รหัสโปรแกรม : 20879 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)






มัคคุเทศก์และทีมงานผูช้ านาญเส้นทางและบริ การดี เป็ นกันเอง สนุกสนาน มีความรู ้
พักที่พกั ระดับมาตรฐาน 2 ห้องละท่าน 2 ท่าน
รถตู ้ ปรับอากาศ VIP สาหรับคณะท่าน
อาหารแบบเซ็ทเมนู จากร้านที่เราคัดเลือกให้ สะอาด สด อร่ อย คุณภาพดีเยีย่ ม

กำหนดกำรเดินทำง
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม

01-04 / 07-10 / 13-16 / 14-17 / 21-24 / 22-25 / 23-26 / 24-27 / 28-31
04-07 / 11-14 / 18-21 / 25-28 /
02-05 / 03-06 / 04-07 / 05-08 / 09-12 / 10-13 / 16-19 / 23-26
06-09 / 13-16 / 20-23 / 27-30
03-06 / 10-13 / 16-19 / 17-20 / 24-27

03-06 / 10-13 / 17-20 / 24-27

วันแรก(1) กรุงเทพฯ – อุบลรำชธำนี – ปรำสำทศรีขรภูมิ – สนำมช้ ำงอำรีน่ำ
05.00 น.
07.10 น.
08.15 น.

เที่ยง

คณะผูเ้ ดินทางพร้ อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ สาย
การบินไทยสมายล์ (เคาน์เตอร์ C) เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยอานวยความสะดวกเรื่ องสัมภาระและบัตรที่นงั่
ออกเดินทาง สู่ อุบลราชธานี โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE 020
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี หลังรับสัมภาระเรี ยบร้อยแล้ว
นาท่านเดินทางสู่ “มออีแดง”
หรื อ “ผามออีแดง” ตั้งอยูใ่ นจุด
ยุทธศาสตร์ สาคัญของรอยต่อ
ปราสาทพระวิหารที่หลายคน
กล่าว ผามออีแดงตั้งอยูท่ ี่
ชายแดนไทย-กัมพูชา เป็ นหน้า
ผาหินสี แดงที่มีทศั นียภาพ
กว้างไกลสุ ดตา และจากจุดนี้
นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็น
ปราสาทพระวิหารได้ นับเป็ นจุดชมวิวในมุมสู งที่สวยงามแห่งหนึ่งในภาคอีสาน
บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

ค่า

นาท่านสู่ “ปราสาทศรี ขรภูมิ” หรื อ
“ปราสาทระแงง” ตั้งอยูข่ า้ งวัดบ้าน
ปราสาท ปราสาทหลังนี้เป็ น
ปราสาทที่งดงามที่สุดในจังหวัด
สุ รินทร์ ปราสาทศรี ขรภูมิ
ประกอบด้วยปรางค์อิฐ 5 องค์ องค์
กลางเป็ นองค์พระประธาน มี
ปรางค์บริ วารล้อมรอบอยูท่ ี่มุมทั้ง
สี่ สร้างบนฐานเดียวกัน ก่อด้วยหิ น
ทรายและศิลาแลง ปราสาทหัน
หน้าไปทางทิศตะวันออกมีบนั ไดทางขึ้นและประตูทางเข้าเพียงด้านเดียว คือ ด้านทิศตะวันออกเช่นกัน ได้
เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเข้าชม “สนามช้างอารี น่า” (CHANG ARENA
STADIUM) หรื อชื่ออย่างไม่เป็ นทางการว่า ธันเดอร์ คาสเซิ ลสเตเดียม (THUNDER CASTLE STADIUM)
ตั้งอยูท่ ี่ อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็ นสนามกีฬาที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็ นสนามเหย้าของสโมสรฟุตบอล
บุรีรัมย์ยไู นเต็ด ทีมฟุตบอล ที่กาลังฮอตสุ ดๆในขณะนี้ สนามแห่งมีความจุ 32,600 ที่นงั่ สนามช้างอารี น่า ถือ
ได้วา่ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวดึงดูดผูค้ นทั้งใน และจังหวัด ใกล้เคียงรวมถึงแฟนบอลทุกเพศทุกวัยให้มาที่นี่ เพื่อ
ชมสนามฟุตบอลที่สวยงามและได้มาตรฐานระดับโลก
บริ การอาหารค่า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

