
                             

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 พรอ้มกนัทีจ่ดุนดัพบปั๊ม Shell แม็คโคร แจง้วฒันะ เวลา 17.00น. - เดนิทางสูจ่งัหวดัอบุลราชธาน ี

2 อบุลราชธาน ี– ตามรอยอเล็กซานเดอรม์หาราช - วดัถา้คหูาสวรรค ์- โขงเจยีม แมน่ า้สองส ี

ชมววิเขือ่นสรินิธร - วดัสรินิธรวรารามภพูรา้ว (Unseen วัดเรอืงแสง)  

พกัโขงเจยีม                                                                                อาหารเชา้/เทีย่ง/เย็น 

3 โขงเจยีม - ความทรงจ าคาเฟ่ - อทุยานแหง่ชาตผิาแตม้ ชมเสาเฉลยีง ชมผาแตม้ - สามพนัโบก 

(Unseen แกรนดแ์คนยอนแมน้ํ่าโขง) - หาดทรายสงู - เขมราฐ - วดับุง้ข ีเ้หล็ก - จดุชมววิรมิโขง                                                   

พกัเมอืงอบุล                                                                                อาหารเชา้/เทีย่ง/เย็น 

4 วดัพระธาตหุนองบวั พญานาคสรีุง้ พระธาตเุจดยีศ์รมีหาโพธิ ์– รา้นของฝาก – วดัหนองป่าพง -  
กรงุเทพฯ                                                                        อาหารเชา้/เทีย่ง/--- 

 

หมายเหต:ุ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ป็นผูจ้ดัทีน่ ัง่เทา่น ัน้  
 

 

 

 



                             

 
 

 

วนัแรก       จดุนดัพบปั๊ม Shell แม็คโคร แจง้วฒันะ 

 
 

17.00 น. พรอ้มกันทีจุ่ดนัดหมาย ปั๊ม Shell แม็คโคร แจง้วฒันะ เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและ

อํานวยความใหท้กุทา่น มกีารพน่ยาฆา่เชือ้ในรถ เช็คอณุหภมูริา่งกาย และมบีรกิารแจกหนา้กาก

อนามยัและเจลแอลกอฮอล ์น าทา่นออกเดนิทางสู ่จงัหวดัอุบลราชธาน ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

9 ชัว่โมง) อสิระใหท้กุทา่นพักผอ่นบนรถตามอธัยาศัย 
 

วนัทีส่อง    อบุลราชธาน ี– ตามรอยอเล็กซานเดอรม์หาราช - วดัถ้  าคหูาสวรรค ์- โขงเจยีม แมน่ า้สองส ี

                 ชมววิเขือ่นสรินิธร - วดัสรินิธรวรารามภพูรา้ว (Unseen วัดเรอืงแสง)         อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 
 

 

เชา้  เดนิทางถงึ จงัหวดัอบุลราชธาน ีใหท้า่นทําภารกจิสว่นตัวใหเ้รยีบรอ้ย  

   รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่1) 

  นําท่าน ตามรอยการถา่ยท าภาพยนตรเ์รือ่ง ALEXANDER อเล็กซานเดอรม์หาราชชาตนิกัรบ

ตัง้อยูบ่รเิวณถนนเลีย่งเมอืงรมิฝ่ังแมน้ํ่ามลู เป็นแหล่งท่องเทีย่วแห่งใหม ่ตามรอยการถ่ายทําภาพยนตร์

เรือ่ง ALEXANDER อเล็กซานเดอรม์หาราชชาตนัิกรบ ซึง่เป็นโครงการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วแห่งใหม่

ของกรมการท่องเที่ยว โดยมุ่งเนน้การพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วทีเ่กีย่วขอ้งกับการถ่ายทําภาพยนตร ์ซึง่

ประเทศไทยมกีองถ่ายทําภาพยนตรต์่างชาตมิาใชส้ถานทีถ่่ายทําในประเทศไทยปีละหลายๆ เรือ่ง โดย

