
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

เดินทาง :  มีนาคม-กนัยายน 2563 
 
 



 

 

 
วนัท่ีหนึ่งของการเดินทาง 

กรงุเทพฯ–อบุลราชธานี 

19.00 น. จดุนดัพบท่ี 1 : ป้ัม ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงขา้ม ม.หอการคา้).....  

จดุนบัพบท่ี 2 : บ๊ิกซี รงัสิต 2 (ตรงขา้ม เซียรร์งัสิต)..... 

จดุนบัพบท่ี 3 : เทสโก ้โลตสั รงัสิต  (ตรงขา้ม ฟิวเจอร ์พารค์ รงัสิต)..... 

เจา้หนา้ที่บริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระแก่ท่าน ออกเดินทางดว้ย 

รถตูป้รับอากาศ VIP รุ่นใหม ่9 ที่นัง่ เดินทางส ู ่จ.อบุลราชธานี 

19.30 น. ออกเดินทางพรอ้มมคัคเุทศกอ์ารมณด์ี ที่จะมาใหข้อ้มลูสถานที่ท่องเที่ยวตา่งๆ และดแูลท่านตลอด

การเดินทาง บริการอาหารค ่าบนรถ พรอ้มน ้าด่ืม (ม้ือท่ี 1) 

 

วนัท่ีสองของการเดินทาง 

อบุลราชธานี-สามพนัโบก-น ้าตกแสงจนัทร ์(น ้าตกลงร)ู-น ้าตกท ุ่งนาเมือง-วดัสิรินธรวรารามภ ู

พรา้ว 

06.30 น. เดินทางถึง จ. อบุลราชธานี ใหท้่านไดล้า้งหนา้ลา้งตาในตอนเชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ 

รา้นอาหารเชา้ ณ สามชยักาแฟ (มื้อท่ี 2) (ไขก่ะทะ โจก๊ ตม้เลือดหม ูขา้วเปียก ฯลฯ)   

07.30 น. น าท่านเดินทางสู่ สามพนัโบก เป็นแก่งหินที่อยู่ใตล้ าน า้โขงในชว่งฤดนู า้หลากซ่ึงเกิดจากแรงน า้วน

กดัเซาะ กลายเป็นแอ่งมากกว่า 3,000 แอ่ง หรือ 3,000 โบก โบก หรือแอ่ง หมายถึง บ่อน า้ลึกใน

แก่งหินใต ้ล าน า้โขง  ค าว่า “โบก”  เป็นภาษาของลาวทีม่กันยิมเรียกกัน และจะปรากฏใหเ้ห็นในชว่ง

ฤดแูลง้ที่น า้แหง้ขอด แก่งหินดงักล่าวก็จะโผล่พน้น า้กลายเป็น ความมหัศจรรยท์างธรรมชาติสดุ

อลงัการกลางล าน า้โขง ที่สวยงาม แปลกตา จนชาวบา้นเรียกว่า แกรนดแ์คนยอนแหล่งล าน า้โขง 

ตอ่จากนัน้น าท่านชม น ้าตกแสงจนัทร ์ชื่อนีม้าจากสายน า้ตกที่ไหลลงมาเป็นสีขาวนวล คลา้ยแสง

ของดวงจนัทร ์หรืออีกชื่อหนึง่คือน า้ตกลงร ูเพราะลกัษณะของสายน า้ตกที่ไหลผา่นรหิูนขนาดใหญ่ 

ใกล้ๆ กนันัน้ พาท่านชม น ้าตกท ุ่งนาเมือง ชมเถาวัลยย์ักษอ์ายกุว่า 400 ปี  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (มื้อท่ี 3) 

บ่าย พาท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั  

ท่ีพกั  น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั  สมายล ์แลนด ์รีสอรท์ สิรินธร หรือเทียบเท่า (พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น) 

17.00 น. น าท่านชม วดัสิรินธรวรารามภพูรา้ว หรือที่นยิมเรียกกนัว่า วดัเรืองแสง เป็นวัดที่ตัง้อยู่บนเนนิ

เขาสงู สามารถมองเห็นทิวทศันข์องประเทศลาว ดา่นสกลชอ่งเม็ก นอกจากจะมาไหวพ้ระขอพรกนั

แลว้ ไฮไลตท์ี่หา้มพลาดเลยก็คือ การชมภาพเรืองแสงสีเขยีวของจิตรกรรมตน้กัลปพฤกษ ์บริเวณ

