
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายการเดนิทาง 

12 ธ.ค. 63:  กรงุเทพ - อบุลราชธาน-ีวดัพระธาตหุนองบวั  - ถนนเขมราฐ - สามพนัโบก –น า้ตกลงร ู

 พกัเตน๊บนผาชะนะได -      ชมฝนดาวตก 

06.00 น. พบกันทีส่นามบนิดอนเมอืง เจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับพรอ้มอ านวยความสะดวก 

07.25 น. ออกเดนิทางสูจั่งหวดัอบุลราชธานี โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD9312 

08.30น. เดนิทางถงึสนามบนิอบุลราชธานี เจา้หนา้ทีน่ าพาทา่นขึน้รถตูป้รับอากาศ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ รา้นอาหาร 

  แวะสกัการะ วดัพระธาตหุนองบวั เป็นวดัทีม่ชี ือ่เสยีงและมคีวามส าคญัแหง่หนึง่ของจังหวดั  

  อบุลราชธานี  มสีถาปัตยกรรมทีง่ดงามและน่าสนใจ คอื “พระธาตเุจดยีศ์รมีหาโพธิ ์” พระธาตปุระจ าปีเกดิปีมะเส็ง 

  สรา้งขึน้เพือ่เป็นสญัลกัษณ์ครบรอบ 25 ศตวรรษของพทุธศาสนาในปี พ.ศ. 2500  โดยจ าลองแบบมาจากเจดยีท์ี่

  พุทธคยา ประเทศอนิเดยี ภายในวดัเป็นทีป่ระดษิฐานพระบรมสารรีกิธาต ุและรูปปั้นพญานาคราช 2 องค ์ขนาด

  ใหญง่ดงาม 

   

  น าทา่นสู ่ ถนนเขมราฐ เมอืงเงยีบสงบฝ่ังรมิโขง วถิชีวีติของผูค้นทีเ่รยีบง่าย สะทอ้นผา่นบา้นเรอืนเกา่แก ่ 

  ตลอดสองฝ่ังถนนเรยีงรายไปดว้ยบา้นเรอืนไมเ้กา่แก ่รา้นคา้ รา้นกาแฟ มคีวามชคิเกใ๋หถ้า่ยภาพ ชม จดุชม 

  ววิรมิโขง ตัง้อยูต่ดิกับวัดโพธิ ์กบับรรยากาศรมิโขงถา่ยรูปป้ายสสีนัสวยงามตามจุดตา่งๆ ในชว่งฤดหูนาว  

  ยิง่ฟินมาก อากาศเย็นสบายลมพัดตลอด 

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร 

 

บา่ย  น าทา่นสู ่สามพนัโบก ซึง่ตัง้อยูท่ีบ่า้นโป่งเป้า ต าบลเหลา่งาม อ าเภอ

  โพธิไ์ทร จังหวดัอบุลราชธานี  อกีหนึง่สถานทีท่อ่งเทีย่ว ทีรั่งสรรคโ์ดย

  ธรรมชาต ิ"สามพันโบก" ซึง่เป็นแกง่หนิขนาดใหญ ่ถกูกดัเซาะ 

  กลายเป็นแอง่และหลมุมากมาย โดยผลงานของแมน่ ้าโขงทีก่ัดเซาะ

  แกง่หนิน้ี ในชว่งฤดนู ้าหลากทกุๆปี ซึง่เป็นความมหศัจรรยข์อง 

  ธรรมชาต ิทีท่ าใหเ้กดิเป็นแอง่มากมายมากกวา่ 3,000 โบก และฝ่ังตรง

  ขา้มทีห่า่งไปไมก่ีเ่มตร ก็เป็นฝ่ังของประเทศเพือ่นบา้นของไทยเรานัน้

  คอืประเทศลาว นอกจากจะมาเทีย่วสามพันโบกไดเ้ห็นความงามของ

  ธรรมชาตแิลว้ ยังไดเ้ห็นวถิชีวีติของการอยูร่่วมกันระหวา่งชาวไทยและ 

ชาวลาวรมิฝ่ังโขง 

    

