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รหสัโปรแกรม : 21494 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทุกคร ัง้ทีส่อบถาม) 

วนัที ่ โปรแกรม เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรม 

1 กรงุเทพฯ-อบุลราชธานี     

2 อบุลราชธานี-วัดคหูาสวรรค-์ผาแตม้- 
วัดสรินิธรวรารามภพูรา้ว 

   
 

โรงแรมอบุลราชธาน ี 
หรอื เทยีบเทา่ 

 

3 โขงเจยีม-สามพันโบก-วัดพระธาตหุนอง
บัว- ซือ้ของฝาก-กรงุเทพฯ 
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วนัที ่1 กรงุเทพฯ-อบุลราชธาน ี
 
22.30 น.   คณะพรอ้มกนั ณ สวนลุมไนทบ์าซาร ์รชัดาภเิษก ออกเดนิทางดว้ย  

  รถตูป้รบัอากาศ VIP  มุง่หนา้สู ่จงัหวดัอบุลราชธาน ี
 
23.00 น.   ออกเดนิทางสูจ่งัหวดัอบุลราชธาน ี ใหท้า่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วนัที ่2 อบุลราชธาน-ีวดัคหูาสวรรค-์ผาแตม้-วดัสรินิธรวรารามภพูรา้ว 
   

 เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ รา้นอาหาร 

 

น าท่านเดนิทางไป วดัคูหาสวรรค ์ภายในมีพระธรรมเจดีย์ศรีไตรภูม ิ 

ภายในประดษิฐาน พระพุทธรูปปางสมาธทิีส่วยงามมพีระอโุบสถหลังงาม

สขีาวแกะสลักลวดลายอย่างวจิติรบรรจงสวยงาม พรอ้มชมทัศนียภาพที่

สวยงามของแม่น ้าโขงและแม่น ้ามูลไหลรวมกัน กลายเป็นแม่น ้าสองส ี

อยา่งสวยงาม รวมทัง้ทวิทัศน ์ตัวอ าเภอโขงเจยีม 
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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 ภาพเขียนที่ปรากฏมีมากกว่า 300 ภาพ มีภาพคน ภาพสัตว์

ขนาดใหญ่ เชน่ ชา้ง ปลาบกึ เตา่หรอืตะพาบน ้า ภาพวัตถุ ภาพสัญลักษณ์

และภาพมอื ซึง่ภาพเป็นแบบทาบและแบบพน่ 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

น าท่านเขา้สูท่ีพ่ัก ใหท้่านพักผ่อนตามอัธยาศัย เมือ่ถงึเวลาอัน สมควรน า

ท่านเดนิทางไปยัง  วดัสรินิธรวรารามภูพรา้ว เรยีกกันก็คอื วัดเรอืงแสง 

วัดนี้จะตัง้อยูบ่นเนนิเขาสงู ในอ าเภอสรินิธร เป็นการจ าลองสภาพแวดลอ้ม

ของวัดป่าหมิพานตห์รอืเขาไกรลาศ บนยอดเขาเราจะสามารถมองเห็นพระ

อุโบสถสปัีดทอง ตัง้เด่นงดงาม ดา้นหลังของอโุบสถจะเป็นงานจติรกรรม

เรืองแสงสีเขียวของตน้กัลปพฤกษ์ อยู่ดา้นหลังของอุโบสถในเวลา

กลางคืน สวยงามมากจริง ๆ ซึ่งบางเวลาถา้ไปแลว้โชคดีไดเ้จอกับ

ดาวเรอืงแสงรอบ ๆ อโุบสถ ถา้ยิง่มดืเราก็จะสามารถเห็นการเรอืงแสงของ

ตน้กลัปพฤกและดวงดาวไดช้ดัเจนมากขึน้ 

เย็น     รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร 

พกัที ่   โรงแรมอบุลราชธานหีรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่3 โขงเจยีม-สามพนัโบก-วดัพระธาตหุนองบวั- ซือ้ของฝาก-กรงุเทพฯ 
 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ รา้นอาหาร 

น าท่านเดินทางไปยัง โขงเจยีม ธรรมชาติและร่องรอย ภูมิทัศน์

วัฒนธรรมมากมาย มีพื้นที่ทางน ้าตดิ กับสาธารณรัฐประชาธปิไตย

ประชาชนลาวโดยมแีม่น ้าโขงเป็นพรมแดน มคีวามสวยงามทางน ้าที่

แปลกตา เป็นจุดบรรจบของแม่น ้าโขง และแม่น ้ามูลไหลมารวมกันท า

ใหเ้กดิเป็นแมน่ ้าสองส ี“โขงสปีนู มลูสคีราม” 
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น าท่านเดนิทางไปยัง สามพนัโบกเป็นกลุม่หนิทรายแนวเทอืกเขาภพูาน 

ตอนปลาย ทีท่อดตัวยาวรมิฝ่ังโขงไทย และลาว กลุ่มหนิเหล่านี้ตัง้อยู่รมิ

ฝ่ังโขง เรียงตัวทอดยาวเป็นสันดอนขนาดใหญ่ มีขนาดพื้นที่กว่า 10 

ตารางกโิลเมตร ค าว่า หลุม หรือ แอ่ง ในภาษาลาวเรียกว่า โบก และ

จ านวนหลมุทีม่มีากกวา่ 3,000 แหง่นัน้ จงึเป็นทีม่าของชือ่ “สามพันโบก” 