ดา้นหลงัของอโุบสถในยามค า่คืน มองดว้ยตาอาจจะเห็นไมช่ดัเจนมาก แนะน าว่าใหพ้กกลอ้งมาดว้ย 

จะไดไ้มพ่ลาดช็อตสวยๆ  

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหารริมเขื่อนสริิธร (มื้อท่ี 4) 

  พาท่านกลบัสู่ที่พกั เชิญท่านพกัผอ่นตามอัธยาศัย ท่ามกลางบรรยากาศเย็นสบาย ... ZZzzz 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

วนัท่ีสามของการเดินทาง 

หนองหญา้มา้-วดัพระธาตหุนองบวั-กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของท่ีพกั (มื้อท่ี 5) 

08.00 น. น าท่านชม ท ุ่งดอกกระดมุเงินหนองหญา้มา้ ทกุๆปีในชว่งหนา้หนาวราวเดือนพฤศจิกายนไป

จนถึงปลายเดือนมกราคม (ชว่งที่สวยที่สดุจะอยู่ในราวปลาย พ.ย. - กลาง ธ.ค. แตก็่ขึน้อยู่กบัสภาพ

อากาศปีนัน้ๆ)พื้นที่ท ุ่งโล่งที่นีจ่ะมีดอกกระดมุเงนิจ านวนมหาศาลนบัลา้นๆดอก ออกดอกผลิบาน

สวยงามใหส้ีขาวเนยีนสดุลกูหลูกูตาบนทอ้งทุ่งกวา้งใหญ่ในพื้นที่หลายสิบไร่ นบัเป็นความงามอันเกิด

จากธรรมชาติสรรคส์รา้ง ดคูลา้ยกบัมีพรมสีขาวนวลขนาดใหญ่มาปูประดบัไว ้ตอ่จากนัน้พาท่านชม

ความงามของ วดัพระธาตหุนองบวั เป็นที่ประดิษฐานของ พระธาตเุจดียศ์รีมหาโพธ์ิ โดยมี

แบบจ าลองมาจากเจดียท์ี่พทุธคยา ประเทศอินเดียและยังเป็นที่บรรจพุระบรมสารีริกธาตไุวอ้ีกดว้ย 

บรรยากาศก็สงบ ร่มรื่น มีตน้ไมใ้หญ่เยอะ  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (มื้อท่ี 6) 

บ่าย  เดินทางกลบักรงุเทพฯ  อิสระอาหารเยน็   

23.00 น. เดินทางถึง กรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

**หมายเหต:ุ โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีโดยค านึงถึงประโยชนแ์ละความปลอดภยัของ

ท่านเป็นส าคญั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

เง่ือนไขการจอง มดัจ าท่านละ 2,000 บาท 

*** เม่ือช าระค่ามดัจ าแลว้ ถือว่ารบัทราบเง่ือนไขการจองทวัรท์กุประการ *** 

สว่นท่ีเหลอืช าระกอ่นเดินทาง 10 วนั 

วนัเดินทาง ราคาผ ูใ้หญ่ท่านละ พกัเด่ียว 

13-15 มีนาคม 2563 6,200.- 1,000.- 

20-22 มีนาคม 2563 6,200.- 1,000.- 

27-29 มีนาคม 2563 6,200.- 1,000.- 

04-06 เมษายน 2563 

(วันจกัรี) 
6,500.- 1,000.- 

11-13 เมษายน 2563 

(วันสงกรานต ์และหยดุตอ่เนือ่ง) 
6,500.- 1,000.- 

12-14 เมษายน 2563 

(วันสงกรานต ์และหยดุตอ่เนือ่ง) 
6,500.- 1,000.- 

01-03 พฤษภาคม 2563 

(วันแรงงาน) 
6,500.- 1,000.- 

02-04 พฤษภาคม 2563 

(วันฉัตรมงคล) 
6,500.- 1,000.- 

15-17 พฤษภาคม 2563 6,200.- 1,000.- 

22-24 พฤษภาคม 2563 6,200.- 1,000.- 

29-31 พฤษภาคม 2563 6,200.- 1,000.- 

05-07 มิถนุายน 2563 6,200.- 1,000.- 

12-14 มิถนุายน 2563 6,200.- 1,000.- 

19-21 มิถนุายน 2563 6,200.- 1,000.- 

26-28 มิถนุายน 2563 6,200.- 1,000.- 

04-06 กรกฎาคม 2563 

(วันอาสาฬหบชูา) 
6,500.- 1,000.- 

10-12 กรกฎาคม 2563 6,200.- 1,000.- 

17-19 กรกฎาคม 2563 6,200.- 1,000.- 

24-26 กรกฎาคม 2563 6,200.- 1,000.- 

07-09 สิงหาคม 2563 6,200.- 1,000.- 

14-16 สิงหาคม 2563 6,200.- 1,000.- 

21-23 สิงหาคม 2563 6,200.- 1,000.- 

28-30 สิงหาคม 2563 6,200.- 1,000.- 

04-06 กนัยายน 2563 6,200.- 1,000.- 

11-13 กนัยายน 2563 6,200.- 1,000.- 

18-20 กนัยายน 2563 6,200.- 1,000.- 

25-27 กนัยายน 2563 6,200.- 1,000.- 



 