จําลองบรรยากาศจากในภาพยนตรม์าไว ้มุง่หวังใหเ้ป็นแหล่งเรยีนรูแ้ก่ผูเ้ขา้ชมทุกกลุ่ม มรีูปปั้นจําลอง

ฉากการต่อสูผ้ลงานประตมิากรรมจําลองที่ไดแ้รงบันดาลใจจากฉากการต่อสูใ้นภาพยนตร์ ระหว่าง

กษัตรยิอ์เล็กซานเดอรม์หาราชบนหลังมา้ กับกษัตรยิอ์นิเดยีมหาราชพอรุสบนหลังชา้ง พรอ้มเรือ่งราว

ความเป็นจรงิในเชงิประวัตศิาสตร์ เดนิทางสู่ วดัถ า้คูหาสวรรค ์แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและ

ธรรมชาตขิองจังหวัดอบุลราชธานี สักการะสรรีะ หลวงปู่ คําคนงิ จุลมณี ทีบ่รรจุในโลงแกว้ ชมทวิทัศน์

แม่น้ําโขงและแม่น้ําสองสใีนมุมสูง สามารถมองเห็นทัศนียภาพของตัวอําเภอโขงเจยีมไดอ้ย่างชัดเจน 

ชม ฆอ้งทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก บรเิวณดา้นขา้งทางเขา้วัด 

 นําท่านเดนิทางสูโ่ขงเจยีมเมอืงชายแดนเล็กๆรมิแมน้ํ่าโขงทีม่คีวามสวยงามทางน้ําทีแ่ปลกตา เป็นจุด

บรรจบของแมน้ํ่าโขงและแมน้ํ่ามลูทีไ่หลมารวมกันทําใหเ้กดิเป็นแมน่ า้สองสโีดยแมน้ํ่าโขงจะเห็นเป็นสี

ขาวขุ่น ส่วนแม่น้ํามูลเห็นเป็นสเีขยีวอมฟ้า จงึเป็นทีม่าของวล ี“โขงสปีูน มูลสคีราม” จุดที่สามารถ

มองเห็นแม่น้ําสองสไีดอ้ย่างชัดเจนคือ บรเิวณลาดรมิตลิง่หนา้วัดโขงเจยีม และบรเิวณบางส่วนของ

หมูบ่า้นหว้ยหมาก ทัง้นีเ้ดอืนเมษายนจะเป็นเดอืนทีเ่ห็นความแตกตา่งของสน้ํีาไดช้ดัเจนทีส่ดุ 

 

 

 

 

 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทางคน

เดยีว เพิม่ 
ทีน่ ัง่ 

หมายเหต ุ

11-14 กมุภาพนัธ ์64 3,999 

ไมม่รีาคาเด็ก 

 

1,500 36  

25-28 กมุภาพนัธ ์64 3,999 1,500 36  

10-13 เมษายน 64 3,999 1,500 36  

12-15 เมษายน 64 4,999 1,500 36  

13-16 เมษายน 64 4,999 1,500 36  

30เมษายน-3พฤษภาคม  3,999 1,500 36  

1-4 พฤษภาคม 64 3,999 1,500 36  



                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นําทา่นเดนิทางไป จดุชมววิเขือ่นสรินิธร เวิง้น้ําอันกวา้งใหญ่ทีด่งึดูดนักท่องเทีย่วใหแ้วะมาถ่ายรูปชม

บรรยากาศกนัอยา่งมากมาย เขือ่นสรินิธรกําลังจะกลายเป็นแหลง่พัฒนาพลังงานหมนุเวยีนรูปแบบใหมท่ี่

จะเป็นจุดเช็คอนิแห่งใหม่ของ จ.อุบลราชธานี คอื โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยท์ุ่นลอยน้ํา

รว่มกบัโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขือ่นสรินิธร ของ กฟผ.ทีจ่ะเปิดเป็นแหลง่ท่องเทีย่วดา้นพลังงานหมนุเวยีนแห่ง

ใหมใ่หนั้กทอ่งเทีย่ว ไดม้าสมัผัสการผลติไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดแสนจะรักษ์โลกอยา่งใกลช้ดิ  

