
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ- สนามบนิอบุลราชธาน ี- ขวันอ้ยบา้นชทีวน - มานาเดอ้คาเฟ่ - โขงเจยีม – วดัถํา้คหูา
สวรรค ์-  จดุชมววิแมนํ่า้สองส ี-  วดัเรอืงแสง 

 
04.25 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 เพือ่เตรยีมตัวเดนิทาง และผา่นขัน้ตอนการเชค็อนิ 
07.25 น. บินลัดฟ้าสู่ สนามบนิอุบลราชธานี โดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่ WE20 (ใชร้ะยะเวลาเดินทาง

โดยประมาณ 1 ชัว่โมง 10 นาท)ี  
 

สําคญัโปรดอา่น : เนือ่งจากผูเ้ดนิทางตํา่กวา่ 10 ทา่น ทําใหไ้มส่ามารถออกต ัว๋เครือ่งบนิแบบกรุป๊ได ้ดงัน ัน้สายการ
บนิ ไฟลท์บนิ และราคาต ัว๋เครือ่งบนิอาจมกีารเปลีย่นแปลง ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นออกต ัว๋เครือ่งบนิ 

 
08.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิอบุลราชธาน ีหลังจากรับกระเป๋าเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้ จากนัน้นําทา่นเดนิทางโดยรถตูว้ไีอพ ี 

 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางตอ่ไปยงั ขวันอ้ยบา้นชทีวน หรอื สะพานไม ้เป็นสะพานทีอ่ยูท่า่มกลางทุง่นาทอดยาวไปสดุ
ตา สรา้งขึน้เพือ่ใหพ้ระไดเ้ดนิขา้มมาบณิฑบาต และเป็นทีใ่ชเ้ดนิทางสญัจรไปมาระหวา่งหมูบ่า้นชทีวนและบา้นหนอง
แคน ซึง่ตัง้อยูห่มูท่ี ่1 ตําบลชทีวน อําเภอเขือ่งใน จังหวัดอบุลราชธาน ีจากนัน้นําทา่นเชค็อนิ มานาเดอ้คาเฟ่ คาเฟ่
กลางทุง่นาแหง่จังหวัดอบุลราชธาน ีเป็นตาเฟ่ทีม่สีไตลโ์มเดริน์ตดักบัภาพบรรยากาศของทุง่นาสเีขยีวขจ ีนําทกุทา่น
อสิระเก็บภาพความประทับใจ หรอืเลอืกซือ้เคือ่งดืม่และเบเกอรีไ่ดต้ามอัธยาศัย 
 

 
 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร  
 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางตอ่ไปยงั อําเภอโขงเจยีม (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 2 ชัว่โมง) ชมุชนเล็กๆ น่ารักรมิ
ฝ่ังโขง อกีหนึง่เมอืงทอ่งเทีย่วทีน่่าสนใจและมเีสน่หท์ีส่ดุในจังหวัดอบุลราชธาน ีโขงเจยีมมสีถานทีท่อ่งเทีย่วทาง
ธรรมชาตทิีส่วยงามหลากหลาย และมศีลิปวฒันธรรมทีส่วยงามมากมาย 

 นําทา่นเขา้ชม วดัถํา้คหูาสวรรค ์อําเภอโขงเจยีม จังหวดัอบุลราชธาน ีวัดทีส่รา้งโดยหลวงปู่ คําคะนงิ จลุมณี ถงึแม ้
ทา่นมรณภาพแลว้แตร่า่งกายไมเ่น่าเป่ือย ทางวัดยังคงเก็บรักษารา่งไวใ้หพ้ทุธศาสนกิชนไดส้กัการะบชูา ภายในวัดมี
ความโดดเดน่ดว้ยฆอ้งขนาดใหญเ่จดยี ์สวนไมด้อกไมป้ระดบั และจดุชมววิแมน้ํ่าโขง แมน้ํ่ามลู บา้นเรอืนเมอืงโขง
เจยีมและลาว 

 



