
                       

 

รหัสโปรแกรม : 21944 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินอุบลราชธานี - ขัวน้อยบ้านชีทวน - มานาเด้อคาเฟ่ - โขงเจียม – 

วัดถ้้าคูหาสวรรค ์-  จุดชมวิวแม่น้้าสองสี -  วัดเรืองแสง 

 

04.25 น. พร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เพ่ือเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน 

07.25 น. บินลัดฟ้าสู่ สนามบินอุบลราชธานี โดยสายการบิน THAI SMILE เท่ียวบินท่ี WE20 (ใช้ระยะเวลา

เดินทางโดยประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที)  

 

 ส้าคัญโปรดอ่าน : เนื่องจากผู้เดินทางต่้ากว่า 10 ท่าน ท้าให้ไม่สามารถออกตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปได้ ดังนั้น
สายการบิน ไฟล์ทบิน และราคาตั๋วเครื่องบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนออก         
ตั๋วเครื่องบิน 

 

08.30 น. เดินทางถึง สนามบินอุบลราชธานี หลังจากรับกระเป๋าเดินทางเรียบร้อยแล้ว จากนั้นน าท่านเดินทาง

โดยรถตู้วีไอพี  

 

จากนั้น น าท่านเดินทางต่อไปยัง ขัวน้อยบ้านชีทวน หรือ สะพานไม้ เป็นสะพานท่ีอยู่ท่ามกลางทุ่งนาทอดยาว

ไปสุดตา สร้างขึ้นเพ่ือให้พระได้เดินข้ามมาบิณฑบาต และเป็นท่ีใช้เดินทางสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน

ชีทวนและบ้านหนองแคน ซึ่งตั้งอยู่หมู่ท่ี 1 ต าบลชีทวน อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี จากนั้น

น าท่านเช็คอิน มานาเด้อคาเฟ่ คาเฟ่กลางทุ่งนาแห่งจังหวัดอุบลราชธานี เป็นตาเฟ่ท่ีมีสไตล์โมเดิร์น

ตัดกับภาพบรรยากาศของทุ่งนาสีเขียวขจี น าทุกท่านอิสระเก็บภาพความประทับใจ หรือเลือกซื้อเคื่อ

งดื่มและเบเกอรี่ได้ตามอัธยาศัย 

 



 
 

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  

 

จากนั้น น าท่านเดินทางต่อไปยัง อ้าเภอโขงเจียม (ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 2 ชั่วโมง) ชุมชนเล็กๆ 

น่ารักริมฝั่งโขง อีกหนึ่งเมืองท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจและมีเสน่ห์ท่ีสุดในจังหวัดอุบลราชธานี  โขงเจียมมี

สถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติทีส่วยงามหลากหลาย และมีศิลปวัฒนธรรมท่ีสวยงามมากมาย 

น าท่าน เข้าชม วัดถ้้าคูหาสวรรค์ อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี วัดท่ีสร้างโดยหลวงปู่ค าคะนิง จุลมณี 

ถึงแม้ท่านมรณภาพแล้วแต่ร่างกายไม่เน่าเปื่อย ทางวัดยังคงเก็บรักษาร่างไว้ให้พุทธศาสนิกชนได้

สักการะบูชา ภายในวัดมีความโดดเด่นด้วยฆ้องขนาดใหญ่เจดีย์ สวนไม้ดอกไม้ประดับ และจุดชมวิว

แม่น้ าโขง แม่น้ ามูล บ้านเรือนเมืองโขงเจียมและลาว โขงเจียมมีสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ี

สวยงามหลากหลาย และมีศิลปวัฒนธรรมท่ีสวยงามมากมาย  

จากนั้น น าท่านเดินทางต่อไปยัง จุดชมวิวแม่น้้าสองสี หรืออีกชื่อท่ีรู้จัก “โขงสีปูน มูลสีคราม” ยามแม่น้ าท้ัง

สองสายไหลมาบรรจบกันท่ีอ าเภอโขงเจียม ก่อให้เกิดภาพประหลาดตากลายเป็นแม่น้ าสองสี อันเป็น

