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วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 พรอ้มกนัทีจุ่ดนดัพบป๊ัม Shell แม็คโคร แจง้วฒันะ เวลา 17.00น. - เดนิทางสูจ่งัหวดัอุบลราชธาน ี

2 อุบลราชธาน ี– ตามรอยอเล็กซานเดอรม์หาราช - วดัถา้คูหาสวรรค ์- โขงเจยีม แมน่ า้สองส ี

ชมววิเขือ่นสรินิธร - วดัสรินิธรวรารามภูพรา้ว (Unseen วัดเรอืงแสง)  

พกัโขงเจยีม                                                                                อาหารเชา้/เทีย่ง/เย็น 

3 โขงเจยีม - ความทรงจ าคาเฟ่ - อุทยานแหง่ชาตผิาแตม้ ชมเสาเฉลยีง ชมผาแตม้ - สามพนัโบก 

(Unseen แกรนดแ์คนยอนแม่น ้าโขง) - หาดทรายสูง - เขมราฐ - วดับุง้ขีเ้หล็ก - จุดชมววิรมิโขง                                                   

พกัเมอืงอุบล                                                                                อาหารเชา้/เทีย่ง/เย็น 

4 วดัพระธาตุหนองบวั พญานาคสรีุง้ พระธาตุเจดยีศ์รมีหาโพธิ ์– รา้นของฝาก – วดัหนองป่าพง -  
กรุงเทพฯ                                                                        อาหารเชา้/เทีย่ง/--- 

 

หมายเหต:ุ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ป็นผูจ้ดัทีน่ ัง่เทา่น ัน้  
 

 



                             

 

 

 
 

 

วนัแรก       จุดนดัพบป๊ัม Shell แม็คโคร แจง้วฒันะ 

 
 

17.00 น. พรอ้มกันที่จุดนัดหมาย ป๊ัม Shell แม็คโคร แจง้วฒันะ เจา้หนา้ที่บรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและ

อ านวยความใหทุ้กท่าน มกีารพน่ยาฆา่เชือ้ในรถ เช็คอุณหภูมริา่งกาย และมบีรกิารแจกหนา้กาก

อนามยัและเจลแอลกอฮอล ์น าท่านออกเดนิทางสู ่จงัหวดัอุบลราชธาน ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

9 ชั่วโมง) อสิระใหทุ้กท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย 
 

วนัทีส่อง    อุบลราชธาน ี– ตามรอยอเล็กซานเดอรม์หาราช - วดัถ้  าคูหาสวรรค ์- โขงเจยีม แมน่ า้สองส ี

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

 

เชา้  เดนิทางถงึ จงัหวดัอุบลราชธาน ีใหท้่านท าภารกจิสว่นตัวใหเ้รยีบรอ้ย  

   รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่1) 

  น าท่าน ตามรอยการถ่ายท าภาพยนตรเ์รือ่ง ALEXANDER อเล็กซานเดอรม์หาราชชาตนิกัรบ

ตัง้อยู่บรเิวณถนนเลี่ยงเมืองรมิฝ่ังแม่น ้ามูล เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ตามรอยการถ่ายท าภาพยนตร์

เรือ่ง ALEXANDER อเล็กซานเดอรม์หาราชชาตนัิกรบ ซึง่เป็นโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่

ของกรมการท่องเที่ยว โดยมุ่งเนน้การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เกีย่วขอ้งกับการถ่ายท าภาพยนตร์ ซึง่

ประเทศไทยมกีองถ่ายท าภาพยนตรต่์างชาตมิาใชส้ถานทีถ่่ายท าในประเทศไทยปีละหลายๆ เรือ่ง โดย

จ าลองบรรยากาศจากในภาพยนตรม์าไว ้มุ่งหวังใหเ้ป็นแหล่งเรยีนรูแ้ก่ผูเ้ขา้ชมทุกกลุ่ม มีรูปป้ันจ าลอง

ฉากการต่อสูผ้ลงานประติมากรรมจ าลองที่ไดแ้รงบันดาลใจจากฉากการต่อสูใ้นภาพยนตร์ ระหว่าง