ที่พกั :

โรงแรมครอสทูไวบ์ บุรีรัมย์ หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง

บ่าย

วันที่สอง(2) ปรำสำทเมืองตำ่ – ปรำสำทหินพนมรุ้ง – วนอุทยำนพนมสวำย
วัดป่ ำศรีมงคลรัตนำรำม – อุบลรำชธำนี
เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางสู่ “ปราสาทเมือง
ต่า” เป็ นหนึ่งในกลุ่มปราสาท
มรรคโค เป็ นศาสนสถานที่สร้าง
ตามคติความเชื่อทางศาสนา
ฮินดู สันนิษฐานว่าสร้างขึ้น เพื่อ
ถวายพระศิวะ ตั้งอยูบ่ ริ เวณหน้า
วัดปราสาทบูรพาราม คาว่า เมือง
ต่ำ ไม่ใช่ชื่อดั้งเดิม แต่เป็ นชื่ อที่
ชาวพื้นเมืองเรี ยกโบราณสถาน
แห่งนี้ เพราะปราสาทแห่งนี้ต้ งั อยู่
บนพื้นราบ ส่ วนปราสาทพนมรุ ้งตั้งอยูบ่ นเชิงเขา ซึ่ งทั้งปราสาทเมืองต่าและปราสาทพนมรุ ้งอยูไ่ ม่ห่างกัน
มาก คือห่างกันเพียง 8 กิโลเมตร นอกจากนี้ วัสดุส่วนหนึ่งจากโบราณสถาน และโบราณวัตถุ ของปราสาท

เมืองต่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงนามาเป็ นส่ วนประกอบในการทาพระ
เครื่ อง ที่เรี ยกว่า “พระสมเด็จจิตรลดา” อีกด้วย ปราสาทเมืองต่า เป็ นศาสนสถาน ศิลปะขอมแบบบาปวน
อายุประมาณ พ.ศ. 1551-1630 หรื อราวพุทธศตวรรษที่ 16-17 ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ “อุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ ้ง” หรื อ ปราสาทหินพนมรุ ้ง เป็ นหนึ่งในปราสาทหิ นในกลุ่มราชมรรคา ประกอบไป
ด้วย

เที่ยง

โบราณสถานสาคัญ ซึ่ งตั้งอยูบ่ นยอดภูเขาไฟที่ดบั สนิ ทแล้ว คาว่า พนมรุ้ ง นั้น มาจากภาษาเขมร คาว่า วน
รุ ง แปลว่า ภู เขำใหญ่ ปั จจุ บ ัน ปราสาทหิ น พนมรุ ้ ง ก าลัง อยู่ในเกณฑ์ ก าลัง พิ จารณาเป็ นมรดกโลก เช่ น
เดียวกับ ปราสาทหิ นในกลุ่มราชมรรคา ปราสาทหินพนมรุ ้งเป็ นหนึ่งในปราสาทหิ นขอมของไทยที่มีชื่อเสี ยง
มากที่สุด เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญที่สุดแห่ งหนึ่ งของจังหวัดบุรีรัมย์ และถือเป็ นสัญลักษณ์ที่สาคัญของ
จังหวัดบุรีรัมย์
บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

