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วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ- สนามบนิอุบลราชธาน ี- วดัพระธาตุหนองบวั - ขวันอ้ยบา้นชทีวน - มานาเดอ้คาเฟ่ - 

โขงเจยีม - จุดชมววิแมน่ า้สองส ี 

 

04.00 น. พรอ้มกันที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 เพือ่เตรยีมตัวเดนิทาง และผ่านขัน้ตอนการเช็คอนิ 

06.00 น. บินลัดฟ้าสู่ สนามบนิอุบลราชธาน ีโดยสายการบิน THAI VIETJET เที่ยวบินที่ VZ226 (ใชร้ะยะเวลาเดินทาง

โดยประมาณ 1 ช่ัวโมง 10 นาท)ี  

จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3 ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่งท ัง้ขาไปและขากลบั 

(ไมร่วมน า้หนกักระเป๋าส าหรบัโหลดใตท้อ้งเครือ่ง และสามารถถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กก./ทา่น หากทา่น

ตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่) 

**หมายเหตุ: เทีย่วบนิและประเภทเครือ่งบนิอาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัประกาศของทางสายการบนิ** 

 
07.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิอุบลราชธาน ีหลังจากรับกระเป๋าเดนิทางเรียบรอ้ยแลว้ จากนั้นน าท่านเดนิทางโดยรถตูว้ไีอพี 

จากนั้นน าท่านเดนิทางไปยัง วดัพระธาตุหนองบวั เป็นวัดที่มีชือ่เสยีงและเป็นจุด Unseen ที่ไม่ควรพลาด เนื่องจาก

วัดนี้มีสถาปัตยกรรมที่งดงามและน่าสนใจ คือ “พระธาตุเจดียศ์รีมหาโพธิ ์” พระธาตุประจ าปีเกดิปีมะเส็ง สรา้งขึน้เพือ่

เป็นสัญลักษณ์ครบรอบ 25 ศตวรรษของพุทธศาสนาในปี พ.ศ. 2500  โดยจ าลองแบบมาจากเจดยีท์ีพุ่ทธคยาประเทศ

อนิเดยี ภายในวัดเป็นทีป่ระดษิฐานพระบรมสารรีกิธาตุและรูปป้ันพญานาคราช 2 องค ์ขนาดใหญ่งดงาม ที่ตัง้อยู่บรเิวณ

ทางเขา้พระเจดยี ์ 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อไปยัง ขวันอ้ยบา้นชทีวน หรอื สะพานไม ้เป็นสะพานทีอ่ยู่ท่ามกลางทุ่งนาทอดยาวไปสดุ

ตา สรา้งขึน้เพือ่ใหพ้ระไดเ้ดนิขา้มมาบณิฑบาต และเป็นทีใ่ชเ้ดนิทางสัญจรไปมาระหว่างหมู่บา้นชทีวนและบา้นหนอง

แคน ซึง่ตัง้อยู่หมู่ที ่1 ต าบลชทีวน อ าเภอเขือ่งใน จงัหวัดอบุลราชธานี จากนัน้น าท่านเช็คอนิ มานาเดอ้คาเฟ่ คาเฟ่

กลางทุ่งนาแห่งจังหวัดอบุลราชธานี เป็นตาเฟ่ทีม่สีไตลโ์มเดริน์ตัดกับภาพบรรยากาศของทุ่งนาสเีขยีวขจ ีน าทกุท่าน

อสิระเก็บภาพความประทับใจ หรอืเลอืกซือ้เคือ่งดืม่และเบเกอรีไ่ดต้ามอัธยาศัย 

 

 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนูอาหารอสีานเลศิรส 

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อไปยัง อ าเภอโขงเจยีม (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 1 ช่ัวโมง) ชมุชนเล็กๆ น่ารักรมิ

ฝ่ังโขง อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่น่าสนใจและมีเสน่หท์ี่สุดในจังหวัดอุบลราชธานี โขงเจียมมีสถานที่ท่องเที่ยวทาง

ธรรมชาตทิี่สวยงามหลากหลาย และมีศลิปวัฒนธรรมที่สวยงามมากมาย จากนั้นน าท่านเดนิทางต่อไปยัง จุดชมววิ

แม่น า้สองส ีหรืออีกชื่อที่รูจ้ัก “โขงสีปูน มูลสีคราม” ยามแม่น ้าทัง้สองสายไหลมาบรรจบกันที่อ าเภอโขงเจียม 

ก่อใหเ้กดิภาพประหลาดตากลายเป็นแม่น ้าสองส ีอันเป็นจุดท่องเที่ยวจุดชมวิวสาคัญของอ าเภอโขงเจียม จังหวัด

