
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เดนิทางวนัที ่ 26-30 กรกฎาคม 2561 ไปรถไฟ กลบัเครือ่งบนิ 

5 วนั 4 คนื 
 

คา่ใชจ้า่ย 12,900 บาท 
 

วดัศรนีวลแสงสวา่งอารามณ ์- ขวันอ้ยบา้นชทีวน - น ัง่สามลอ้ชมเมอืง - วดัหลวง – ทุง่ศรเีมอืง 
ชมงานแหเ่ทยีนเขา้พรรษา  - แขวงจาํปาสกั เมอืงปากเซ -ปราสาทหนิวดัภ ู

นํา้ตกคอนพะเพ็ง  - ดา่นชอ่งเม็ก – วดัสรินิธรวรารามภูพรา้ว 
วดัถํา้คหูาสวรรค ์– อุทยานแหง่ชาตผิาแตม้ – แกง่สะพอื – OTOP โขงเจยีม 

 เดนิทางโดยรถไฟปรบัอากาศขบวนใหม.่....อสีานมรรคา 
ทีพ่กั  :   บา้นสวนคณุตารสีอรท์      โรงแรมจําปาสกัแกรนด ์  

 โรงแรมพรีดา รเิวอรว์วิ รสีอรท์   

น่ังรถไฟไปม่วนซ่ืนอีสาน  ณ เมืองอุบลราชธานี 



 
 
 

 

ชมงานแห่เทยีนเข้าพรรษาเมืองอุบลฯ 
ชมโบสท์เรืองแสงที่วดัภพูร้าว เยอืนเมืองปากเซลาวใต้ 

เดินทางโดยรถไฟ กลบัเคร่ืองบนิ 

กาํหนดการเดินทาง 

   วนัท่ี 26-30 กรกฎาคม 2561 

วนัแรก สถานรีถไฟหัวลาํโพง กรุงเทพ – สถานีรถไฟอุบลราชธาน ี        26  กรกฎาคม 2561 

19.00 น. คณะพร้อมกนัท่ี สถานีรถไฟหัวลําโพง  เจา้หนา้ท่ี คอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกบริเวณพื้นท่ีโล่งระหว่างชาน 

ชาลาท่ี 4-5  

 
20.00 น. บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม เชิญท่านข้ึนรถ โบกี้ ท่ี 2 ของรถด่วนพิเศษขบวน 25 “อีสานมรรคา” แบบตูน้อนปรับอากาศชั้น 2   

20.30 น. ขบวนออกเดินทางมุ่งหนา้สู่  อ.เมือง จ.อบุลราชธานี   เชิญท่านพกัผ่อนคลายอิริยาบถกบัการเดินทางโดยรถไฟ  

(ท่ีนัง่จบัคู่เตียงบน-ล่างไม่สามารถจดัเฉพาะเตียงล่างใหไ้ดน้ะคะ) 

วนัที่ 2 วัดศรีนวลแสงสว่างอารามณ์ - ขัวน้อยบ้านชีทวน - น่ังสามล้อชมเมือง - วัดหลวง - ทุ่งศรีเมือง 27 กรกฎาคม 2561 

06.00 น. เวลาตามกาํหนดการท่ีขบวนของเราจะเดินทางถึง สถานีรถไฟอุบลราชธานี 

06.30 น. เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถบสัอากาศรับคณะเดินทางสู่    ท่ีพกัชัว่คราว  จ.อุบลราชธานี    ใหท่้านไดจ้ดัการภารกิจส่วนตวั 

 (2-3 ท่าน/หอ้ง)  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร 

09.00 น. ออกเดินทางสู่ วดัศรีนวลแสงสว่างอารามณ์ ตั้งอยูท่ี่บา้นชีทวน จ.อบุลราชธานี กล่าวกนัวา่ช่ือของวดัตั้งตามช่ือของนางศรีนวลซ่ึงได้

