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วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 พรอ้มกนัทีจ่ดุนดัพบปั๊ม Shell แม็คโคร แจง้วฒันะ เวลา 17.00 น. - 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 แกรนดแ์คนยอนแมน่ า้โขง) - หาดทรายสงู - เขมราฐ - วดับุง้ขีเ้หล็ก - จดุชมววิรมิโขง                                                   
พกัเมอืงอบุล                                                                           อาหารเชา้/เทีย่ง/เย็น 

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

 

หมายเหต:ุ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ป็นผูจ้ดัทีน่ ัง่เทา่น ัน้  
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วนัแรก       จดุนดัพบปั๊ม Shell แม็คโคร แจง้วฒันะ 
 

17.00 น. พรอ้มกันทีจุ่ดนัดหมาย ปั๊ม Shell แม็คโคร แจง้วฒันะ เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความให ้
ทุกท่าน มกีารพ่นยาฆ่าเชื้อในรถ เช็คอุณหภูมริ่างกาย และมบีรกิารแจกหน้ากากอนามยัและเจล
แอลกอฮอล ์น าทา่นออกเดนิทางสู ่จงัหวดัอบุลราชธาน ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 9 ชัว่โมง) อสิระใหท้กุทา่น
พักผอ่นบนรถตามอัธยาศัย 

 

วนัทีส่อง    อบุลราชธาน ี– ตามรอยอเล็กซานเดอรม์หาราช - วดัถ้  าคหูาสวรรค ์- โขงเจยีม แมน่ า้สองส ี

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

เชา้  เดนิทางถงึ จงัหวดัอบุลราชธาน ีใหท้า่นท าภารกจิสว่นตัวใหเ้รยีบรอ้ย  

   รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่1) 

  น าท่าน ตามรอยการถ่ายท าภาพยนตรเ์รือ่ง ALEXANDER อเล็กซานเดอรม์หาราชชาตนิกัรบ ตัง้อยู่
บริเวณถนนเลี่ยงเมืองริมฝ่ังแม่น ้ ามูล  เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ตามรอยการถ่ายท าภาพยนตร์เรื่อง 

ALEXANDER อเล็กซานเดอร์มหาราชชาตนัิกรบ ซึง่เป็นโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของกรมการ

ทอ่งเทีย่ว โดยมุง่เนน้การพัฒนาแหลง่ทอ่งเทีย่วทีเ่กีย่วขอ้งกับการถา่ยท าภาพยนตร ์ซึง่ประเทศไทยมกีองถา่ยท า

ภาพยนตรต์า่งชาตมิาใชส้ถานทีถ่า่ยท าในประเทศไทยปีละหลายๆ เรือ่ง โดยจ าลองบรรยากาศจากในภาพยนตรม์า

ไว ้มุ่งหวังใหเ้ป็นแหลง่เรยีนรูแ้กผู่เ้ขา้ชมทุกกลุ่ม มรูีปปั้นจ าลองฉากการต่อสูผ้ลงานประตมิากรรมจ าลองทีไ่ดแ้รง

บันดาลใจจากฉากการต่อสูใ้นภาพยนตร์ ระหว่างกษัตรยิ์อเล็กซานเดอร์มหาราชบนหลังมา้ กับกษัตรยิ์อนิเดยี

มหาราชพอรุสบนหลังชา้ง พรอ้มเรือ่งราวความเป็นจรงิในเชงิประวัตศิาสตร ์เดนิทางสู ่วดัถ า้คูหาสวรรค ์แหล่ง

ทอ่งเทีย่วทางวัฒนธรรมและธรรมชาตขิองจังหวัดอบุลราชธานี สกัการะสรรีะ หลวงปู่ ค าคนงิ จุลมณี ทีบ่รรจุในโลง

แกว้ ชมทวิทัศน์แม่น ้าโขงและแม่น ้าสองสใีนมุมสูง สามารถมองเห็นทัศนียภาพของตัวอ าเภอโขงเจียมไดอ้ย่าง

ชดัเจน ชม ฆอ้งทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก บรเิวณดา้นขา้งทางเขา้วัด 
 น าท่านเดนิทางสู่ โขงเจยีม เมอืงชายแดนเล็กๆรมิแม่น ้าโขงทีม่คีวามสวยงามทางน ้าทีแ่ปลกตา เป็นจุดบรรจบ

ของแมน่ ้าโขงและแมน่ ้ามลูทีไ่หลมารวมกันท าใหเ้กดิเป็นแมน่ า้สองสโีดยแมน่ ้าโขงจะเห็นเป็นสขีาวขุน่ สว่นแมน่ ้า