อบุลราชธานี อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 84 กโิลเมตร แม่น ้าสองส ีเป็นบรเิวณทีแ่ม่น ้าส าคัญ 2 สายคอื แม่น ้าโขง 

และแม่น ้ามูล ไหลมาบรรจบกัน ท าใหเ้กดิการเปรยีบเทยีบสขีองแม่น ้าทัง้สองซึง่แตกต่างกันอย่างเห็นไดชั้ด โดยแม่น ้า

โขงจะเห็นเป็นสขีาวขุน่ สว่นแม่น ้ามูลเห็นเป็นสเีขยีวอมฟ้า 

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร  

พกัที ่ PEERADA RIVER VIEW RESORT หรอืระดบัเทยีบเทา่เดยีวกนั  

 

วนัทีส่อง ชมพระอาทติยข์ ึน้ - อุทยานแหง่ชาตผิาแตม้ - เสาเฉลยีง - สามพนัโบก - หาดหงส ์- วดัโพธิ ์- ยา่นเมอืงเกา่

เขมราฐ - วดัสรินิธรวรารามภูพรา้ว หรอื “วดัเรอืงแสง” 

 
04.00 น. ตื่นเชา้ ชมพระอาทติยข์ ึน้ ณ อุทยานแห่งชาตผิาแตม้ เป็นอุทยานแห่งชาตทิีต่ัง้อยูทางตะวันออกสุดของประเทศ

ไทย สามารถรับชมพระอาทติยข์ ึน้ไดเ้ป็นจุดแรกของประเทศไทย ค าว่า "แตม้" ในภาษาถิน่ดัง้เดมิหมายถงึรอยวาด 

ระบาย ประทับ หรอืการกระท าดว้ยประการใดๆโดยใชส้ใีหป้รากฏเป็นรูปภาพ เครือ่งหมาย หรอืสัญลักษณ์ต่างๆ โดยที่

ผาแตม้นี้เป็นแหล่งทีพ่บภาพเขยีนสยีุคกอ่นประวัตศิาสตร ์อายุราว 3,000-4,000 ปี 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ระหว่างเดนิทางกลับสูท่ีพั่กแวะเก็บภาพความประทับใจ เสาเฉลยีง หรอื เอริธ์ พลิลาร ์(Earth Pillar) เป็นเสาหนิทราย

รูปทรงคลา้ยดอกเห็ดบาน เกดิจากน ้าและกรวดทีล่มพัดพามากัดเซาะต่อเนื่องเป็นเวลาหลายลา้นปี 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 

น าทุกท่านเดนิทางไปยัง สามพนัโบก แก่งหนิที่อยู่ใตล้ าน ้าโขงในช่วงฤดนู ้าหลากซึง่เกดิจากแรงน ้าวนกัด

เซาะกลายเป็นแอง่มากกว่า 3,000 แอง่ หรอื 3,000 โบก โบก หรอืแอง่ หมายถงึบอ่น ้าลกึในแกง่หนิใต ้ล า

น ้าโขง  และค าว่า “โบก” เป็นภาษาของลาวทีม่ักนยิมเรียกกัน และจะปรากฏใหเ้ห็นในชว่งฤดแูลง้ที่น ้าแหง้

ขอด แก่งหนิดังกล่าวก็จะโผล่พน้น ้ากลายเป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาตสิุดอลังการกลางล าน ้าโขงที่

สวยงามแปลกตาจนชาวบา้นเรยีกว่า “แกรนดแ์คนยอนน า้โขง” และถอืว่าเป็นอกีหนึง่ Unsenn Thailand 

 



 
 
 
 
 
 
 

  
จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อไปยัง หาดหงส ์อกีหนึง่เสน่หแ์ห่งล าน ้าโขงทีอ่ยู่เคยีงคู่กับสามพันโบกซึง่บรเิวณหาดหงสน์ี้

เป็นหาดทรายทีผุ่ดขึน้มารมิแม่น ้าโขง ทรายทีน่ี่มคีวามละเอยีดและมสีเีหลอืงทองจนมองดูคลา้ยทะเลทรายเลยทีเดียว 

เป็นอกีหนึง่ Unsenn Thailand ทีสั่กครัง้ควรมาสัมผัสดว้ยตัวเอง 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
   

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

 

น าท่านเดนิทางไปยัง อ าเภอเขมราฐ (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 1 ช่ัวโมง) เพือ่ไปสักการะบูชาสิง่ศักดิส์ทิธิท์ี่ 

วดัโพธิ ์เป็นทีป่ระดษิฐานของพระเจา้ใหญ่องคแ์สน พระพุทธรูปเกา่แกคู่่เมืองเขมราฐที่สรา้งดว้ยอฐิโบราณถอืดว้ยน ้า

