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วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 ทา่อากาศยานสุวรรณภูม/ิทา่อากาศยานดอนเมอืง– ทา่อากาศยานอุบลราชธาน ี– ขวันอ้ยบา้นชทีวน – วดัศรี
นวลแสงสวา่งอารมณ์ (ธรรมาสน์รูปสงิห)์ - บา้นปะอา่ว - สามพนัโบก  
พกัอุบลราชธาน ีอาหารเทีย่ง/เย็น 

2  แกง่ชมดาว หาดชมดาว– โขงเจยีม - Unseenแห่งอสีาน น า้ตกลงรู น า้ตกแสงจนัทร ์– วดัถ า้คูหาสวรรค ์- จุดชม

ววิแมน่ า้สองส ี– แกง่ตะนะ – วดัสรินิธรวรารามภูพรา้ว (วัดเรอืงแสง) 
พกัอุบลราชธาน ี                                   อาหาร เชา้/เทีย่ง/เย็น 

3 อุทยานแหง่ชาตผิาแตม้ เสาเฉลยีง ชมผาแตม้-วดัถ า้วงัผาพญานาคราช-วดัหนองป่าพง-วดัพระธาตุหนองบวั-
Flower CottageตกึImpression Sunrise-ทา่อากาศยานอุบลราชธาน-ีทา่อากาศยานสุวรรณภูม/ิดอนเมอืง
อาหาร เชา้/ เทีย่ง 

สายการบนิ 

Viet Jet Air (VZ) 
VZ226 BKK-UBP 06.00-07.10      VZ225 UBP-BKK 16.30-17.45 

NOK AIR (DD) 
DD320 DMK-UBP 06.10-07.15     DD333 UBP-DMK 19.45-20.50 

AIR ASIA (FD) 
FD3370 DMK-UBP 07.45-08.55    FD3373 UBP-DMK 19.35-20.40 

 
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ่ 
ราคาเด็ก 2-6 ปี 
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทาง
คนเดยีว เพิม่ 

ทีน่ ัง่ 
หมายเหตุ 

16-18 กรกฎาคม 64 7,900 

ไมม่รีาคาเด็ก 
(0-2 ปี 1,300 บาท) 

 

1,500 16  

25-27 กรกฎาคม 64 8,900 1,500 16  

30กรกฎาคม-1สงิหาคม 64 7,900 1,500 16  

7-9 สงิหาคม 64 7,900 1,500 16  

12-14 สงิหาคม 64 8,900 1,500 16  

20-22 สงิหาคม 64 7,900 1,500 16  

28-30 สงิหาคม 64 7,900 1,500 16  



                             

รายละเอยีดโปรแกรม 
 

 
04.00น. พรอ้มกันทีจุ่ดนัดหมาย ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิหรอื ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

 ออกเดนิทางสูท่่าอากาศยานอบุลราชธานี โดยสายการบนิ VIET JET AIR/NOK AIR /AIR ASIA 
 เชา้ ถงึ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ไกด์รอตอ้นรับท่านอยู่ดา้นนอก  ขวันอ้ยบา้นชีทวน ชุมชนเก่าแก่เล็กๆมีสะพาน

เชื่อมต่อระหว่างชุมชน มีววิทุ่งนาที่สวยงดงาม สะพานแห่งศรัทธา  วดัศรนีวลแสงสว่างอารมณ์ มีธรรมาสน์ที่เป็น

ลักษณะรูปสงิหย์นืเทนิบุษบก  บา้นปะอา่ว เป็นหมู่บา้นทีม่อีาชพีอันเป็นเอกลักษณ์ การท าเครือ่งทองเหลอืง 

บา่ย บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่1) 
    สามพนัโบก เป็นแกง่หนิขนาดใหญ่ ถูกแม่น ้าโขงกัดเซาะกลายเป็นแอง่มากมาย หนิหัวสนัุข เป็นไฮไลท ์สมญานาม 

แกรนดแ์คนยอนเมอืงไทย ชมโบกมกิกีเ้มาส ์จุดเช็คอนิยอดฮติ 
เย็น     บรกิารอาหารเย็น (มือ้ที ่2) 
     ทีพ่กัแรม : อุบลราชธาน ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เชา้    บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่3) 