 
โขงเจยีมมสีถานทีท่่องเทีย่วทางธรรมชาตทิีส่วยงามหลากหลาย และมศีลิปวัฒนธรรมทีส่วยงามมากมาย จากนัน้นํา
ท่านเดนิทางต่อไปยัง จุดชมววิแม่นํา้สองส ีหรอือกีชือ่ทีรู่จ้ัก “โขงสปีูน มูลสคีราม” ยามแม่น้ําทัง้สองสายไหลมา
บรรจบกันทีอํ่าเภอโขงเจยีม กอ่ใหเ้กดิภาพประหลาดตากลายเป็นแมน้ํ่าสองส ีอันเป็นจุดทอ่งเทีย่วจุดชมววิสาคัญของ
อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 84 กโิลเมตร แม่น้ําสองส ีเป็นบรเิวณที่แม่น้ํา
สําคัญ 2 สายคอื แมน้ํ่าโขง และแม่น้ํามูล ไหลมาบรรจบกัน ทําใหเ้กดิการเปรยีบเทยีบสขีองแม่น้ําทัง้สองซึง่แตกตา่ง
กนัอยา่งเห็นไดช้ดั โดยแมน้ํ่าโขงจะเห็นเป็นสขีาวขุน่ สว่นแมน้ํ่ามลูเห็นเป็นสเีขยีวอมฟ้า 
 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ รา้นอาหาร  
 

นําท่านเดนิทางต่อไปยัง อําเภอสรินิธร (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 50 นาท)ี เพื่อเขา้ชมอกีหนึ่ง Unseen 
Thailand ทีพ่ลาดไม่ได ้วดัสรินิธรวรารามภูพรา้ว หรอืนยิมเรยีกกันวา่ “วดัเรอืงแสง” เป็นวัดทีต่ัง้อยู่บนเนนิเขาสงู 
โดยจําลองสภาพแวดลอ้มของวัดป่าหมิพานตห์รอืเขาไกรลาศ  บรเิวณบนยอดเขาจะมองเห็นพระอโุบสถสปัีดทองตัง้
เดน่เป็นสงา่ และจดุเดน่ของวัดแหง่นีค้อื การไดม้าชมภาพเรอืงแสงเป็นสเีขยีวของของตน้กลัปพฤกษ์ทีเ่ป็นจติรกรรมที่
อยูบ่นผนังดา้นหลังของอโุบสถในยามคํ่าคนื ** สําหรับชว่งเวลาทีเ่หมาะสําหรับการมาชมและถา่ยภาพคอื ตัง้แตเ่วลา 
6.00 - 19.30 น. ** 

 
 
 
พกัที ่ PEERADA RIVER VIEW RESORT หรอืระดบัเทยีบเทา่เดยีวกนั 
 
 
 
 



วนัทีส่อง ชมพระอาทติยข์ ึน้ - อทุยานแหง่ชาตผิาแตม้ - เสาเฉลยีง - สามพนัโบก - หาดหงส ์- วดัโพธิ ์- ยา่นเมอืงเกา่
เขมราฐ - ถนนคนเดนินครอบุลราชธาน ี

 
04.00 น. ตืน่เชา้ ชมพระอาทติยข์ ึน้ ณ อุทยานแหง่ชาตผิาแตม้ เป็นอทุยานแหง่ชาตทิีต่ัง้อยทูางตะวันออกสดุของประเทศ

ไทย สามารถรับชมพระอาทติยข์ึน้ไดเ้ป็นจุดแรกของประเทศไทย คําวา่ "แตม้" ในภาษาถิน่ดัง้เดมิหมายถงึรอยวาด 
ระบาย ประทับ หรอืการกระทําดว้ยประการใดๆโดยใชส้ใีหป้รากฏเป็นรูปภาพ เครือ่งหมาย หรอืสญัลักษณ์ตา่งๆ โดยที่
ผาแตม้นีเ้ป็นแหลง่ทีพ่บภาพเขยีนสยีคุกอ่นประวัตศิาสตร ์อายรุาว 3,000-4,000 ปี 

 

 
 
 ระหวา่งเดนิทางกลับสูท่ีพั่กแวะเก็บภาพความประทับใจ เสาเฉลยีง หรอื เอริธ์ พลิลาร ์(Earth Pillar) เป็นเสาหนิทราย

รปูทรงคลา้ยดอกเห็ดบาน เกดิจากน้ําและกรวดทีล่มพัดพามากดัเซาะตอ่เนือ่งเป็นเวลาหลายลา้นปี 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
 