มลูเห็นเป็นสเีขยีวอมฟ้าจงึเป็นทีม่าของวล ี“โขงสปีนู มลูสคีราม”จุดทีส่ามารถมองเห็นแมน่ ้าสองสไีดอ้ยา่งชดัเจน
คอื บรเิวณลาดรมิตลิง่หนา้วัดโขงเจยีมและบรเิวณบางสว่นของหมูบ่า้นหว้ยหมาก ทัง้น้ีเดอืนเมษายนจะเป็นเดอืนที่

เห็นความแตกตา่งของสนี ้าไดช้ดัเจนทีส่ดุ 

 

 

 

 

 

 

วนัเดนิทาง 
ราคา

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 2-6 ปี 
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทางคน

เดยีว เพิม่ 
ทีน่ ัง่ 

หมายเหต ุ

10-13 เมษายน 64 3,999 

ไมม่รีาคาเด็ก 

1,500 36  

12-15 เมษายน 64 4,999 1,500 36  

13-16 เมษายน 64 4,999 1,500 36  

30 เมษายน-3 พฤษภาคม 64 3,999 1,500 36  

1-4 พฤษภาคม 64 3,999 1,500 36  
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เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 น าทา่นเดนิทางไป จดุชมววิเขือ่นสรินิธร เวิง้น ้าอันกวา้งใหญท่ีด่งึดดูนักทอ่งเทีย่วใหแ้วะมาถา่ยรูปชมบรรยากาศ

กันอยา่งมากมาย เขือ่นสรินิธรก าลังจะกลายเป็นแหลง่พัฒนาพลังงานหมนุเวยีนรูปแบบใหมท่ีจ่ะเป็นจุดเช็คอนิแหง่

ใหม่ของ จ.อุบลราชธานี คอื โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยท์ุน่ลอยน ้าร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน ้าเขือ่นสรินิ

ธร ของ กฟผ.ทีจ่ะเปิดเป็นแหล่งท่องเทีย่วดา้นพลังงานหมุนเวยีนแห่งใหม่ใหนั้กท่องเทีย่ว ไดม้าสัมผัสการผลติ

ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดแสนจะรักษ์โลกอยา่งใกลช้ดิ  
 น าท่านเดนิทางสู ่วดัสรินิธรวรารามภูพรา้ว (Unseen วัดเรืองแสง) หรือนิยมเรียกกันว่า วัดเรืองแสง เป็นวัดที่

ตัง้อยู่บนเนนิเขาสงู โดยจ าลองสภาพแวดลอ้มของวัดป่าหมิพานต ์บรเิวณยอดเขาจะมองเห็นอโุบสถสปัีดทองตัง้

เด่นเป็นสง่า ดา้นหลังของอโุบสถนัน้เป็นจติรกรรมเรอืงแสงสเีขยีวของตน้กัลปพฤกษ์ ทีอ่ยู่ดา้นหลังของอโุบสถใน

เวลากลางคนื ซึง่หากถา้เราโชคดจีะไดพ้บกับดวงดาวรายลอ้มไปกับอุโบสถเรืองแสงเพิม่ความงดงามตืน่ตาใจ 

หากยิง่มดืก็จะสามารถเห็นการเรอืงแสงของตน้กัลปพฤกษ์และดวงดาวไดขั้ดเจนมากขึน้ ตน้กัลปพฤกษ์ทีเ่รอืงแสง

นัน้เป็นฝีมอืการออกแบบของชา่งคณุากร ปรญิญาปณุโณ ผูล้งมอืตดิโมเสกแตล่ะชิน้ดว้ยตัวเอง โดยมแีรงบันดาล

ใจมาจากตน้ไมแ้หง่ชวีติ ในภาพยนตรเ์รือ่งอวตาร โดยใชส้ารเรอืงแสง หรอื สารฟลอูอเรสเซนตร์อบตน้ คณุสมบัติ

ของสารคอืจะรับแสงพระอาทติยใ์นตอนกลางวันและปล่อยพลังงานออกมาในตอนกลางคนื ดา้นหลังของอุโบสถ

จะมวีวิทวิทัศนเ์ป็นลุม่แมน่ ้าโขงสามารถเห็นววิแมน่ ้าโขงแลว้ยังสามารถเห็นฝ่ังของประเทศลาว 
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เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่3)  
 หลงัทานอาหารสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั 

ทีพ่กั: โขงเจยีมระดบั 3 ดาว 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
(กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทน และ หอ้งพกั 3 ทา่น 

TRP อาจเป็นเตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยูก่ับแบบทีพ่ักของโรงแรม) 
 

