดงาม รวมทัง้การจ าลองหนิงอกหนิยอ้ย ประดับดว้ยไฟหลากส ี ภายในจ าลองให ้

เป็นถ ้าวังบาดาลโดยมีพระพุทธรูปหยกขาวและรูปป้ันพญานาคขนาดใหญ่ 2 ตน คอยปกปักษ์รักษา

พระพุทธรูปหยกขาว  ใหค้วามรูส้กึเหมือนอยู่ในถ ้าพญานาคใตน้ ้าที่ดูลกึลับและศักดิส์ทิธิ ์น าท่าน

เดนิทางสู ่“จงัหวดัอบุลราชธาน”ี 

ค ่า   บรกิารอาหารมือ้ค า่ ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ 

ทีพ่กั : สนุ ีแกรนด ์โฮเต็ล แอนด ์คอนเวนช ัน่ เซ็นเตอร ์ หรอืทีพ่กัระดบัใกลเ้คยีง 

 

วนัทีส่าม(3)   อทุยานแหง่ชาตสิามพนัโบก – หาดหงส ์– อทุยานแหง่ชาตผิาแตม้ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2
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                      จดุชมววิแมน่ า้สองส ี- วดัสรินิธรวรารามภพูรา้ว     

เชา้ บรกิารอาหารมือ้เชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก  

 น าท่านเดนิทางสู ่“อุทยานแหง่ชาตสิามพันโบก”  เป็นแกง่หนิใตล้ าน ้าโขง เขตบรเิวณบา้นโป่งเป้า เป็น

กลุ่มหินทรายที่ถูกกระแสน ้ า

ธรรมชาตกิัดเซาะผ่านกาลเวลา

มานานหลายพันปี จนเกดิเป็น

ร่องหนิขนาดสงู 3-7 เมตรกวา้ง

เป็นสิบเมตร กลายเป็นโบก

งามๆ แปลกตา จ านวนนับไม่

ถว้นกระจายอยู่บนพื้นผิวของ

ลานหินในละแวกน้ี กินพื้นที่

เลียบริมแม่น ้ าโขงทั ้งฝ่ังไทย

และลาว ทอดตัวยาวไกลตั่งแต่

บา้นโป่งเป้าไปจนถงึบา้นปาก

กะหลาง ต าบลสองคอน บรเิวณน้ี แต่เดมิเป็นแหลง่เพาะพันธุป์ลาตามธรรมชาตทิี่ใหญท่ีส่ดุแหง่หนึง่ใน

ล าน ้าโขง ความสวยงามวจิติรของหนิทีถ่กูกระแสน ้ากัดเซาะจนเวา้แหวง่มองเห็นเป็นภาพศลิปะ มรูีปร่าง

แตกต่างกันออกไป ใหญ่บา้งเล็กบา้ง บา้งเป็นรูปวงร ีรูปดาว รูปวงกลม และรูปอืน่ๆ อกีมากมาย ตามแต่

ทีเ่ราจะจนิตนาการจ านวนมากกว่า 3,000 แอ่ง หรือ 3 พันโบก เพราะมมีากกว่า 3,000 แอ่ง ทีน่ี่จงึได ้

ฉายาว่า “แกรนดแ์คนย่อนเมอืงไทย”  น าท่านชม “หาดหงส”์ เป็นทะเลทรายกวา้งใหญ่ซึง่เกดิจากการ

พัดพาของน ้าและตะกอนทรายมาทับถมกัน  

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ 

บา่ย  น าท่านเดนิทางสู ่“อุทยานแห่งชาตผิาแตม้” มเีน้ือทีค่รอบคลุมอยู่ในทอ้งทีอ่ าเภอโขงเจยีม  อ าเภอศรี

เมืองใหม่ และอ าเภอโพธิ์ไทร 

จั ง ห วั ด

อุบลราชธานี     ประกอบดว้ย 

สภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ สัตวป่์า

นานาชนิด มีจุดเด่นที่สวยงาม

ตามธรรมชาตมิากมาย เช่น  ผา

ชัน    น ้ าตกสรอ้ยสวรรค์  เสา

เฉลยีง   ถ ้าปาฏหิารยิ ์ ภูนาทาม 

เป็นตน้  อกีทัง้ยังไดม้กีารคน้พบ

ภาพเขียนสีโบราณ สมัยก่อน

ประวัติศาสตร์ อายุราว 3,000-

4,000 ปี ทีบ่รเิวณผาขาม ผาแตม้ ผาเจ็ก ผาเมย    และถอืไดว้า่เป็นอทุยานแหง่ชาตแิหง่แรกในประเทศ
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ไทยที่มีแม่น ้าโขง ซึง่เป็นเสน้กัน้พรมแดน ระหว่างประเทศไทยและประเทศลาวเป็นแนวเขตอุทยาน