ถวายท่ีดินใหส้ร้างวดั ส่ิงสาํคญัภายในวดั คือ ธรรมาสนท่ี์มีลกัษณะเป็นสิงห์ขนาดใหญ่เทินปราสาท สร้างข้ึนตามรูปแบบศิลปะญวน 

ประดิษฐานอยูภ่ายในหอแจกหรือศาลาการเปรียญ ท่ีฝ้าเพดานมีจิตรกรรมแบบญวนท่ีผสมผสานระหว่างศิลปะจีนและตะวนัตก 

สวยงามและแปลกตามาก 

 
 จากนั้นนาํท่านชม "สะพานแห่งศรัทธา" ขวันอ้ยบา้นชีทวน ซ่ึงถือเป็นแลนดม์าร์กแห่งใหม่ของพี่นอ้งชาอุบลฯ   “ขวันอ้ย” หรือ 

สะพานไม ้เป็นสะพานท่ีอยูท่่ามกลางทุ่งนาทอดยาวไปสุดตา สร้างข้ึนเพื่อใหพ้ระไดเ้ดินขา้มมาบิณฑบาต และเป็นท่ีใชเ้ดินทาง

สัญจรไปมาระหว่างหมู่บา้นชีทวนและบา้นหนองแคน  



 
 
 

 

 
สมควรแก่เวลา นาํท่านเดินทางเขา้สู่ จ.อุบลฯ 

12.00 น. บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารจินดา  หลงัอาหารนาํท่านนัง่รถสามลอ้ชมเมือง 

บ่าย นาํท่านเขา้สู่ วดัหลวง ซ่ึงถือวา่เป็นวดัแรกของเมืองอุบลราชธานี และถือไดว้่าเป็นวดัประจาํเจา้เมืองอุบลราชธานีคนแรก นั้นกคื็อ 

ทา้วคาํผง มีองคพ์ระประธาน นามว่า พระเจา้ใหญ่วดัหลวง และเชิญทุกท่านไดมี้ส่วนร่วมในการทาํนุบาํรุงและสืบสานประเพณี

วฒันธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยใหทุ้กท่านได ้ ร่วมถวายเทียน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวในวนัเขา้พรรษา

 
16.30 น. นาํท่านเขา้โรงแรมท่ีพกั ณ บา้นสวนคุณตารีสอร์ท  จ.อุบลราชธานี พกัผ่อนอริยาบท อาบนํ้าเปลี่ยนเส้ือผา้เรียกความสดช่ืน 

18.00 น. บริการอาหารคํ่า ณ ร้านอาหาร จากนั้นนาํท่านเขา้สู่ ทุ่งศรีเมือง ชมการรวมเทียนจากสถานท่ีต่างๆก่อนทาํพิธีแห่ในวนัรุ่งข้ึน 

21.30 น. นาํท่านเขา้สู่ โรงแรมท่ีพกั จ.อุบลราชธานี 

วนัที่ 3 งานแห่เทียนเข้าพรรษา  - แขวงจําปาสัก เมืองปากเซ -ปราสาทหินวัดภู 28  กรกฎาคม 2561 

07.00 น. บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

08.00 น. นาํท่านเขา้สู่  งานแห่เทียนเขา้พรรษา จงัหวดั อุบลราชธานี ชมขบวนแห่ท่ีมีรถแห่เทียนท่ีสวยงามตระการตา   ใหทุ้กท่านไดร่้วมเป็น

ส่วนหน่ึงในขบวนแห่ท่ีจดัข้ึนเพียงปีละคร้ัง และเป็นประเพณีท่ีสาํคญัท่ีสุดของชาวอุบลท่ีมีมายาวนานนบัร้อยปี สาํหรับในปี พ.ศ. 

