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จดุเร ิม่ตน้และสิน้สดุการบรกิาร@สนามบนิอบุลราชธาน ี

4 ทา่นขึน้ไปคอนเฟิรม์ออกเดนิทาง...  
บรกิารทา่นดว้ยรถตู ้VIP 9 ทีน่ ัง่ 

บรกิารน า้ดืม่ วนัละ 1 ขวด 
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อตัราคา่บรกิาร 

จ านวนผู ้
เดนิทาง 

เดนิทาง     
9 ทา่น 

เดนิทาง     
8 ทา่น 

เดนิทาง       
7 ทา่น 

เดนิทาง       
6 ทา่น 

เดนิทาง         
4-5 ทา่น 

พกัเดีย่ว                
จา่ยเพิม่ 

ราคาตอ่ทา่น 3,588 3,788 4,188 4,588 6,088 1,000 

 

หมายเหต:ุ 4 ทา่นขึน้ไป คอนเฟิรม์ออกเดนิทาง กรณุาจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 5-7 วนั  

                (กรณุาเช็ควนัเดนิทางกบัเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจอง) 
 

          ชว่งวนัหยดุนกัขตัฤกษแ์ละวนัหยดุยาว ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง โปรดสอบถามเจา้หนา้ที ่
 
 

 
 
 

วนัที ่1 สนามบนิอบุลราชธาน-ีวดัคหูาสวรรค-์ผาแตม้-วดัสรินิธรวรารามภพูรา้ว 
 

 ........... น.  เดนิทางถงึ สนามบนิอบุลราชธาน ี

หลังจากรับสัมภาระและท าธุระส่วนตัวแลว้ น าท่านออกเดินทางดว้ย       

รถตูป้รบัอากาศ VIP 9 ทีน่ ัง่ น าท่านเดนิทางไป วดัคูหาสวรรค ์เป็น

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ส าคัญของจังหวัด

อุบลราชธานี ภายในมีพระธรรมเจดีย์ศรีไตรภูมิ ภายในประดิษฐาน 

พระพุทธรูปปางสมาธิที่สวยงามมีพระอุโบสถหลังงามสีขาวแกะสลัก

ลวดลายอย่างวจิติรบรรจงสวยงาม ชมทวิทัศน์แม่น ้าโขงและแม่น ้าสองส ี

ตลอดจนทวิทัศนข์องฝ่ังประเทศตรงขา้มไดอ้ยา่งชดัเจน  

 

วนัที ่ โปรแกรม เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรม 
1 สนามบนิอุบลราชธานี-วัดคูหาสวรรค์-

ผาแตม้-วัดสรินิธรวรารามภพูรา้ว 
   

 

โรงแรม
อบุลราชธาน ี  
หรอื เทยีบเทา่ 

2 โขงเจยีม-สามพันโบก-วัดพระธาตหุนอง
บัว-ซือ้ของฝาก-สนามบนิอบุลราชธานี 

    



PTL-EP03 PACKAGE 2D1N  จังหวัด อบุลราชธานี โขงเจยีม สามพันโบก เดนิทาง ม.ค.- ม.ีค. 64 

