
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

UBFD01โปรแกรมอบุลราชธานโีขงเจยีมเขมราฐ3 วนั 2 คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิTHAI AIR ASIA  นํา้หนกักระเป๋าถอืขึน้เครือ่งcarry on 7 KG 

พกัโขงเจยีม1คนืเมอืงอุบลราชธาน ี1 คนืราคาเร ิม่เพยีง6,990บาท 

 
08.30น.พรอ้มกนัทีจุ่ดนัดหมาย ทา่อากาศยานดอนเมอืง เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชยี 

บรกิารSET BOX ทา่นละ 1 ชดุ (มือ้ที ่1) 
11.03น. นําทา่นเดนิทาง ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานอบุลราชธานี โดยสายการบนิ AIR ASIA

เทีย่วบนิ FD3374 
12.35น.ถงึทา่อากาศยานอุบลราชธานี ไกดจ์ะรอตอ้นรับทา่นอยู่ดา้นนอก นําทา่นขึน้รถตูป้รับ อา

กาสทอ่งเทีย่ว 
บา่ย ► จุดชมวิวเขือ่นสรินิธร แหลง่พัฒนาพลงังานหมุนเวยีนรูปแบบใหม่ โครงการโรงไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทติยท์ุน่ลอยน้ําร่วมกบัโรงไฟฟ้าพลงัน้ําเขือ่นสรินิธร ของ กฟผ. 
►โขงเจยีม เมอืงชายแดนเล็กๆรมิแม่น้ําโขงทีม่คีวามสวยงามทางน้ําทีแ่ปลกตา เป็นจุด
บรรจบของแม่น้ําโขงและแม่น้ํามูลทีไ่หลมารวมกนัทําใหเ้กดิเป็นแม่น้ําสองสโีดยแม่น้ําโขง
จะเห็นเป็นสขีาวขุน่ สว่นแม่น้ํามูลเห็นเป็นสเีขยีวอมฟ้า จงึเป็นทีม่าของวล ี“โขงสปีูน มูลสี
คราม” จุดทีส่ามารถมองเห็นแม่น้ําสองส ี

 ►ความทรงจําคาเฟ่ จุดเชค็อนิสดุฮติใหท้า่นไดอ้สิระถา่ยภาพ ►วัดถ้ําคหูาสวรรค์ แหลง่
ทอ่งเทีย่วทางวัฒนธรรมและธรรมชาตขิองจังหวัดอุบลราชธานี สกัการะสรรีะ หลวงปู่ คํา
คนงิ จุลมณี►วัดสรินิธรวรารามภพูรา้ว (Unseenวัดเรอืงแสง) หรอืนยิมเรยีกกนัว่า วัดเรอืง
แสง เป็นวัดทีต่ัง้อยู่บนเนนิเขาสงู โดยจําลองสภาพแวดลอ้มของวัดป่าหมิพานต ์บรเิวณยอดเขาจะมองเห็น
อุโบสถสปัีดทอง 

เย็นบรกิารอาหารเย็น (มือ้ที ่2)ทีพ่กั: พกัโขงเจยีม 
 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ (มือ้ที่3) ►อุทยานแห่งชาตผิาแตม้ มเีนื้อทีป่ระมาณ 212,500ไร่ 
ครอบคลมุพืน้ทีอํ่าเภอโขงเจยีม อําเภอศรเีมอืงใหม่ และอําเภอโพธิไ์ทร จังหวัด
อุบลราชธานี สภาพภมูปิระเทศเป็นทีร่าบสงูและเนนิเขา►เสาเฉลยีงกโิลเมตร เป็นเสาหนิ
ธรรมชาตทิีเ่กดิจากการกดัเซาะของน้ําและลม 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่ 4)►สามพันโบก แกรนดแ์คนยอนน้ําโขง และฝ่ังตรงขา้งที่
ห่างไปไม่กีเ่มตรก็เป็นฝ่ังของประเทศเพือ่นบา้นคอืประเทศลาวและลองใหท้กุทา่นตามหา
โบกมกิกีเ้มาส ์จุดเชค็อนิยอดฮติ 

 

วนัเดนิทาง ราคา
ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 2-6 ปี 
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทาง
คนเดยีว เพ ิม่ 

ทีน่ ัง่/กรุป๊ 

4-6ธันวาคม 64 6,990 ไม่มรีาคาเด็ก 1,500 8 
31ธันวาคม64-2มกราคม 65 8,990 (ทารก0-2ปี ราคา) 