2561  นั้นจะครบรอบงานแห่เทียนเขา้พรรษาของ  จ.อุบลราชธานี เป็นปีท่ี 117  เชิญท่านเพลิดเพลินเดินชมงานเลือกเกบ็ภาพมุม

งามๆไดต้ามอธัยาศยั 

 
12.00 น. บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร  จากนั้นนาํท่านเดินทางเขา้สู่ ช่องเมก็ “ประตูสู่ลาวตอนใต”้ 

บ่าย เดินทางถึง ด่านช่องเมก็ อ.สิรินธร  พรมแดนระหว่างไทย – ลาว  ผา่นขั้นตอนพิธีการตรวจคนเขา้เมืองของทั้ง  2  ประเทศ เป็นท่ี

เรียบร้อยแลว้  นาํท่านเดินทางเขา้ สู่ แขวงจาํปาสัก เมืองปากเซ  อยูท่างตอนใตข้อง ประเทศลาวซ่ึงมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของ

ประเทศ ระยะทางประมาณ 45 กิโลเมตร จะผ่านสะพานขา้มแม่นํ้าโขง ช่ือว่า“สะพานมิตรภาพลาว–ญ่ีปุ่น” มีความยาว 1,380 เมตร สู่

เมืองปากเซเมืองหลวงแห่งแขวงจาํปาสัก 

 ออกเดินทางสู่ แขวงจาํปาสัก ผ่านชุมชนเก่าแก่ในอดีตสู่ ปราสาทหินวดัภู ตั้งอยูเ่ชิงเขาศิวลึงค ์เป็นศิลปะแบบนครวดั อายปุระมาณ



 
 
 

 

เกือบพนัปี สัมผสัอารยะธรรมเก่าแก่อนัยิง่ใหญ่ซ่ึงดินแดนแถบน้ีเองท่ีเป็นจุดกาํเนิดของอารยธรรมขอมทั้งหมด องคก์าร UNESCO 

ไดข้ึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมในประเทศลาว  

 
18.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองปากเซ นาํท่านเขา้สู่ โรงแรมจาํปาสักแกรนด ์ 

19.00 น. บริการอาหารคํ่า  ณ ร้านอาหาร พร้อมนาํท่านเขา้สูพ้ิธีบายศรีสู่ขวญั จาก สปป.ลาว จากนั้นนาํท่านกลบัโรงแรมท่ีพกั   เชิญท่าน

พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

วนัที่ 4 นํ้าตกคอนพะเพ็ง  - ด่านช่องเม็ก - วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว  29  กรกฎาคม 2561 

07.00 น. บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

08.00 น. หลงัอาหารเชิญท่านเพลิดเพลินกบัตลาดเชา้เมืองปากเซ  ชมชีวิตความเป็นอยูข่องชาวลาว 

09.00 น. นาํท่านเดินทางสู่  นํ้าตกคอนพะเพง็ 

11.00 น. ชม  นํ้าตกคอนพะเพง็  ซ่ึงเป็นนํ้าตกท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเซียอาคเนย ์ ชมความยิง่ใหญ่ของสายนํ้าท่ีโยนตวัจากหนา้ผาลงสู่ความต่าง

ระดบัของชั้นนํ้าตกกลางลาํนํ้าโขงทาํใหเ้กิดเสียงกระห่ึมของกระแสนํ้าท่ีเช่ียวกรากและเป็นนํ้าตกท่ีงดงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกจน

ไดรั้บสมญานามว่า “ ไนแองการาแห่งเอเชีย ” 

 
12.00 น. บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร                            

13.00 น. นาํคณะอาํลาเมืองปากเซ ก่อนออกเดินทางสู่ด่านช่องเมก็ 

 ถึงด่านช่องเม็ก ชายแดนไทย – ลาว นาํท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี ไวน์ชั้นดีจากต่างประเทศ และส้ินคา้พื้นเมืองต่าง ๆ มากมายให้

ท่านเลือกซ้ือ จากนั้นนาํท่านออกเดินทางขา้มสู่ฝ่ังไทย 

17.30 น. ออกเดินทางสู่ วดัสิรินธรวรารามภูพร้าว  หรือนิยมเรียกกนัว่า วดัเรืองแสง ตั้งอยู่ท่ี  อาํเภอสิรินธร จังหวดัอุบลราชธานี เป็นวดัท่ี