กษัตรยิ์อเล็กซานเดอร์มหาราชบนหลังมา้ กับกษัตรยิ์อนิเดียมหาราชพอรุสบนหลังชา้ง พรอ้มเรื่องราว

ความเป็นจริงในเชงิประวัติศาสตร์ เดินทางสู่ วดัถ า้คูหาสวรรค  ์แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและ

ธรรมชาตขิองจังหวัดอุบลราชธานี สักการะสรีระ หลวงปู่ ค าคนิง จุลมณี ที่บรรจุในโลงแกว้ ชมทิวทัศน์

แม่น ้าโขงและแม่น ้าสองสใีนมุมสงู สามารถมองเห็นทัศนียภาพของตัวอ าเภอโขงเจียมไดอ้ย่างชัดเจน 

ชม ฆอ้งทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก บรเิวณดา้นขา้งทางเขา้วัด 

 น าท่านเดนิทางสู่โขงเจยีมเมืองชายแดนเล็กๆรมิแม่น ้าโขงที่มีความสวยงามทางน ้าที่แปลกตา เป็นจุด

บรรจบของแม่น ้าโขงและแม่น ้ามูลทีไ่หลมารวมกันท าใหเ้กดิเป็นแมน่ า้สองสโีดยแม่น ้าโขงจะเห็นเป็นสี

ขาวขุ่น ส่วนแม่น ้ามูลเห็นเป็นสีเขียวอมฟ้า จึงเป็นที่มาของวลี “โขงสปีูน มูลสีคราม” จุดที่สามารถ

มองเห็นแม่น ้าสองสไีดอ้ย่างชัดเจนคือ บรเิวณลาดรมิตลิ่งหนา้วัดโขงเจียม และบรเิวณบางส่วนของ

หมู่บา้นหว้ยหมาก ทัง้น้ีเดอืนเมษายนจะเป็นเดอืนทีเ่ห็นความแตกต่างของสนี ้าไดช้ัดเจนทีส่ดุ 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไม่เสรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทางคน

เดยีว เพิม่ 
ทีน่ ัง่ 

หมายเหต ุ

11-14 กุมภาพนัธ ์64 3,999 

ไมม่รีาคาเด็ก 

 

1,500 36  

25-28 กุมภาพนัธ ์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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่านเดนิทางไป จุดชมววิเขือ่นสรินิธร เวิง้น ้าอันกวา้งใหญ่ทีด่งึดูดนักท่องเทีย่วใหแ้วะมาถ่ายรูปชม

บรรยากาศกันอย่างมากมาย เขือ่นสรินิธรก าลังจะกลายเป็นแหล่งพัฒนาพลังงานหมุนเวียนรูปแบบใหม่ที่

จะเป็นจุดเช็คอนิแห่งใหม่ของ จ.อุบลราชธานี คือ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน ้า

ร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน ้าเขือ่นสรินิธร ของ กฟผ.ทีจ่ะเปิดเป็นแหล่งท่องเทีย่วดา้นพลังงานหมุนเวียนแห่ง

ใหม่ใหนั้กท่องเทีย่ว ไดม้าสัมผัสการผลติไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดแสนจะรักษ์โลกอย่างใกลช้ดิ  

 น าท่านเดนิทางสู่ วดัสรินิธรวรารามภูพรา้ว (Unseen วัดเรืองแสง) หรือนิยมเรยีกกันว่า วัดเรืองแสง 

เป็นวัดที่ตัง้อยู่บนเนินเขาสูง โดยจ าลองสภาพแวดลอ้มของวัดป่าหมิพานต ์บรเิวณยอดเขาจะมองเห็น

อุโบสถสปัีดทองตัง้เด่นเป็นสง่า ดา้นหลังของอุโบสถนัน้เป็นจติรกรรมเรืองแสงสเีขยีวของตน้กัลปพฤกษ์ 

ทีอ่ยู่ดา้นหลังของอุโบสถในเวลากลางคนื ซึง่หากถา้เราโชคดจีะไดพ้บกับดวงดาวรายลอ้มไปกับอุโบสถ



                             

