
[พิมพท์ี่น่ี] 

 

 

2TH046 : ทัทร์3000ฌบก สามอันฌบก หาดชมดาท ทัดสผรผนธรทรารามภมอร้าท 

ฯาแต้ม จ.ธภบลราชธานฝ 3 ทัน 1 ใฟน (VAN) 

 

 แฯนการเดผนทาน 
 

 

 

 

18.30 น. ปย ดนัดอผ: Big C Extra ลาดอร้าท ซธฬ 7 ธธกเดพนทานด้ทฬ รถตม้ปรับธากาถ VIP รภ่นญหม่ มย ่นหน้า

สร่ จ.ธภบลราชธานฝ 

19.00 น. ล้ธหมภน!! หากมาช้าเกผนกท่านฝ้ ท่านจะตกทรผป และโม่สามารถเรฝฬกร้ธนใ่าเสฝฬหาฬญดๆ โด้ทัน้สผ้น 

 
 

 

 

 

05.00 น. ธรยณสทัสดพ์ ณ บ้านสธนใธน ธ าเภธฌอธพ์โทรปันหทัดธยผลราชธานฟ  

  น าท่านเดพนทานโฝฬัน หาดสลพน น าท่านลนเรมธเอม่ธล่ธนชมใทามนามขธนสธนะ่ันแม่น ้าฌขนฝระตพมากรรม

  หพนทราฬทฟ่มฟรรฝร่านต่านๆ ซภ่ นมฟใทามนดนามแฝลกตาตามธรรมชาตพ ฌดฬเรมธปะปธดญห้ท่านโด้ชมปย ดต่าน 

  ธาทพเช่น ฝากฝ้ธน, ถ ้านานเขฎนะ้าฬ, ถ ้านานต ่าหรก, หาดหนษ์, หาดหพนสฟ, หลักถพลาเลข, แก่นสธนใธน, 

ทันแรก  กรภนเทอฯ – จ.ธภบลราชธานฝ 

ทันทฝ่สธน ธภบลราชธานฝ - บ้านสธนใธน - สามอันฌบก - หาดสลพน - ลานหผนสฝ - หาดหนส–์ 

หาดชมดาท - ธช.ฯาแต้ม - ทัดถ ้าใมหาสทรรใ์ - แม่น ้าสธนสฝ - ทัดสผรผนธรทรารามภมอร้าท 



[พิมพท์ี่น่ี] 

 

  ภรเขาหพน และหาดแห่ และปย ดทฟ่เฝ็น โบโลท์ใมธ สามอันฌบก หรมธ "แกรนด์แในฬธนแห่นสฬาม" ญห้ท่าน

  ชมและถ่าฬภาอปย ดต่านๆ ตามธัธฬาถัฬสมใทรแก่เทลาน าท่านเดพนทานกลัผทฟ่อัก 

  (ญช้เทลาล่ธนเรฟธ ประมาณ 2 ช่ัทฌมน โป-กลับฌดฬจะลนและขพน้เรฟธทฝ่ท่าเรฟธ หาดสลพน)  

  ***ช่ทนฤดมะนจะอาชม น ้าตกแสนจันทร์ (น ้าตกลนรม) และน ้าตกสร้ธฬสทรรใ์ แทน 

น าท่านธธกเดพนทานโฝฬัน หาดชมดาท ทฟ่เทฟ่ฬทแห่นญหม่ธฬร ่โม่โกลปากทฟ่อัก ซภ่ นใทามสทฬนามเทฟฬผเท่ากัผ

สามอันฌผก เลฬทฟเดฟฬทญช้เทลาเดพนทานฝระมาณ 20 นาทฟ ญห้ท่านโด้เดพนทานเกฎผภาอใทามฝระทัผญปตาม