วนัทีส่าม    โขงเจยีม - ความทรงจ าคาเฟ่ - อทุยานแหง่ชาตผิาแตม้ ชมเสาเฉลยีง ชมผาแตม้ - สามพนัโบก   
                 (Unseen แกรนดแ์คนยอนแมน่ ้าโขง) - หาดทรายสงู - เขมราฐ - วดับุง้ขีเ้หล็ก - จดุชมววิรมิโขง                                                    
                                                                                             อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 
 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่4) 
น าท่านเดนิทางสูอุ่ทยานแห่งชาตผิาแตม้แวะ ความทรงจ าคาเฟ่ ตัง้อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาตผิาแตม้ตดิแม่น ้า
โขง อสิระใหท้า่นชมววิหรอืน่ังจบิกาแฟกับบรรยากาศทีส่วยงาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อทุยานแหง่ชาตผิาแตม้ มเีน้ือทีป่ระมาณ 212,500 ไร่ ครอบคลมุพืน้ทีอ่ าเภอโขงเจยีม อ าเภอศรเีมอืงใหม ่และ
อ าเภอโพธิไ์ทร จังหวัดอุบลราชธานี สภาพภูมปิระเทศเป็นทีร่าบสงูและเนนิเขา มหีนา้ผาสงูชันหลายแห่ง สภาพ
ป่าโดยทั่วไปเป็นป่าเต็งรัง ลักษณะเป็นป่าโปร่ง ตน้ไมแ้คระแกร็น แต่มีความสวยงามตามธรรมชาต ิพันธุ์ไมท้ี่
ส าคัญ ไดแ้ก่ เต็ง รัง เหยีง ประดู่ และเหมอืดต่าง ๆ ส่วนพืชพื้นล่างจะเป็นพวกไผ่ป่า หญา้ต่าง ๆ และข่อยหนิ 
นอกจากน้ีตามซอกลานหนิทั่วไปยังมไีมด้อกทีส่วยงาม เช่น หยาดน ้าคา้ง กระดุมเงนิ มณีเทวา ฯลฯ ขึน้อยู่เป็น
จ านวนมากกระจายทั่วพืน้ที ่ภายในเขตอุทยานแห่งชาตผิาแตม้ มสีถานทีท่่องเทีย่วน่าสนใจมากมาย น าท่านชม 
เสาเฉลยีง อยู่กอ่นถงึผาแตม้ประมาณ 1 กโิลเมตร เป็นเสาหนิธรรมชาตทิีเ่กดิจากการกัดเซาะของน ้าและลมเป็น
เวลานับลา้นปี มลีักษณะคลา้ยดอกเห็ดเรยีงรายกันอยูม่ากมาย ดแูปลกตายิง่นัก ชม ผาแตม้ เป็นหนา้ผาสงูชนัทีม่ี
ความสวยงามตามธรรมชาต ิเป็นจุดชมววิทีส่วยงาม และยังเป็นจุดทีเ่ห็นพระอาทติยข์ึน้กอ่นทีแ่ห่งใดในประเทศ
ไทย นอกจากน้ีบรเิวณผนังหนา้ผาดา้นลา่ง ยังปรากฏภาพเขยีนสกีอ่นประวัตศิาสตรเ์รยีงรายอยูป่ระมาณ 300 ภาพ 
ซึง่ทางอทุยานฯ ไดท้ าทางเดนิส าหรับลงไปชมไวแ้ลว้ 
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เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่5) 