น าท่านเดนิทางไป ผาแตม้ เป็นศลิปะถ ้าของถ ้าผาขาม ภูผาทรายส่วน 

หนึ่งของเทอืกเขาภูพาน มลีักษณะเป็นผาสูงขึน้ขนานไปตามแนวแม่น ้า

โขงประกอบดว้ยแหลง่ศลิปะถ ้า 4 แหง่ คอื ผาขาม ผาแตม้ ผาหมอนและ

หมอนนอ้ย คนส่วนใหญ่เรียกรวมว่า " ผาแตม้ " ลักษณะทั่วไปเป็น

ภาพเขยีนส ีสแีดง และภาพสลักบนผนังหนิเรยีงกันเป็นแนวยาวประมาณ 

900 เมตร ภาพเขยีนทีป่รากฏมมีากกวา่ 300 ภาพ มภีาพคน ภาพสตัวข์นาด

ใหญ่ เชน่ ชา้ง ปลาบกึ เต่าหรอืตะพาบน ้า ภาพวัตถุ ภาพสัญลักษณ์และ

ภาพมอื ซึง่ภาพเป็นแบบทาบและแบบพน่ 

กลางวนั   รบัประทานอาหารเชา้ ณ รา้นอาหาร  

น าทา่นไปยงั วดัสรินิธรวรารามภพูรา้ว เรยีกกนัก็คอื วัดเรอืงแสง วัดนี้จะ 

ตัง้อยูบ่นเนนิเขาสงู ในอ าเภอสรินิธร เป็นการจ าลองสภาพแวดลอ้มของวัด

ป่าหมิพานตห์รอืเขาไกรลาศ บนยอดเขาเราจะสามารถมองเห็นพระอโุบสถ

สปัีดทอง ตัง้เดน่งดงาม ดา้นหลังของอโุบสถจะเป็นงานจติรกรรมเรอืงแสง

สีเขียวของตน้กัลปพฤกษ์ อยู่ดา้นหลังของอุโบสถในเวลากลางคืน 

สวยงามมากจรงิ ๆ ซึง่บางเวลาถา้ไปแลว้โชคดไีดเ้จอกบัดาวเรอืงแสงรอบ 

ๆ อุโบสถ ถา้ยิง่มดืเราก็จะสามารถเห็นการเรอืงแสงของตน้กัลปพฤกและ

ดวงดาวไดช้ดัเจนมากขึน้ 

เย็น    รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร 

พกัที ่   โรงแรมอบุลราชธานหีรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่2 โขงเจียม-สามพนัโบก-วดัพระธาตุหนองบวั- ซื้อของฝาก-สนามบิน
อบุลราชธาน ี

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ ณ รา้นอาหาร 

น าท่านเดินทางไปยัง โขงเจียม ธรรมชาติและร่องรอย ภูมิทัศน์  

วัฒนธรรมมากมาย มีพื้นที่ทางน ้าติด กับสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาวโดยมีแม่น ้าโขงเป็นพรมแดน มีความสวยงามทางน ้าที่

แปลกตา เป็นจุดบรรจบของแม่น ้าโขง และแม่น ้ามูลไหลมารวมกันท าให ้

เกดิเป็นแมน่ ้าสองส ี“โขงสปีนู มลูสคีราม” 
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น าท่านเดนิทางไปยัง สามพนัโบก เป็นกลุ่มหนิทรายแนวเทอืกเขาภพูาน 

ตอนปลาย ทีท่อดตัวยาวรมิฝ่ังโขงไทย และลาว กลุม่หนิเหลา่นี้ตัง้อยูร่มิฝ่ัง

โขง เรียงตัวทอดยาวเป็นสันดอนขนาดใหญ่ มขีนาดพื้นทีก่ว่า 10 ตาราง

กโิลเมตร ค าวา่ หลมุ หรอื แอง่ ในภาษาลาวเรยีกวา่ โบก และจ านวนหลมุ

ที่มีมากกว่า 3,000 แห่งนั้น จงึเป็นทีม่าของชือ่ “สามพันโบก” เป็นความ

มหัศจรรยท์างธรรมชาต ิหนิแต่ละกอ้นทีถู่กกัดเซาะเวา้แหว่ง บางแห่งเกดิ

เป็นโพรงขนาดใหญ่จนสามารถแทรกตัวเขา้ไปอยู่ได ้หลมุแอง่ตา่งๆ มองดู

แลว้เหมอืนภาพศลิปะ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร  
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น าท่านออกเดนิทางไปยัง วดัพระธาตุหนองบวั จุดทีส่ าคัญของวัดนี้คง 

หนีไม่พน้ พระธาตุเจดยีศ์รมีหาโพธิ ์หรือทีช่าวอุบลเรยีกกันว่า “พระธาตุ

หนองบัว” รูปร่างอาจจะไม่คุน้กับเจดีย์ทั่วไปที่ชาวไทยคุน้เคยกันนัก 

เพราะว่าเขาจ าลองแบบมาจากเจดียพ์ุทธคยา อันเป็นสถานทีต่รัสรูข้อง

พระพุทธเจา้ ที่ประเทศอินเดียรอบๆ องค์พระธาตุทั ้ง 4 ดา้นจะมีการ

แกะสลักเป็นรูปพระประจ าวันเกดิ รวมถงึเรื่องราวของทศชาตชิาดกดว้ย 

ดา้นล่างรอบพระธาตจุะเป็นพุทธสาวกในบวรพุทธศาสนา สว่นฐานรองรับ

องคพ์ระธาตุเจดยีศ์รมีหาโพธิด์ว้ยพญานาคครุฑ และยักษ์ น าท่านไปยัง 

รา้นขายของฝาก ใหท้่านเลือกซือ้ของฝาก ที่เป็นของขึน้ชือ่และของ

ทอ้งถิน่ ถงึเวลาน าทา่นเดนิทางไปยังสนามบนิอบุลราชธานีโดยสวัสดภิาพ 

พรอ้มความประทับใจ  

☺☺☺☺☺☺☺☺ 

หมายเหต ุ: กอ่นจอง กรณุาสอบถามหอ้งวา่งกบัพนกังานขายอกีคร ัง้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่มคัคุเทศกน์ าเทีย่ว (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 200 บาท/ทรปิ/ทา่น 