ค่า

นาท่านเดิ นทางสู่ “วนอุทยานพนม
สวาย” หรื อ เขาสวาย วนอุ ท ยาน
แ ห่ งช าติ พ น ม ส วาย ห รื อ เข า
ส วาย ตั้ งอ ยู่ ใ น เข ต ป่ าส งว น
แห่ งชาติ วนอุ ทยานพนมสวาย ถื อ
ว่า เป็ นวนอุ ท ยานเฉลิ ม พระเกี ย รติ
แห่ งหนึ่ งในประเทศไทย และเป็ น
สถานที่ แ สวงบุ ญ ของชาวไทยที่
เลื่ อ มใสในพระพุ ท ธศาสนา เขต
อุ ท ยานพนมสวาย เขาพนมสวาย
เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วฒั นธรรมที่มีร่องรอยอารยธรรมของชาวขอมโบราณ หลอมรวมจน
กลายเป็ นเอกลักษณ์ทอ้ งถิ่น “นาท่านสักการะ 9 สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ คู่บา้ นคู่เมือง” เพื่อความเป็ นสิ ริมงคล คือ พระ
ใหญ่หรื อพระพุทธสุ รินทรมงคล, อัฐิหลวงปู่ ดุล อตุโล, พระพุทธรู ปองค์ดา, หลวงปู่ สวน, รอยพระพุทธบาท
จาลอง, ศาลเจ้าแม่กวนอิม, เต่าศักดิ์สิทธิ์ , สระน้ าศักดิ์สิทธิ์ และร่ วมเคาะระฆัง 1,080 ใบ ได้เวลาอันสมควร
นาท่านเดินทางสู่ “วัดป่ าศรี มงคลรัตนาราม” หรื อ ถ้ าพญานาค (ศรี สะเกษ) ความงดงามของถ้ าแห่ งนี้ สร้ าง
ขึ้นจากความศรัทธาในเรื่ องของพญานาค ซึ่ งครั้งหนึ่ งพระพุทธเจ้าเคยเสวยพระชาติเป็ นพญานาค ทางเจ้า
อาวาส แล ะ ผู ้ มี จิ ต ศรั ท ธ าจึ งได้
ร่ วมกันสร้างโบสถ์ ที่ประดิษฐ์สถาน
พระพุทธรู ปคล้ายกับวังพญานาคใน
วรรณคดี ภายในถ้ ามี ค วามอลังการ
ด้ ว ยรู ปปั้ นพญ านาคที่ อ่ อ นช้ อ ย
งดงาม รวมทั้งการจาลองหิ นงอกหิ น
ย้อย ประดับด้วยไฟหลากสี ภายใน
จ าลองให้ เป็ นถ้ าวัง บาดาลโดยมี
พระพุ ท ธรู ปหยกขาวและรู ปปั้ น
พญานาคขนาดใหญ่ 2 ตน คอยปก
ปั กษ์รักษาพระพุทธรู ปหยกขาว ให้ความรู ้สึกเหมือนอยูใ่ นถ้ าพญานาคใต้น้ าที่ดูลึกลับและศักดิ์สิทธิ์ นาท่าน
เดินทางสู่ “จังหวัดอุบลรำชธำนี”
บริ การอาหารค่า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

ที่พกั :

สุ นี แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

บ่าย

หรื อทีพ่ กั ระดับใกล้เคียง

วันที่สำม(3) อุทยำนแห่ งชำติสำมพันโบก – หำดหงส์ – อุทยำนแห่ งชำติผำแต้ ม
จุดชมวิวแม่ นำ้ สองสี - วัดสิรินธรวรำรำมภูพร้ ำว
เช้า