เกสรดอกไมแ้ละน ้าเปลอืกไมต้ามภูมปัิญญาของคนโบราณ 

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางไปยัง ยา่นเมอืงเกา่เขมราฐ เป็นเมอืงเกา่แกอ่ายุกว่า 200 ปี ตัง้อยู่รมิแม่น ้าโขง ซึง่ตรงขา้มกับ

เมืองสองคอน แขวงสะหวันนะเขตของสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว เดมิคือ เมือง “เขมราษฎร์” และไดถู้ก

เปลีย่นชือ่มาเป็น “เขมราฐ” ในสมัยรัชกาลที ่5 ซึง่มคีวามหมายเดยีวกัน คอื “ดนิแดนแห่งความเกษมสขุ” อสิระทุกท่าน

เก็บภาพความประทับใจไปกับมนเสน่ห ์ณ ทีแ่ห่งนี้ 

 

น าท่านเดนิทางต่อไปยัง อ าเภอสรินิธร (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 2 ช่ัวโมง) เพื่อเขา้ชมอีกหนึ่ง Unseen 

Thailand ที่พลาดไม่ได ้วดัสรินิธรวรารามภูพรา้ว หรือนิยมเรียกกันว่า “วดัเรอืงแสง” เป็นวัดที่ตัง้อยู่บนเนนิเขาสงู 

โดยจ าลองสภาพแวดลอ้มของวัดป่าหมิพานตห์รือเขาไกรลาศ  บรเิวณบนยอดเขาจะมองเห็นพระอุโบสถสปัีดทองตัง้

เด่นเป็นสง่า และจุดเด่นของวัดแห่งนี้คอื การไดม้าชมภาพเรอืงแสงเป็นสเีขยีวของของตน้กัลปพฤกษ์ทีเ่ป็นจติรกรรมที่

อยู่บนผนังดา้นหลังของอโุบสถในยามค ่าคนื ** ส าหรับชว่งเวลาทีเ่หมาะส าหรับการมาชมและถ่ายภาพคอื ตัง้แต่เวลา 

6.00 - 19.30 น. ** 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร  

พกัที ่  ARISTA HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่เดยีวกนั 

 

วนัทีส่าม บวันาคาเฟ่ - สนามบนิอุบลราชธาน ี- สนามบนิสุวรรณภูม ิ   

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 
น าท่านเดนิทางไปยัง บวันาคาเฟ่ ถือว่าเป็นคาเฟ่สวยชือ่ดังของภาคอีสาน ซึง่คาเฟ่แห่งนี้จะตัง้อยู่ท่ามกลางนาบัว

หลวง ทีม่คีวามสวยงาม ไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็เจอกับทุ่งนาบัวสวยๆ และสถานทีแ่ห่งนี้ยังเปิดเป็นรา้นอาหารกึง่คา

เฟ่ใหบ้รกิารขายอาหารและเครือ่งดืม่หลากหลายชนดิใหไ้ดน่ั้งทานท่ามกลางบรรยากาศอันสดุฟิน    



 
 
 
 
 
 
 

 
 
12.25 น. บินลัดฟ้าสู่ สนามบนิอุบลราชธาน  ีโดยสายการบิน THAI VIETJET เที่ยวบินที่ VZ221 (ใชร้ะยะเวลาเดินทาง

โดยประมาณ 1 ช่ัวโมง 10 นาท)ี  

13.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 

** ขอขอบพระคุณทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

 

รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

ราคาผูใ้หญ ่เด็กมี

เตยีง และไมม่เีตยีง 

พกั 2-3 ทา่น 

 

พกัเดีย่ว 

 

01 – 03 พฤษภาคม 2564 
(วนัแรงงาน) 

(ส)  VZ226 BKK-UBP 06.00 – 07.10 
(จ)  VZ221 UBP-BKK 12.25 – 13.40 

9,999 2,000 

06 – 08 พฤษภาคม 2564 
(พฤ)VZ226 BKK-UBP 06.00 – 07.10 
(ส)   VZ221 UBP-BKK 12.25 – 13.40 

7,999 2,000 

13 – 15 พฤษภาคม 2564 
(พฤ)VZ226 BKK-UBP 06.00 – 07.10 
(ส)   VZ221 UBP-BKK 12.25 – 13.40 

7,999 2,000 

20 – 22 พฤษภาคม 2564 
(พฤ)VZ226 BKK-UBP 06.00 – 07.10 
(ส)   VZ221 UBP-BKK 12.25 – 13.40 