เรืองแสงเพิ่มความงดงามตื่นตาใจ หากยิ่งมืดก็จะสามารถเห็นการเรืองแสงของตน้กัลปพฤกษ์และ

ดวงดาวไดขั้ดเจนมากขึน้ ตน้กัลปพฤกษ์ที่เรอืงแสงนั้นเป็นฝีมือการออกแบบของช่างคุณากร ปรญิญา

ปุณโณ ผูล้งมือตดิโมเสกแต่ละชิน้ดว้ยตัวเอง โดยมแีรงบันดาลใจมาจากตน้ไมแ้ห่งชวีติ ในภาพยนตร์

เรื่องอวตาร โดยใชส้ารเรอืงแสง หรอื สารฟลูออเรสเซนตร์อบตน้ คุณสมบัตขิองสารคือจะรับแสงพระ

อาทติย์ในตอนกลางวันและปล่อยพลังงานออกมาในตอนกลางคืน ดา้นหลังของอุโบสถจะมวีวิทวิทัศน์

เป็นลุ่มแม่น ้าโขงสามารถเห็นววิแม่น ้าโขงแลว้ยังสามารถเห็นฝ่ังของประเทศลาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่3)  

 หลงัทานอาหารสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั 

ทีพ่กั: โขงเจยีมระดบั 3 ดาว 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

(กรณีหอ้งพักคู่แบบ TWN เต็ม หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทน และ หอ้งพัก 3 

ท่าน TRP อาจเป็นเตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยู่กับแบบทีพ่ักของโรงแรม) 
 

วนัทีส่าม    โขงเจยีม - ความทรงจ าคาเฟ่ - อุทยานแหง่ชาตผิาแตม้ ชมเสาเฉลยีง ชมผาแตม้ - สามพนัโบก   

                 (Unseen แกรนดแ์คนยอนแม่น ้าโขง) - หาดทรายสูง - เขมราฐ - วดับุง้ขีเ้หล็ก - จุดชมววิรมิโขง                                                    

                                                                                                                    อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 
 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่4) 

น าท่านเดนิทางสู่อุทยานแห่งชาตผิาแตม้แวะ ความทรงจ าคาเฟ่ ตัง้อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาตผิาแตม้

ตดิแม่น ้าโขง อสิระใหท้่านชมววิหรอืน่ังจบิกาแฟกับบรรยากาศทีส่วยงาม  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อุทยานแห่งชาตผิาแตม้ มเีน้ือทีป่ระมาณ 212,500 ไร่ ครอบคลุมพืน้ที่อ าเภอโขงเจยีม อ าเภอศรเีมอืง

ใหม่ และอ าเภอโพธิไ์ทร จังหวัดอุบลราชธานี สภาพภูมปิระเทศเป็นที่ราบสูงและเนินเขา มหีนา้ผาสงูชัน

หลายแห่ง สภาพป่าโดยทั่วไปเป็นป่าเต็งรัง ลักษณะเป็นป่าโปร่ง ตน้ไมแ้คระแกร็น แต่มีความสวยงาม

ตามธรรมชาต ิพันธุ์ไมท้ี่ส าคัญ ไดแ้ก่ เต็ง รัง เหียง ประดู่ และเหมอืดต่าง ๆ ส่วนพชืพื้นล่างจะเป็นพวก

ไผ่ป่า หญา้ต่าง ๆ และขอ่ยหนิ นอกจากน้ีตามซอกลานหนิทั่วไปยังมไีมด้อกทีส่วยงาม เชน่ หยาดน ้าคา้ง 



                             

กระดุมเงนิ มณีเทวา ฯลฯ ขึน้อยู่เป็นจ านวนมากกระจายทั่วพื้นที่ ภายในเขตอุทยานแห่งชาตผิาแตม้ มี

สถานที่ท่องเทีย่วน่าสนใจมากมาย น าท่านชม เสาเฉลยีง อยู่ก่อนถงึผาแตม้ประมาณ 1 กโิลเมตร เป็น

เสาหนิธรรมชาตทิีเ่กดิจากการกัดเซาะของน ้าและลมเป็นเวลานับลา้นปี มลัีกษณะคลา้ยดอกเห็ดเรยีงราย

