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เดินทาง :  มีนาคม-กนัยายน 2563 
วนัท่ีหน่ึงของการเดินทาง 

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)..... 

เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระแกท่่าน ออกเดินทางดว้ย 

รถตูป้รบัอากาศ VIP รุ่นใหม ่9 ท่ีนัง่ เดินทางส ู ่จ.อบุลราชธานี 
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19.30 น. ออกเดินทางพรอ้มมคัคเุทศกอ์ารมณด์ี ท่ีจะมาใหข้อ้มลูสถานท่ีท่องเท่ียวตา่งๆ และดแูลท่านตลอด

การเดินทาง บริการอาหารค ่าบนรถ พรอ้มน ้าด่ืม (ม้ือท่ี 1) 

วนัท่ีสองของการเดินทาง 

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

06.30 น. เดินทางถึง จ. อบุลราชธานี ใหท้่านไดล้า้งหนา้ลา้งตาในตอนเชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ 

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

07.30 น. น าท่านเดินทางสู ่สามพนัโบก เป็นแกง่หินท่ีอยู่ใตล้ าน า้โขงในชว่งฤดนู า้หลากซ่ึงเกิดจากแรงน า้วน

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

แกง่หินใต ้ล าน า้โขง  ค าว่า “โบก”  เป็นภาษาของลาวที่มกันยิมเรียกกนั และจะปรากฏใหเ้ห็นในชว่ง

ฤดแูลง้ที่น า้แหง้ขอด แกง่หินดงักลา่วก็จะโผลพ่น้น า้กลายเป็น ความมหศัจรรยท์างธรรมชาติสดุ

อลงัการกลางล าน า้โขง ท่ีสวยงาม แปลกตา จนชาวบา้นเรียกว่า แกรนดแ์คนยอนแหลง่ล าน า้โขง 

ตอ่จากนัน้น าท่านชม น ้าตกแสงจนัทร ์ชื่อนีม้าจากสายน า้ตกท่ีไหลลงมาเป็นสีขาวนวล คลา้ยแสง

ของดวงจนัทร ์หรืออีกชื่อหนึง่คือน า้ตกลงร ูเพราะลกัษณะของสายน า้ตกท่ีไหลผา่นรหิูนขนาดใหญ่ 

ใกล้ๆ กนันัน้ พาท่านชม น ้าตกท ุ่งนาเมือง ชมเถาวัลยย์กัษอ์ายกุว่า 400 ปี  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (ม้ือท่ี 3) 

บ่าย พาท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั  

ท่ีพกั  น าท่านเขา้สูท่ี่พกั  สมายล ์แลนด ์รสีอรท์ สิรนิธร หรือเทียบเท่า (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

17.00 น. น าท่านชม วดัสิรนิธรวรารามภพูรา้ว หรือที่นยิมเรียกกนัว่า วดัเรอืงแสง เป็นวัดท่ีตัง้อยู่บนเนนิ

เขาสงู สามารถมองเห็นทิวทศันข์องประเทศลาว ดา่นสกลชอ่งเม็ก นอกจากจะมาไหวพ้ระขอพรกนั

แลว้ ไฮไลตท่ี์หา้มพลาดเลยก็คือ การชมภาพเรืองแสงสีเขยีวของจิตรกรรมตน้กลัปพฤกษ ์บริเวณ

ดา้นหลงัของอโุบสถในยามค า่คืน มองดว้ยตาอาจจะเห็นไมช่ดัเจนมาก แนะน าว่าใหพ้กกลอ้งมาดว้ย 

จะไดไ้มพ่ลาดช็อตสวยๆ  

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหารรมิเขื่อนสริธิร (ม้ือท่ี 4) 

  พาท่านกลบัสูท่ี่พกั เชิญท่านพกัผอ่นตามอธัยาศัย ท่ามกลางบรรยากาศเย็นสบาย ... ZZzzz 

วนัท่ีสามของการเดินทาง 

หนองหญา้มา้-วดัพระธาตหุนองบวั-กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของท่ีพกั (ม้ือท่ี 5) 

08.00 น. น าท่านชม ท ุ่งดอกกระดมุเงินหนองหญา้มา้ ทกุๆปีในชว่งหนา้หนาวราวเดือนพฤศจิกายนไป

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

อากาศปีนัน้ๆ)พื้นท่ีทุ่งโลง่ท่ีนีจ่ะมีดอกกระดมุเงนิจ านวนมหาศาลนบัลา้นๆดอก ออกดอกผลิบาน

สวยงามใหส้ีขาวเนยีนสดุลกูหลูกูตาบนทอ้งทุ่งกวา้งใหญ่ในพ้ืนท่ีหลายสิบไร่ นบัเป็นความงามอนัเกิด

จากธรรมชาติสรรคส์รา้ง ดคูลา้ยกบัมีพรมสีขาวนวลขนาดใหญ่มาปูประดบัไว ้ตอ่จากนัน้พาท่านชม

ความงามของ วดัพระธาตหุนองบวั เป็นท่ีประดิษฐานของ พระธาตเุจดียศ์รีมหาโพธ์ิ โดยมี

แบบจ าลองมาจากเจดียท่ี์พทุธคยา ประเทศอินเดียและยงัเป็นท่ีบรรจพุระบรมสารีริกธาตไุวอี้กดว้ย 

บรรยากาศก็สงบ ร่มร่ืน มีตน้ไมใ้หญ่เยอะ  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (ม้ือท่ี 6) 