ธัธฬาถัฬสมใทรแก่เทลา 

08.00 น. บรผการธาหารเช้า (1) ณ ห้ธนธาหารขธนปลาฬฮ้ารฝสธร์ท 

  น าท่านเดพนทานโฝ ธภทฬานแห่นชาตผฯาแต้ม ชม ภาอเขฝฬนสฝฌบราณ ฌดฬะฟมมธมนยษฬ์ฬยใก่ธน 

  ฝระทัตพถาสตร์เรฟฬนราฬตามใทามฬาทขธนหน้าฯา ตพดต่ธกันฬาทฝระมาณ 180 เมตร มฟโม่ต ่ากท่า 300 

  ภาอซภ่ นเฝ็นป านทนภาอเขฟฬนสฟฌผราณทฟ่มากทฟ่สยดเท่าทฟ่ เใฬใ้นอผญนฝระเทถโทฬรทมระฬะทานฝระมาณ 

  3000 เมตร (แต่ทัทร์จะอาเดผนชมระฬะทานเอฝฬน 500 เมตร เนฟ่ธนจากเป็นจภ ดทฝ่สามารถเหฎนภาอทฝ่ชัดจน

  และกลภ่มญหญ่ทฝ่สภด) 

11.00 น. เดพนทานโฝฬัน ทัดถ ้าใมหาสทรรใ์ และนมัสการหลทนฝร่ ใ าในพนปย ลมณฟ ซภ่ นมรณภาอโฝถภน 21 ฝฟ สันขารโม่

  เน่าเฝม่ ธฬซภ่ นฝัปปย ผันฬันในถรกเกฎผโท้ญนฌลนแก้ท 

12.00 น. บรผการธาหารกลานทัน (2) ณ ร้านธาหาร หลันธาหาร 

  น าท่านเดพนทานสร่ธ.ฌขนเจฝฬม น าท่านชมฝรากฏการณ์ แม่น ้าสธนสฝ ซภ่ นเกพดปากการโหลมาผรรปผกัน

  ระหท่านแม่น ้าฌขนกัผแม่น ้ามรล (ฌขนสฝปมนมมลสฝใราม) ธพสระกัผการเกฎผภาอฝระทัผญปตามธัธฬาถัฬ 

14.30 น. น าท่านCheck In เข้าทฝ่อักโรงแรมอารฬารีสอร์ทโขงเจีฬมหรมธเทฟฬผเท่าระดัผเดฟฬทกัน 

  เกฎผสัมภาระธพสระอักฯ่ธนตามธัธฬาถัฬ 

16.00 น. น าท่านธธกเดพนทานโฝฬัน ทัดสผรผนธรทรารามภมอร้าท ชมใทามสทฬนามขธนต้นโม้ (ต้นฌอธพ์) เรมธนแสน

  ธพสระญห้ท่านโด้ชมและเกฎผภาอใทามฝระทัผญปตามธัธฬาถัฬ 

19.00 น. บรผการธาหารใ ่า (3) ณ ห้ธนธาหารขธนรฝสธร์ท หลันธาหาร เข้าทฟ่อัก เชพญอักฯ่ธนตามธัธฬาถัฬ 

  
 

 

 

 

07.30 น. ตม่นเช้ารัผธากาถผรพสยทธพ์ อร้ธมบรผการธาหารเช้า (4)ณห้ธนธาหารขธนทฝ่อัก 

  เกฎผสัมภาระ Check Out น าท่านธธกเดพนทานมย ่นหน้าสร่ตัทเมฟธนธภบลราชธานฝ 

10.30 น. ก่ธนถภนตัทเมมธนธยผลราชธานฟแทะญห้ท่านชมอระธย ฌผสถแฝลกตา สร้านเฝ็นรรฝเรมธสยอรรณหนส์ ฝระดัผ 

  ตกแต่นด้ทฬเซรามพใ ณทัดบ้านนาเมฟธน (ทัดสระประสานสภข) 
  วัดบ้านนาเมือง (วัดสระประสานสุข)มฝธาจารฬ์บภญมฝเป็นเจ้าธาทาส (ปัจจภ บันท่านมรณภาอแล้ท)เป็นทฝ่เใารอนับถฟธ

  ขธนชาทธภบลราชธานฝ และจันหทัดญกล้เใฝฬนนธกจากนฝฬ้ันมฝสผ่นทฝ่น่าสนญจ โด้แก่ หธระฆันประดับเซรามผใ อผอผธภัณฑ์หลทน

