ทัวร์ 3000โบก สามพันโบก หาดชมดาว วัดสิ รินธรวรารามภูพร้ าว
ผาแต้ ม จ.อุบลราชธานี 3 วัน 1 คืน (VAN)

แผนการเดินทาง
วันแรก
18.30 น.
19.00 น.
วันทีส่ อง

กรุงเทพฯ – จ.อุบลราชธานี
จุดนัดพบ: Big C Extra ลาดพร้ าว ซอย 7 ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่ นใหม่ มุ่งหน้าสู่ จ.
อุบลราชธานี
ล้ อหมุน!! หากมาช้ าเกินกว่ านี้ ท่ านจะตกทริ ป และไม่ สามารถเรี ยกร้ องค่ าเสี ยหายใดๆ ได้ ท้งั สิ้น
อุบลราชธานี - บ้ านสองคอน - สามพันโบก - หาดสลึง - ลานหินสี - หาดหงส์ –
หาดชมดาว - อช.ผาแต้ ม - วัดถา้ คูหาสวรรค์ - แม่ นา้ สองสี - วัดสิ รินธรวรารามภูพร้ าว

อรุ ณสวัสดิ์ ณ บ้ านสองคอน อาเภอโพธิ์ ไทรจังหวัดอุบลราชธานี
นาท่านเดินทางไปยัง หาดสลึง นาท่านลงเรื อเพื่อล่องชมความงามของสองฝั่งแม่น้ าโขงประติมากรรม
หิ นทรายที่มีรูปร่ างต่างๆ ซึ่ งมีความงดงามแปลกตาตามธรรมชาติ โดยเรื อจะจอดให้ท่านได้ชมจุดต่าง
อาทิ
เช่น ปากป้ อง, ถ้ านางเข็นฝ้ าย, ถ้ านางต่าหูก, หาดหงษ์, หาดหินสี , หลักศิลาเลข, แก่งสองคอน,
ภูเขาหิ น และหาดแห่
และจุดที่เป็ น ไฮไลท์คือ สามพันโบก หรื อ "แกรนด์ แคนยอนแห่ งสยาม" ให้ท่าน
ชมและถ่ายภาพจุดต่างๆ ตาม
อัธยาศัยสมควรแก่เวลานาท่านเดินทางกลับที่พกั
(ใช้ เวลาล่ องเรื อ ประมาณ 2 ชั่วโมง ไป-กลับโดยจะลงและขึน้ เรื อที่ท่าเรื อ หาดสลึง)
***ช่ วงฤดูฝนจะพาชม นา้ ตกแสงจันทร์ (นา้ ตกลงรู ) และนา้ ตกสร้ อยสวรรค์ แทน
นาท่านออกเดินทางไปยัง หาดชมดาว ที่เที่ยวแห่งใหม่อยูไ่ ม่ไกลจากที่พกั ซึ่ งความสวยงามเทียบเท่ากับสาม
พันโบก เลยทีเดียวใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที ให้ท่านได้เดินทางเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลา
05.00 น.

08.00 น.

บริการอาหารเช้ า (1) ณ ห้ องอาหารของปลายฟ้ารีสอร์ ท
นาท่านเดินทางไป อุทยานแห่ งชาติผาแต้ ม ชม ภาพเขียนสี โบราณ โดยฝี มือมนุษย์ยคุ ก่อน
ประวัติศาสตร์ เรี ยงรายตามความยาวของหน้าผา ติดต่อกันยาวประมาณ 180 เมตร มีไม่ต่ากว่า 300
ภาพ
ซึ่ งเป็ นจานวนภาพเขียนสี โบราณที่มากที่สุดเท่าที่เคยค้นพบในประเทศไทยรวมระยะทางประมาณ
3000 เมตร
(แต่ ทัวร์ จะพาเดินชมระยะทางเพียง 500 เมตร เนื่องจากเป็ นจุดที่สามารถเห็นภาพที่ชัดจน
และกลุ่มใหญ่ ที่สุด)
11.00 น.
เดินทางไปยัง วัดถา้ คูหาสวรรค์ และนมัสการหลวงปู่ คาคนิงจุลมณี ซึ่ งมรณภาพไปถึง 21 ปี สังขารไม่
เน่าเปื่ อยซึ่ งปั จจุบนั ยังคงถูกเก็บไว้ในโลงแก้ว
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ร้ านอาหาร หลังอาหาร
นาท่านเดินทางสู่ อ.โขงเจียม นาท่านชมปรากฏการณ์ แม่ น้าสองสี ซึ่ งเกิดจากการไหลมาบรรจบกัน
ระหว่างแม่น้ าโขงกับแม่น้ ามูล (โขงสี ปูนมูลสี คราม) อิสระกับการเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย
14.30 น.
นาท่านCheck In เข้ าที่พักโรงแรมอารยารีสอร์ ทโขงเจียมหรื อเทียบเท่าระดับเดียวกัน
เก็บสัมภาระอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
16.00 น.
นาท่านออกเดินทางไปยัง วัดสิ รินธรวรารามภูพร้ าว ชมความสวยงามของต้นไม้ (ต้นโพธิ์ ) เรื องแสง
อิสระให้ท่านได้ชมและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
19.00 น.
บริการอาหารค่า (3) ณ ห้ องอาหารของรีสอร์ ท หลังอาหาร เข้าที่พกั เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันทีส่ าม
07.30 น.
10.30 น.