แหง่ชาตทิีย่าวทีส่ดุ ท าใหส้ามารถมองเห็นทวิทัศนป่์าเขา ทางฝ่ังประเทศลาวไดเ้ป็นอยา่งด ี จากนัน้ น า

ทา่นสู ่“จุดชมววิแมน่ ้าสองส”ี หรอืทีช่าวบา้นเรยีก ดอนดา่นปากแมน่ ้ามลู ตัง้อยูใ่นเขตบา้นเวนิบกึ ต าบล

โขงเจยีม อ าเภอโขงเจยีม จังหวัดอุบลราชธานี แม่น ้าสองส ีเป็นบรเิวณทีแ่ม่น ้าส าคัญ 2 สายคอื แม่น ้า

โขง และแม่น ้ามูล ไหลมาบรรจบกัน ท าใหเ้กดิการเปรยีบเทยีบสขีองแม่น ้าทัง้สองซึง่แตกตา่งกันอยา่ง

เห็นไดช้ัด โดยแม่น ้าโขงจะเห็นเป็นสขีาวขุ่น ส่วนแม่น ้ามูลเห็นเป็นสเีขียวอมฟ้า จงึเป็นที่มาของวล ี

“โขงสปีูน มูลสคีราม” จุดทีส่ามารถมองเห็นแม่น ้าสองสไีดอ้ย่างชัดเจนคอื บรเิวณลาดรมิตลิง่หนา้วัด

โขงเจยีม และบรเิวณบางสว่นของหมูบ่า้นหว้ยหมาก  

ค ่า   บรกิารอาหารมือ้ค ่า ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่  

  หลังรับประทานอาหาร น าท่านเดนิทางสู ่“วัดสรินิธรวรารามภูพรา้ว” หรอื “วัดภูพรา้ว” ทีน่ยิมเรยีกกัน

คอื “วัดเรอืงแสง” เป็นการจ าลองสภาพแวดลอ้มของวัดป่าหมิพานตห์รอืเขาไกรลาศ บนยอดเขาเราจะ

สามารถมองเห็นพระอโุบสถสปัีดทอง ไฮไลทท์ีส่ าคัญอยูด่า้นหลังพระอโุบสถ ทีม่งีานศลิปกรรมอันโดด

เด่นดว้ยภาพของตน้กัลปพฤกษ์ อยู่ดา้นหลังของอุโบสถ ซึง่ในยามค ่าคนืจะสามารถเห็นการเรืองแสง

ของตน้กัลปพฤกษ์  วัดสรินิธรวรารามภูพรา้ว เป็นสถานทีช่มพระอาทติยต์กทีส่วยงามมากจุดหนึง่  รวม

ไปถงึเหมาะส าหรับการดูดาว ซึง่หากโชคดอีาจไดพ้บฝูงชา้งเผือกเชอืกใหญ่เปล่งประกายบนทอ้งฟ้า 

ทา่มกลางบรรยากาศเงยีบสงบร่มรืน่ ไดเ้วลาอันสมควร น าทา่นกลับสูโ่รงแรมทีพ่ัก 

ทีพ่กั : สนุ ีแกรนด ์โฮเต็ล แอนด ์คอนเวนช ัน่ เซ็นเตอร ์ หรอืทีพ่กัระดบัใกลเ้คยีง 

 

วนัทีส่ ี(่4)      วดัพระเจา้ใหญอ่งคต์ือ้ – วดัทุง่ศรเีมอืง – วดัพระธาตหุนองบวั - สนามบนิ  