 แกง่ชมดาว แกง่หนิกวา้งใหญ่ ทวิทัศน์มคีวามสวยงามของแม่น ้าโขง  โขงเจยีม น า้ตกแสงจนัทร ์น า้ตกลงรู หนึ่ง

เดยีวในเมอืงไทย Unseen Thailand  วดัถ า้คูหาสวรรค ์กอ่ตัง้โดย หลวงปู่ค าคนงิ จุลมณี ชมชมทวิทัศน์แม่น ้าโขงและ

แม่น ้าสองส ี 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่4)  

  แกง่ตะนะ เป็นแก่งกลางล าน ้ามูลที่ใหญ่ที่สดุ กลางแก่งตะนะมีโขดหนิมหมึา  จุดชมววิแม่น า้สองส ีแม่น ้าโขงจะ

เห็นเป็นสขีาวขุน่ แม่น ้ามูลเห็นเป็นสเีขยีวอมฟ้า วดัสรินิธรวรารามภูพรา้ว (Unseen วัดเรอืงแสง) ดา้นหลังของอโุบสถ

เป็นจติรกรรมเรืองแสงสเีขยีวของตน้กัลปพฤกษ์ ในเวลากลางคืน จะไดพ้บกับดวงดาวรายลอ้มไปกับอโุบสถเรอืงแสง ยิง่
มดืก็จะสามารถเห็นการเรอืงแสงไดข้ัดเจนมากขึน้ 

เย็น          บรกิารอาหารเย็น (มือ้ที ่5)  

         ทีพ่กัแรม : อุบลราชธาน ี
 
 
 
 
 
 
 

เชา้    บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่6)  
  อุทยานแหง่ชาตผิาแตม้ (ชมเสาเฉลยีง ชมผาแตม้) วดัถ า้วงัผาพญานาคราช  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่7)  
บา่ย วดัหนองป่าพง มีเจดีย์พระโพธิญาณเถร เป็นสถาปัตยกรรมรูปแบบผสมผสาน

ศลิปะอีสานกับลา้นชา้ง วดัพระธาตุหนองบวั พระธาตุเจดียศ์รมีหาโพธิ์จ าลอง
แบบมาจากเจดีย์พุทธคยา อินเดีย  แวะ Flower Cottage ตึก Impression 

Sunrise คาเฟ่สไตลส์แกนดเินเวยี 
  เดนิทางสู ่ทา่อากาศยานอุบลราชธาน ีเพือ่เดนิทางกลับ 

บา่ย/เย็น เดนิทางสู ่ท่าอากาศยานสวุรรณภูม/ิท่าอากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ  

             โดยสายการบนิ VIET JET AIR/NOK AIR /AIR ASIA 
17.45//20.50น. ถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม/ิทา่อากาศยานดอนเมอืง 
 

 
 

 
หมายเหตุ: รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, สายการบนิการจราจร, การเดนิทางชว่ง
เทศกาลหรอืวันหยุดต่างๆหรือการเกดิโรคระบาด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ัดจะปรับเปลี่ยนโดยค านึงถงึ

ผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพือ่ใหท้่านท่องเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  
 
 

 

วนัที ่1            ทา่อากาศยานสุวรรณภูม/ิดอนเมอืง – ทา่อากาศยานอุบลราชธาน ี– ขวันอ้ย – บา้นปะอา่ว - สามพนัโบก 

วนัที ่2      แกง่ชมดาว - โขงเจยีม - น า้ตกลงรู - วดัถ า้คูหาสวรรค ์- แกง่ตะนะ – จุดชมววิแมน่ า้สองส ี- วดัเรอืงแสง 

วนัที ่3      ผาแตม้-วดัถ า้วงัผาพญานาคราช-วดัหนองป่าพง-วดัพระธาตุหนองบวั-คาเฟ่-เดนิทางกลบั สุวรรณภูม/ิดอนเมอืง 



                             

 
 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 
ส าเนาบัตรประชาชน ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

• ค่าตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มค่าภาษีสนามบนิรายการทัวรข์า้งตน้ ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 