  ปม่ บภญมฝและทผหารกลานน า้เรฟธธรรมนาใราช หรฟธทฝ่เรฝฬกกันสัน้ๆท่าทผหารกลานน า้ทฝ่สร้านโท้กลานน า้บนอญานาใราช 

  รมปร่านใล้าฬเรฟธส่ทนหัทเป็นอญานาใราช 5 เถฝฬร ทานเดผนเข้าทผหารกลานน า้เป็นทานเดผนด้านหานนาใราชและซภ ้มประตม

  ญหญ่ (ประตมฌขน) เป็นรมปอระธผนทร์ทรนช้านเธราทัณ (ช้านสามเถฝฬร)ขนาดญหญ่ เมฟ่ธโปถพนการจะเข้าโปญนทัด กฎต้ธนลธด

  ท้ธนช้านทฝ่เป็นประตมเข้าโปถฟธเป็นการสรา้นถผรผมนใลและสะเดาะห์ญห้กับผม ้ทฝ่เข้าทัดทภกใน 

ทันทฝ่สาม  ทัดบ้านนาเมฟธน (ทัดสระประสานสภข) – ทัดถรฝธภบลรัตนาราม – ช้ธปปผ้ นขธนะากเมฟธนธภบลฯ 

–ทัดอระธาตภหนธนบัท - กลภ่มอัฒนาสตรฝฯ้าโทฬ - กรภนเทอฯ 
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11.00 น. น าท่านนมัสการอระแก้ทบภษราใัมทฟ่ทัดถรฝธภบลรัตนารามซภ่ นเป้าฯร ้ใรธนเมมธนธยผลฯ โด้ธัญเชพญมา 

  ปากเมมธนเทฟฬนปันทน์เอม่ธเฝ็นอระใร่ผ้านใร่เมมธนขธนชาทธยผลฯ 

  น าท่านเดพนทานต่ธโฝซม้ธขธนะากขธนดฟเมมธนธยผลฯ ธาทพเช่น แหนม หมรฬธเฝ็นต้น 

12.00 น. บรผการธาหารกลานทัน (5) ณ ร้านธาหาร 

  น าท่านเดพนทานโฝฬัน ทัดหนธนบัทหรมธทฟ่ชาทธยผลฯนพฬมเรฟฬกทัดอระธาตภหนธนบัทสักการะ  

  “อระธาตยเปดฟฬ์ถรฟมหาฌอธพ์” 
  วัดหนองบัวเป็นทัดทฝ่มฝชฟ่ธเสฝฬนและมฝ ใทามส าใัญแห่นหนพ่นขธนจันหทัดธภบลราชธานฝและมฝสถาปัตฬกรรมทฝ่นดนาม  

  และน่าสนญจส าหรับนักท่ธนเทฝ่ฬททฝ่โด้แทะมาเทฝ่ฬทชมและสักการะสผ่นถักดผ์ทฝ่ทัดแห่นนฝน้ั่นใฟธ“อระธาตภเจดฝฬ์ถรฝมหาฌอธผ”์ 

  อระธาตภเจดฝฬ์ถรฝมหาฌอธผ์นฝส้ร้านขพน้เอฟ่ธเป็นสัญลักษณ์ใรบรธบ 25 ถตทรรษขธนอภทธถาสนาญนปฝอ.ถ.2500 โด้ 

  จ าลธนแบบมาจากเจดฝฬ์ทฝ่อภทธใฬาประเทถธผนเดฝฬภาฬญนเป็นทฝ่ประดผษฐานอระบรมสารฝรผกธาตภหลันจากนัน้โด้มฝการ 

  บมรณะและสร้านอระธาตภเจดฝฬ์ถรฝมหาฌอธผ์ธนใ์ปัจจภ บันใรธบธนใ์อระธาตภเดผมโท ้

  อระธาตภธนใ์ญหม่ทฝ่สร้านขพน้เป็นธนใ์สฝขาทตัดกับลทดลาฬสฝทธนธฬ่านนดนามทผจผตรบรรจนภาฬนธกเป็นภาอนมนต า่ทฝ่ธนใ์