เชา้  บรกิารอาหารมือ้เชา้ ณ โรงแรมที่

พัก 

น าทา่นเดนิทางสู ่ “วัดพระเจา้ใหญ่

องค์ตื้อ” พระพุทธรูปปางมารวชิัย 

เป็นที่เคารพนับถือของทัง้ฝ่ังไทย

และฝ่ังลาว  เน่ืองจากพระพุทธรูป

องค์น้ี เก่าแก่และศักดิ์ส ิทธิ์มาก 

นับว่าเป็นทีเ่ทีย่วอุบลราชธานีที่คน

สว่นใหญน่ยิมมากราบไหวข้อพรกนั  

จากนั้น น าท่านเดนิทางสู่ “วัดทุ่ง

ศรีเมือง” เป็นวัดเก่าแก่ที่ส าคัญ

ประจ าเมอืงอุบลฯ วัดทุ่งศรเีมอืง วัดส าคัญทีส่รา้งขึน้ในสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลา้เจา้อยู่หัว โดด

เด่นในเรื่องสถาปัตยกรรมอันงดงาม โดยมีจุดเด่นอยู่ที ่หอไตรกลางน ้า ซึง่ไดรั้บยกย่องว่ามหีอไตรที่

สวยงามทีส่ดุในภาคอสีาน  หอพระไตรปิฎกทีส่รา้งขึน้ดว้ยไม ้เป็นสถาปัตยกรรมทีผ่สมผสานระหวา่งไทย 

https://thai.tourismthailand.org/Search-result/tagword/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
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ลาว และพม่า ตัง้อยู่กลางสระน ้า นอกจากน้ียังมพีระอโุบสถ ภายในประดษิฐานพระพุทธบาทจ าลองจาก

วัดสระเกศราชวรวหิาร  

เทีย่ง   บริการอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร

ทอ้งถิน่ 

บา่ย  น าท่านเดนิทางสู่ “วัดพระธาตุหนอง

บัว” เป็นวัดราษฎร ์นกิายธรรมยุต เป็น 

วั ด ส า คั ญ วั ด ห นึ่ ง  ข อ ง จั ง ห วั ด

อบุลราชธานี ภายในวัดมสีถาปัตยกรรม

ที่น่าสนใจ คือพระธาตุเจดีย์ศรีมหา

โพธิ์ ที่สรา้งขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์

ครบรอบ 25 ศตวรรษของพุทธศาสนา

ในปี พ.ศ. 2500 พระธาตุเจดยีศ์รมีหา

โพธิ ์เจดีย์องคใ์หญ่ไดจ้ าลองแบบมา

จ า ก เ จ ดี ย์ ที่ พุ ท ธ 

คยา สถานทีต่รัสรูข้องพระพุทธเจา้ใน

ประเทศอนิเดยี  เป็นสถานทีบ่รรจุพระบรมสารรีกิธาต ุรอบองคพ์ระธาตเุป็นก าแพงแกว้ ซึง่ทัง้ 4 มุม ของ

ก าแพงแกว้ ไดป้ระดษิฐานพระเจดยีข์นาดเล็กอกี 4 องค ์เป็นศลิปะทีด่วูจิติรงดงามและสวยงามอลังการ

เป็นอย่างมาก บรเิวณฐานเจดยีม์ปีระตูทางเขา้สูใ่จกลางเจดยีท์ัง้ 4 ดา้น ภายในประดษิฐานพระพุทธรูป 

และสิง่ศักดิส์ทิธิค์ูเ่มอืงอบุลเอาไวใ้หศ้าสนกิชนไดเ้ขา้ไปสกัการะกราบไหวเ้พือ่ความเป็นสริมิงคล น าทกุ

ทา่นแวะซือ้ของทีร่ะลกึกอ่นเดนิทางกลับ ไดเ้วลาอันสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่“สนามบนิอบุลราชธานี” 

 

17.30 น. น าทา่นออกเดนิทางถงึสนามบนิอบุลราชธานี 

19.30 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯโดยสายการบนิไทยเทีย่วบนิที ่WE 029 

20.35 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

 

*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร 

การล่าชา้ของสายการบนิ และสถานการณ์ในขณะนัน้  เพื่อความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดนิทาง บรษัิทฯ ได ้

มอบหมายให ้มัคคเุทศกม์อี านาจตัดสนิใจ  ทัง้น้ีจะค านงึถงึความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชนข์องหมู่คณะ

เป็นส าคัญ ***  
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ก าหนดการเดนิทางทอ่งเทีย่ว 2564 

