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รบัแสงตะวนัใหม่ ก่อนใครในสยาม ผาแตม้ สะหวนัเขต 
โปรแกรมส่งทา้ยปีเก่า รบัแสงตะวนัใหม่ ณ อุทยานแห่งชาติผาแตม้ 

น ้าตกหว้ยหลวง อุทยานฯภูจองนายอย สามพนัโบก “เขาเล่าว่า หินชมนภา หาดชมดาว” 

  แลพิพิธภณัฑพ์ญาคนัคาก ล าทวน  ภาพกระซิบรกั ณ วดัป่าเลไลยก ์บา้นดงบงั 

(เดินทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศ 4 วนั 3 คืน) 

ก าหนดการเดนิทาง  
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 58(ส่งทา้ยปีเก่า) กรงุเทพฯ – สรุินทร ์– นาจรวย – โขงเจยีม 

05.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ี จุดนดัหมาย…. เจา้หน้าท่ี Thai Aec Center คอยตอ้นรบั พรอ้มอ านวยความสะดวกใหท่้านทางดา้น

กระเป๋าเดินทาง ออกเดินทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศสู่ จงัหวดัศรษีะเกษ เพ่ือความสะดวกระหวา่งทาง บริการอาหาร

เชา้แบบปิคนิค(กล่อง)   พรอ้มเคร่ืองด่ืมรอ้น เย็น  มคัคุเทศกแ์นะน าการเดินทาง 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั  ณ หอ้งอาหาร  อ าเภอปราสาท  

  

ช่วงบ่าย ร่วมสัมผัสแหล่งท่องเท่ียวใหม่ น ้าตกบกัเตว หรือ น ้าตกหว้ยหลวง ท่ีซ่อนตัวอยู่ใจกลางผืนป่า อุทยานแห่งชาติภู

จองนา ยอย ติดชายแดน 3 ประเทศคือไทย ,ลาว,และเขมร เท่ียวชมไพรเดินลงไปสัมผัสอโนดาตกลางขุนเขา 

ถ่ายภาพกบัมุมประทบัใจ แลว้จึงเดินทางไปสมัผสั เข่ือนปากมูล ยามเย็นชมพระอาทิตยต์ก  

19.00 น. บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร ...    หลงัอาหารเช็คอินเขา้ท่ีพกั รสีอรท์ระดบัมาตรฐาน ใน อ.โขงเจียม  

วนัท่ี 1 มกราคม 2559 ฟ้าสางท่ี ผาชนะได – โขงเจยีม – สามพนัโบก – มุกดาหาร  

05.00 น. น าท่าน “รว่มพิธีตอ่แสงตะวนัใหม่ ก่อนใครในสยาม ชมพระอาทิตยอุ์ทยั ตน้ปี ๒๕๕๙ ” ณ บริเวณ อุทยานห่ง

ชาตผิาแตม้ ด่ืมด า่กบับรรยากาศ ร่วมกนัใส่บาตรแด่พระภิกษุสงฆ ์ เพ่ือความเป็นสิริมงคล เสริมดวงชะตาราศี พิชิต

ฤกษ์ชยัในปีใหม่ (สนับสนุนโดยการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย) อาหารควรจดัเป็นอาหารแหง้ กระป๋อง ขา้วสาร ฯลฯ 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารรสีอรท์   

09.30 น. เดินทางสู่ หาดสลึง อ  าเภอโพธิ์ไทร ลงเรือหางยาวทอ้งถ่ินล่องไปในมหานทีแม่น ้าโขงสีปนู ชมทศันียภ์าพสองฝ่ัง ข้ึน

เท่ียวงานประติมากรรมฝีมือของสายน ้าท่ีสลกัเอาหินขนาดมหึมาเป็นโบกเวา้แหวง่ บา้งลึก บา้งต้ืน เป็นงานอนั

ยาวนานหลายรอ้ยหลายลา้นปีมีนามวา่ 3,000 โบกน้ีเอง ต่ืนตาต่ืนใจพรอ้มเก็บภาพกบัมุมโปรด “แคนยอ่นสยาม 

สามพนัโบก” 
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เท่ียง บริการอาหารแซบ๊แซ่บกนัเดอ้ สม้ต าปลาแม่น ้า   

ช่วงบ่าย น าท่านชม หินชมนภา : หาดชมดาว อ.นาตาล “ตามรอยต านานเขาเล่าว่า ลกัษณะเป็นแนวหิน ช่องแคบ แนวผา