1,500 
1,500 8 

วนัที ่1   ทา่อากาศยานดอนเมอืง – ทา่อากาศยานอบุลราชธาน ี-เข ือ่นสรินิธร-โขงเจยีม-วดัถํา้คหูาสวรรค-์วดัสรินิธรวรารามภพูรา้ว  

วนัที ่2 ผาแตม้-เสาเฉลยีง-สามพนัโบก-หาดหงส-์เขมราฐ-วดัโพธิ-์ยา่นเมอืงเกา่อบุลราชธานี  



 ►หาดหงส ์ชมความสวยงามยามน้ําลง ทีเ่กดิจากการพัดพาของน้ําและตะกอนทรายมาทบั
ถมกนั นําทา่นเดนิทางสู►่เขมราฐเมอืงสงบรมิโขง ทีย่ังคงมวีถิชีวีติทีเ่รยีบง่าย ตลอดสอง
ฝ่ังถนนเรยีงราย►วัดโพธิเ์ป็นทีป่ระดษิฐานของพระเจา้ใหญ่องคแ์สน พระพุทธรูปเกา่แกคู่่
เมอืงเขมราฐ►นําทา่นสู่ย่านเมอืงเกา่อุบลราชานี ใหท้า่นไดอ้สิระกบัการถา่ยภาพเมอืงเกา่
และอาหทอ้งถิน่ 

เย็น บรกิารอาหารเย็น (มือ้ที ่ 5) มือ้พเิศษจัดเต็มทีพ่กั: อําเภอเมอืงอบุลราชธาน ี
 
 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้(มือ้ที ่ 6)►ทุง่ศรเีมอืง ตัง้อยู่ใจกลางเมอืง บรเิวณหนา้ศาลากลาง

จังหวัด เป็นสวนสาธารณะประจําเมอืงทีม่สีภาพภมูทิศันง์ดงาม มปีระตทูางเขา้ 4 ทศิ 4 ประตู
►วัดพระธาตหุนองบัว เป็นวดัราษฎร ์นกิายธรรมยุต เป็นวัดสาํคญัวัดหนึง่ของจังหวัด
อุบลราชธานี ภายในวัดมสีถาปัตยกรรมทีน่่าสนใจ คอืพระธาตเุจดยีศ์รมีหาโพธิ์  ►ขวันอ้ย
หรอืสะพานนอ้ย สะพานประวัตศิาตรข์องบา้นชทีวนกว่า 200 ปี  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่7)►บัวนาคาเฟ่ใหท้า่นไดอ้สิระถา่ยภาพววิบัวนา►สาํนักปฏบิัต ิ
ธรรมทีแ่วดลอ้มดว้ยธรรมชาตอิันสงบเงยีบ ►รา้นของฝาก แวะซือ้ของฝากของทีร่ะลกึ ►ถงึ
เวลาสมควรนําทา่นเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตเิชยีงใหม่เพือ่เตรยีมตวัเชค็อนิเดนิทาง
กลบั 

20.20น.ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืงโดยสายการบนิAir Asia เทีย่วบนิที ่FD3373 
21.30น.เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืงพรอ้มความประทบัใจ 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
รายการทวัรส์ามารถสลบัเปลีย่นแปลงไดใ้นวันนัน้ๆตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , สายการบนิการจราจร , 

การเดนิทางชว่งเทศกาลหรอืวันหยุดตา่งๆหรอืการเกดิโรคระบาด เป็นตน้ 
มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 
 •ตรวจวัดอุณหภมูกิอ่นเดนิทาง  
 •ฉีดพ่นฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 
 •โตะ๊อาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะห่าง ใชช้อ้นกลาง ( Social Distancing) 
 •ปฏบิัตติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกนัและยับยัง้การแพร่ระบาดของโควดิ-19  

 
เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 
 สาํเนาบตัรประชาชน ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจํา ** 
 เอกสารรับรองการไดร้ับวัคซนีป้องกนัโรคโควดิ-19 หรอื ใบรับรองผลการตรวจโควดิ-19  
อตัราบรกิารนีร้วม 
 •คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิรายการทวัรข์า้งตน้ ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสาย

การ 
 •คา่รถ คา่น้ํามัน และคา่บรกิารคนขบัรถ  
 •คา่ทีพ่ัก 2คนื หอ้งละ 2-3 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่  
 - กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไม่ม ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่วDBLแทน กรณีระบุพกัหอ้ง DBL

มาแลว้หอ้งเต็มหรอืไม่มขีอปรับพัก TWNแทนแทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 - กรณีหอ้งพัก 3 ทา่น TRPอาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิข ึน้อยู่กบัแบบทีพ่ักของโรงแรมนัน้ๆ 