• น ้าหนักสัมภาระถอืขึน้เครือ่ง Carry on 7 กโิลกรัม 
• ค่าทีพั่ก 2 คนื หอ้งละ 2-3 ท่านตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเท่า 

- กรณีหอ้งพักคู่แบบ TWN เต็ม หรอืไม่ม ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่วDBLแทน กรณีระบุพักหอ้ง DBL มาแลว้หอ้ง

เต็มหรอืไม่มขีอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
- กรณีหอ้งพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยูก่ับแบบทีพั่กของโรงแรมนัน้ๆ 
- ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง 

• ค่าอาหารตามทีร่ะบุในโปรแกรม ค่าเขา้ชม ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

• ค่าธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบุส าหรับนักท่องเทีย่วไทย 

• ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 
• เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

• ค่าประกันอบัุตเิหตุตามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยทีบ่รษัิทท าไว ้
ทัง้นี้ย่อมอยู่ในขอ้จ ากัดทีม่กีารตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ ทุกกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จาก
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไม่รวมประกันสขุภาพ ท่านสามารถส่ังซือ้ประกันสขุภาพเพิม่ไดจ้ากบรษัิทประกันทั่วไป 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

• ค่ามนิบิารใ์นหอ้งพักและค่าใชจ้่ายสว่นตัว เชน่ ค่าโทรศัพท ์ค่าซักรดี เป็นตน้ 

• ค่าน ้าหนักสัมภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง  
- สายการบนิ Air Asia ไม่รวมน ้าหนักสัมภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งกรณีตอ้งการช าระเพิม่พรอ้มค่าทัวร์ 

เพิม่ 15 กโิลกรัม ราคา 480 บาท/เทีย่ว  เพิม่ 20 กโิลกรัม ราคา 510 บาท/เทีย่ว 
- สายการบนิ Viet Jet Air ไม่รวมน ้าหนักสัมภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งกรณีตอ้งการช าระเพิม่พรอ้มค่าทัวร์ 

เพิม่ 15 กโิลกรัม ราคา 380 บาท/เทีย่ว  เพิม่ 20 กโิลกรัม ราคา 430 บาท/เทีย่ว 

• ค่าใชจ้่ายและค่าอาหารทีน่อกเหนือจากรายการทีร่ะบุ 
• ค่าประกันภัยธรรมชาต ิและประกันชวีติสว่นตัว และประกันสขุภาพ 

• ค่าอาหารส าหรับท่านทีท่านเจ มังสวรัิต ิและหรอือาหารส าหรับมุสลมิ  

• ค่าทปิไกด ์ท่านละ 300 บาท 
• ชาวต่างชาต ิช าระเพิม่ท่านละ 800 บาท  

เงือ่นไขการจอง 
มัดจ าท่านละ 3,000 บาท และช าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย20วัน 

(การไม่ช าระเงนิค่ามัดจ า หรอืช าระไม่ครบ หรอืเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใด ผูจ้ัดมสีทิธยิกเลกิการจองหรือยกเลกิ
การเดนิทาง)   

 
เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต่ 30 วันขึน้ไป คนืเงนิค่าทัวร์โดยหักค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีลู่กคา้ช าระมา และเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 
*กรณีมเีหตุยกเลกิทัวร ์โดยไม่ใชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิค่าทัวรโ์ดยหักค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
*ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และค่าใชจ้่ายจ าเป็นอืน่ๆ 

หมายเหตุ 

• การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารขัน้ต ่า 8 ท่าน 

• บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุสดุวสัิยไม่อาจแกไ้ขได ้

• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าชา้ของสายการบิน ภัย
ธรรมชาต ิการเมอืง จลาจล ประทว้ง ค าส่ังของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุม 

• การควบคุมของทางบรษัิท หรือค่าใชจ่่ายเพิม่เตมิที่เกดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญ
หาย ความล่าชา้ หรอืจากอบัุตเิหตุต่างๆ 

• มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากับเท่านัน้ 

• ราคาดังกล่าวขา้งตน้สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่ตามสภาวะค่าเงนิบาทและค่าน ้ามันที่ไม่คงที ่
การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้

• เมื่อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่ง หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่
สามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

เงือ่นไขโปรแกรม 