หน้าน ้าไหลผ่าน แคนยอน โบกหินใหญ่น้อยจ านวนมาก หาดชมดาวก็ยงัมีประติมากรรมหินธรรมชาติรูปร่างแปลกตา

อีกหลากหลายชวนใหจ้ินตนาการ สมควรแกเ่วลาออกเดินทางสู่ จ.มุกดาหาร น าเท่ียว ตลาดอินโดจนี ชอ้ปป้ิงสินคา้

ราคาถูกจากกลุ่มผูค้า้แถบอินโดจีน เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ของเล่นเด็ก ขนม ฯลฯ พรอ้มชมบรรยากาศริมน ้าโขงยามเย็น    

18.30 น. บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร  

19.30 น. หลงัอาหารน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ โรงแรมพลอยพาเลช. จ.มุกดาหาร หรือระดบัมาตราฐาน อิสระกบัการพกัผ่อน 

วนัท่ี 2 มกราคม 2559 มุกดาหาร – สปป.ลาว สะหวนัเขต – บา้นซ่งแย ้– ยโสธร    

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารรสีอรท์  

08.00 น. ออกเดินทางสู่ สะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 2 ท าพิธีผ่านแดนตรวจคนเขา้เมืองสู่ เมืองสะหวันเขต  เสร็จ

เรียบรอ้ยน าทุกท่านชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบา้นฝ่ังลาว นมสัการ พระธาตุอิงฮงั พระธาตุคู่เมืองสะหวนัเขต 

ฟังเร่ืองราวพุทธประวติัสมัยพระพุทธเสด็จมายังเมืองสะหวนัเขต จากน้ันน าท่านซ้ือของฝาก ณ ตลาดสะหวันชัย 

สินคา้มากมายจากเมืองลาว เวียดนาม จีน อิสระในการชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย เดินทางสู่  วดัใหญ่ชัยภูมิ วดัเก่าแก่ท่ี

สรา้งพรอ้มกบัแขวงสะหวนัเขต และเมืองคนัธบุรี 

   

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร  เมืองสะหวนัเขต   

บ่าย เดินทางสู่ ตลาดดาวเฮือง น าท่านเลือกซ้ือสินคา้ปลอดภาษี อาทิ เหลา้,บุหร่ี,ขนม จากน้ันน าท่านขา้ม สะพานแม่น ้า

โขง เดินทางกลับสู่ฝ่ังไทยโดยสวสัด์ิภาพ น าชม ศาลพญานาค ต  านาน “เขาเล่าว่า”..เป็นพ้ืนท่ีถ ้าของพญานาค เป็น

สถานท่ีเคารพนับถือของประชาชนในพ้ืนท่ีรวมถึงนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาก็ไม่พลาดท่ีจะเดินทางมากราบไหวข้อพรท่ี

เทวสถานแห่งน้ี จากต านานเขาเล่าว่า ผูใ้ดไดม้าสักการะขอพรส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ ณ เทวะสถานแห่งน้ีแลว้ จะส าเร็จตาม

ความปรารถนาท่ีหวงัไว ้จากน้ันออกเดินทางชม โบสถค์รสิบา้นซ่งแย ้Unseen In Thailand  อ.ไทยเจริญ แหล่งชุมชน

ชาวคริสตจ์กัรอนัรุ่งเรืองท่ีสุดในจงัหวดัยโสธร อุโบสถสรา้งดว้ยไมท้ั้งหลงัขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก   

18.00 น. บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร    น าท่านเขา้ท่ีพกัระดบัมาตรฐาน (หอ้งละ 2-3 ท่าน) อิสระกบัการพกัผ่อน 

วนัท่ี 3 มกราคม 2559   ยโสธร – พพิธิภณัฑ ์พญาคนัคาก – นาดนู – กรงุเทพฯ     

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรมท่ีพกั  

08.00 น. ออกเดินทางสู่ วดัธาตยุโสธร สถานท่ีประดิษฐาน พระมหาธาตอุานนท ์ซ่ึงเช่ือวา่ปรากฏพบท่ีเดียวเท่าน้ันในประเทศ

ไทย พรอ้มบชูา พระแกว้บุษยรตัน ์“พระแกว้ยอดน ้าคา้ง” องคเ์ดียวเดียวในโลก  
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09.30 น. น าชม พิพิธภณัฑพ์ญาคนัคาก ล าทวน เขาเล่าว่า..ต านาน “มหายุทธแดนอีสาน” ท่ีมีหลายคนน าไปเทียบกบัเมอร์