วันเดนิทาง ผูใ้หญ ่ราคาทา่นละ่ 

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 

เดก็ 2-12 ปี พัก

กับผูใ้หญ ่1 

ทา่น 

เดก็ 2-12 ปี 

พักกับผูใ้หญ ่2 ทา่น 

มเีตยีงเสรมิ 

เดก็ 2-12 ปี 

พักกับผูใ้หญ ่2 ทา่น 

ไมม่เีตยีงเสรมิ 

พักทา่นเดยีว  

เพิม่ทา่นละ่ 

07-10 ม.ค. 64 14,990 14,990 14,790 14,590 3,000 

14-17 ม.ค. 64 13,990 13,990 13,790 13,590 3,000 

21-24 ม.ค. 64 14,990 14,990 14,790 14,590 3,000 

28-31 ม.ค. 64 14,990 14,990 14,790 14,590 3,000 

04-07 ก.พ. 64 14,990 14,990 14,790 14,590 3,000 

13-16 ก.พ. 64 16,990 16,990 16,790 16,590 4,000 

18-21 ก.พ. 64 14,990 14,990 14,790 14,590 3,000 

25-28 ก.พ. 64 16,990 16,990 16,790 16,590 4,000 

04-07 ม.ีค. 64 14,990 14,990 14,790 14,590 3,000 

11-14 ม.ีค. 64 14,990 14,990 14,790 14,590 3,000 

18-21 ม.ีค. 64 14,990 14,990 14,790 14,590 3,000 

25-28 ม.ีค. 64 14,990 14,990 14,790 14,590 3,000 

01-04 เม.ย. 64 16,990 16,990 16,790 16,590 4,000 

03-06 เม.ย. 64 16,990 16,990 16,790 16,590 4,000 

04-07 เม.ย. 64 16,990 16,990 16,790 16,590 4,000 

05-08 เม.ย. 64 16,990 16,990 16,790 16,590 4,000 

จ านวนลกูคา้ออกเดนิทางเพยีง 8 ทา่น 

การเลอืกทีน่ ัง่ 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์หล้กูคา้ทีท่ าการจองและช าระมัดจ ามากอ่น เลอืกทีน่ั่งบนรถตูโ้ดยสารกอ่น 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ประหยัด กรุงเทพฯ-อบุลราชธานี // อบุลราชธานี-กรุงเทพฯ 

2. คา่รถตูป้รับอากาศ VIP น าเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ  

3. โรงแรมทีพ่ักระดับมาตรฐาน 3 คนื พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 

4. คา่อาหารทกุมือ้ตามทีร่ะบใุนรายการ  

5. มัคคเุทศกผ์ูม้ปีระสบการณ์น าเทีย่วใหค้วามรู ้ดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง   

6. คา่ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
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1. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 %  

2. คา่ทปิมัคคเุทศกพ์รอ้มทัง้ผูช้ว่ยมัคคเุทศก ์ และคา่ทปิพนักงานขับรถ ทา่นละ 500 บาท 

3. คา่ใชจ่้ายสว่นตัว อาท ิคา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี คา่เครือ่งดืม่และอาหารนอกเหนือจากทีร่ะบใุนรายการ  

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ และการช าระเงนิ  

1. กรุณาช าระค่ามัดจ าทัวร ์9,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันท าการนับจากวันจอง พรอ้มสง่ส าเนาบัตรประชาชน (ที่

สะกดชือ่และนามสกลุภาษาอังกฤษ เพือ่ใชน้ าสง่ประกันการเดนิทาง) และหลักฐานโอนเงนิ 

2. ค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 20 วันท าการ หรอืตามวันเรยีกเก็บเงนิทีร่ะบุ (การไม่ช าระ

เงนิคา่มัดจ าหรอืช าระไมค่รบ บรษัิทฯ มสีทิธยิกเลกิการจัดหรอืยกเลกิการเดนิทาง) 

เงือ่นไขการยกเลกิ   

1. กรณียกเลกิการเดนิทาง หากแจง้หลังจากจ่ายเงนิมัดจ าแลว้ ขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ธรรมเนียมทา่นละ 3,000 บาท 

หากแจง้ ระหว่าง 15-8 วันท าการ กอ่นวันเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิค์นืเงนิใหก้ับลูกคา้จ านวน 40 % ของ

เงนิทีล่กูคา้ไดช้ าระไวแ้ลว้ หากแจง้นอ้ยกวา่ 8 วันท าการกอ่นวันเดนิทาง ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิใดๆทัง้สิน้ใหก้ับ