กันอยู่มากมาย ดูแปลกตายิง่นัก ชม ผาแตม้ เป็นหนา้ผาสงูชันทีม่คีวามสวยงามตามธรรมชาต ิเป็นจุดชม

ววิทีส่วยงาม และยังเป็นจุดทีเ่ห็นพระอาทติยข์ึน้กอ่นทีแ่ห่งใดในประเทศไทย นอกจากน้ีบรเิวณผนังหนา้

ผาดา้นล่าง ยังปรากฏภาพเขยีนสกี่อนประวัตศิาสตรเ์รียงรายอยู่ประมาณ 300 ภาพ ซึง่ทางอุทยานฯ ได ้

ท าทางเดนิส าหรับลงไปชมไวแ้ลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่5) 

น าท่านเดนิทางสูส่ามพนัโบก ตัง้อยู่ทีบ่า้นโป่งเป้า อ าเภอโพธิไ์ทร เป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีร่ังสรรคโ์ดย

ธรรมชาต ิเป็นแกง่หนิขนาดใหญ่ ถูกแม่น ้าโขงกัดเซาะกลายเป็นแอ่งมากมายในช่วงฤดูน ้าหลากทุกๆปี 

ซึง่เป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ที่ท าใหเ้กิดเป็นแอ่งมากมายมากกว่า 3,000 โบก ค าว่า “โบก” 

หมายถงึ “แอ่ง” หรอื “บ่อน ้าลกึ” สามพันโบกจะปรากฏใหเ้ห็นในชว่งฤดูแลง้ยามทีแ่ม่น ้าโขงลดระดับลง 

ตัง้แต่เดือนธันวาคม-พฤษภาคม ชาวบา้นเรียกว่า แกรนดแ์คนยอนน ้าโขง และฝ่ังตรงขา้งที่ห่างไปไม่กี่

เมตรก็เป็นฝ่ังของประเทศเพือ่นบา้นคอืประเทศลาว นอกจากจะไดเ้ห็นความงามของธรรมชาตแิลว้ ยังได ้

เห็นวถิีชวีิตของการอยู่ร่วมกันระหว่างชาวไทยและชาวลาวรมิฝ่ังโขงดว้ย พื้นที่ของสามพันโบกกวา้ง

หลายตารางกโิลเมตร นักท่องเที่ยวสามารถเดินลัดเลาะปีนป่ายไปตามโขดหินรูปร่างประหลาดต่างๆ 

ไฮไลทอ์ยูบ่รเิวณทีเ่รยีกวา่หนิหวัสุนขั เพราะมลัีกษณะเป็นผาหนิสงูชัน จนไดร้ับสมญาว่าแกรนดแ์คน

ยอนเมอืงไทย และลองใหทุ้กท่านตามหาโบกมกิกีเ้มาส ์จุดเช็คอนิยอดฮติ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางไปถ่ายรูปชคิๆ สวยๆกันที ่หาดทรายสูง ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าโขง ในยามน ้าลดจะได ้

เห็นววิสวยงามของแก่งหนิ หาดทรายและสันดอนทรายสขีาวอมน ้าตาลไล่ระดับเป็นเนินสูง มีริว้ลายที่

สวยงาม คลา้ยทะเลทรายขนาดย่อม โดยหาดทรายจะโผล่พน้น ้าประมาณเดือนธันวาคมถงึพฤษภาคม 

ชว่งทีด่ีทีสุ่ดคือตัง้แต่มกราคมถงึเมษายน เรยีกไดว่้าเป็นทะเลทรายรมิโขง ที่สวยงาม อ าเภอเขมราฐ 

เมอืงสงบรมิโขง ทีย่ังคงมวีถิชีวีติทีเ่รยีบง่าย ตลอดสองฝ่ังถนนเรยีงรายไปดว้ยบา้นเรอืนไมเ้กา่แก ่รา้นคา้ 

รา้นกาแฟ มีความสวยงาม เดินทางสู่วดับุ่งขี้เหล็ก เป็นวัดเก่าแก่ในอ าเภอเขมราฐ มีส ิง่ก่อสรา้งที่



                             