เที่ยง
บ่าย

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางสู่ “อุทยานแห่งชาติสามพันโบก” เป็ นแก่งหิ นใต้ลาน้ าโขง เขตบริ เวณบ้านโป่ งเป้ า เป็ นกลุ่ม
หิ นทรายที่ถูกกระแสน้ า
ธรรมชาติกดั เซาะผ่านกาลเวลา
มานานหลายพันปี จนเกิดเป็ น
ร่ องหิ นขนาดสู ง 3-7 เมตรกว้าง
เป็ นสิ บเมตร กลายเป็ นโบก
งามๆ แปลกตา จานวนนับไม่
ถ้วนกระจายอยูบ่ นพื้นผิวของ
ลานหิ นในละแวกนี้ กินพื้นที่
เลียบริ มแม่น้ าโขงทั้งฝั่งไทย
และลาว ทอดตัวยาวไกลตัง่ แต่
บ้านโป่ งเป้าไปจนถึงบ้านปากกะหลาง ตาบลสองคอน บริ เวณนี้ แต่เดิมเป็ นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาตาม
ธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในลาน้ าโขง ความสวยงามวิจิตรของหิ นที่ถูกกระแสน้ ากัดเซาะจนเว้าแหว่ง
มองเห็นเป็ นภาพศิลปะ มีรูปร่ างแตกต่างกันออกไป ใหญ่บา้ งเล็กบ้าง บ้างเป็ นรู ปวงรี รู ปดาว รู ปวงกลม และ
รู ปอื่นๆ อีกมากมาย ตามแต่ที่เราจะจินตนาการจานวนมากกว่า 3,000 แอ่ง หรื อ 3 พันโบก เพราะมีมากกว่า
3,000 แอ่ง ที่นี่จึงได้ฉายาว่า “แกรนด์แคนย่อนเมืองไทย” นาท่านชม “หาดหงส์” เป็ นทะเลทรายกว้างใหญ่
ซึ่ งเกิดจากการพัดพาของน้ าและตะกอนทรายมาทับถมกัน
บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
นาท่านเดินทางสู่ “อุทยานแห่งชาติผาแต้ม” มีเนื้ อที่ครอบคลุมอยูใ่ นท้องที่อาเภอโขงเจียม อาเภอศรี เมือง
ใหม่ และอาเภอโพธิ์ ไทร จังหวัด
อุบลราชธานี ประกอบด้วย
สภาพป่ าที่อุดมสมบูรณ์ สัตว์ป่า
นานาชนิด มีจุดเด่นที่สวยงาม
ตามธรรมชาติมากมาย เช่น ผา
ชัน น้ าตกสร้อยสวรรค์ เสา
เฉลียง ถ้ าปาฏิหาริ ย ์ ภูนาทาม
เป็ นต้น อีกทั้งยังได้มีการค้นพบ
ภาพเขียนสี โบราณ สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ อายุราว 3,0004,000 ปี ที่บริ เวณผาขาม ผาแต้ม ผาเจ็ก ผาเมย และถือได้วา่ เป็ นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกในประเทศไทยที่
มีแม่น้ าโขง ซึ่ งเป็ นเส้นกั้นพรมแดน ระหว่างประเทศไทยและประเทศลาวเป็ นแนวเขตอุทยานแห่งชาติที่ยาว
ที่สุด ทาให้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ป่าเขา ทางฝั่งประเทศลาวได้เป็ นอย่างดี จากนั้น นาท่านสู่ “จุดชมวิว

ค่า

แม่น้ าสองสี ” หรื อที่ชาวบ้านเรี ยก ดอนด่านปากแม่น้ ามูล ตั้งอยูใ่ นเขตบ้านเวินบึก ตาบลโขงเจียม อาเภอโขง
เจียม จังหวัดอุบลราชธานี แม่น้ าสองสี เป็ นบริ เวณที่แม่น้ าสาคัญ 2 สายคือ แม่น้ าโขง และแม่น้ ามูล ไหลมา
บรรจบกัน ทาให้เกิดการเปรี ยบเทียบสี ของแม่น้ าทั้งสองซึ่ งแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชดั โดยแม่น้ าโขงจะเห็น
เป็ นสี ขาวขุ่น ส่ วนแม่น้ ามูลเห็นเป็ นสี เขียวอมฟ้า จึงเป็ นที่มาของวลี “โขงสี ปูน มูลสี คราม” จุดที่สามารถ
มองเห็นแม่น้ าสองสี ได้อย่างชัดเจนคือ บริ เวณลาดริ มตลิ่งหน้าวัดโขงเจียม และบริ เวณบางส่ วนของหมู่บา้ น
ห้วยหมาก
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
หลัง รั บ ประทานอาหาร น าท่ า น
เดิ น ทางสู่ “วัด สิ ริ น ธรวรารามภู
พร้ าว” หรื อ “วัด ภู พ ร้ า ว” ที่ นิ ย ม
เรี ยกกันคือ “วัดเรื องแสง” เป็ นการ
จ าลองสภาพแวดล้อ มของวัด ป่ า
หิ มพานต์หรื อเขาไกรลาศ บนยอด
เขาเราจะสามารถมองเห็ น พระ
อุโบสถสี ปั ดทอง ไฮไลท์ที่ ส าคัญ
อยู่ด้า นหลัง พระอุ โ บสถ ที่ มี ง าน
ศิลปกรรมอันโดดเด่นด้วยภาพของ
ต้น กัล ปพฤกษ์ อยู่ ด้ า นหลัง ของ
อุ โบสถ ซึ่ งในยามค่ าคื นจะสามารถเห็ นการเรื องแสงของต้นกัลปพฤกษ์ วัดสิ รินธรวรารามภู พ ร้ าว เป็ น
สถานที่ชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามมากจุดหนึ่ง รวมไปถึงเหมาะสาหรับการดูดาว ซึ่ งหากโชคดีอาจได้พบ
ฝูงช้างเผือกเชื อกใหญ่เปล่งประกายบนท้องฟ้ า ท่ามกลางบรรยากาศเงียบสงบร่ มรื่ น ได้เวลาอันสมควร นา
ท่านกลับสู่ โรงแรมที่พกั