น าทา่นชม น า้ตกลงร ูเป็นน ้าตกทีม่คีวามสวยงามมากและพเิศษคอื 
สายน ้าจากล าหว้ยทา่ลง้จะตกลงปลอ่งหนิลงสูเ่บือ้งลา่ง ซีง่มองดแูลว้
คลา้ยกับแสงจันทรท์ีเ่ต็มดวงไดส้าดสอ่งลงมา อกีทัง้เมือ่สายน ้ากระทบ
สูผ่นืน ้าเบือ้งลา่งยังจะกระจายตวัเป็นรูปหัวใจสขีาวน่าอศัจรรยบ์รเิวณ
โดยรอบนัน้ มโีขดหนินอ้ยใหญเ่รยีงรายกันอยู ่และมตีน้ไม ้นานาพันธุ ์
ซึง่ดแูลว้คลา้ยกับสวนญีปุ่่ น 

 

กรุณาเตรยีมของสว่นตัว ส าหรับตัง้แคมป์นอนแบบทีพั่กเต๊นทใ์นค า่คนืน้ี   

  น าทา่นเดนิทางขึน้ ผาชะนะได ตัง้แคมป์ เพือ่ชมปรากฏกการณ์  

  ฝนดาว ตกคนคู ่Geminids ซึง่เป็นฝนดาวตกทีเ่ดด่ทีส่ดุในรอบปี 

  คาดวา่มอีตัราการตกสงูสดุ 150 ดวงตอ่ชัว่โมง 

  หมายเหต:ุ ปรากฏการณ์กลุม่ฝนดาวตกคนคู ่เป็นปรากฏการณ์ฝนดาว

  ตกทางธรรมชาต ิซึง่ 1 ปีมเีพยีง 1 ครัง้ ดาวตกกลุม่น้ี เป็นกลุม่ดาวตกที่

  มอีัตราการตกสงูสดุในรอบปี  

ค ่า  รับประทารอาหารแบบ บารบ์คีวิ ทา่มกลางลมหนาวพรอ้มชมดวงดาว 

ทีพ่ัก  ทีพ่ักแบบเต๊นท ์บนผาชะนะได 

 



 13 ธ.ค. 63:   อทุยานแหง่ชาตผิาแตม้ - เสาเฉลยีง - วดัถ า้คหูาสวรรค ์- อทุยานแหง่ชาตแิกง่ตะนะ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ อยา่งง่าย พรอ้มชมบรรรกาศแสงแรกยามเชา้กอ่นใครในประเทศ ทีผ่าชะนะได 

  น าทา่นชม อทุยานแหง่ชาตผิาแตม้ เป็นอทุยานแหง่ชาตทิีต่ัง้อยู ่ทางตะวันออกสดุของประเทศไทย  
สามารถรับชมพระอาทติยข์ึน้ไดเ้ป็นจดุแรกของประเทศไทย อยูใ่นพืน้ทีข่องจังหวดัอบุลราชธานี  
จุดทีน่่าสนใจคอืภาพเขยีนสยีคุกอ่นประวัตศิาสตรผ์าแตม้

 
  น าทา่นชม เสาเฉลยีง หรอื เอริธ์ พลิลาร ์(Earth Pillar) เป็นเสาหนิ
  ทรายรูปทรงคลา้ยดอกเห็ดบาน พบกระจายอยูต่ามลานหนิในอทุยาน
  แหง่ชาตผิาแตม้ อ.โขงเจยีม จ.อบุลราชธานี โดยแตล่ะเสาสงู 
  ประมาณ 20 เมตร เสน้รอบวง 30 เมตร  
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร 
บา่ย  เขา้เชค็อนิ โรงแรมทีพั่ก ใหท้า่นไดพั้กผอ่นตามอธัยาศยั 
  น าทา่นสู ่วดัถ า้คหูาสวรรค ์เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทาง  
  วัฒนธรรมและธรรมชาตทิีส่ าคัญของจังหวดัอบุลราชธานี กอ่ตัง้โดย  