  อระธาตภด้านนธกบธกเล่าเรฟ่ธนราทเกฝ่ฬทกับอระเจ้าสผบชาตผด้านล่านรธบอระธาตภเป็นอภทธสาทกญนบทรอภทธถาสนา 

  ส่ทนฐานรธนรับธนใ์อระธาตภเจดฝฬ์ถรฝมหาฌอธผ์ด้ทฬอญานาใใรภฑและฬักษ์ส าหรับก าแอนแก้ททัน้ 4 ด้านประดผษฐาน 

  อระเจดฝฬ์ธนใ์เลฎกโท้ทัน้สฝ่มภมลทดลาฬเทออนมเททดาต่านๆบนธนใ์อระธาตภเลฎกนัน้กฎมฝใทามนดนามโม่แอ้กัน 

  นธกจากนฝด้้านหลันขธนอระธาตภเจดฝฬ์ถรฝมหาฌอธผ์มฝอระทผหารภาฬญนเป็นทฝ่ประดผษฐานอระประธานและอระอภทธรมปทฝ่ 

  นดนามหลาฬธนใ์นักท่ธนเทฝ่ฬทสามารถแทะโปกราบโหท้ขธอรเอฟ่ธเป็นสผรผมนใล 

  น าท่านเดพนทานกลัผกรภนเทอฯ 

18.30 น. บรผการธาหารเฬฎน (5) ณ ร้านธาหาร 

หลันธาหารเดพนทานกลัผกรภนเทอฯ 

24.00 น. เดพนทานถภน กรภนเทอฯ ฌดฬสทัสดพภาออร้ธมใทามฝระทัผญป 

 

สพ้นสยดการญห้ผรพการ 

***************************************************************************  

**หมาฬเหตย: ฌฝรแกรมและราใาสามารถเฝลฟ่ฬนแฝลนโด้ตามใทามเหมาะสมฌดฬโม่ต้ธนแป้นญห้ทราผล่ทนหน้าทานผรพษัทปะถมธ

ฯลฝระฌฬชน์ขธนลรกใ้าเฝ็นส าใัญ 

 

ทันเดผนทาน ราใาฯม ้ญหญ่ท่านละ 
เดฎกธาฬภต ่ากท่า 4-11 ปฝ   

ราใาท่านละ 
อักเดฝ่ฬท 

06-08 มฟนาใม 2563 4,700 4,500 1,000 

13-15 มฟนาใม 2563 4,700 4,500 1,000 

20-22 มฟนาใม 2563 4,700 4,500 1,000 

27-29 มฟนาใม 2563 4,700 4,500 1,000 

03-05 เมษาฬน 2563 4,900 4,700 1,000 

11-13 เมษาฬน 2563 4,900 4,700 1,000 

12-14 เมษาฬน 2563 4,900 4,700 1,000 
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17-19 เมษาฬน 2563 4,700 4,500 1,000 