ตั้งอยูบ่นเนินเขาสูง โดยจาํลองสภาพแวดลอ้มของวดัป่าหิมพานตห์รือเขาไกรลาศ  บริเวณบนยอดเขาจะมองเห็นพระอุโบสถสีปัด

ทองตั้งเด่นเป็นสง่า  จุดเด่นของวดัคือ การไดม้าชมภาพเรืองแสงเป็นสีเขียวของตน้กลัปพฤกษ์ท่ีเป็นจิตรกรรมท่ีอยูบ่นผนังดา้นหลงั

ของอุโบสถในยามคํ่าคืน ซ่ึงช่วงเวลาท่ีเหมาะสาํหรับการมาชมและถ่ายภาพคือ ตั้งแต่เวลา 18.00.19.30 น. ซ่ึงหากโชคดีกจ็ะไดเ้ห็น

ดวงดาวมากมายเตม็ทอ้งฟ้า อีกดว้ย  



 
 
 

 

 
18.30 น. บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร  

20.00 น. หลงัจากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ท่ีพกั  ณ โรงแรมพีรดา ริเวอร์วิว รีสอร์ท  อ. โขงเจียม เชิญท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

วนัที่ 5 อุทยานแห่งชาติผาแต้ม-ศุนย์ OTOP โขงจียม-วัดถํา้คูหาสวรรค์-แก่งสะพือ-สนามบินอุบลฯ – กทม.     30  กรกฎาคม 2561 

07.00 น. บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม จากนั้น 

08.00 น. จากนั้นนาํท่านเขา้สู่ อุทยานแห่งชาติผาแตม้   ในอดีตชาวบา้นทอ้งถิ่นท่ีทาํกินในบริเวณใกลเ้คียงพื้นท่ีป่าภูผา นอ้ยคนนกัท่ีจะเดิน

ทางเขา้ไปในป่าดงักล่าว เน่ืองจากมีความเช่ือว่า "ผาแตม้" เป็นเขตตอ้งหา้ม ภูผาเหล่าน้ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิ เช่ือกนัว่าเป็นภูผาแห่งความ

ตาย  และไดมี้การคน้พบภาพเขียนสีโบราณสมยัก่อนประวติัศาสตร์ อายรุาว 3,000 – 4,000 ปี  ซ่ึงเราสามารถมองเห็นวิวทิวทศัน์ของ

ชายแดนประเทศลาวไดเ้ป็นอยา่งดี 

 
12.00 น. บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร   

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ วิสาหกจิชุมชนแปรรูปผลิตภณัฑอ์าหารจากปลาบา้นด่านใหม่  เพื่อชมการสาธิตการแปรรูปอาหารจากปลา

อุบลราชธานี นบัว่าเป็นจงัหวดัท่ีมีแม่นํ้าโขง แม่นํ้ามูล รวมกนัเป็นแม่นํ้าสองสี พร้อมทั้งยงัมีเข่ือนสิรินธร ซ่ึงแน่นอนว่าจะตอ้งมีปลา

สดๆ จาํนวนมาก หากนาํไปเป็นของฝากกจ็ะอยูไ่ดไ้ม่นานเกิดการเน่าเสียง่าย  ต่อมาจึงมีการริเร่ิมแปรรูปอาหารจากปลา โดยต่อ

ยอดจากกลุ่มแม่บา้นท่ีผลิตปลาร้า (ปลาอีตู๋) รสชาติเยีย่ม มาแปรรูปเป็นแจ่วบอง พฒันาสูตรมาเร่ือยๆ จนไดรั้บคดัสรรเป็นสินคา้ 

ระดบั 5 ดาว จึงนบัว่าเป็นสินคา้ท่ีข้ึนช่ือของคนในชุมชน ภายใตแ้บรนด ์“ปลาอีตู๋” จนเป็นของข้ึนช่ือในจงัหวดั  