"หลวงปู่ ค าคนงิ จุลมณี" ซึง่ใชเ้ป็นที ่ปฏบิตัธิรรมจ าพรรษาปัจจุบัน

ทา่นไดม้รณภาพแลว้ แตร่่างกายไมเ่น่าเป่ือย บรรดาลกูศษิยไ์ดเ้ก็บ
ร่างของทา่น ไวใ้นโลงแกว้เพือ่บชูา ยังคงถอืโอกาส ชมทวิทศัน์
แมน่ ้าโขงและแมน่ ้าสองสตีลอดจนทวิทัศนข์องฝ่ังประเทศตรงขา้ม
ไดอ้ยา่งชดัเจน  

   
น าทา่นชม  อทุยานแหง่ชาตแิกง่ตะนะ ไฮไลทข์องแกง่ตะนะน้ี 
คอื หนินลิด าขนาดใหญก่ลางล าน ้า จะไดเ้ห็นกต็อ่เมือ่ถงึเวลา
หนา้แลง้ทีน่ ้าในแมน่ ้ามลูลดแหง้ลงไป ทีน่ี่มแีกง่กลางล าน ้ามลูที่
ใหญท่ีส่ดุและมคีวามสวยงามทีส่ดุอกีแหง่หนึง่ 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ รา้นอาหาร 
 
18.00 น.   น าทา่นชม วดัสรินิธรวรารามภพูรา้ว  หรอืนยิมเรยีกกนัวา่ วดัเรอืง
  แสง โดยจ าลองสภาพแวดลอ้มของวัดป่าหมิพานตห์รอืเขาไกรลาศ 
  บรเิวณบนยอดเขาจะมองเหน็พระอโุบสถสปัีดทองตัง้เดน่เป็นสง่า 
  จุดเดน่ของวดัคอื การไดม้าชมภาพเรอืงแสงเป็นสเีขยีวของของตน้ 
  กัลปพฤกษ์ทีเ่ป็นจติรกรรมทีอ่ยูบ่นผนังดา้นหลังของอโุบสถในยาม 
  ค ่าคนื ซึง่ชว่งเวลาทีเ่หมาะส าหรับการมาชมและถา่ยภาพคอื ตัง้แต่
  เวลา 18.00-19.30 น. ซึง่หากโชคดกี็จะไดเ้ห็นดวงดาวมากมายเต็ม
  ทอ้งฟ้า อกีดว้ย  แตภ่าพเรอืงแสงน้ีหากมองดว้ยตาเปลา่จะเห็นเพยีง
  เลก็นอ้ย จะไมเ่ห็นเป็นสเีขยีวชดัเจนเทา่กับภาพทีถ่า่ยดว้ยกลอ้งถา่ย 

ภาพ เพราะฉะนัน้นักทอ่งเทีย่วบางทา่นทีม่าเก็บภาพความงดงามผา่นสายตาตอ้งเผือ่ใจไวเ้ล็กนอ้ย  
  ไดเ้วลาอันสมควร น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก 
ทีพ่ัก  PK Riverside Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 
 14 ธ.ค. 63  : อบุลราชธาน ี- กรงุเทพ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ ทีพั่ก 
  ไดเ้วลาอันสมควร เช็คเอา้ทีพั่ก ออกเดนิทางกลับ 
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร 
  แวะชอ้ปป้ิง ของฝากเมอืงอบุล 
17.40 น. เดนิทางออกจากสนามบนิอบุลราชธานี โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD9325 
18.40 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพฯพรอ้มความประทบัใจ 

++++++++++++++++++++++ 



อตัราคา่บรกิาร 

วันเดนิทาง ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่ พักเดีย่ว/ ช าระเพิม่ 

12 – 14 ธ.ค. 63 10,999.-/ทา่น 1,000.- 

 

อตัรานีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ประหยัด รวมน ้าหนักกระเป๋า20กโิลกรัม (ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

2. คา่รถตูป้รับอากาศทอ่งเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขับทีช่ านาญเสน้ทาง 

3. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

4. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

5. คา่มคัคเุทศก ์คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกันภัยอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง (วงเงนิประกันอบุัตเิหตสุงูสดุ ทา่นละไมเ่กนิ 1,000,000 บาท) 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

1. คา่ใชจ่้ายสว่นตวั อาทเิชน่ คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจาก

โรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

2. คา่ใชจ่้ายทีม่กีารเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทีเ่กดิจากผูเ้ดนิทางเอง 

3. คา่ธรรมเนียมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ส าหรับชาวตา่งชาต ิทีต่อ้งจ่ายเพิม่ตา่งหาก 

4. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

5. คา่ทปิมัคคเุทศกแ์ละพนักงานขับรถตลอดรายการเดนิทาง 

 

เงือ่นไขการจองและการช าระคา่บรกิาร 

1. กรุณาจองทวัรก์อ่นลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7-14 วัน กอ่นวันเดนิทาง 

2. ในการจองทัวร ์ตอ้งช าระคา่มัดจ าทา่นละ 3,000 บาท หรอืช าระทัง้หมด ภายหลังจากจองภายใน 3 วัน  

3. สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นเดนิทาง 20 วันกอ่นวันเดนิทาง กรณีทีไ่มช่ าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามเวลาทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการบอกยกเลกิการเดนิทาง  

4. การจองจะมผีลสมบรูณ์ เมือ่สง่อเีมลใ์บจองทวัรท์ี ่letsgoholiday@gmail.com  พรอ้มตดิตอ่กับเจา้หนา้ทีฝ่่ายขายพรอ้ม

ไดรั้บการยนืยันไดรั้บเอกสาร และแจง้รายชือ่ของผูเ้ดนิทางทีส่ะกดตรงตาม บตัรประชาชน หรอื หนังสอืเดนิทาง รวมถงึ

ท าการช าระคา่มัดจ าแลว้เทา่นัน้ มฉิะนัน้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการจอง โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

เงือ่นไขการยกเลกิ / เปลีย่นผูเ้ดนิทาง 

1. ถา้ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้มากกวา่ 30 วันกอ่นวนัทีน่ าเทีย่ว คนืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

2. ถา้ยกเลกิการเดนิทางตัง้แต ่29 - 15 วันกอ่นวันเดนิทาง คนืคา่ทวัร ์50% 

3. ถา้ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 14 วันกอ่นวันเดนิทาง ยดึคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน   

 

หมายเหต ุ 

1. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีจ่ านวนผูเ้ดนิทาง ต ่ากวา่ 9 ทา่น (ผูใ้หญ)่ ขึน้ไปโดยบรษัิทฯจะแจง้ให ้

ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 14 วัน กอ่นการเดนิทาง 

2. การเดนิทางเป็นแบบเดนิทางร่วมกับทา่นอืน่   

3. ราคาและรายการทอ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั  

4. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายใดๆทัง้สิน้อันเน่ืองมาจากเกดิกรณีความลา่ชา้จากการจราจร การประทว้ง 

การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล การเมอืง ภัยธรรมชาต ิ(โดยบรษัิทฯจะด าเนนิการประสานงาน เพือ่ใหเ้กดิประโยชนส์ูงสดุ

แกล่กูคา้)  

5. ทางบรษัิทฯสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิ ในกรณีทีท่า่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ เชน่ ไมเ่ทีย่วบางรายการ ไมท่านอาหาร

บางมือ้  

6. ทางบรษัิทฯสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุัตเิหตทุีเ่กดิจากความ

ประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง  
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7. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆแลว้ 

ตามทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด  

8. ราคาอาจมกีารปรับเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

9. บรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะลกูคา้ทีม่วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

 