 นําท่านเดนิทางสู ่วดัสรินิธรวรารามภูพรา้ว (Unseen วัดเรอืงแสง) หรอืนยิมเรยีกกันว่า วัดเรอืงแสง 

เป็นวัดทีต่ัง้อยู่บนเนนิเขาสูง โดยจําลองสภาพแวดลอ้มของวัดป่าหมิพานต ์บรเิวณยอดเขาจะมองเห็น

อโุบสถสปัีดทองตัง้เดน่เป็นสงา่ ดา้นหลังของอโุบสถนัน้เป็นจติรกรรมเรอืงแสงสเีขยีวของตน้กัลปพฤกษ์ 

ทีอ่ยูด่า้นหลังของอโุบสถในเวลากลางคนื ซึง่หากถา้เราโชคดจีะไดพ้บกบัดวงดาวรายลอ้มไปกับอโุบสถ

เรืองแสงเพิม่ความงดงามตื่นตาใจ หากยิง่มืดก็จะสามารถเห็นการเรืองแสงของตน้กัลปพฤกษ์และ

ดวงดาวไดข้ัดเจนมากขึน้ ตน้กัลปพฤกษ์ทีเ่รอืงแสงนัน้เป็นฝีมอืการออกแบบของชา่งคุณากร ปรญิญา

ปณุโณ ผูล้งมอืตดิโมเสกแต่ละชิน้ดว้ยตัวเอง โดยมแีรงบันดาลใจมาจากตน้ไมแ้ห่งชวีติ ในภาพยนตร์



                             

เรือ่งอวตาร โดยใชส้ารเรอืงแสง หรอื สารฟลูออเรสเซนตร์อบตน้ คุณสมบัตขิองสารคอืจะรับแสงพระ

อาทติยใ์นตอนกลางวันและปล่อยพลังงานออกมาในตอนกลางคนื ดา้นหลังของอโุบสถจะมวีวิทวิทัศน์

เป็นลุม่แมน้ํ่าโขงสามารถเห็นววิแมน้ํ่าโขงแลว้ยงัสามารถเห็นฝ่ังของประเทศลาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่3)  

 หลงัทานอาหารสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั 

ทีพ่กั: โขงเจยีมระดบั 3 ดาว 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

(กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทน และ หอ้งพกั 3 

ทา่น TRP อาจเป็นเตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยูก่บัแบบทีพ่กัของโรงแรม) 

 
 

วนัทีส่าม    โขงเจยีม - ความทรงจ าคาเฟ่ - อทุยานแหง่ชาตผิาแตม้ ชมเสาเฉลยีง ชมผาแตม้ - สามพนัโบก   

                 (Unseen แกรนดแ์คนยอนแมน้ํ่าโขง) - หาดทรายสงู - เขมราฐ - วดับุง้ข ีเ้หล็ก - จดุชมววิรมิโขง                                                    

                                                                                                                    อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 
 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่4) 

นําทา่นเดนิทางสูอ่ทุยานแห่งชาตผิาแตม้แวะ ความทรงจ าคาเฟ่ ตัง้อยูใ่นเขตอทุยานแห่งชาตผิาแตม้

ตดิแมน้ํ่าโขง อสิระใหท้า่นชมววิหรอืน่ังจบิกาแฟกบับรรยากาศทีส่วยงาม  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อทุยานแหง่ชาตผิาแตม้ มเีนือ้ทีป่ระมาณ 212,500 ไร ่ครอบคลมุพืน้ทีอํ่าเภอโขงเจยีม อําเภอศรเีมอืง

ใหม ่และอําเภอโพธิไ์ทร จังหวัดอบุลราชธาน ีสภาพภมูปิระเทศเป็นทีร่าบสงูและเนนิเขา มหีนา้ผาสงูชนั

หลายแห่ง สภาพป่าโดยทั่วไปเป็นป่าเต็งรัง ลักษณะเป็นป่าโปร่ง ตน้ไมแ้คระแกร็น แต่มคีวามสวยงาม