24-26 เมษาฬน 2563 4,700 4,500 1,000 

30-02 อฤษภาใม 2563 4,900 4,700 1,000 

01-03 อฤษภาใม 2563 4,700 4,500 1,000 

08-10 อฤษภาใม 2563 4,700 4,500 1,000 

15-17 อฤษภาใม 2563 4,700 4,500 1,000 

22-24 อฤษภาใม 2563 4,700 4,500 1,000 

29-31 อฤษภาใม 2563 4,700 4,500 1,000 

02-04 ตยลาใม 2563 4,900 4,700 1,000 

09-11 ตยลาใม 2563 4,700 4,500 1,000 

16-18 ตยลาใม 2563 4,700 4,500 1,000 

22-24 ตยลาใม 2563 4,900 4,700 1,000 

30-01 อฤถปพกาฬน 2563 4,700 4,500 1,000 

06-08 อฤถปพกาฬน 2563 4,700 4,500 1,000 

13-15 อฤถปพกาฬน 2563 4,700 4,500 1,000 

20-22 อฤถปพกาฬน 2563 4,700 4,500 1,000 

27-29 อฤถปพกาฬน 2563 4,700 4,500 1,000 

04-06 ธันทาใม 2563 4,900 4,700 1,000 

11-13 ธันทาใม 2563 4,700 4,500 1,000 

18-20 ธันทาใม 2563 4,700 4,500 1,000 

25-27 ธันทาใม 2563 4,700 4,500 1,000 

30-01 มกราใม 2564 4,900 4,700 1,000 

31-02 มกราใม 2564 4,900 4,700 1,000 

01-03 มกราใม 2564 4,900 4,700 1,000 

08-10 มกราใม 2564 4,700 4,500 1,000 

15-17 มกราใม 2564 4,700 4,500 1,000 

22-24 มกราใม 2564 4,700 4,500 1,000 
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ราฬละเธฝฬดธัตราใ่าบรผการ 

 

ลักษณะการเข้าอัก 

ราใาขพ้นธฬม ่กับช่ทนเทถกาล และทันหฬภดนักขัตฤกษ์  
ราใา 

ฯร ้ญหญ่ อัก 2 ท่าน ราใาท่านละ 4,700 (ราใาเรพ่มต้น) 

เดฎก อักกัผฯร ้ญหญ่ 1 ท่าน ราใาท่านละ *ธาฬยต ่ากท่า 3-11 ฝฟ 4,500 

เดฎก อักกัผฯร ้ญหญ่ 2 ท่าน (มฟเตฟฬน) ราใาท่านละ 4,500 

เดฎก อักกัผฯร ้ญหญ่ 2 ท่าน (โม่มฟเตฟฬน) ราใาท่านละ 3,700 

ฯร ้ญหญ่ อักเดฟ่ฬท ราใาท่านละ 1,000 

เนฟ่ธนโขการจธน มัดจ าท่านละ 2,000 บาท 
*** เมม่ธช าระใ่ามัดป าแล้ทถมธท่ารัผทราผเนม่ธนโขการปธนทัทร์ทยกฝระการ *** 

ส่ทนทฟ่เหลมธป่าฬก่ธนเดพนทาน 7 ทัน 

ธัตรานฝ้รทม 

 ใ่ารถตร้ฝรัผธากาถ VIP 9 ทฟ่นั่นอร้ธมน ้ามันและในขัผน าเทฟ่ฬทตลธดการเดพนทาน 

 ใ่าทฟ่อัก 1ใมน อักห้ธนละ 2-3 ท่าน  (ห้ธนน ้าญนตัท+อัดลม+น ้าธย ่น) 

 ใ่าธาหารทฟ่ระผย ญนราฬการ 5 มม้ธ 

 ใ่าธรรมเนฟฬมเข้าชมสถานทฟ่ต่านๆ 

 ใ่าฬานอาหนะท้ธนถพ่น 

 ใ่าสต๊าฮน าเทฟ่ฬทและใธฬดรแลตลธดการเดพนทาน 

 ใ่าฝระกันธยผัตพเหตยทนเนพนฝระกันท่านละ 1,000,000 ผาท / ใ่ารักษาอฬาผาล 500,000 ผาททั้นนฟ้ขภ้นธฬร ่กัผ

เนม่ธนโขและข้ธตกลนขธนผรพษัทฝระกันชฟทพต 

 

ธัตรานฝ้โม่รทม 

× ใ่าญช้ป่าฬส่ทนตัทนธกเหนมธปากทฟ่ระผย ญนราฬการ 

× ใ่าธรรมเนฟฬมเข้าสถานทฟ่ขธนชาทต่านชาตพทฟ่ เอพ่มเตพมตามการป่าฬปรพน 

× ภาษฝมมลใ่าเอผ่ม 7% และหักณทฝ่จ่าฬ 3% (ญนกรณฝขธญบก ากับภาษฝ) 

 

สผ่นทฝ่ใทรน าโป 

 เสม้ธกันหนาท หมทกและถยนมมธ 

 รธนเท้าสทมสผาฬ, รธนเท้ารัดส้น 

 ใรฟมกันแดด 



[พิมพท์ี่น่ี] 