 

ส าค ั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิท  จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใด  อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทั  ขอสงวนสทิธิ เร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 
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✓ คา่รถตูป้รบัอากาศน าเทีย่ว VIP และรบั-สง่ ตามรายการทีร่ะบ ุ
✓ คา่ทีพ่กั 1 คนื หอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทา่กนั 
✓ คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่ง  ตามรายการทีร่ะบ ุ   
✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ 
✓ คา่ประกนัอุบตัเิหตุตามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล ตาม
เงือ่นไขของบรษิทั ประกนัภยัทีบ่รษิทัท าไว ้(ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ด้
ป่วย)ท ัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ ทุกกรณี ตอ้งมี
ใบเสร็จและเอกสารรบัรองทางการแพทย ์จากหนว่ยงานทีเ่ก ีย่วขอ้ง 

✓ คา่น า้ดืม่บรกิารวนัละ 1 ขวด 
 
  

 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 
 คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืรายการ อาท ิคา่มนิบิาร ์คา่พาหนะตา่ง  
 คา่น า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งทีเ่กนิก าหนด 
 คา่ประกนัภยัธรรมชาต ิประกนัชวีติสว่นตวั และประกนัสขุภาพ 
 คา่อาหารส าหรบัทา่นทีท่านเจ มงัสวริตั ิและอาหารส าหรบัมสุลมิ 
 คา่มคัคเุทศกน์ าเทีย่ว ทา่นละ 200 บาท 
 ชาวตา่งชาตเิพิม่ทา่นละ 1,000 บาท 
 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 
 
 

 
 

  เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
กรุณาส ารองทีน่ ัง่และช าระคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน  พรอ้มสง่ส าเนาบัตรประชาชน 

หลังจากท าการจองทัวร ์24 ชั่วโมง หากไม่ช าระตามทีบ่รษัิทก าหนด บรษิทั  จะถอืวา่
ทา่น ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิขออนุญาตตัดทีน่ั่งเพือ่ใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อที่
น่ัง เมื่อท่านช าระเงนิค่าทัวร์เรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัท ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและ
ขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้  

 

    เง ือ่นไขการยกเลกิการจอง 
เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ เมือ่จองและช าระเงนิแลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ

การเดนิทางได ้ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทาง เปลีย่นผูเ้ดนิทาง หรอืขอเงนิคนืทกุ
กรณี กรณีเจ็บป่วยกะทนัหนั จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรอง
แพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษิทัจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไป
ยงัคณะตอ่ไป แตท่ ัง้นีท้า่นตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการ
เดนิทางได ้ตามความเป็นจรงิ และในกรณีเจ็บป่วยกระทนัหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 
30 วนัท าการ ทางบรษิทั  ของสงวนสทิธิ ในการคนืเงนิทุกกรณี และเมือ่ท่าน
ออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไม่
เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ า
คนืไมว่า่กรณีใดท ัง้ส ิน้ 

 

อัตราคา่บรกิารรวม 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

อัตราคา่บรกิารไมร่วม 
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    เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  
 บรษิทั  ขอสงวนสทิธิ ในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นีกัทอ่งเทีย่วรว่ม

เดนิทางนอ้ยกว่า 4 ท่านตอ่ 1 รถตู ้และรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงได้

ตามความเหมาะสม 

 บรษิทั  จะไมร่บัผดิชอบใด  ท ัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการ

บนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภยั

ธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนอืความรบัผดิชอบ

ของบรษิทั   

 บรษิทั  จะไม่รบัผดิชอบใด  ท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสู หาย อนัเนือ่งเกดิ

จากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อุบตัเิหตุจากความ

ประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเอง  
 เมือ่ช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทั  แลว้ ทางบรษิทั  จะ
ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่ง  ท ัง้หมด  

 มคัคเุทศก ์หวัหนา้ทวัร ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการใหค้ า
ส ั าใด   ท ัง้ส ิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจลง
นามและมปีระทบัตราของบรษิทั  ก ากบัเทา่น ัน้ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ไมร่บัผดิชอบใด  ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่าย
ใด  ทีเ่พ ิม่ข ึน้ของนกัทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษิทั เชน่ 
ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏวิตั ิ อุบตัเิหตุ ความ
เจ็บป่วย ความสู หายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง 
หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

 
 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทั แลว้ทางบรษิทั  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 
 

 

หากใครสนใจจอง... 

      .  สอบถามผา่น.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 

      .  จองทัวรผ์า่น.FB inbox ก็ไดเ้ชน่กนั-> http://m.me/unithaitrip 

      .  หรอืโทร 02-234-5936 

 

 

 

 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip
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