วนัที ่3  ทุง่ศรเีมอืง-วดัพระธาตหุนองบวั-ขวันอ้ย-บวันาคาเฟ่-วดัหนองป่าพง-รา้นของฝาก-ทา่อากาศยานอบุลราชธาน-ีทา่อากาศยานดอนเมอืง 

หมายเหตสํุาคญั:ผูเ้ดนิทางเขา้จงัหวดั  จะตอ้งแสดงเอกสารอยา่งใดอยา่งหนึง่ ณ จุดเช็คอนิตน้ทางและจงัหวดัปลายทาง
ดงัตอ่ไปนี ้  
 ตอ้งเป็นผูท้ ีไ่ดร้บัวคัซนีป้องกนัโควดิ19ดงัตอ่ไปนี ้ 
Sinovac 2เข็ม / Sinopharm 2เข็ม/ Moderna 2เข็ม/Pfizer 2เข็ม/ Sputnik V2เข็ม/Sputnik V 2เข็ม /AstraZeneca อย่างนอ้ย1
เข็ม, Johnson & Johnson1เข็ม )ไม่นอ้ยกว่า14วัน(หรอื วัคซนีไขว ้ตามทีจั่งหวัดปลายทางกําหนด 
หรอื มเีอกสารแสดงผลตรวจหาเชือ้โควดิ-19โดยวธิ ีRT-PCR หรอื Antigen Test kit) ATK (จากโรงพยาบาลหรอืแล็บทีรั่บรอง )ไม่
เกนิ 72ชัว่โมง กอ่นเดนิทาง( 
 

 

เง ือ่นไขการจอง 



 - ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง  
 •คา่อาหารตามทีร่ะบุในโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้  
 •คา่ธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบุสาํหรับนักทอ่งเทีย่วไทย  
 •ภาษีมูลคา่เพิม่ 7%  
 •เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
 •คา่ประกนัอุบตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภยั

ทีบ่รษัิททําไว ้ทัง้นี้ย่อมอยู่ในขอ้จํากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสาร
รับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไม่รวมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถสัง่ซือ้ประกนัสขุภาพเพิม่ได ้
จากบรษัิทประกนัทัว่ไป 

อตัรานีไ้มร่วม 
 •คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้่ายสว่นตวั เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้  
 •คา่ใชจ้่ายและคา่อาหารทีน่อกเหนือจากรายการทีร่ะบุ  
 •คา่ประกนัภยัธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตวั และประกนัสขุภาพ  
 •คา่อาหารสาํหรับทา่นทีท่านเจ มังสวริัต ิและหรอือาหารสาํหรับมุสลมิ โปรดตดิตอ่บรษัิททวัร์  
 •อัตราคา่บรกิารไม่รวมคา่น้ําหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง ผูโ้ดยสารสามารถถอืสมัภาระขึน้เครือ่งไดไ้ม่เกนิ

ทา่นละ 7 กโิลกรัม หากตอ้งการซือ้น้ําหนักภาระโหลดเพิม่ (15กโิลกรัมเพิม่520บาท/เทีย่ว) โปรดตดิตอ่บรษัิท
ทวัร ์

 •คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท 
 

เง ือ่นไขการจอง 
 มัดจําทา่นละ 3,000 บาท/ทา่น และชาํระเงนิคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 20 วัน  
 (การไม่ชาํระเงนิคา่มัดจํา หรอืชาํระไม่ครบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตใุด ผูจ้ัดมสีทิธิ

ยกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง) 
 •ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิ  
 •ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ชาํระมา และเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิ(ถา้

ม)ี 
 •ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจํานวน  
 *กรณีมเีหตยุกเลกิทวัร ์โดยไม่ใชค่วามผดิของบรษัิททวัร ์คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิ(ถา้ม)ี  
 *คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจําตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้่ายจําเป็นอืน่ๆ  
 
หมายเหต ุ
 •บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไม่อาจแกไ้ขได ้  
 •บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการ

บนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง คําสัง่ของเจา้หนา้ทีร่ัฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยู่นอเหนือ 
 •การควบคมุของทางบรษัิท หรอืคา่ใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํา

รา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอืจากอุบัตเิหตตุา่งๆ 
 •มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ําสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯกํากบัเทา่นัน้ 
 •ราคาดงักลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่ตามสภาวะคา่เงนิบาทและคา่

น้ํามันทีไ่ม่คงที ่การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ําหนดไว ้
 •เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าทา่นสละ

สทิธิ ์ไม่สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 
 
 
 



 

   
 

 
 
 
 
 

 