ตามธรรมชาต ิพันธุไ์มท้ีสํ่าคัญ ไดแ้ก ่เต็ง รัง เหยีง ประดู่ และเหมอืดต่าง ๆ สว่นพชืพืน้ล่างจะเป็นพวก

ไผป่่า หญา้ตา่ง ๆ และขอ่ยหนิ นอกจากนีต้ามซอกลานหนิทั่วไปยงัมไีมด้อกทีส่วยงาม เชน่ หยาดน้ําคา้ง 

กระดุมเงนิ มณีเทวา ฯลฯ ขึน้อยูเ่ป็นจํานวนมากกระจายทั่วพืน้ที ่ภายในเขตอทุยานแห่งชาตผิาแตม้ มี

สถานทีท่่องเทีย่วน่าสนใจมากมาย นําท่านชม เสาเฉลยีง อยูก่อ่นถงึผาแตม้ประมาณ 1 กโิลเมตร เป็น

เสาหนิธรรมชาตทิีเ่กดิจากการกดัเซาะของน้ําและลมเป็นเวลานับลา้นปี มลีักษณะคลา้ยดอกเห็ดเรยีงราย

กนัอยูม่ากมาย ดแูปลกตายิง่นัก ชม ผาแตม้ เป็นหนา้ผาสงูชนัทีม่คีวามสวยงามตามธรรมชาต ิเป็นจดุชม



                             

ววิทีส่วยงาม และยงัเป็นจดุทีเ่ห็นพระอาทติยข์ึน้กอ่นทีแ่หง่ใดในประเทศไทย นอกจากนี้บรเิวณผนังหนา้

ผาดา้นลา่ง ยงัปรากฏภาพเขยีนสกีอ่นประวัตศิาสตรเ์รยีงรายอยูป่ระมาณ 300 ภาพ ซึง่ทางอทุยานฯ ได ้

ทําทางเดนิสําหรับลงไปชมไวแ้ลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่5) 

นําทา่นเดนิทางสูส่ามพนัโบก ตัง้อยูท่ีบ่า้นโป่งเป้า อําเภอโพธิไ์ทร เป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีรั่งสรรคโ์ดย

ธรรมชาต ิเป็นแกง่หนิขนาดใหญ่ ถูกแมน้ํ่าโขงกัดเซาะกลายเป็นแอ่งมากมายในชว่งฤดูน้ําหลากทุกๆปี 

ซึง่เป็นความมหัศจรรยข์องธรรมชาต ิที่ทําใหเ้กดิเป็นแอ่งมากมายมากกว่า 3,000 โบก คําว่า “โบก” 

หมายถงึ “แอง่” หรอื “บอ่น้ําลกึ” สามพันโบกจะปรากฏใหเ้ห็นในชว่งฤดูแลง้ยามทีแ่มน้ํ่าโขงลดระดับลง 

ตัง้แต่เดอืนธันวาคม-พฤษภาคม ชาวบา้นเรยีกว่า แกรนดแ์คนยอนน้ําโขง และฝ่ังตรงขา้งทีห่่างไปไมก่ี่

เมตรก็เป็นฝ่ังของประเทศเพือ่นบา้นคอืประเทศลาว นอกจากจะไดเ้ห็นความงามของธรรมชาตแิลว้ ยงัได ้

เห็นวถิชีวีติของการอยู่ร่วมกันระหว่างชาวไทยและชาวลาวรมิฝ่ังโขงดว้ย พืน้ทีข่องสามพันโบกกวา้ง

หลายตารางกโิลเมตร นักท่องเทีย่วสามารถเดนิลัดเลาะปีนป่ายไปตามโขดหนิรูปร่างประหลาดต่างๆ 

ไฮไลทอ์ยูบ่รเิวณทีเ่รยีกวา่หนิหวัสุนขั เพราะมลีักษณะเป็นผาหนิสงูชนั จนไดรั้บสมญาว่าแกรนดแ์คน