บ่าย  เดินทางกลบักรงุเทพฯ  อิสระอาหารเยน็   

23.00 น. เดินทางถึง กรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 
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**หมายเหต:ุ โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีโดยค านึงถึงประโยชนแ์ละความปลอดภยัของ

ท่านเป็นส าคญั 

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  (วนัจกัรี) 6,500.- 1,000.- 

11-13 เมษายน 2563 

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

12-14 เมษายน 2563 

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

01-03 พฤษภาคม 2563  (วนัแรงงาน) 6,500.- 1,000.- 

02-04 พฤษภาคม 2563  (วนัฉตัรมงคล) 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  (วนัอาสาฬหบชูา) 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.- 
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อัตราน้ีรวม 

 รถตูป้รับอากาศ VIP 9 ที่นัง่ พรอ้มน า้มนัและคนขบัน าเที่ยวตลอดการเดินทาง 

 ที่พัก 1 คืน พักหอ้งละ 2-3 ทา่น  

 ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ จ านวน 6 มือ้ 

 น า้ดื่ม ขนม ตลอดการเดินทาง 

 ค่าธรรมเนยีมสถานที่ทอ่งเที่ยวตา่งๆ ตามที่ระบใุนรายการ  

 มคัคเุทศก ์น าเที่ยวตลอดการเดินทาง 

 ประกนัอบุัติเหตวุงเงนิประกันทา่นละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททัง้นีข้ึน้อยู่กบัเงือ่นไข

และขอ้ตกลง ในกรมธรรม ์

 

อัตราน้ีไม่รวม 

× คา่ธรรมเนียมเขา้สถานท่ี ของชาวตา่งชาตท่ีิเพิ่มเตมิตามการจ่ายจริง 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตวั เชน่ คา่มินบิารภ์ายในหอ้งพกั, คา่โทรศัพท,์ คา่ซักรีด, คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอื่น ๆ 

× ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (ในกรณีขอใบก ากบัภาษี) 

× ค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ (ข้ึนอย ูก่บัความพึงพอใจ และสินน ้าใจของลกูคา้)  

 

เง่ือนไขการจองและส ารองท่ีนั่ง 

1. กรณุาแจง้ชื่อ-นามสกลุ, ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศัพทข์องผูจ้อง ส าหรบัออกใบแจง้หนีแ้ละใบรับเงนิของท่าน  

2. วางเงนิมดัจ หลงัการจอง ท่านละ 2,500 บาท โดยการโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบริษทัฯ  

3. กรณุาสง่ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ใหท้างบริษทัฯ กอ่นการเดินทาง 10 วัน 

เพื่อใชส้ าหรบัการใสช่ื่อตัว๋เคร่ืองบิน (ส าหรบัทวัรเ์คร่ืองบิน) และการท าเอกสารประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างการ

เดินทาง 

4. ช าระสว่นที่เหลือกอ่นวันเดินทางอย่างนอ้ย 15 วัน 

5. หากจองกอ่นวันเดินทางนอ้ยกว่า 15 วันตอ้งช าระเต็มจ านวน 100% 

6. หากไมช่ าระสว่นที่เหลือกอ่นวันเดินทาง 15 วันถือว่าสละสิทธ์ิ และไม่สามารถเรียกเงนิมดัจ าคืนได ้
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เง่ือนไขการยกเลิกเดินทาง 

1. ยกเลิกกอ่นการเดินทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คืนเงนิตามที่ไดช้ าระมา 

2. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงนิมดัจ าในทกุกรณี 

3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 1-14 วัน วัน ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมดในทกุกรณี 

* การเลื่อนการเดินทางตอ้งแจง้ลว่งหนา้อย่างนอ้ย 15 วนัก่อนการเดินทางมฉิะนัน้จะไมส่ามารถเลื่อนการเดินทางได ้* 

 

หมายเหต ุ: กรณุาอ่านรายละเอียดทุกขอ้ เพ่ือสิทธิของท่าน 

1. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผ ูร้ว่มเดินทาง

ไม่ถึง 8 ท่าน ตามที่ก าหนดไว ้ 

2. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาคา่ทวัร ์หากมีการปรบัราคาคา่น า้มนัขึน้ กอ่นการเดินทาง หรือมี
การปรบั ราคาคา่น า้มนัและภาษีน า้มนั (กรณีเดินทางโดยเคร่ืองบิน) 

3. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวหรือบางประการ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ เพื่อ ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานท่ีและเวลา  ทัง้นีโ้ดยค านงึถึงผลประโยชนแ์ละความ

ปลอดภยัของท่านเป็น ส าคญั หรือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมส่ามารถแกไ้ขได ้และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ี

สญูหาย สญูเสีย หรือไดร้ับ บาดเจ็บที่นอกเหนอืความรบัผิดชอบของมคัคเุทศกห์รือทีมงาน 

4. ทางบริษทัฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกิดการสญูหายสิ่งของที่มีคา่ อนัเนือ่งมาจากความประมาทของ

ตวัผูเ้ดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อบุตัเิหตจุากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

5. เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไมเ่ดินทางพรอ้มคณะ ถือ

ว่าท่าน ละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บริการและเงนิมดัจ าคืนได ้ไมว่่ากรณีใดๆทัง้ส้ิน 

6. เมื่อท่านตกลงช าระคา่มดัจ าหรือช าระคา่ทวัรท์ัง้หมด กบัทางบริษทัฯแลว้ ทางบริษทัฯถือว่าท่านรบัทราบและ
ยอมรบั เงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมายเหตทุัง้หมดทกุขอ้แลว้ 

 

แผนผงัที่นัง่ รถตู ้VIP 9 ท่ีนัง่ 

 
 