นําทกุทา่นเดนิทางไปยัง สามพนัโบก แกง่หนิทีอ่ยูใ่ตลํ้าน้ําโขงในชว่งฤดน้ํูาหลากซึง่เกดิจากแรงน้ําวนกัด
เซาะกลายเป็นแอง่มากกวา่ 3,000 แอง่ หรอื 3,000 โบก โบก หรอืแอง่ หมายถงึบอ่น้ําลกึในแกง่หนิใต ้ลํา
น้ําโขง  และคําวา่ “โบก” เป็นภาษาของลาวทีม่ักนยิมเรยีกกัน และจะปรากฏใหเ้ห็นในชว่งฤดแูลง้ทีน้ํ่าแหง้
ขอด แก่งหนิดังกล่าวก็จะโผล่พน้น้ํากลายเป็นความมหัศจรรยท์างธรรมชาตสิุดอลังการกลางลําน้ําโขงที่
สวยงามแปลกตาจนชาวบา้นเรยีกวา่ “แกรนดแ์คนยอนนํา้โขง” และถอืวา่เป็นอกีหนึง่ Unsenn Thailand 

 



  
จากนัน้นําทา่นเดนิทางตอ่ไปยัง หาดหงส ์อกีหนึง่เสน่หแ์หง่ลําน้ําโขงทีอ่ยูเ่คยีงคูก่ับสามพันโบกซึง่บรเิวณหาดหงสน์ี้
เป็นหาดทรายทีผ่ดุขึน้มารมิแมน้ํ่าโขง ทรายทีน่ีม่คีวามละเอยีดและมสีเีหลอืงทองจนมองดคูลา้ยทะเลทรายเลยทเีดยีว 
เป็นอกีหนึง่ Unseen Thailand ทีส่กัครัง้ควรมาสมัผัสดว้ยตัวเอง 



 
   
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร  

 
นําทา่นเดนิทางไปยัง อําเภอเขมราฐ (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 1 ชัว่โมง) เพือ่ไปสกัการะบชูาสิง่ศักดิส์ทิธิท์ี ่
วดัโพธิ ์เป็นทีป่ระดษิฐานของพระเจา้ใหญ่องคแ์สน พระพุทธรูปเกา่แกคู่เ่มอืงเขมราฐทีส่รา้งดว้ยอฐิโบราณถอืดว้ยน้ํา
เกสรดอกไมแ้ละน้ําเปลอืกไมต้ามภมูปัิญญาของคนโบราณ 
 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางไปยัง ยา่นเมอืงเกา่เขมราฐ เป็นเมอืงเกา่แกอ่ายกุวา่ 200 ปี ตัง้อยูร่มิแมน้ํ่าโขง ซึง่ตรงขา้มกบั
เมอืงสองคอน แขวงสะหวันนะเขตของสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว เดมิคอื เมอืง “เขมราษฎร”์ และไดถู้ก
เปลีย่นชือ่มาเป็น “เขมราฐ” ในสมัยรัชกาลที ่5 ซึง่มคีวามหมายเดยีวกัน คอื “ดนิแดนแห่งความเกษมสขุ” อสิระทุก
ทา่นเก็บภาพความประทับใจไปกบัมนเสน่ห ์ณ ทีแ่หง่นี ้
 
นําท่านไปยัน ถนนคนเดนินครอุบลราชธาน ี(ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 2 ชั่วโมง) ตัง้อยู่บรเิวณรอบทุ่งศรเีมอืง 
ทุกวันศกุร-์เสาร ์เวลา 18.00-22.00 น. และจะแบง่เป็นโซนตา่งๆ เชน่ โซนเสือ้ผา้ โซนของตกแตง่ โซนของใช ้และ
โซนของกนิ ซึง่ทีโ่ซนแห่งนี้แหล่ะจะทําใหคุ้ณไดต้ืน่ตาไปกับการกนิลูกชิน้ทีไ่มเ่หมอืนใคร นอกจากนี้ยังมเีด็กยนืดดี
พณิสรา้งสสีนัและเสยีงเพลงใหก้ับคนมาเทีย่วไดเ้ป็นอยา่งด ีและทีข่าดไมไ่ดเ้ลยก็คอืศลิปินเปิดหมวก มาทัง้หมอแคน 
มาทัง้หมอลํา  

** เพ ือ่ความเพลดิเพลนิในการทอ่งเท ีย่ว ใหท้า่นอสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั ** 
 
พกัที ่  ARISTA HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่เดยีวกนั 
 
 
 
 



วนัทีส่าม ทุง่ศรเีมอืง - วดัพระธาตหุนองบวั - บวันาคาเฟ่ - สนามบนิอบุลราชธาน ี- สนามบนิสวุรรณภมู ิ   
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
 