วัดบ้ านนาเมือง (วัดสระประสานสุ ข) – วัดศรีอุบลรัตนาราม – ช้ อปปิ้ งของฝากเมืองอุบลฯ –วัดพระ
ธาตุหนองบัว - กลุ่มพัฒนาสตรีผ้าไทย - กรุ งเทพฯ
ตื่นเช้ารับอากาศบริ สุทธิ์ พร้อมบริการอาหารเช้ า (4)ณห้ องอาหารของทีพ่ กั
เก็บสัมภาระ Check Out นาท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ ตัวเมืองอุบลราชธานี
ก่อนถึงตัวเมืองอุบลราชธานี แวะให้ท่านชมพระอุโบสถแปลกตา สร้างเป็ นรู ปเรื อสุ พรรณหงส์ ประดับ
ตกแต่งด้วยเซรามิค ณวัดบ้ านนาเมือง (วัดสระประสานสุ ข)

วัดบ้ านนาเมือง (วัดสระประสานสุ ข)มีอาจารย์บุญมีเป็ นเจ้ าอาวาส (ปั จจุบันท่ านมรณภาพแล้ ว)เป็ นที่ เคารพนับถือ
ของชาวอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้ เคียงนอกจากนีย้ งั มีสิ่งที่ น่าสนใจ ได้ แก่ หอระฆังประดับเซรามิค พิพิธภัณฑ์ หลวง
ปู่ บุญมีและวิหารกลางนา้ เรื อธรรมนาคราช หรื อที่เรี ยกกันสั้นๆว่ าวิหารกลางนา้ ที่ สร้ างไว้ กลางนา้ บนพญานาคราช
รู ปร่ างคล้ ายเรื อส่ วนหั วเป็ นพญานาคราช 5 เศี ยร ทางเดินเข้ าวิหารกลางนา้ เป็ นทางเดินด้ านหางนาคราชและซุ้มประตู
ใหญ่
(ประตูโขง) เป็ นรู ปพระอินทร์ ทรงช้ างเอราวัณ (ช้ างสามเศียร)ขนาดใหญ่ เมื่อไปถึงการจะเข้ าไปในวัด ก็ต้องลอด
ท้ องช้ างที่ เป็ น
ประตูเข้ าไปถือเป็ นการสร้ างศิริมงคลและสะเดาะห์ ให้ กับผู้ที่เข้ าวัดทุกคน

11.00 น.
นาท่านนมัสการพระแก้ วบุษราคัมที่วดั ศรีอุบลรัตนารามซึ่งเจ้าผูค้ รองเมืองอุบลฯ ได้อญั เชิญมา
จากเมืองเวียงจันทน์เพื่อเป็ นพระคู่บา้ นคู่เมืองของชาวอุบลฯ
นาท่านเดินทางต่อไปซื้ อของฝากของดีเมืองอุบลฯ อาทิเช่น แหนม หมูยอเป็ นต้น
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน (5) ณ ร้ านอาหาร
นาท่านเดินทางไปยัง วัดหนองบัวหรื อที่ชาวอุบลฯนิยมเรี ยกวัดพระธาตุหนองบัวสักการะ
“พระธาตุเจดียศ์ รี มหาโพธิ์ ”