7,999 2,000 

27 – 29 พฤษภาคม 2564 
(พฤ)VZ226 BKK-UBP 06.00 – 07.10 

(ส)   VZ221 UBP-BKK 12.25 – 13.40 
7,999 2,000 

03 – 05 มถิุนายน 2564 
(วนัเฉลมิพระชนมพรรษาฯ) 

(พฤ)VZ226 BKK-UBP 06.00 – 07.10 
(ส)   VZ221 UBP-BKK 12.25 – 13.40 

9,999 2,000 

10 – 12 มถิุนายน 2564 
(พฤ)VZ226 BKK-UBP 06.00 – 07.10 
(ส)   VZ221 UBP-BKK 12.25 – 13.40 

7,999 2,000 

17 – 19 มถิุนายน 2564 
(พฤ)VZ226 BKK-UBP 06.00 – 07.10 
(ส)   VZ221 UBP-BKK 12.25 – 13.40 

7,999 2,000 

24 – 26 มถิุนายน 2564 (พฤ)VZ226 BKK-UBP 06.00 – 07.10 
(ส)   VZ221 UBP-BKK 12.25 – 13.40 

7,999 2,000 

01 – 03 กรกฎาคม 2564 
(พฤ)VZ226 BKK-UBP 06.00 – 07.10 

(ส)   VZ221 UBP-BKK 12.25 – 13.40 
7,999 2,000 

08 – 10 กรกฎาคม 2564 
(พฤ)VZ226 BKK-UBP 06.00 – 07.10 
(ส)   VZ221 UBP-BKK 12.25 – 13.40 

7,999 2,000 

15 – 17 กรกฎาคม 2564 
(พฤ)VZ226 BKK-UBP 06.00 – 07.10 
(ส)   VZ221 UBP-BKK 12.25 – 13.40 

7,999 2,000 

22 – 24 กรกฎาคม 2564 
(พฤ)VZ226 BKK-UBP 06.00 – 07.10 
(ส)   VZ221 UBP-BKK 12.25 – 13.40 

7,999 2,000 

29 – 31 กรกฎาคม 2564 
(พฤ)VZ226 BKK-UBP 06.00 – 07.10 

(ส)   VZ221 UBP-BKK 12.25 – 13.40 
7,999 2,000 

05 – 07 สงิหาคม 2564 
(พฤ)VZ226 BKK-UBP 06.00 – 07.10 
(ส)   VZ221 UBP-BKK 12.25 – 13.40 

7,999 2,000 

12 – 14 สงิหาคม 2564 

(วนัแมแ่หง่ชาต)ิ 
(พฤ)VZ226 BKK-UBP 06.00 – 07.10 

(ส)   VZ221 UBP-BKK 12.25 – 13.40 
9,999 2,000 

19 – 21 สงิหาคม 2564 
(พฤ)VZ226 BKK-UBP 06.00 – 07.10 
(ส)   VZ221 UBP-BKK 12.25 – 13.40 

7,999 2,000 

26 – 28 สงิหาคม 2564 
(พฤ)VZ226 BKK-UBP 06.00 – 07.10 

(ส)   VZ221 UBP-BKK 12.25 – 13.40 
7,999 2,000 

02 – 04 กนัยายน 2564 
(พฤ)VZ226 BKK-UBP 06.00 – 07.10 

(ส)   VZ221 UBP-BKK 12.25 – 13.40 
7,999 2,000 

09 – 11 กนัยายน 2564 
(พฤ)VZ226 BKK-UBP 06.00 – 07.10 
(ส)   VZ221 UBP-BKK 12.25 – 13.40 

7,999 2,000 

16 – 18 กนัยายน 2564 
(พฤ)VZ226 BKK-UBP 06.00 – 07.10 
(ส)   VZ221 UBP-BKK 12.25 – 13.40 

7,999 2,000 

23 – 24 กนัยายน 2564 
(พฤ)VZ226 BKK-UBP 06.00 – 07.10 

(ส)   VZ221 UBP-BKK 12.25 – 13.40 
7,999 2,000 

30 ก.ย. – 02 ต.ค. 2564 
(พฤ)VZ226 BKK-UBP 06.00 – 07.10 

(ส)   VZ221 UBP-BKK 12.25 – 13.40 
7,999 2,000 

07 – 09 ตุลาคม 2564 
(พฤ)VZ226 BKK-UBP 06.00 – 07.10 
(ส)   VZ221 UBP-BKK 12.25 – 13.40 

7,999 2,000 

13 – 15 ตุลาคม 2564 

(วนัคลา้ยวนัสวรรคตฯ) 
(พ)  VZ226 BKK-UBP 06.00 – 07.10 

(ศ)  VZ221 UBP-BKK 12.25 – 13.40 
9,999 2,000 



 
 