เป็นความมหัศจรรยท์างธรรมชาต ิหนิแตล่ะกอ้นทีถ่กูกดัเซาะเวา้แหวง่ บาง

แห่งเกดิเป็นโพรงขนาดใหญ่จนสามารถแทรกตัวเขา้ไปอยู่ได ้หลุมแอ่ง

ตา่งๆ มองดแูลว้เหมอืนภาพศลิปะ 

กลางวนั    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร  

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

องคพ์ระธาตเุจดยีศ์รมีหาโพธิด์ว้ยพญานาคครฑุ และยักษ์ จากนัน้พาทา่น

ไปยังรา้นขายของฝาก ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของฝากตามอัธยาศัย จากนัน้

น าทา่นเดนิทางกลับกรงุเทพฯ ดว้ยความสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 
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หมายเหตุ  หากท่านมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ 
กรุณาสอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอความกรุณาใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิ
ประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไม่
ว่าจะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีาร
เปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการบนิ หรอืจะ
เป็นเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหล่านี ้อยู่เหนอืการควบคุมของ
บรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป้ 
ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่วเพิม่ 

08 – 10 มกราคม 2564 4,988 4,988 1,000 

15 – 17 มกราคม 2564 4,988 4,988 1,000 

22 – 24 มกราคม 2564 4,988 4,988 1,000 

29 – 31 มกราคม 2564 4,988 4,988 1,000 

05 – 07 กมุภาพนัธ ์2564 4,988 4,988 1,000 

12 – 14 กมุภาพนัธ ์2564 4,988 4,988 1,000 

19 – 21 กมุภาพนัธ ์2564 4,988 4,988 1,000 

26 – 28 กมุภาพนัธ ์2564 5,988 5,988 1,000 

05 – 07 มนีาคม 2564 4,988 4,988 1,000 

12 – 14 มนีาคม 2564 4,988 4,988 1,000 

19 – 21 มนีาคม 2564 4,988 4,988 1,000 

26 – 28 มนีาคม 2564 4,988 4,988 1,000 

ราคาเด็กทารก (อายตุ า่กวา่ 2 ปี) 
ทารกตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนั

เดนิทางไปและกลบั 
50% ของราคาทวัร ์

 

 

ส าคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิ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 และรบั-สง่ ตามรายการทีร่ะบ ุ
✓ คา่ทีพ่กั 1 คนื หอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทา่กนั 
✓ คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ 
✓ คา่ประกนัอุบตัเิหตุตามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล ตาม
เงือ่นไขของบรษิทัฯประกนัภยัทีบ่รษิทัท าไว ้(ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ด้
ป่วย)ท ัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ ทุกกรณี ตอ้งมี
ใบเสร็จและเอกสารรบัรองทางการแพทย ์จากหนว่ยงานทีเ่ก ีย่วขอ้ง 

 

  

 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 
 คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืรายการ อาท ิคา่มนิบิาร ์คา่พาหนะตา่งๆ 
 คา่ประกนัภยัธรรมชาต ิประกนัชวีติสว่นตวั และประกนัสขุภาพ 
 คา่อาหารส าหรบัทา่นทีท่านเจ มงัสวริตั ิและอาหารส าหรบัมสุลมิ 
 คา่ทปิมคัคเุทศก/์คนขบัน าเทีย่ว ทา่นละ 300 บาท 
 ชาวตา่งชาตเิพิม่ทา่นละ 500 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 บรษิทัฯ จะถอืวา่
ทา่น ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิขออนุญาตตัดทีน่ั่งเพือ่ใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อที่
น่ัง เมื่อท่านช าระเงนิค่าทัวร์เรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทฯถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและ
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 ทางบรษิทัฯ ของสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทุกกรณี และเมือ่ท่าน

อัตราคา่บรกิารรวม 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิมคัคุเทศก/์คนขบัรถน าเทีย่ว (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ขอเก็บคา่ทปิ  ทา่นละ 300 บาท/ทรปิ/ทา่น 
 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

อัตราคา่บรกิารไมร่วม 
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ออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไม่
เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิไ์ม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ า
คนืไมว่า่กรณีใดท ัง้ส ิน้ 

 

    เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคาใน

กรณีทีม่นีกัท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 9 ท่านตอ่ 1 รถตู ้และรายการ

อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการ

บนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภยั

ธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนอืความรบัผดิชอบ

ของบรษิทัฯ  

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อนัเนือ่งเกดิ

จากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อุบตัเิหตุจากความ

ประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเอง  
 เมือ่ช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะ
ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด  

 มคัคเุทศก ์หวัหนา้ทวัร ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการใหค้ า
สญัญาใด ๆ ท ัง้ส ิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจลง
นามและมปีระทบัตราของบรษิทัฯ ก ากบัเทา่น ัน้ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่าย
ใดๆ ทีเ่พ ิม่ข ึน้ของนกัทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษิทั เชน่ 
ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏวิตั ิ อุบตัเิหตุ ความ
เจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง 
หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

 
 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ 

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 
 
 

หากใครสนใจจอง... 

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

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

      .  หรอืโทร 02-234-5936 

 

 

 

 

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