การ

วัดหนองบัวเป็ นวัดที่ มีชื่อเสี ยงและมี ความสาคัญแห่ งหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานีและมีสถาปั ตยกรรมที่ งดงาม
และน่ าสนใจสาหรั บนักท่ องเที่ ยวที่ ได้ แวะมาเที่ ยวชมและสักการะสิ่ งศักดิ์ที่วดั แห่ งนีน้ ั่นคือ“พระธาตุเจดีย์ศรี มหาโพธิ์ ”
พระธาตุเจดีย์ศรี มหาโพธิ์ นีส้ ร้ างขึน้ เพื่อเป็ นสัญลักษณ์ ครบรอบ 25 ศตวรรษของพุทธศาสนาในปี พ.ศ.2500 ได้
จาลองแบบมาจากเจดีย์ที่พทุ ธคยาประเทศอินเดียภายในเป็ นที่ ประดิษฐานพระบรมสารี ริกธาตุหลังจากนั้นได้ มี
บูรณะและสร้ างพระธาตุเจดีย์ศรี มหาโพธิ์ องค์ ปัจจุบันครอบองค์ พระธาตุเดิมไว้
พระธาตุองค์ ใหม่ ที่สร้ างขึน้ เป็ นองค์ สีขาวตัดกับลวดลายสี ทองอย่ างงดงามวิจิตรบรรจงภายนอกเป็ นภาพนูนตา่ ที่ องค์
พระธาตุด้านนอกบอกเล่ าเรื่ องราวเกี่ยวกับพระเจ้ าสิ บชาติด้านล่ างรอบพระธาตุเป็ นพุทธสาวกในบวรพุทธศาสนา
ส่ วนฐานรองรั บองค์ พระธาตุเจดีย์ศรี มหาโพธิ์ ด้วยพญานาคครุ ฑและยักษ์ สาหรั บกาแพงแก้ วทั้ง 4 ด้ านประดิษฐาน
พระเจดีย์องค์ เล็กไว้ ทั้งสี่ มมุ ลวดลายเทพพนมเทวดาต่ างๆบนองค์ พระธาตุเล็กนั้นก็มีความงดงามไม่ แพ้ กัน
นอกจากนีด้ ้ านหลังของพระธาตุเจดีย์ศรี มหาโพธิ์ มีพระวิหารภายในเป็ นที่ประดิษฐานพระประธานและพระพุทธรู ปที่
งดงามหลายองค์ นักท่ องเที่ ยวสามารถแวะไปกราบไหว้ ขอพรเพื่อเป็ นสิ ริมงคล

18.30 น.
24.00 น.

นาท่านเดินทางกลับกรุ งเทพฯ
บริการอาหารเย็น (5) ณ ร้ านอาหาร
หลังอาหารเดินทางกลับกรุ งเทพฯ
เดินทางถึง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
สิ้ นสุ ดการให้บริ การ
***************************************************************************

**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริ ษทั จะ
ถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ
วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ ท่านละ

4-7 ตุลาคม 2561
12-14 ตุลาคม 2561

4,500

เด็กอายุต่ากว่ า 3-11 ปี
ราคาท่านละ
4,200

4,700

4,500

1,000

4,700

4,500

1,000

4,500
4,500

4,200
4,200

1,000
1,000

4,700

4,500

1,000

4,500
4,500
4,500
4,500

4,200
4,200
4,200
4,200

1,000
1,000
1,000
1,000

(13 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 / 15 ชดเชยวันหยุด)

13-15 ตุลาคม 2561
(13 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 / 15 ชดเชยวันหยุด)

19-21 ตุลาคม 2561
20-22 ตุลาคม 2561
21-23 ตุลาคม 2561
(23 วันปิ ยมหาราช)

25-28 ตุลาคม 2561
1-4 พฤศจิกายน 2561
8-11 พฤศจิกายน 2561
15-18 พฤศจิกายน 2561

พักเดี่ยว
1,000

22-25 พฤศจิกายน 2561
29 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2561
7-9 ธันวาคม 2561
8-10 ธันวาคม 2561
(10 รัฐธรรมนู ญ)

13-16 ธันวาคม 2561
20-23 ธันวาคม 2561
28-30 ธันวาคม 2561
29-31 ธันวาคม 2561
(31 วันสิ้ นปี )

30 ธันวาคม 2561 - 1 มกราคม 2562
(31 วันสิ้ นปี / 1 ปี ใหม่)

4-5 มกราคม 2562
11-13 มกราคม 2562
18-20 มกราคม 2562
25-27 มกราคม 2562
1-3 กุมภาพันธ์ 2562
8-9 กุมภาพันธ์ 2562
15-17 กุมภาพันธ์ 2562
22-24 กุมภาพันธ์ 2562
1-3 มีนาคม 2562
8-9 มีนาคม 2562
15-17 มีนาคม 2562
22-24 มีนาคม 2562
29-31 มีนาคม 2562
5-7 เมษายน 2562
(6 วันจักรี )