จุดท่องเท่ียวจุดชมวิวสาคัญของอ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 

84 กิโลเมตร แม่น้ าสองสี เป็นบริเวณท่ีแม่น้ าส าคัญ 2 สายคือ แม่น้ าโขง และแม่น้ ามูล ไหลมาบรรจบ



กัน ท าให้เกิดการเปรียบเทียบสีของแม่น้ าท้ังสองซึ่งแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด โดยแม่น้ าโขงจะเห็น

เป็นสีขาวขุ่น ส่วนแม่น้ ามูลเห็นเป็นสีเขียวอมฟ้า 

 

ค่้า  บริการอาหารค่้า ณ ร้านอาหาร  

 

น าท่าน เดินทางต่อไปยัง อ้าเภอสิรินธร (ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 50 นาที) เพื่อเข้าชมอีกหนึ่ง 

Unseen Thailand ท่ีพลาดไม่ได้ วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว หรือนิยมเรียกกันว่า “วัดเรืองแสง” 

เป็นวัดท่ีตั้งอยู่บนเนินเขาสูง โดยจ าลองสภาพแวดล้อมของวัดป่าหิมพานต์หรือเขาไกรลาศ  บริเวณ

บนยอดเขาจะมองเห็นพระอุโบสถสีปัดทองตั้งเด่นเป็นสง่า และจุดเด่นของวัดแห่งนี้คือ การได้มาชม

ภาพเรืองแสงเป็นสีเขียวของของต้นกัลปพฤกษ์ท่ีเป็นจิตรกรรมท่ีอยู่บนผนังด้านหลังของอุโบสถในยาม

ค่ าคืน ** ส าหรับช่วงเวลาท่ีเหมาะส าหรับการมาชมและถ่ายภาพคือ ตั้งแต่เวลา 6.00 - 19.30 น.  

 

พักที่ PEERADA RIVER VIEW RESORT หรือระดับเทียบเท่าเดียวกัน 



วันที่สอง ชมพระอาทิตย์ขึ้น - อุทยานแห่งชาติผาแต้ม - เสาเฉลียง - สามพันโบก - หาดหงส์ - วัดโพธิ์ - 

ย่านเมืองเก่าเขมราฐ - ถนนคนเดินนครอุบลราชธานี 

 

04.00 น. ตื่นเช้า ชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม เป็นอุทยานแห่งชาติท่ีตั้งอยูทางตะวันออกสุด

ของประเทศไทย สามารถรับชมพระอาทิตย์ขึ้นได้เป็นจุดแรกของประเทศไทย ค าว่า "แต้ม" ในภาษา

ถิ่นดั้งเดิมหมายถึงรอยวาด ระบาย ประทับ หรือการกระท าด้วยประการใดๆโดยใช้สีให้ปรากฏเป็น

รูปภาพ เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ต่างๆ โดยท่ีผาแต้มนี้ เป็นแหล่งท่ีพบภาพเขียนสียุคก่อน

ประวัติศาสตร์ อายุราว 3,000-4,000 ปี ระหว่างเดินทางกลับสู่ท่ีพักแวะเก็บภาพความประทับใจ  

เสาเฉลียง หรือ เอิร์ธ พิลลาร์ (Earth Pillar) เป็นเสาหินทรายรูปทรงคล้ายดอกเห็ดบาน เกิดจากน้ า

และกรวดที่ลมพดัพามากัดเซาะต่อเนื่องเป็นเวลาหลายล้านปี 

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

 

น าทุกท่าน เดินทางไปยัง สามพันโบก แก่งหินท่ีอยู่ใต้ล าน้ าโขงในช่วงฤดูน้ าหลากซึ่งเกิดจากแรงน้ าวนกัดเซาะ

กลายเป็นแอ่งมากกว่า 3,000 แอ่ง หรือ 3,000 โบก โบก หรือแอ่ง หมายถึงบ่อน้ าลึกในแก่งหินใต้  



ล าน้ าโขง  และค าว่า “โบก” เป็นภาษาของลาวที่มักนิยมเรียกกัน และจะปรากฏให้เห็นในช่วงฤดูแล้ง