ยอนเมอืงไทย และลองใหท้กุทา่นตามหาโบกมกิกีเ้มาส ์จดุเชค็อนิยอดฮติ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางไปถา่ยรปูชคิๆ สวยๆกนัที ่หาดทรายสงู ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน้ํ่าโขง ในยามน้ําลดจะได ้

เห็นววิสวยงามของแก่งหนิ หาดทรายและสันดอนทรายสขีาวอมน้ําตาลไล่ระดับเป็นเนนิสงู มรีิว้ลายที่

สวยงาม คลา้ยทะเลทรายขนาดยอ่ม โดยหาดทรายจะโผล่พน้น้ําประมาณเดอืนธันวาคมถงึพฤษภาคม 

ชว่งทีด่ทีีส่ดุคอืตัง้แตม่กราคมถงึเมษายน เรยีกไดว้่าเป็นทะเลทรายรมิโขง ทีส่วยงาม อ าเภอเขมราฐ 

เมอืงสงบรมิโขง ทีย่งัคงมวีถิชีวีติทีเ่รยีบงา่ย ตลอดสองฝ่ังถนนเรยีงรายไปดว้ยบา้นเรอืนไมเ้กา่แก ่รา้นคา้ 

รา้นกาแฟ มคีวามสวยงาม เดนิทางสู่วดับุ่งขีเ้หล็ก เป็นวัดเก่าแก่ในอําเภอเขมราฐ มสี ิง่ก่อสรา้งที่

สวยงามหลายจดุ ทีโ่ดดเดน่ คอื เจดยีศ์รอีรยิะเมตตรัยทีม่รีปูทรงทีแ่ปลกตาไมเ่หมอืนกับเจดยี์ทั่วไป ทา

ผนังดา้นนอกดว้ยสทีองตัง้โดดเด่นอยู่กลางวัด และลานพระขาว นําท่านมาสักการะและชมพระพุทธรูป

ปางมารวชิัยพระพุทธรูปปางมารวชิัยสขีาว จํานวน 56 องค์ เป็นพระพุทธรูปที่สรา้งขึน้เรียงกันอย่าง

สวยงาม ชมววิรมิแมน้ํ่าโขงใหไ้ดด้ืม่ดํ่าไปกบัทัศนยีภาพทีส่วยงาม เดนิทางกลับสู ่ตวัเมอืงอบุล 



                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่6)  

 หลงัทานอาหารสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั 

ทีพ่กั: เมอืงอบุลฯระดบั 3 ดาว 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

(กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทน และ หอ้งพกั 3 

ทา่น TRP อาจเป็นเตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยูก่บัแบบทีพ่กัของโรงแรม) 

 
 

 

วนัทีส่ ี ่       วดัพระธาตหุนองบวั พญานาคสรีุง้ พระธาตเุจดยีศ์รมีหาโพธิ ์- รา้นของฝาก – วดัหนองป่าพง –  

                 กรงุเทพฯ                                                                      อาหารเชา้,เทีย่ง,---                              

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่7) 

 เดินทางสู่ วดัพระธาตุหนองบวัเป็นวัดราษฎร์ นิกายธรรมยุต เป็นวัดสําคัญวัดหนึ่งของจังหวัด

อุบลราชธานี ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ คือพระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ ์ที่สรา้งขึน้เพื่อเป็น

สัญลักษณ์ครบรอบ 25 ศตวรรษของพุทธศาสนาในปี พ.ศ. 2500 พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธินั์น้ ได ้

จําลองแบบมาจากเจดยีท์ีพุ่ทธคยา ประเทศอนิเดยี เป็นสถานทีบ่รรจุพระบรมสารรีกิธาตุ รอบองคพ์ระ

ธาตเุป็นกําแพงแกว้ ซึง่ทัง้ 4 มมุ ของกําแพงแกว้ ไดป้ระดษิฐานพระเจดยีข์นาดเล็กอกี 4 องค ์อกีหนึง่

ไฮไลทท์ีน่่าสนใจคอืรูปปั้นฉัพยาปตุตะ หรอืพญานาคสรีุง้ หนึง่ใน 4 ของพญานาค 4 ตระกลู ซึง่เพิง่จะ