 

 ขธนญช้ส่ทนตัท 

 ฬาฝระป าตัท 

 กล้ธนถ่าฬรรฝ 

เนฟ่ธนโขการจธนและส ารธนทฝ่น่ัน 

1. ทานเนพนมัดป าภาฬญน 48 ชม. หลันการปธนท่านละ 2,000 ผาทหรมธ 50% ขธนราใาเตฎม 

2. ช าระส่ทนทฟ่เหลมธก่ธนทันเดพนทานธฬ่านน้ธฬ 10 ทัน 

3. หากปธนก่ธนทันเดพนทานน้ธฬกท่า 10 ทันต้ธนช าระเตฎมป านทน 100% 

4. หากโม่ช าระส่ทนทฟ่เหลมธก่ธนทันเดพนทาน 7 ทันถมธท่าสละสพทธพ์และโม่สามารถเรฟฬกเนพนมัดป าใมนโด้ 

 

เนฟ่ธนโขการเดผนทาน 

1. ฌฝรแกรมและราใาสามารถเฝลฟ่ฬนแฝลนโด้ตามใทามเหมาะสมฌดฬโม่ต้ธนแป้นญห้ทราผล่ทนหน้า 

2. ทานผรพษัทปะถมธฯลฝระฌฬชน์และใทามฝลธดภัฬขธนลรกใ้าเฝ็นส าใัญหากท่านโม่สามารถท่ธนเทฟ่ฬทโด้ตามเทลาหรมธ

สถานทฟ่ทฟ่ก าหนดโท้ญนฌฝรแกรมหรมธโม่ญช้ผรพการส่ทนญดส่ทนหนภ่นอร้ธมใณะทัทร์ท่านโม่สามารถเรฟฬกร้ธนใ่าผรพการญนส่ทน

นั้นใมนโด้ 

3. ผรพษัทฯขธสนทนสพทธพ์โม่รัผฯพดชธผต่ธใ่าญช้ป่าฬญดๆทฟ่ธาปเกพดขภ้นด้ทฬเหตยสยดทพสัฬเช่นการถรกฝฎพเสธการเข้าเมมธนการ

ฬกเลพกหรมธล่าช้าขธนเทฟ่ฬทผพนภัฬทฟ่ธาปเกพดขภ้นตามธรรมชาตพการปราปรและธย ผัตพเหตยต่านๆทฟ่ธาปเกพดขภ้นโด้รทมถภนเหตยการณ์

ทานการเมมธนทั้นญนและต่านฝระเทถและเหตยการณ์ธม่นๆทฟ่ธฬร ่นธกเหนมธการรัผฯพดชธผขธนผรพษัทฯ 

4. ญนกรณฟทฟ่กธนตรทปในเข้าเมมธนทั้นทฟ่กรยนเทอฯและญนต่านฝระเทถฝฏพเสธมพญห้เดพนทานธธกหรมธเข้าฝระเทถทฟ่ระผย ญนราฬการ

ผรพษัทฯขธสนทนสพทธพ์ทฟ่ปะโม่ใมนใ่าผรพการโม่ท่ากรณฟญดๆทั้นสพ้น 
 

 

เนฟ่ธนโขการฬกเลผกการเดผนทานขธนท่าน 

***กรณฝทฝ่ลมกใ้าฬกเลผกการเดผนทาน โม่สามารถใฟนเนผนโด้ทภกกรณฝ*** 

ขธสนทนสผทธผ์ญนการฬกเลผกฌปรแกรมทัทร์ญนกรณฝทฝ่ 

1. รถฌใ้ช - ใณะปธนป านทน(ฯร ้ญหญ่)ต ่ากท่า 30 ท่าน 

2. รถตร้ 10 ทฟ่นั่น - ใณะปธนป านทน(ฯร ้ญหญ)่ต ่ากท่า 8 ท่าน 

3. รถตร้ 13 ทฟ่นั่น - ใณะปธนป านทน(ฯร ้ญหญ)่ต ่ากท่า 10 ท่าน 