นําทา่นเดนิทางไปยัง ทุง่ศรเีมอืง ตัง้อยูใ่จกลางเมอืง บรเิวณหนา้ศาลากลางจังหวัด เป็นสวนสาธารณะประจําเมอืงทีม่ี
สภาพภมูทิัศนง์ดงาม มปีระตทูางเขา้ 4 ทศิ 4 ประต ูภายในสวนมสี ิง่กอ่สรา้งทีส่าํคัญ คอื อภมิหาเทยีนพรรษาเฉลมิ
พระ ศาลหลักเมอืงอบุลราชธาน ีอนุสาวรยีแ์หง่ความด ี(Monument of Merit) ทุง่ศรเีมอืงจงัหวัดอบุลราชธาน ีจัดเป็น
ปอดแหง่ใหญท่ีส่าํคัญของคนเมอืงอบุลฯ ไดป้รับปรงุภมูทิศันโ์ดยรอบมคีวามรม่รืน่สวยงาม เพือ่เป็นสถานทีพั่กผอ่น
หยอ่นใจ และใชอ้อกกําลังกาย สําหรับชาวอบุลฯ และนักทอ่งเทีย่วทีม่าเยอืน 

 

                       จากนัน้นําท่านเดนิทางไปยัง วดัพระธาตุหนองบวั เป็นวัดทีม่ชี ือ่เสยีงและเป็นจุด Unseen ทีไ่ม่ควรพลาด เนื่องจาก
วัดนี้มสีถาปัตยกรรมทีง่ดงามและน่าสนใจ คอื “พระธาตุเจดยีศ์รมีหาโพธิ ์” พระธาตปุระจําปีเกดิปีมะเส็ง สรา้งขึน้เพือ่
เป็นสญัลักษณ์ครบรอบ 25 ศตวรรษของพทุธศาสนาในปี พ.ศ. 2500  โดยจําลองแบบมาจากเจดยีท์ีพ่ทุธคยาประเทศ
อนิเดยี ภายในวัดเป็นทีป่ระดษิฐานพระบรมสารรีกิธาตแุละรูปป้ันพญานาคราช 2 องค ์ขนาดใหญง่ดงาม ทีต่ัง้อยูบ่รเิวณ
ทางเขา้พระเจดยี ์ 

 

 
 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนูอาหารอสีานเลศิรส 
 
 
 
 
 



 
นําท่านเดนิทางไปยัง บวันาคาเฟ่ ถอืว่าเป็นคาเฟ่สวยชือ่ดังของภาคอสีาน ซึง่คาเฟ่แห่งนี้จะตัง้อยู่ท่ามกลางนาบัว
หลวง ทีม่คีวามสวยงาม ไม่วา่จะมองไปทางไหนก็เจอกับทุ่งนาบัวสวยๆ และสถานทีแ่หง่นี้ยังเปิดเป็นรา้นอาหารกึง่คา
เฟ่ใหบ้รกิารขายอาหารและเครือ่งดืม่หลากหลายชนดิใหไ้ดน่ั้งทานทา่มกลางบรรยากาศอันสดุฟิน    

 
 
17.55 น. บินลัดฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่ WE29 (ใชร้ะยะเวลาเดินทาง

โดยประมาณ 1 ชัว่โมง 10 นาท)ี  
19.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อตัราคา่บรกิาร 

 
กําหนดการเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่เด็กมเีตยีง และไม่
มเีตยีง 

พกั 2-3 ทา่น 

 
พกัเดีย่ว 

 

28 – 30 ตลุาคม 2564 9,999 2,000 

04 – 06 พฤศจกิายน 2564 9,999 2,000 

            11 – 13 พฤศจกิายน 2564 9,999 2,000 

18 – 20 พฤศจกิายน 2564 9,999 2,000 

25 – 27 พฤศจกิายน 2564 9,999 2,000 

02 – 04 ธนัวาคม 2564 
(วนัพอ่แหง่ชาต)ิ 11,999 2,000 

04 – 06 ธนัวาคม 2564 
(วนัพอ่แหง่ชาต)ิ 13,999 2,000 

09 – 11 ธนัวาคม 2564 
(วนัรฐัธรรมนูญ) 13,999 2,000 

10 – 12 ธนัวาคม 2564 
(วนัรฐัธรรมนูญ) 13,999 2,000 

16 – 18 ธนัวาคม 2564 9,999 2,000 

23 – 25 ธนัวาคม 2564 9,999 2,000 

 

 
 

** สําหรบัต ัว๋เครือ่งบนิทางบรษิทัยงัมไิดท้ําการจองใดๆท ัง้ส ิน้ ราคาคา่บรกิารขา้งตน้เป็นราคาต ัว๋ทีท่ํา
การเช็ค ณ วนัที ่17 กนัยายน 2564 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่สว่นตา่งเพิม่ หากในกรณีที่