ลกูคา้  

2. กรณีทีม่กีารจองต ่ากว่า 20 ท่าน บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิโปรแกรมน้ีโดยจะคนืเงนิทีล่กูคา้ไดช้ าระไว ้

แลว้ทัง้หมด 

 

***หมายเหต*ุ** 

● การเดนิทางในแตล่ะครัง้ตอ้งมผีูเ้ดนิทางทีเ่ป็นผูใ้หญ ่จ านวน 20 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบตามจ านวน

ดังกลา่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืเลือ่นการเดนิทาง หรอืยกเลกิการเดนิทาง 

● รายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม อันเน่ืองจากฤดกูาล สภาพภมูอิากาศ, เหตกุารณ์

ทางการเมอืง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาต ิเป็นตน้ โดยมไิดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึ

ประโยชนแ์ละความปลอดภัยของทา่นเป็นส าคญัทีส่ดุ 

● หากทา่นไมไ่ดเ้ดนิทางทอ่งเทีย่วพรอ้มคณะหรอืถอนตวัออกจากคณะ ท่านไมส่ามารถเรยีกรอ้งเงนิ หรอืสว่น

บรกิารทีข่าดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีทีท่า่นเป็นชาวมสุลมิ ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอืแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บรษัิทฯใหท้ราบลว่งหนา้ 

● ทางบรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบในความเสยีหาย หรอืการยกเลกิการเดนิทางทีเ่กดิจากเหตสุดุวสิยั อาท ิ

ภัยจากธรรมชาต ิภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยดุงาน หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่งๆ 

● การจัดทีน่ั่งบนรถบัสขึน้อยูก่บัล าดับการจอง และถอืเป็นสทิธิข์าดของทางบรษัิทฯ ในการบรหิารจัดการ 

● เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 
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มาตรการการดแูลป้องกนั ในชว่งภาวะโควดิ 19 

● ผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งใสห่นา้กากอนามัยตลอดการเดนิทาง 

● ตอ้งมกีารตรวจวดัอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง และลา้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอลก์อ่นขึน้-ลงรถทกุครัง้ 

● ทีน่ั่งบนรถมกีารจดัระยะหา่งแบบเหมาะสม (ถอืเป็นสทิธิข์าดของทางบรษัิทฯ ในการบรหิารจัดการ) 

● มกีารฉีดพ่นท าความสะอาดบนรถโดยสาร 

 

โปรดทราบ 

 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมช่ าระตามก าหนดระบบจะตัด
ชือ่ลูกคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืวา่ลูกคา้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง
กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลา
ใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้น้ี ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่ม่ันวา่บรษัิทฯ
ไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  
 ดังนัน้ ลูกคา้จะไม่ยกเหตุน้ีมาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี
คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไม่ได ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิม่คนืเงนิทัง้หมดใน
ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการ
เดนิทางเพยีง 1 วัน (ขึน้อยูก่ับความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่ง
นัน้ๆของสถานฑตู) ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกันปัญหาดังกล่าว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่ง
รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกับเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลูกคา้ไม่ปฏบิัตติาม
และวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยื่นวีซ่าที่สถานฑูต บริษัทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการ
เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืคา่วซีา่ใน
ทกุกรณี หากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบุคคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ
การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตุผล หาก
ลกูคา้ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงื่อนไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการ
ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึจ านวนขัน้ต ่าทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/
หรอื ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ่้ายทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้
ช าระดว้ยบัตรเครดติ บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนียมบัตรเครดติ 3% 

12. เน่ืองจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสูญหายหรือล่าชา้บ่อยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ
เสีย่งโดยแบ่งสัมภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณี
ถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัตติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอื
ล่าชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 
และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบางสถานที ่
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13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน
สุขภาพทุกกรณี เช่น ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกัน
สขุภาพระหว่างเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉินทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่
ทันท ี

14.  โปรแกรมทัวร์น้ีบริษัทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชื่อบริษัทที่เป็น
ผูด้ าเนนิการทัวรโ์ปรแกรมน้ีไดต้ลอดเวลา ทัง้น้ี บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท
ไดรั้บจรงิตามหลักฐานทางบัญชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 

 


