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รายละเอยีดการเดนิทาง วนัที ่16-18 กรกฎาคม 2562 (เขา้พรรษาเทา่น ัน้) 

วนัแรก กรงุเทพฯ – อบุล – ผาแตม้ – เสาเฉลยีง – วดัถ า้คหูาสวรรค ์– เวยีนเทยีน          (B/L/D) 

04.30 น. คณะพรอ้มกันทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคาร 2 ในประเทศ ประต ู14 เคานเ์ตอร ์สาย  การบนินกแอร ์
โดยมเีจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกเรือ่งเอกสารและสมัภาระ 

06.10 น. เหนิฟ้าสู ่จ.อบุลราชธาน ีโดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD 9312    
07.15น. ถงึอบุล รถตูป้รับอากาศรอรับทา่น ออกเดนิทาง รับประทานอาหารเชา้ (1) ณ.รา้นอาหาร 
10.00 น. น าทา่นสูเ่ขา้สู ่อทุยานผาแตม้ ชมผาสงูทีส่วยงามตามธรมมชาตทิีบ่รเิวณดา้นลา่งของหนา้ผามี

ภาพเขยีนสกีอ่นประวตัศิาสตรอ์ายปุระมาณ 3.000ปีชม เสาเฉลยีง เป็นเสาหนิธรรมชาตทิีเ่กดิจาก
การกัดเซาะของน ้าและลมนานนับลา้นปี 

12.00น. รบัประทานอาหารกลางวนั(2) ณ แพอารยา 
14.00น. น าทา่นถงึ วดัถ า้คหูาสวรรค ์วดันีก้อ่สรา้งเมือ่ปี พ.ศ. 2521 โดย "หลวงปู่ ค าคนงิ จลุมณี"ซึง่ใช ้

เป็นทีป่ฏบิัตธิรรมจ าพรรษา ปัจจบุันหลวงปู่ ทา่นไดม้รณภาพแลว้แตร่า่งกายของทา่นไมเ่น่าเป่ือย
บรรดาลกูศษิยไ์ดเ้ก็บรา่งของทา่นไวใ้นโลงแกว้เพือ่บชูาบรเิวณวดัมจีดุชมววิสามารถมองเห็น
ทัศนยีภาพของล าน ้าโขงและฝ่ังลาวไดอ้ยา่งชดัเจน หลังอาหารออกเดนิทางสู ่จ.อบุลราชธาน ี

18.00น. รบัประทานอาหารเย็น(3) ณ รา้นอาหารหลังอาหารน าทา่น รว่มเวยีนเทยีนในวนัอาสาฬหบชูา 
หลังจากนัน้ เขา้พัก โรงแรม อโีค ่อนิน ์หรอืเทยีบเทา่ พักผอ่นตามอัธยาศัย 

 

วนัทีส่อง อบุลราชธาน-ี ชมขบวนเทยีนทีย่ ิง่ใหญ ่จ.อบุลราชธาน ี  (เต็มวนั)                     (B/-/-) 

07.00น. รบัประทานอาหารเชา้ (4) ณหอ้งอาหารของโรงแรม  หลังอาหารน าท่านชม (จากโรงแรมทีพ่กั
สามารถเดนิไปยงัสถานทีจ่ดังานได)้ 



08.00น. ชมขบวนเทยีนโดยจะเคลือ่นขบวนไปตามถนนอปุราช ผา่นหนา้ศาลากลางไปถนนชยาง
กรู จนถงึทุง่ศรเีมอืงเป็นระยะทางประมาณ2-3 กม.รปูแบบของการจดั 
ขบวนประกอบดว้ยขบวนเทยีนหลวงพระราชทาน  
ขบวนตน้เทยีนของคุม้วดัตา่งๆซึง่แตล่ะขบวนจะประ 
กอบดว้ยการแสดง การละเลน่ การฟ้อนร าการบรร 
เลงดนตรใีนรปูแบบของศลิปวฒันธรรมพืน้เมอืง 

 อสิระอาหารกลางวนั + เย็น ใหท้า่นอสิระเต็มอิม่กบัการเดนิชมงานรืน่เรงิ และถา่ยภาพ

ความประทบัใจกบัขบวนเทยีนตา่งๆทีเ่รยีงรายประดบัไฟ ณ.ทุง่ศรเีมอืง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

วนัทีส่าม อบุลราชธาน ี– วดัหนองบวั – หาดคเูดีอ่ -วดัหนองป่าพง- กรงุเทพ        (B/L/-) 

07.00น. รบัประทานอาหารเชา้ (5) ณ.หอ้งอาหารของโรงแรม   

10.00น. น าชม วดัหนองบวั ภายในวดัมสีถาปัตยกรรมทีน่่าสนใจคอื "พระธาตเุจดยีศ์รมีหาโพธิ"์ ทีส่รา้งขึน้