ที่พกั : สุ นี แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง

วันที่สี่(4)

วัดพระเจ้ ำใหญ่ องค์ตื้อ – วัดทุ่งศรีเมือง – วัดพระธำตุหนองบัว - สนำมบิน

เช้า

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางสู่ “วัดพระเจ้าใหญ่
องค์ต้ื อ” พระพุทธรู ปปางมารวิชัย
เป็ นที่ เคารพนับ ถื อของทั้งฝั่ งไทย
และฝั่ งลาว เนื่ องจากพระพุทธรู ป
องค์ น้ ี เก่ า แก่ แ ละศั ก ดิ์ สิ ทธิ์ มาก
นับว่าเป็ นที่เที่ยวอุบลราชธานีที่คน
ส่ วนใหญ่นิยมมากราบไหว้ขอพร
กัน จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ “วัด
ทุ่งศรี เมือง” เป็ นวัดเก่าแก่ ที่สาคัญ
ประจาเมื อ งอุ บ ลฯ วัด ทุ่ งศรี เมื อ ง
วัดสาคัญที่สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ ัว โดดเด่นในเรื่ องสถาปั ตยกรรมอันงดงาม
โดยมีจุดเด่นอยูท่ ี่ หอไตรกลางน้ า ซึ่ งได้รับยกย่องว่ามีหอไตรที่สวยงามที่สุดในภาคอีสาน หอพระไตรปิ ฎก
ที่สร้างขึ้นด้วยไม้ เป็ นสถาปั ตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างไทย ลาว และพม่า ตั้งอยูก่ ลางสระน้ า นอกจากนี้ยงั
มีพระอุโบสถ ภายในประดิ ษฐานพระพุทธ
บาทจาลองจากวัดสระเกศราชวรวิหาร

เที่ยง
บ่าย

บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ “วัด พระธาตุ ห นองบัว ”
เป็ นวัดราษฎร์ นิ กายธรรมยุต เป็ น วัดสาคัญ
วัดหนึ่ ง ของจังหวัดอุบลราชธานี ภายในวัด
มีสถาปั ตยกรรมที่น่าสนใจ คือพระธาตุเจดี ย ์
ศรี ม หาโพธิ์ ที่ ส ร้ า งขึ้ น เพื่ อ เป็ นสั ญ ลัก ษณ์
ครบรอบ 25 ศตวรรษของพุ ท ธศาสนาในปี
พ.ศ. 2500 พระธาตุ เจดี ย ์ศ รี ม หาโพธิ์ เจดี ย ์
องค์ใหญ่ ไ ด้จาลองแบบมาจากเจดี ย ์ที่ พุ ท ธ
คยา สถานที่ ต รั ส รู ้ ข องพระพุ ท ธเจ้ า ใน
ประเทศอินเดีย เป็ นสถานที่บรรจุพระบรม
สารี ริกธาตุ รอบองค์พระธาตุเป็ นกาแพงแก้ว ซึ่ งทั้ง 4 มุม ของกาแพงแก้ว ได้ประดิษฐานพระเจดียข์ นาดเล็ก
อีก 4 องค์ เป็ นศิลปะที่ดูวิจิตรงดงามและสวยงามอลังการเป็ นอย่างมาก บริ เวณฐานเจดียม์ ีประตูทางเข้าสู่ ใจ
กลางเจดียท์ ้ งั 4 ด้าน ภายในประดิษฐานพระพุทธรู ป และสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ คู่เมืองอุบลเอาไว้ให้ศาสนิ กชนได้เข้า
ไปสักการะกราบไหว้เพื่อความเป็ นสิ ริมงคล นาทุ กท่านแวะซื้ อของที่ ระลึ กก่อนเดิ นทางกลับ ได้เวลาอัน
สมควร นาท่านเดินทางสู่ “สนามบินอุบลราชธานี”