 
 
 
 
 

14 – 16 ตุลาคม 2564 
(พฤ)VZ226 BKK-UBP 06.00 – 07.10 
(ส)   VZ221 UBP-BKK 12.25 – 13.40 

7,999 2,000 

21 – 23 ตุลาคม 2564 

(วนัปิยมหาราช) 
(พฤ)VZ226 BKK-UBP 06.00 – 07.10 

(ส)   VZ221 UBP-BKK 12.25 – 13.40 
9,999 2,000 

23 – 25 ตุลาคม 2564 

(วนัปิยมหาราช) 
(ส)   VZ226 BKK-UBP 06.00 – 07.10 

(จ)   VZ221 UBP-BKK 12.25 – 13.40 
9,999 2,000 

28 – 30 ตุลาคม 2564 
(พฤ)VZ226 BKK-UBP 06.00 – 07.10 
(ส)   VZ221 UBP-BKK 12.25 – 13.40 

7,999 2,000 

 

** ราคาเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ 3,900 บาท ** 
 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 400 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 

 

** ส าหรบัต ัว๋เครือ่งบนิทางบรษิทัยงัมไิดท้ าการจองใดๆท ัง้ส ิน้ ราคาคา่บรกิารขา้งตน้เป็นราคาต ัว๋ทีท่ า

การเช็ค ณ วนัที ่25 มนีาคม 2564 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่สว่นตา่งเพิม่ หากในกรณีทีค่า่

ต ัว๋เครือ่งบนิ ณ วนัทีท่ าจองมรีาคาปรบัขึน้จากเดมิ ** 

 

** ในกรณีทีส่ายการบนิประกาศยกเลกิเทีย่วบนิ หรอืเทีย่วบนิเต็ม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใ์นการ

เปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ** 

 
 

การเดนิทางในแต่ละคร ัง้จะตอ้งมผูีโ้ดยสารจ านวน 6 - 9 ทา่น ตอ่ 1 คนัรถตู ้ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา ** ในกรณีทีลู่กคา้เดนิทางไมถ่งึ 6 ทา่น และประสงคท์ีจ่ะเดนิทาง 
ลูกคา้จะตอ้งช าระคา่สว่นตา่งเพิม่เตมิ กรุณาตดิตอ่สอบถามเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้ ** 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 

  ค่าตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ  

  ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี

  ค่ารถตู ้VIP น าเทีย่วตามรายการ 

  ค่าที่พัก หอ้งละ 2 ท่าน พรอ้มอาหารเชา้ ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการ หรือระดับเดียวกัน ทัง้นี้บริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการ

เปลีย่นแปลงหอ้งพัก  

  ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ  

  ค่าอาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ     

  ค่าจา้งมัคคุเทศก ์และทมีงานคอยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

  ค่าประกันอบัุตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

  ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 

  ค่าใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน่ ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่

นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

  ค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ 

อบัุตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสัิย

อืน่ เป็นตน้ 

  คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่ว ทา่นละ 400 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นกัท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระค่าต ัว๋เครือ่งบนิ พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน เพือ่ส ารองทีน่ ัง่ **ท ัง้นีร้ะยะเวลาใน

การช าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของสายการบนิเป็นผูก้ าหนด** 

2. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั กรณีนักท่องเทีย่ว

หรอืเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อื

ว่านักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร์ 

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอยกเลกิการเดินทาง หรือเลื่อนการเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูม้ีชือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง

กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชีือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อีเมลล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบ

หนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่

ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 30 วัน ขึน้ไป คนืเงนิค่าทัวรเ์ต็มจ านวน ของค่าทัวรท์ีช่ าระแลว้ และหักค่าใชจ้่ายทีจ่่ายจรงิ ไดแ้ก ่

ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่ายานพาหนะ รา้นอาหาร โรงแรมทีพั่ก ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่ว ค่าบรกิาร หรอืค่าใชจ้่ายที่

จ าเป็นอืน่ๆ ** ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ** 

2.2 ยกเลกิก่อนวันเดนิทาง 15 - 29 วัน คืนเงนิค่าทัวร์ 50% และหักค่าใชจ้่ายที่จ่ายจรงิ ไดแ้ก่ ค่ายานพาหนะ รา้นอาหาร 

โรงแรมทีพั่ก ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่ว ค่าบรกิาร หรอืค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 0 - 14 วัน ไม่คนืเงนิค่าทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด** 

 

 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรือใชบ้ริการตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่าน 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 

และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสยีหาย

ของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 

5. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้  

 

 

 

 