สวยงามหลายจุด ทีโ่ดดเด่น คอื เจดยี์ศรอีรยิะเมตตรัยทีม่รีูปทรงที่แปลกตาไม่เหมือนกับเจดีย์ทั่วไป ทา

ผนังดา้นนอกดว้ยสทีองตัง้โดดเด่นอยู่กลางวัด และลานพระขาว น าท่านมาสักการะและชมพระพุทธรูป

ปางมารวชิัยพระพุทธรูปปางมารวิชัยสีขาว จ านวน 56 องค ์เป็นพระพุทธรูปที่สรา้งขึ้นเรียงกันอย่าง

สวยงาม ชมววิรมิแม่น ้าโขงใหไ้ดด้ืม่ด ่าไปกับทัศนียภาพทีส่วยงาม เดนิทางกลับสู ่ตวัเมอืงอุบล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่6)  

 หลงัทานอาหารสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั 

ทีพ่กั: เมอืงอุบลฯระดบั 3 ดาว 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

(กรณีหอ้งพักคู่แบบ TWN เต็ม หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทน และ หอ้งพัก 3 

ท่าน TRP อาจเป็นเตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยู่กับแบบทีพ่ักของโรงแรม) 
 

 

วนัทีส่ ี ่       วดัพระธาตุหนองบวั พญานาคสรีุง้ พระธาตุเจดยีศ์รมีหาโพธิ ์- รา้นของฝาก – วดัหนองป่าพง –  

                 กรุงเทพฯ                                                                      อาหารเชา้,เทีย่ง,---                              

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่7) 

 เดินทางสู่ วดัพระธาตุหนองบวัเป็นวัดราษฎร์ นิกายธรรมยุต เป็นวัดส าคัญวัดหนึ่งของจังหวัด

อุบลราชธานี ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ คือพระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ ที่สรา้งขึ้นเพื่อเป็น

สัญลักษณ์ครบรอบ 25 ศตวรรษของพุทธศาสนาในปี พ.ศ. 2500 พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์นั้น ได ้

จ าลองแบบมาจากเจดีย์ที่พุทธคยา ประเทศอนิเดีย เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารรีกิธาตุ รอบองคพ์ระ

ธาตุเป็นก าแพงแกว้ ซึง่ทัง้ 4 มุม ของก าแพงแกว้ ไดป้ระดษิฐานพระเจดีย์ขนาดเล็กอีก 4 องค ์อีกหนึ่ง

ไฮไลทท์ี่น่าสนใจคือรูปปั้นฉัพยาปุตตะ หรอืพญานาคสรีุง้ หนึ่งใน 4 ของพญานาค 4 ตระกลู ซึง่เพิง่จะ

สรา้งเสร็จและเพิง่ท าการบวงสรวงไปเมือ่เร็วๆ น้ี ตามด ารขิองท่านเจา้อาวาสที่ไดน้มิติเห็นงูใหญ่สรีุง้มา

อาศัยอยู่บรเิวณวัดพระธาตุหนองบัวแห่งน้ีน่ันเอง ถอืว่าเป็นแลนดม์ารค์แห่งใหม่ของอุบลราชธานี  

จากนัน้น าท่าน แวะรา้นของฝาก อสิระใหท้่านเลอืกซือ้ของกลับบา้น ของฝากกันตามอัธยาศัย  

 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่8) 

 

น าท่านเดนิทางสู่ วดัหนองป่าพง อ.วารนิช าราบ ส านักปฏบิัตธิรรมที่แวดลอ้มดว้ยธรรมชาตอัินสงบเงยีบ 

มบีรรยากาศอันร่มรืน่เหมาะแกก่ารปฏบิัตธิรรม สรา้งโดยหลวงพ่อชา สภุทฺโท หรอื พระโพธญิาณเถระ  

 

 

 

 

 

 

 



                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลบั กรุงเทพฯ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 9ชั่วโมง) 

 

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

หมายเหต:ุ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ป็นผูจ้ดัทีน่ ัง่เทา่น ัน้ โดยจดัสรรทีน่ ัง่