ท่ีน้ าแห้งขอด แก่งหินดังกล่าวก็จะโผล่พ้นน้ ากลายเป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติสุดอลังการกลาง

ล าน้ าโขงท่ีสวยงามแปลกตาจนชาวบ้านเรียกว่า “แกรนด์แคนยอนน้้าโขง” และถือว่าเป็นอีกหนึ่ง 

Unseen Thailand 

 

  

จากนั้น น าท่านเดินทางต่อไปยัง หาดหงส์ อีกหนึ่งเสน่ห์แห่งล าน้ าโขงท่ีอยู่เคียงคู่กับสามพันโบกซึ่งบริเวณ

หาดหงส์นี้เป็นหาดทรายท่ีผุดขึ้นมาริมแม่น้ าโขง ทรายท่ีนี่มีความละเอียดและมีสีเหลืองทองจนมองดู

คล้ายทะเลทรายเลยทีเดียว เป็นอีกหนึ่ง Unseen Thailand ท่ีสักครั้งควรมาสัมผัสด้วยตัวเอง 



 
   

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  

 

น าท่าน เดินทางไปยัง อ้าเภอเขมราฐ (ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ชั่วโมง) เพื่อไปสักการะบูชาสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์ท่ี วัดโพธิ์ เป็นท่ีประดิษฐานของพระเจ้าใหญ่องค์แสน พระพุทธรูปเก่าแก่คู่เมืองเขมราฐท่ี

สร้างด้วยอิฐโบราณถือด้วยน้ าเกสรดอกไม้และน้ าเปลือกไม้ตามภูมิปัญญาของคนโบราณ 

 

จากนั้น น าท่านเดินทางไปยัง ย่านเมืองเก่าเขมราฐ เป็นเมืองเก่าแก่อายุกว่า 200 ปี ตั้งอยู่ริมแม่น้ าโขง ซึ่ง

ตรงข้ามกับเมืองสองคอน แขวงสะหวันนะเขตของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เดิมคือ 

เมือง “เขมราษฎร์” และได้ถูกเปลี่ยนชื่อมาเป็น “เขมราฐ” ในสมัยรัชกาลท่ี 5 ซึ่งมีความหมาย

เดียวกัน คือ “ดินแดนแห่งความเกษมสุข” อิสระทุกท่านเก็บภาพความประทับใจไปกับมนเสน่ห์ ณ ท่ี

แห่งนี้ 

 



น าท่าน ไปยงั ถนนคนเดินนครอุบลราชธานี (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 2 ชั่วโมง) ตั้งอยู่บริเวณรอบทุ่งศรี

เมือง ทุกวันศุกร์-เสาร์ เวลา 18.00-22.00 น. และจะแบ่งเป็นโซนต่างๆ เช่น โซนเสื้อผ้า โซนของ

ตกแต่ง โซนของใช้ และโซนของกิน ซึ่งท่ีโซนแห่งนี้แหล่ะจะท าให้คุณได้ตื่นตาไปกับการกินลูกชิ้นท่ีไม่

เหมือนใคร นอกจากนี้ยังมีเด็กยืนดีดพิณสร้างสีสันและเสียงเพลงให้กับคนมาเท่ียวได้เป็นอย่างดี และ

ท่ีขาดไม่ได้เลยก็คือศิลปินเปิดหมวก มาท้ังหมอแคน มาท้ังหมอล า  

** เพ่ือความเพลิดเพลินในการท่องเที่ยว ให้ท่านอิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ** 

 

พักที่  ARISTA HOTEL หรือระดับเทียบเท่าเดียวกัน 

 

วันที่สาม ทุ่งศรีเมือง - วัดพระธาตุหนองบัว - บัวนาคาเฟ่ - สนามบินอุบลราชธานี - สนามบินสุวรรณภูมิ 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

 

น าท่าน เดินทางไปยัง ทุ่งศรีเมือง ตั้งอยู่ใจกลางเมือง บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด เป็นสวนสาธารณะ

ประจ าเมืองท่ีมีสภาพภูมิทัศน์งดงาม มีประตูทางเข้า 4 ทิศ 4 ประตู ภายในสวนมีสิ่งก่อสร้างท่ีส าคัญ 