น าทา่นเดนิทางสู ่สามพนัโบก ตัง้อยูท่ีบ่า้นโป่งเป้า อ าเภอโพธิไ์ทร เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีรั่งสรรคโ์ดยธรรมชาต ิ
เป็นแกง่หนิขนาดใหญ ่ถกูแมน่ ้าโขงกัดเซาะกลายเป็นแอง่มากมายในชว่งฤดนู ้าหลากทกุๆปี ซึง่เป็นความ
มหัศจรรยข์องธรรมชาต ิทีท่ าใหเ้กดิเป็นแอง่มากมายมากกวา่ 3,000 โบก ค าวา่ “โบก” หมายถงึ “แอง่” หรอื “บอ่
น ้าลกึ” สามพันโบกจะปรากฏใหเ้ห็นในชว่งฤดแูลง้ยามทีแ่มน่ ้าโขงลดระดับลง ตัง้แตเ่ดอืนธันวาคม-พฤษภาคม 
ชาวบา้นเรยีกวา่ แกรนดแ์คนยอนน ้าโขง และฝ่ังตรงขา้งทีห่า่งไปไมก่ีเ่มตรก็เป็นฝ่ังของประเทศเพือ่นบา้นคอื
ประเทศลาว นอกจากจะไดเ้ห็นความงามของธรรมชาตแิลว้ ยังไดเ้ห็นวถิชีวีติของการอยูร่่วมกันระหวา่งชาวไทย
และชาวลาวรมิฝ่ังโขงดว้ย พืน้ทีข่องสามพันโบกกวา้งหลายตารางกโิลเมตร นักทอ่งเทีย่วสามารถเดนิลัดเลาะปีน
ป่ายไปตามโขดหนิรูปร่างประหลาดตา่งๆ ไฮไลทอ์ยูบ่รเิวณทีเ่รยีกวา่หนิหวัสนุขั เพราะมลีักษณะเป็นผาหนิสงู
ชนั จนไดรั้บสมญาวา่แกรนดแ์คนยอนเมอืงไทย และลองใหท้กุทา่นตามหา โบกมกิกีเ้มาส ์จุดเชค็อนิยอดฮติ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
จากนัน้ น าท่านเดนิทางไปถ่ายรูปชคิๆ สวยๆกันที ่หาดทรายสูง ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าโขง ในยามน ้าลดจะไดเ้ห็นววิ

สวยงามของแก่งหนิ หาดทรายและสันดอนทรายสขีาวอมน ้าตาลไล่ระดับเป็นเนินสูง มีริว้ลายทีส่วยงาม คลา้ย

ทะเลทรายขนาดย่อม โดยหาดทรายจะโผล่พน้น ้าประมาณเดอืนธันวาคมถงึพฤษภาคม ช่วงที่ดีที่สุดคือตัง้แต่

มกราคมถงึเมษายน เรียกไดว้่าเป็นทะเลทรายรมิโขง ทีส่วยงาม อ าเภอเขมราฐ เมอืงสงบรมิโขง ทีย่ังคงมวีถิี

ชวีติทีเ่รยีบง่าย ตลอดสองฝ่ังถนนเรยีงรายไปดว้ยบา้นเรอืนไมเ้กา่แก ่รา้นคา้ รา้นกาแฟ มคีวามสวยงาม เดนิทางสู่

วดับุง่ขีเ้หล็ก เป็นวัดเกา่แกใ่นอ าเภอเขมราฐ มสี ิง่กอ่สรา้งทีส่วยงามหลายจุด ทีโ่ดดเดน่ คอื เจดยีศ์รอีรยิะเมตตรัย

ทีม่รูีปทรงทีแ่ปลกตาไมเ่หมอืนกับเจดยีท์ั่วไป ทาผนังดา้นนอกดว้ยสทีองตัง้โดดเดน่อยูก่ลางวัด และ ลานพระขาว 

น าทา่นมาสกัการะและชมพระพุทธรูปปางมารวชิยัพระพุทธรูปปางมารวชิยัสขีาว จ านวน 56 องค ์เป็นพระพุทธรูปที่

สรา้งขึน้เรยีงกันอย่างสวยงาม ชมววิรมิแม่น ้าโขงใหไ้ดด้ืม่ด ่าไปกับทัศนียภาพทีส่วยงาม เดนิทางกลับสู ่ตวัเมอืง

อบุล 
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เย็น   รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่6)  
 หลงัทานอาหารสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั 

ทีพ่กั: เมอืงอบุลฯระดบั 3 ดาว 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
(กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทน และ หอ้งพกั 3 ทา่น 

TRP อาจเป็นเตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยูก่ับแบบทีพ่ักของโรงแรม) 
 

 

วนัทีส่ ี ่       วดัพระธาตหุนองบวั พญานาคสรุีง้ พระธาตเุจดยีศ์รมีหาโพธิ ์- รา้นของฝาก – วดัหนองป่าพง –  

                 กรงุเทพฯ                                                                                          อาหารเชา้,เทีย่ง,---                              

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่7) 
 เดนิทางสู่ วดัพระธาตุหนองบวั เป็นวัดราษฎร์ นิกายธรรมยุต เป็นวัดส าคัญวัดหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี 

ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ คือ พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ ์ที่สรา้งขึน้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ครบรอบ 25 
ศตวรรษของพุทธศาสนาในปี พ.ศ. 2500 พระธาตุเจดยีศ์รีมหาโพธินั์น้ ไดจ้ าลองแบบมาจากเจดยีท์ีพุ่ทธคยา 
ประเทศอนิเดยี เป็นสถานทีบ่รรจุพระบรมสารรีกิธาต ุรอบองคพ์ระธาตเุป็นก าแพงแกว้ ซึง่ทัง้ 4 มมุ ของก าแพงแกว้ 
ไดป้ระดษิฐานพระเจดยีข์นาดเล็กอกี 4 องค์ อกีหนึ่งไฮไลทท์ีน่่าสนใจคอื รูปปั้นฉัพยาปุตตะ หรือพญานาคสรุีง้ 
หนึง่ใน 4 ของพญานาค 4 ตระกลู ซึง่เพิง่จะสรา้งเสร็จและเพิง่ท าการบวงสรวงไปเมือ่เร็วๆ น้ี ตามด ารขิองทา่นเจา้
อาวาสทีไ่ดน้มิติเห็นงูใหญ่สรุีง้มาอาศัยอยู่บรเิวณวัดพระธาตหุนองบัวแห่งน้ีน่ันเอง ถอืว่าเป็นแลนดม์ารค์แห่งใหม่
ของอบุลราชธานี  
จากนัน้น าทา่น แวะรา้นของฝาก อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้ของกลับบา้น ของฝากกันตามอัธยาศัย  

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่8) 
น าท่านเดนิทางสู่ วดัหนองป่าพง อ.วารินช าราบ ส านักปฏิบัตธิรรมที่แวดลอ้มดว้ยธรรมชาตอิันสงบเงียบ มี
บรรยากาศอันร่มรืน่เหมาะแกก่ารปฏบิัตธิรรม สรา้งโดยหลวงพ่อชา สภุทฺโท หรอื พระโพธญิาณเถระ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลบั กรงุเทพฯ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 9 ชัว่โมง) 

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

หมายเหต:ุ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ป็นผูจ้ดัทีน่ ัง่เทา่น ัน้ โดยจดัสรรทีน่ ัง่ตามล าดบัการจอง

พรอ้มช าระเงนิ 

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, สายการบนิการจราจร, 
การเดนิทางช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดต่างๆ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย

ค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  
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มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

❖ ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 

❖ ฉีดพ่นฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 

❖ โต๊ะอาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 

❖ ปฏบิัตติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกันและยับยัง้การแพร่ระบาดของโควดิ-19 

❖ บรกิารหนา้กากอนามัย-เจลแอลกอฮอล ์ทา่นละ 1 ชดุ 

 

เงือ่นไขการจอง 

 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

ส าเนาบัตรประชาชน ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 
 

อตัราบรกิารนีร้วม 
• คา่รถโคช้ปรับอากาศ 

• คา่บรกิารคนขับรถ และคา่น ้ามัน 

• คา่ทีพ่ัก 2คนื พกัหอ้งละ2-3ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืเทยีบเทา่ 

กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เตม็ หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

หรอื กรณีระบพุักหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเตม็หรอืไมม่ขีอปรับพัก TWN แทน กรณีหอ้งพัก 3 ทา่น TRP อาจเป็น เตยีงเสรมิ 

หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยูก่ับแบบทีพ่ักของโรงแรมนัน้ๆ 

• คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

• คา่ธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 

• ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

• เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

• ค่าประกันอุบัตเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยทีบ่รษัิทท า

ไว ้(ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทัง้น้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากัดทีม่กีารตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ ทกุกรณี ตอ้ง

มใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
อตัรานีไ้มร่วม 

• คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ่้ายสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

• คา่ใชจ่้ายและคา่อาหารทีน่อกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุ

• คา่ประกันภัยธรรมชาต ิและประกันชวีติสว่นตัว และประกันสขุภาพ 

• คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มังสวรัิต ิและหรอือาหารส าหรับมสุลมิ 

• คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท  

• ชาวตา่งชาต ิช าระเพิม่ทา่นละ 800 บาท  
 

เงือ่นไขการจอง 

มัดจ าทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น และช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วัน(การไมช่ าระเงนิคา่มัดจ า หรอื

ช าระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจ่ายไมว่า่ดว้ยสาเหตใุด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   
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เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

*คา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ่้ายจ าเป็นอืน่ๆ 

 

หมายเหต ุ

• การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 20 ทา่นขึน้ไป 

• บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้

• บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภัย

ธรรมชาต ิการเมอืง จลาจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนือ 

• การควบคุมของทางบรษัิท หรอืค่าใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสญู

หาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 

• มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากับเทา่นัน้ 

• ราคาดังกล่าวขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่ตามสภาวะค่าเงนิบาทและคา่น ้ามันทีไ่มค่งที ่

การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้

• เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่ง หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่

สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 