17.30 น. นาท่านออกเดินทางถึงสนามบินอุบลราชธานี
19.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ WE 029
20.35 น. เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้ า อากาศ การจราจร การ
ล่าช้าของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น เพื่อความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดินทาง บริ ษทั ฯ ได้มอบหมาย
ให้ มัคคุเทศก์มีอานาจตัดสิ นใจ ทั้งนี้จะคานึงถึงความเป็ นไปได้ ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ ***

กำหนดกำรเดินทำงท่ องเทีย่ ว 2564-2565
วันเดินทาง

01-04 ต.ค. 64
07-10 ต.ค. 64
13-16 ต.ค. 64
14-17 ต.ค. 64
21-24 ต.ค. 64
22-25 ต.ค. 64
23-26 ต.ค. 64
24-27 ต.ค. 64
28-31 ต.ค. 64
04-07 พ.ย. 64
11-14 พ.ย. 64
18-21 พ.ย. 64
25-28 พ.ย. 64
02-05 ธ.ค. 64
03-06 ธ.ค. 64
04-07 ธ.ค. 64
05-08 ธ.ค. 64
09-12 ธ.ค. 64
10-13 ธ.ค. 64
16-19 ธ.ค. 64
23-26 ธ.ค. 64
06-09 ม.ค. 65
13-16 ม.ค. 65
20-23 ม.ค. 65

ผูใ้ หญ่ ราคาท่านละ เด็ก 2-12 ปี พัก
เด็ก 2-12 ปี
พักห้องละ 2-3 ท่าน กับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
มีเตียงเสริ ม
12,990
12,990
12,790
13,990
13,990
13,790
13,990
13,990
13,790
13,990
13,990
13,790
16,990
16,990
16,790
16,990
16,990
16,790
16,990
16,990
16,790
16,990
16,990
16,790
13,990
13,990
13,790
13,990
13,990
13,790
13,990
13,990
13,790
13,990
13,990
13,790
13,990
13,990
13,790
16,990
16,990
16,790
16,990
16,990
16,790
16,990
16,990
16,790
16,990
16,990
16,790
16,990
16,990
16,790
16,990
16,990
16,790
13,990
13,990
13,790
16,990
16,990
16,790
13,990
13,990
13,790
13,990
13,990
13,790
13,990
13,990
13,790

เด็ก 2-12 ปี
พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
ไม่มีเตียงเสริ ม
12,490
13,490
13,490
13,490
16,490
16,490
16,490
16,490
13,490
13,490
13,490
13,490
13,490
16,490
16,490
16,490
16,490
16,490
16,490
13,490
16,490
13,490
13,490
13,490

พักท่านเดียว
เพิ่มท่านละ
3,000
3,000
3,000
3,000
4,000
4,000
4,000
4,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
3,000
4,000
3,000
3,000
3,000

27-30 ม.ค. 65
03-06 ก.พ. 65
10-13 ก.พ. 65
16-19 ก.พ. 65
17-20 ก.พ. 65
24-27 ก.พ. 65
03-06 มี.ค. 65
10-13 มี.ค. 65
17-20 มี.ค. 65
24-27 มี.ค. 65

13,990
13,990
13,990
13,990
13,990
13,990
13,990
13,990
13,990
13,990

13,990
13,990
13,990
13,990
13,990
13,990
13,990
13,990
13,990
13,990

13,790
13,790
13,790
13,790
13,790
13,790
13,790
13,790
13,790
13,790

13,490
13,490
13,490
13,490
13,490
13,490
13,490
13,490
13,490
13,490

3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000

จำนวนลูกค้ ำออกเดินทำงเพียง 6 ท่ ำน
กำรเลือกทีน่ ั่ง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ให้ลูกค้าที่ทาการจองและชาระมัดจามาก่อน เลือกที่นงั่ บนรถตูโ้ ดยสารก่อน