คือ อภิมหาเทียนพรรษาเฉลิมพระ ศาลหลักเมืองอุบลราชธานี อนุสาวรีย์แห่งความดี (Monument 

of Merit) ทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุบลราชธานี จัดเป็นปอดแห่งใหญ่ ท่ีส าคัญของคนเมืองอุบลฯ ได้

ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบมีความร่มรื่นสวยงาม เพ่ือเป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ และใช้ออกก าลังกาย 

ส าหรับชาวอุบลฯ และนักท่องเท่ียวท่ีมาเยือน 

 

จากนั้น น าท่านเดินทางไปยัง วัดพระธาตุหนองบัว เป็นวัดท่ีมีชื่อเสียงและเป็นจุด Unseen ท่ีไม่ควรพลาด 

เนื่องจากวัดนี้มีสถาปัตยกรรมท่ีงดงามและน่าสนใจ คือ “พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ ” พระธาตุ

ประจ าปีเกิดปีมะเส็ง สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ครบรอบ 25 ศตวรรษของพุทธศาสนาในปี พ.ศ. 

2500  โดยจ าลองแบบมาจากเจดีย์ท่ีพุทธคยาประเทศอินเดีย ภายในวัดเป็นท่ีประดิษฐานพระบรม

สารีริกธาตุและรูปปั้นพญานาคราช 2 องค์ ขนาดใหญ่งดงาม ที่ตั้งอยู่บริเวณทางเข้าพระเจดีย์  

 



 
 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนูอาหารอีสานเลิศรส 

 

น าท่าน เดินทางไปยัง บัวนาคาเฟ่ ถือว่าเป็นคาเฟ่สวยชื่อดังของภาคอีสาน ซึ่งคาเฟ่แห่งนี้จะตั้งอยู่ท่ามกลาง

นาบัวหลวง ท่ีมีความสวยงาม ไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็เจอกับทุ่งนาบัวสวยๆ และสถานท่ีแห่งนี้ยัง

เปิดเป็นร้านอาหารกึ่งคาเฟ่ให้บริการขายอาหารและเครื่องดื่มหลากหลายชนิดให้ได้นั่งทานท่ามกลาง

บรรยากาศอันสุดฟิน    



 
 

17.55 น. บินลัดฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน THAI SMILE เท่ียวบินท่ี WE29 (ใช้ระยะเวลา

เดินทางโดยประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที)  

19.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 

** ขอขอบพระคุณที่เลือกใช้บริการ ** 

 

 

 

 

 

 

 



อัตราค่าบริการ 

 

ก้าหนดการเดินทาง 

 

ราคาผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 

และไม่มีเตียง 

พัก 2 - 3 ท่าน 

 

พักเดี่ยว 

 

28 – 30 ตุลาคม 2564 9,999 2,000 

04 – 06 พฤศจิกายน 2564 9,999 2,000 

11 – 13 พฤศจิกายน 2564 9,999 2,000 

18 – 20 พฤศจิกายน 2564 9,999 2,000 

25 – 27 พฤศจิกายน 2564 9,999 2,000 

02 – 04 ธันวาคม 2564 
(วันพ่อแห่งชาติ) 

11,999 2,000 

04 – 06 ธันวาคม 2564 
(วันพ่อแห่งชาติ) 

13,999 2,000 

09 – 11 ธันวาคม 2564 
(วันรัฐธรรมนูญ) 

13,999 2,000 

10 – 12 ธันวาคม 2564 
(วันรัฐธรรมนูญ) 

13,999 2,000 

16 – 18 ธันวาคม 2564 9,999 2,000 

23 – 25 ธันวาคม 2564 9,999 2,000 
 

 

 



 ** ส้าหรับตั๋วเครื่องบินทางบริษัทยังมิได้ท้าการจองใดๆทั้งสิ้น ราคาค่าบริการข้างต้นเป็นราคาตั๋วที่ท้า

การเช็ค ณ วันที่ 17 กันยายน 2564 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าส่วนต่างเพิ่ม หากในกรณีที่ค่าตั๋ว