 

 
อัตรานี้รวม 

✓ รถตูป้รับอากาศ VIP 9 ที่นัง่ พรอ้มน า้มนัและคนขบัน าเที่ยวตลอดการเดินทาง 

✓ ที่พัก 1 คืน พักหอ้งละ 2-3 ท่าน  

✓ ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ จ านวน 6 มื้อ 

✓ น า้ดื่ม ขนม ตลอดการเดินทาง 

✓ ค่าธรรมเนียมสถานทีท่่องเทีย่วตา่งๆ ตามที่ระบใุนรายการ  

✓ มคัคเุทศก ์น าเที่ยวตลอดการเดินทาง 

✓ ประกนัอบัุติเหตวุงเงนิประกนัท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึน้อยู่กบัเงือ่นไขและขอ้ตกลง ในกรมธรรม ์

อัตรานี้ไม่รวม 

× ค่าธรรมเนียมเขา้สถานที่ ของชาวตา่งชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวั เชน่ ค่ามินิบารภ์ายในหอ้งพัก, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด, ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื่น ๆ 

× ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบก ากบัภาษี) 

× ค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ (ขึ้นอย ูก่บัความพึงพอใจ และสินน ้าใจของลกูคา้)  

 

เง่ือนไขการจองและส ารองท่ีนั่ง 

1. วางเงนิมดัจ าภายใน 48 ชม. หลงัการจองท่านละ 2,000 บาท 

2. ช าระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างนอ้ย 10 วัน 

3. หากจองก่อนวันเดินทางนอ้ยกว่า 10 วันตอ้งช าระเต็มจ านวน 100% 

4. หากไม่ช าระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 10 วันถือว่าสละสิทธ์ิ และไม่สามารถเรียกเงนิมดัจ าคืนได ้

 
เง่ือนไขการยกเลิกเดินทาง 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้แต ่30 วนัขึน้ไป คืนเงนิตามที่ไดช้ าระมา 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงนิมดัจ าในทกุกรณ ี

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน วัน ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงนิค่าทวัรท์ัง้หมดในทกุกรณี 

* การเลื่อนการเดินทางตอ้งแจง้ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 15 วันก่อนการเดินทางมิฉะนัน้จะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได ้* 

 

หมายเหต ุ: กรณุาอ่านรายละเอียดทุกขอ้ เพ่ือสิทธิของท่าน 

1. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผ ูร้ว่มเดินทางไม่ถึง 8 ท่าน ตามที่ก าหนดไว ้ 

2. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าทัวร ์หากมีการปรับราคาค่าน า้มนัขึน้ ก่อนการเดินทาง หรือมีการปรับ ราคาค่าน า้มนัและภาษี

น า้มนั (กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน) 

3. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวหรอืบางประการ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ เพื่อ ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสม

ของสถานที่และเวลา  ทั้งนี้โดยค านึงถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของท่านเป็น ส าคัญ หรือเกิดเหตสุดุวสิัยจนไม่สามารถแกไ้ขได ้และจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สญูหาย สญูเสีย หรือไดร้ับ บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของมคัคเุทศกห์รือทีมงาน 

4. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกิดการสญูหายสิ่งของที่มคี่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตวัผูเ้ดินทาง,เกิดการโจรกรรม,

อบัุติเหตจุากความประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเอง 

5. เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะ ถือว่าท่าน ละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้ง

ค่าบริการและเงนิมดัจ าคืนได ้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

6. เมื่อท่านตกลงช าระค่ามดัจ าหรือช าระค่าทัวรท์ัง้หมด กบัทางบริษทัฯแลว้ ทางบริษทัฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงือ่นไขและขอ้ตกลงของ

หมายเหตทุั้งหมดทกุขอ้แลว้ 

 

แผนผงัที่นัง่ รถตู ้VIP 9 ที่นัง่ 

 
 