ไลออนสิงคโปรน้ั์น เป็นพิพิธภณัฑร์ูปร่างสุดแปลกในประเทศไทยท่ีสอดแทรกต านานเกี่ยวกบัพญาคางคกและบั้งไฟ ท่ี

เป็นเร่ืองเล่าท่ีเป็นต านานพ้ืนเมืองของชาวอีสาน    

   

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร     

ช่วงบ่าย เดินทางสู่ วดัป่าเลไลยก ์ อ าเภอนาดูน มหาสารคาม มนตเ์สน่หฮู์ปแตม้ศิลป์ ถ่ินอีสาน มรดกใน “สิม” แห่งบา้นดง

บงั ผลงานสรา้งสรรคภ์ูมิปัญญาทอ้งถ่ินสะทอ้นอารมณแ์ละจินตนาการ     

19.00 น. บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร บา้นไผ่  

24.00 น. (เวลาโดยประมาณน าท่านเดินทางกลบัถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ  

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

อัตราค่าบริการ  ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2 ท่าน  ท่านละ    6,999 บาท กรณีพกัเด่ียวเพ่ิม  ท่านละ 2,200 บาท 

  เดก็เลก็ อาย ุ2-11 ปี   ท่านละ   5,250 บาท พักร่วมกับผู้ปกครอง ไม่มีเตียงเสริม 

อัตราค่านีร้วม - คา่ท่ีพกัระดบัมาตรฐาน 3 คนื  - คา่อาหารตามมือ้ท่ีก าหนดในรายการ 
 - คา่รถน าเท่ียว และพาหนะท้องถ่ิน   - มคัคเุทศก์,สต๊าฟ บริการช่วยเหลือระหวา่งการเดินทาง 
 - คา่ธรรมเนียมตามรายการที่ก าหนด  - คา่ประกนัการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท 

อัตรานีไ้ม่รวม - คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิ คา่เคร่ืองดื่มชนิดพิเศษ, คา่ซกัรีด ,คา่โทรศพัท์,คา่มินิบาร์,คา่รักษาพยาบาลกรณีท่ีเกิดจาก
โรคประจ าตวั ,คา่อญัมณี หรือกระเป๋าอนัมีมลูคา่ กรณีเกิดสญูหาย เป็นต้น 
 - คา่ใช้จ่ายท่ีเปลี่ยนแปลงนอกเหนือจากรายการ ท่ีเกิดจากผู้ เดินทางเอง  
 - คา่ธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียว ส าหรับชาวต่างชาต ิท่ีต้องจ่ายเพ่ิม   
 - คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7 เปอร์เซน็ต์  และ หกั ณ ท่ีจ่าย 3 เปอร์เซน็ต์  
 - ค่าทปิมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อนัเห็นสมควรด้วยน า้ใจของท่าน (ทัง้ไทย และตา่งประเทศ) 
เงื่อนไขการจอง - แจ้งช่ือนามสกลุ พร้อมเบอร์โทรศพัท์ Email / Id:Line  
 - ช าระเงินมดัจ า (วนัเดียว 500 บาท ,ทวัร์ 2 วนั 1,000 บาท , ทวัร์ 3 วนัขึน้ไป ท่านละ 2,000 บาท)  
 - สว่นท่ีเหลือช าระทัง้หมดก่อนเดินทาง 7-15 วนั 
หมายเหตุ ก าหนดการข้างต้นอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมูค่ณะและเวลา โดยการขอสงวนสทิธ์ิของบริษัทฯ 
ดงักลา่ว จะยดึถือและค านงึผลประโยชน์ และความปลอดภยั ของทา่นผู้มีเกียรติซึง่ร่วมเดินทางเป็นส าคญั  
เอกสารที่ใช้  ผู้ใหญ่ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส่งหลังจากการจอง 3 วัน ก่อนเดินทาง 15 วัน  
  ผู้ใหญ่มีพาสปอตใช้พาสปอตัวจริงในวันเดนิทาง(พกติดกระเป๋า) 
 เดก็ที่ยังไม่มีบัตรประจ าตัวประชาชน ใช้รูปถ่าย 2 ใบ (1-2 นิว้) พร้อมส าเนาสูตบิัตร 
***โปรดเตรียม***  ชุดเก่ง รองเท้ากระชับ, ยาประจ าตัว , เสือ้กันลม ,หมวก, แว่นตากนัแดด 

 
 

 