เพือ่เป็นสญัลักษณ์ครบรอบ 25 ศตวรรษ ของพทุธศาสนาในปี พ.ศ. 2500 เป็นสถานทีบ่รรจพุระ

บรมสารรีกิธาต ุรอบองคพ์ระธาตเุป็นก าแพงแกว้ ซึง่ทัง้ 4 มมุ ของก าแพงแกว้ไดป้ระดษิฐานพระ

เจดยีข์นาดเล็กอกี 4 องค ์ภายในองคพ์ระธาต ุ

มปีระตทูางเขา้ทัง้ 4 ดา้น  

12.00น. น าทา่นสู ่หาดคเูดือ่ เป็นหาดทรายรมิฝ่ังแมน่ ้ามลู  

ชวิชวิ รบัประทานอาหารกลางวนั (6) ณ. รา้นอาหาร  

กับบรรยากาศบนแพอาหารบนแมน่ ้ามลู ไดเ้วลาออก 

เดนิทาง หาซือ้ของฝากจากเมอืงอบุลหลังจากนัน้  

ออกเดนิทางสูส่นามบนิ 

14.00 น. น าทา่นกราบหลวงปู่ ชา วดัหนองป่าพง (วดัป่านานาชาต)ิ เป็นวดัป่าฝ่ายอรัญวาส ีตัง้อยูท่ีต่ าบล

โนนผึง้ อ.วารนิช าราบ จ.อบุลราชธาน ีเป็นส านักปฎบิัตธิรรมทีแ่วดลอ้มดว้ยธรรมชาตอิันสงบเงยีบ 

มบีรรยากาศอันรม่รืน่ เหมาะแกก่ารปฎบิัตธิรรม สรา้งโดยหลวงพอ่ชา สภุทฺโท หรอื พระโพธญิาณ

เถระ  จากน ัน้แวะซือ้ของฝาก เรยีบรอ้ยแลว้เตรยีมเดนิทางไป สนามบนิจ.อบุลราชธาน ี

19.00 น. เหนิฟ้าสู ่จ.กรงุเทพฯ โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD 9319 

20.05น. กลับถงึสนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯดว้ยความสขุ และความประทับใจ 
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หมายเหต ุโปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับประโยชนแ์ละความปลอดภัยของ

ทา่นเป็นส าคัญ  
 

อตัราคา่บรกิาร ผูใ้หญ/่เด็ก              ทา่นละ 9,900   บาท  
                               พกัเดีย่วเพิม่            ทา่นละ 1,800  บาท 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม -คา่ต ัว๋เครือ่งบนิ ไป-กลบั กรงุเทพฯ-อบุล-กรงุเทพฯ 

- คา่ทีพั่กตามรายการ 2 คนื (หอ้งละ 2 – 3 ทา่น)     

- คา่อาหาร 6 มือ้ตามรายการ    - คา่รถตูป้รับอากาศ  

- คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งตามรายการ  - คา่ประกันอบุัตเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

- คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวตา่ง อาทเิชน่ คา่โทรศัพท ์,คา่ซกัรดี ,คา่เครือ่งดืม่มนิบิาร,์ คา่อาหารที ่

   ทา่นสัง่เอง  

   - คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% ในกรณีทีท่า่นตอ้งการออกใบเสร็จเต็ม 

        รปูแบบในนามบรษัิทฯ ทา่น 

   - ทีน่ั่งบนอัศจรรย ์ในสนามทุง่ศรเีมอืง 

 

เง ือ่นไขการจอง - มัดจ า 5,000 บาท / ทา่น สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นวนัเดนิทาง 15 วนั 

- กรณียกเลกิการเดนิทาง หากแจง้หลังจากจา่ยเงนิมัดจ าแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 

5,000 บาท หากแจง้ระหวา่ง 15 – 8 วนั กอ่นวนัเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิค์นืเงนิใหก้ับลกูคา้จ านวน 50 % 

ของเงนิทีล่กูคา้ไดช้ าระไวแ้ลว้ หากแจง้นอ้ยกวา่ 8 วนั กอ่นวนัเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิใดๆทัง้ส ิน้

ใหก้ับลกูคา้ 

 

      *** ค่าทิปไกด์และคนขบัรถ ท่านละ 300 บาท ตลอดการเดนิทาง *** 
  

#ทุกทีท่ีท่องเท่ียว ทุกทีท่ีทีนิวส ์

ติดต่อสอบถามและจองทีน่ั่ง  ได้ที ่ Tnews Organize  T. 084-295-1942 
หรือ  E-Mail: tnews08@yahoo.com      

แวะชมโปรแกรมทวัร์ท่องเทีย่วเส้นทางอืน่ ๆ ได้ที่   www.teenews.net 

 

mailto:tnews08@yahoo.com
http://www.teenews.net/