อัตรำค่ำบริกำรนีร้ วม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นประหยัด กรุ งเทพฯ-อุบลราชธานี // อุบลราชธานี-กรุ งเทพฯ
ค่ารถตูป้ รับอากาศ VIP นาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ
โรงแรมที่พกั ระดับมาตรฐาน 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
มัคคุเทศก์ผมู ้ ีประสบการณ์นาเที่ยวให้ความรู ้ ดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรำค่ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
2. ค่าทิปมัคคุเทศก์ ท่านละ 500 บาท / ค่าทิปพนักงานขับรถ(ขึ้นอยูก่ บั ดุลพินิจของท่าน)
3. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

เงื่อนไขกำรสำรองที่นั่ง และกำรชำระเงิน
1. กรุ ณาชาระค่ามัดจาทัวร์ 9,000 บาท/ท่าน ภายใน 24 ชัว่ โมงทาการนับจากวันจอง พร้อมส่ งสาเนาบัตรประชาชน (ที่
สะกดชื่อและนามสกุลภาษาอังกฤษ เพื่อใช้นาส่ งประกันการเดินทาง) และหลักฐานโอนเงิน
2. ค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วันทาการ หรื อตามวันเรี ยกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ชาระเงินค่า
มัดจาหรื อชาระไม่ครบ บริ ษทั ฯ มีสิทธิยกเลิกการจัดหรื อยกเลิกการเดินทาง)

เงื่อนไขกำรยกเลิก
1. กรณี ยกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจาแล้ว ขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าธรรมเนี ยมท่านละ 9,000 บาท หาก
แจ้ง ระหว่าง 15-8 วันทาการ ก่อนวันเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ คืนเงินให้กบั ลูกค้าจานวน 50 % ของเงินที่ลูกค้า
ได้ชาระไว้แล้ว หากแจ้งน้อยกว่า 8 วันทาการก่อนวันเดินทาง ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้ นให้กบั ลูกค้า
2. กรณี ที่มีการจองต่ากว่า 6 ท่าน บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกโปรแกรมนี้ โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชาระไว้แล้ว
ทั้งหมด

***หมำยเหตุ***
● การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีผเู ้ ดินทางที่เป็ นผูใ้ หญ่ จานวน 6 ท่านขึ้นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบตามจานวนดังกล่าว
ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรื อเลื่อนการเดินทาง หรื อยกเลิกการเดินทาง
● รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่ องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง
การเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็ นต้น โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางบริ ษทั ฯ จะคานึงถึงประโยชน์
และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สุด
● หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรื อถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรี ยกร้องเงิน หรื อส่ วนบริ การที่
ขาดหายไปมาทดแทนได้
● กรณี ที่ท่านเป็ นชาวมุสลิม ไม่ทานเนื้ อสัตว์ หรื อแพ้อาหารบางประเภท กรุ ณาแจ้งบริ ษทั ฯให้ทราบล่วงหน้า
● ทางบริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบในความเสี ยหาย หรื อการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ
ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรื อสิ่ งของสู ญหายตามสถานที่ต่างๆ
● การจัดที่นงั่ บนรถบัสขึ้นอยูก่ บั ลาดับการจอง และถือเป็ นสิ ทธิ์ ขาดของทางบริ ษทั ฯ ในการบริ หารจัดการ
● เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
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●
●
●
●

ผูเ้ ดินทางทุกท่านต้องใส่ หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
ต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง
ที่นงั่ บนรถมีการจัดระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็ นสิ ทธิ์ ขาดของทางบริ ษทั ฯ ในการบริ หารจัดการ)
มีการฉี ดพ่นทาความสะอาดบนรถโดยสาร

หากใครสนใจจอง...
. สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6
. จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip
. หรือโทร 02-234-5936