12-14 เมษายน 2562
(13-14 วันสงกรานต์)

13-15 เมษายน 2562
(13-15 วันสงกรานต์)

19-21 เมษายน 2562
26-28 เมษายน 2562

4,500
4,500
4,700

4,200
4,200
4,500

1,000
1,000
1,000

4,900

4,700

1,000

4,700
4,700
4,700

4,500
4,500
4,500

1,000
1,000
1,000

4,900

4,700

1,000

4,900

4,700

1,000

4,700
4,700
4,700
4,700
4,700
4,700
4,700
4,700
4,700
4,700
4,700
4,700
4,700

4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

4,900

4,700

1,000

4,900

4,700

1,000

4,900

4,700

1,000

4,700
4,700

4,500
4,500

1,000
1,000

รายละเอียดอัตราค่ าบริการ

ลักษณะการเข้ าพัก

ราคา

ราคาขึน้ อยู่กบั ช่ วงเทศกาล และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ผูใ้ หญ่ พัก 2 ท่าน ราคาท่านละ

4,500 (ราคาเริ่ มต้น)

เด็ก พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ *อายุต่ากว่า 3-11 ปี

4,200

เด็ก พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

4,200

เด็ก พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ

3,500

ผูใ้ หญ่ พักเดี่ยว ราคาท่านละ

1,000

เงือ่ นไขการจอง มัดจาท่ านละ 2,000 บาท
*** เมื่อชาระค่ามัดจาแล้วถือว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวร์ทุกประการ ***
ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 7 วัน

อัตรานีร้ วม








ค่ารถตูป้ รับอากาศ VIP 9 ที่นงั่ พร้อมน้ ามันและคนขับนาเที่ยวตลอดการเดินทาง
ค่าที่พกั 1คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (ห้องน้ าในตัว+พัดลม+น้ าอุ่น)
ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 5 มื้อ
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
ค่ายานพาหนะท้องถิ่น
ค่าสต๊าฟนาเที่ยวและคอยดูแลตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั เงื่อนไขและ
ข้อตกลงของบริ ษทั ประกันชี วติ

อัตรานีไ้ ม่ รวม
× ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนื อจากที่ระบุในรายการ
× ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริ ง
× ภาษีมูลค่ าเพิม่ 7% และหักณทีจ่ ่ าย 3% (ในกรณีขอใบกากับภาษี)
สิ่ งทีค่ วรนาไป





เสื้ อกันหนาว หมวกและถุงมือ
รองเท้าสวมสบาย, รองเท้ารัดส้น
ครี มกันแดด
ของใช้ส่วนตัว




ยาประจาตัว
กล้องถ่ายรู ป

เงื่อนไขการจองและสารองที่นั่ง
1. วางเงินมัดจาภายใน 48 ชม. หลังการจองท่านละ 2,000 บาทหรื อ 50% ของราคาเต็ม
2. ชาระส่ วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วันต้องชาระเต็มจานวน 100%
4. หากไม่ชาระส่ วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วันถือว่าสละสิ ทธิ์ และไม่สามารถเรี ยกเงินมัดจาคืนได้
เงื่อนไขการเดินทาง
1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ทางบริ ษทั จะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็ นสาคัญหากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรื อสถานที่
ที่กาหนดไว้ในโปรแกรมหรื อไม่ใช้บริ การส่ วนใดส่ วนหนึ่งพร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรี ยกร้องค่าบริ การในส่ วนนั้นคืน
ได้
3. บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัยเช่นการถูกปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลิก
หรื อล่าช้าของเที่ยวบินภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติการจราจรและอุบตั ิเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงเหตุการณ์ทาง
การเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆที่อยูน่ อกเหนื อการรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
4. ในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรื อเข้าประเทศที่ระบุในรายการ
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้ น
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่ าน
1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันขอสงวนสิ ทธิ์ ยดึ เงินมัดจาในทุกกรณี
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วันคืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์ มาเต็มจานวนแล้ว)
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วันขอสงวนสิ ทธิ์ ยดึ เงินค่าทัวร์ ท้ งั หมดในทุกกรณี
* การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้
ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ ในกรณีที่
1. รถโค้ช - คณะจองจานวน(ผูใ้ หญ่)ต่ากว่า 30 ท่าน
2. รถตู้ 10 ที่นงั่ - คณะจองจานวน(ผูใ้ หญ่)ต่ากว่า 8 ท่าน
3. รถตู้ 13 ที่นงั่ - คณะจองจานวน(ผูใ้ หญ่)ต่ากว่า 10 ท่าน