เครื่องบิน ณ วันที่ท้าจองมีราคาปรับขึ้นจากเดิม ** 

 ** ในกรณีที่สายการบินประกาศยกเลิกเที่ยวบิน หรือเที่ยวบินเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ในการ

เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ** 

 

 * กรณีพัก 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะท้าการเสริมเตียงได้เท่านั้น * 
 ** ราคาทัวร์นี้ส้าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 500 
บาท/ท่าน ** 
 ***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์น้าเที่ยวท่านละ 300 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 
 การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจ้านวนขั้นต่้า 6 ท่าน ต่อ 1 คันรถตู้ กรณีผู้โดยสารไม่ครบตาม
จ้านวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 
 ***เนื่องด้วยสถานที่ท่องเที่ยว หรือร้านค้าบางแห่งอาจจะยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้*** 
 **ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง หรืองด สถานที่ดังกล่าว อันมาจากเหตุสุดวิสัย** 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่ารถโดยสารตลอดเส้นทาง ตามรายการท่ีระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ) 
 ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ  
 น้ าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20Kg/ท่าน (กรณีท่ีเดินทางด้วยสายการบิน ไทยสมายด์เท่านั้น) 
 น้ าหนักสัมภาระถือขึ้นเคร่ือง Carry on 7Kg/ท่าน 
 ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการระบุ 
 ค่าอาหารตามท่ีรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 
 ค่าโรงแรมท่ีพักระดับมาตราฐานตามท่ีรายการระบุ (พักห้องละ 2-3 ท่าน ต่อห้อง กรณีท่ีพัก 3 ท่าน เป็นการ
นอนเตียงเสริม 1 ท่าน) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมท่ีพักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิง
มาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 
 ค่าจ้างไกด์น าเท่ียวคอยบริการ และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  



 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)  กรณีต้องการซื้อ
ประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ 
 
อัตราคา่บริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัทเท่านั้น 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิ
บาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เคร่ืองดื่มที่ส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
  ค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมขึ้นของนักท่องเท่ียวท่ีมิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัด
หยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือ
การบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น 
 ค่าสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 400 บาท / 15 KG (กรณีท่ีเดินทางด้วยสายการบินอื่นท่ีไม่ได้รวมค่าสัมภาระ) 
  ค่าทิปคนขับรถ และไกด์น าเท่ียว ท่านละ 300 บาท  
 
เงื่อนไขการช้าระค่าบริการ 
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช้าระเงินมัดจ้าค่าทัวร์ เป็นจ้านวน 4,000 บาทต่อท่านภายใน 24 ชั่วโมง 

พร้อมส้าเนาบัตรประชาชน เพ่ือส้ารองที่นั่ง 

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช้าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้ งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูก

ปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้ 
วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา
ดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

4.  
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอเจน

ซี่ง (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย่างใด
อย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทาง
โทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 



2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการ
จอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่อง
ขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการ
ช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่ อนไขการคืน
เงินค่าบริการดังนี้ 
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางมากกว่า 30 วัน ขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจ านวน หรือหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นตาม

จริง ** ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 40 วัน 
** 

2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางมากกว่า 15 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% และหรือหักค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายจริง อาทิ ค่า
จองยานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมท่ีพัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียว ค่าบริการ หรือ
ค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นอื่นๆ ท่ีไม่สามารถคืนเงินได้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าทัวร์ท่ีช าระแล้วท้ังหมด 
 

เงื่อนไขและข้อก้าหนดอื่นๆ 
1. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ท้ังหมดให้แก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังนี้ บริษัทจะค านึงถึงความ
ปลอดภัยของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้นของนักท่องเท่ียวท่ีมิได้
เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความ
เจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน 
เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น 

5. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น  

6. เง่ือนไขการเดินทาง ระเบียบ ข้อจ ากัดการเดินทาง ในแต่ละจังหวัดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของ
ภาครัฐ ท้ังนี้นักท่องเท่ียวท่ีประสงค์จะเดินทางต้องมีความพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขของจังหวัดนั้นๆ 



หากสนใจจองกรุณาติดต่อ... 
 

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