สรา้งเสร็จและเพิง่ทําการบวงสรวงไปเมือ่เร็วๆ นี้ ตามดํารขิองท่านเจา้อาวาสทีไ่ดน้มิติเห็นงูใหญ่สรีุง้มา

อาศัยอยูบ่รเิวณวัดพระธาตหุนองบวัแหง่นีน่ั้นเอง ถอืวา่เป็นแลนดม์ารค์แหง่ใหมข่องอบุลราชธานี  

จากนัน้นําทา่น แวะรา้นของฝาก อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้ของกลับบา้น ของฝากกนัตามอธัยาศัย  

 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่8) 

 

นําทา่นเดนิทางสู ่วดัหนองป่าพง อ.วารนิชําราบ สํานักปฏบิตัธิรรมทีแ่วดลอ้มดว้ยธรรมชาตอิันสงบเงยีบ 

มบีรรยากาศอนัรม่รืน่เหมาะแกก่ารปฏบิตัธิรรม สรา้งโดยหลวงพอ่ชา สภุทฺโท หรอื พระโพธญิาณเถระ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลบั กรงุเทพฯ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 9ชัว่โมง) 

 

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

หมายเหต:ุ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ป็นผูจ้ดัทีน่ ัง่เทา่น ัน้ โดยจดัสรรทีน่ ัง่

ตามล าดบัการจองพรอ้มช าระเงนิ 

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, สายการบนิ

การจราจร, การเดนิทางชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุตา่งๆ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ

ปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  

 

มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

 ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 

 ฉีดพน่ฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 

 โต๊ะอาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 

 ปฏบิตัติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกนัและยบัยัง้การแพรร่ะบาดของโควดิ-19 

 บรกิารหนา้กากอนามยั-เจลแอลกอฮอล ์ทา่นละ 1 ชดุ 

 

เง ือ่นไขการจอง 

 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

สําเนาบตัรประชาชน ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 
 

อตัราบรกิารนีร้วม 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ 

 คา่บรกิารคนขบัรถ และคา่น้ํามนั 

 คา่ทีพ่ัก 2คนื พกัหอ้งละ2-3ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืเทยีบเทา่ 

กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ หรอื กรณีระบพุักหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเต็มหรอืไมม่ขีอปรับพกั TWN แทน กรณีหอ้งพกั 3 ทา่น TRP 

อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยูก่บัแบบทีพ่ักของโรงแรมนัน้ๆ 

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสํุาหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยที่

บรษัิททําไว ้(ไม่ครอบคลุมถงึสุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทัง้นี้ย่อมอยู่ในขอ้จํากัดที่มกีารตกลงไวก้ับบรษัิท

ประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

 คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารทีน่อกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุ

 คา่ประกนัภยัธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตัว และประกนัสขุภาพ 

 คา่อาหารสําหรับทา่นทีท่านเจ มงัสวรัิต ิและหรอือาหารสําหรับมสุลมิ 

 คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท  

 ชาวตา่งชาต ิช าระเพิม่ทา่นละ 800 บาท  
 

เงือ่นไขการจอง 

มดัจําทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น และชําระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วัน(การไมช่าํระเงนิคา่

มดัจํา หรอืชําระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการ

เดนิทาง)   

 



                             

เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ชําระมา และเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจํานวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

*คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มดัจําตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจําเป็นอืน่ๆ 

 

หมายเหต ุ

 การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 20 ทา่นขึน้ไป 

 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้

 บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการ

บนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จลาจล ประทว้ง คําสัง่ของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนอื 

 การควบคมุของทางบรษัิท หรอืคา่ใชจ่า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย 

การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

 มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯกํากบัเทา่นัน้ 

 ราคาดังกลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูต่ามสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น้ํามนัที่

ไมค่งที ่การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีกํ่าหนดไว ้

 เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละ

สทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 
 

 

 

 

 
 