ตามล าดบัการจองพรอ้มช าระเงนิ 

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , สายการบิน

การจราจร, การเดนิทางช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดตา่งๆ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ

ปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  

 

มาตรการดูแลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

❖ ตรวจวัดอุณหภูมกิอ่นเดนิทาง 

❖ ฉีดพ่นฆ่าเชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 

❖ โต๊ะอาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะห่าง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 

❖ ปฏบิัตติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกันและยับยัง้การแพร่ระบาดของโควดิ-19 

❖ บรกิารหนา้กากอนามัย-เจลแอลกอฮอล ์ท่านละ 1 ชดุ 

 

เงือ่นไขการจอง 

 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

ส าเนาบัตรประชาชน ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 
 

อตัราบรกิารนีร้วม 

• ค่ารถโคช้ปรับอากาศ 

• ค่าบรกิารคนขับรถ และค่าน ้ามัน 

• ค่าทีพ่ัก 2คนื พักหอ้งละ2-3ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืเทยีบเท่า 

กรณีหอ้งพักคู่แบบ TWN เต็ม หรอืไม่ม ีทางบรษัิทขอปรบัพักแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ

ล่วงหนา้ หรอื กรณีระบุพักหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเต็มหรอืไมม่ขีอปรับพัก TWN แทน กรณีหอ้งพัก 3 ท่าน TRP 

อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยู่กับแบบทีพ่กัของโรงแรมนัน้ๆ 

• ค่าอาหารตามทีร่ะบุในโปรแกรม ค่าเขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

• ค่าธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบุส าหรับนักท่องเทีย่วไทย 

• ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

• เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 



                             

• ค่าประกันอุบัตเิหตุตามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยที่

บรษัิทท าไว ้(ไม่ครอบคลุมถงึสุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทัง้น้ีย่อมอยู่ในขอ้จ ากัดที่มีการตกลงไวกั้บบรษัิท

ประกันชวีติ ทุกกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

• ค่ามนิบิารใ์นหอ้งพัก และค่าใชจ้่ายสว่นตัว เชน่ ค่าโทรศัพท ์ค่าซักรดี เป็นตน้ 

• ค่าใชจ้่ายและค่าอาหารทีน่อกเหนือจากรายการทีร่ะบุ 

• ค่าประกันภัยธรรมชาต ิและประกันชวีติสว่นตัว และประกันสขุภาพ 

• ค่าอาหารส าหรับท่านทีท่านเจ มังสวริัต ิและหรอือาหารส าหรับมุสลมิ 

• คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท  

• ชาวตา่งชาต ิช าระเพิม่ทา่นละ 800 บาท  

 

เงือ่นไขการจอง 

มัดจ าท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และช าระเงนิค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 20 วัน(การไม่ช าระเงนิค่า

มัดจ า หรอืช าระไม่ครบ หรอืเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใด ผูจ้ัดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการ

เดนิทาง)   

 
 

เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต่ 30 วันขึน้ไป คนืเงนิค่าทัวรโ์ดยหักค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีลู่กคา้ช าระมา และเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

*กรณีมเีหตุยกเลกิทัวร ์โดยไม่ใชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิค่าทัวรโ์ดยหักค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

*ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่ามัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ โรงแรม และค่าใชจ้่ายจ าเป็นอืน่ๆ 

 

หมายเหต ุ

• การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 20 ท่านขึน้ไป 

• บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตุสดุวสิัยไม่อาจแกไ้ขได ้

• บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเที่ยวบนิ การล่าชา้ของสายการ

บนิ ภัยธรรมชาต ิการเมอืง จลาจล ประทว้ง ค าสั่งของเจา้หนา้ทีร่ัฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือ 

• การควบคุมของทางบรษัิท หรอืค่าใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย 

การสญูหาย ความล่าชา้ หรอืจากอุบัตเิหตุต่างๆ 

• มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากับเท่านัน้ 

• ราคาดังกล่าวขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่ตามสภาวะค่าเงนิบาทและค่าน ้ามันที่

ไม่คงที ่การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้

• เมื่อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละ

สทิธิ ์ไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

 



                             

 

 

 

 
 