คา่ต ัว๋เครือ่งบนิ ณ วนัทีท่ําจองมรีาคาปรบัขึน้จากเดมิ ** 
 

** ในกรณีทีส่ายการบนิประกาศยกเลกิเทีย่วบนิ หรอืเทีย่วบนิเต็ม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใ์นการ
เปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ** 

 
 

* กรณีพกั 3 ทา่น/หอ้ง ทางโรงแรมจะทาํการเสรมิเตยีงไดเ้ทา่น ัน้ * 
** ราคาทวัรน์ีสํ้าหรบันกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ นกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาตมิคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 500 บาท/ทา่น ** 

 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดนํ์าเทีย่วทา่นละ 300 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 
การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวนข ัน้ตํา่ 6 ทา่น ตอ่ 1 คนัรถตู ้กรณีผูโ้ดยสารไมค่รบตามจํานวนดงักลา่ว  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
 

***เนือ่งดว้ยสถานทีท่อ่งเทีย่ว หรอืรา้นคา้บางแหง่อาจจะยงัไมส่ามารถเปิดใหบ้รกิารได*้** 
**ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลง หรอืงด สถานทีด่งักลา่ว อนัมาจากเหตสุดุวสิยั** 

 



 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่รถโดยสารตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขบัรถ) 
 คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ  
 น้ําหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 20Kg/ทา่น (กรณีทีเ่ดนิทางดว้ยสายการบนิ ไทยสมายดเ์ทา่นัน้) 
 น้ําหนักสมัภาระถอืขึน้เครือ่ง Carry on 7Kg/ทา่น 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบ ุ
 คา่อาหารตามทีร่ายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็น
สําคัญ 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิทเทา่นัน้ 
 ค่าโรงแรมทีพั่กระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบุ (พักหอ้งละ 2-3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีทีพั่ก 3 ท่าน เป็นการนอนเตยีงเสรมิ 1 ท่าน) 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่กไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิ
โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 
 คา่จา้งไกดนํ์าเทีย่วคอยบรกิาร และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครอง
สขุภาพกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึ
คา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
  คา่ใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ
อบัุตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอืน่ 
เป็นตน้ 
 คา่สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 400 บาท / 15 KG (กรณีทีเ่ดนิทางดว้ยสายการบนิอืน่ทีไ่มไ่ดร้วมคา่สมัภาระ) 
  คา่ทปิคนขบัรถ และไกดนํ์าเทีย่ว ทา่นละ 300 บาท  
 
เง ือ่นไขการชําระคา่บรกิาร 
 

1. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิมดัจําคา่ทวัร ์เป็นจํานวน 4,000 บาทตอ่ทา่น พรอ้มสําเนาบตัรประชาชน เพือ่
สํารองทีน่ ัง่ 

2. นกัท่องเที่ยวหรอืเอเจนซี่ต ้องชําระเงนิค่าบรกิารส่วนที่เหลือท ัง้หมดก่อนวนัเดนิทางอย่างน้อย 21 วนั กรณี
นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่ม่ชําระเงนิ หรอืชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่า
กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลื่อนการเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี(่ผูม้ีชือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง
กบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคืนที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงนิค่าบรกิารคืน โดยแนบ
หนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่
ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี ้
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางมากกวา่ 30 วัน ขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน หรอืหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ** ในกรณีที่

วนัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 40 วนั ** 
2.2 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางมากกว่า 15 วัน คนืเงนิค่าทัวร ์50% และหรือหักค่าใชจ้่ายที่จ่ายจรงิ อาท ิค่าจองยานพาหนะ 

รา้นอาหาร โรงแรมทีพั่ก คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว คา่บรกิาร หรอืคา่ใชจ้า่ยทีจํ่าเป็นอืน่ๆ ทีไ่มส่ามารถคนืเงนิ
ได ้

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีช่ําระแลว้ทัง้หมด 
 
 
 
 
 



เง ือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ีส้ําหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด หรอืถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ 

และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นสําคัญ 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

5. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน้  

6. เงื่อนไขการเดนิทาง ระเบียบ ขอ้จํากัดการเดนิทาง ในแต่ละจังหวัดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของภาครัฐ ทัง้นี้
นักทอ่งเทีย่วทีป่ระสงคจ์ะเดนิทางตอ้งมคีวามพรอ้มปฏบัิตติามเงือ่นไขของจังหวัดนัน้ๆ 

 

 

 

 

 

 

 