 
 นาํท่านเขา้สู่ วดัถ ํ้าคูหาสวรรค ์กราบนมสัการหลวงปุ่คาํคะนิง . วดัน้ีก่อสร้างเม่ือปี พ.ศ. 2521 โดย "หลวงปู่คาํคนิง จุลมณี" ซ่ึงใชเ้ป็น

ท่ีปฏิบติัธรรมจาํพรรษา ปัจจุบนั  หลวงปู่ท่านได ้มรณภาพแลว้ แต่ร่างกายของท่านไม่เน่าเป่ือย บรรดาลูกศิษยไ์ดเ้กบ็ร่างของท่านไว้

ในโลงแกว้เพื่อบูชา บริเวณวดัมีจุดชมวิวสามารถมองเห็นทศันียภาพของลาํนํ้าโขงและฝ่ังลาวไดอ้ยา่งชดัเจน      สมควรแก่เวลานาํ

ท่านเดินทางเขา้สู่  อ.เมืองอุบลฯ  



 
 
 

 

 
 นาํชม แก่งสะพือ  เป็นแก่งท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของจงัหวดัอุบลราชธานี เป็นแก่งท่ีอยูใ่นแม่นํ้ามูล ในเขตอาํเภอพิบูลมงัสาหาร 

ห่างจากตวัจงัหวดั อุบลราชธานีประมาณ 45 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 217แก่งสะพือเป็นคาํท่ีเพี้ยนมาจากคาํว่า"ซาํ

พืด"หรือ"ซาํป้ืด" ซ่ึงเป็นภาษา ส่วยท่ีแปลว่า งูใหญ่ หรืองูเหลือมแก่งสะพือ จะมีหินนอ้ยใหญ่สลบัซับซ้อน กระแสนํ้าไหลผ่าน

กระทบหิน แลว้เกิดเป็นฟองขาวมีเสียงดงัตลอดเวลา  

 
มีเวลาใหท่้านไดช้อ็ปป้ิงของฝาก  ของท่ีระลึก  และเลือกทานอาหารเยน็ไดต้ามอธัยาศยั 

18.00 น. สมควรแก่เวลานาํทุกท่านเขา้สู่ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี 

19.50 น. เดินทางกลบั โดยสายการบินไทยสมาย  เท่ียวบินท่ี  WE 029 

20.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)  โดยสวสัดิภาพฯพร้อมความประทบัใจ 

 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 

ค่ารถไฟ รถด่วนพิเศษ “อีสานมรรคา” ตูน้อนปรับอากาศชั้น 2 เส้นทาง กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี 

 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินกลบัเส้นทาง( อุบลราชธานี-กทม.) ชั้นประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ขา้งตน้ 

- กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลี่ยนระดบัชั้นท่ีนั่ง จากชั้นประหยดัเป็นชั้นธุรกิจ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมล์

จะตอ้งดาํเนินการท่ีเคาน์เตอร์สนามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านั้น  

 ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน จาํนวน 3 คืน ณ 

    1.บา้นสวนคุณตารีสอร์ท  จ.อุบลฯ 1 คืน 

    2.โรงแรมจาํปาสักแกรนด ์สปป.ลาว 1 คืน  

อตัราค่าบริการ ราคา (บาท) 

ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 ท่าน ราคาท่านละ 12,900  

เด็กอายตุ ํ่ากว่า 10 ปี พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ  10,700 

พกัหอ้งเด่ียว เพ่ิมท่านละ 3,000 



 
 
 

 

    3.โรงแรมพีรดา ริเวอร์วิว รีสอร์ท  อ. โขงเจียม 

 ค่ารถบสัปรับอากาศ  

 ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 

 ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศก ์และเจา้หนา้ท่ีบริษทั ฯ ท่ีคอยอาํนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 

 ค่านํ้าหนกัสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และ ค่าประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบิน  

               ท่ีมีการเรียกเกบ็ 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท(หากอายเุกิน 70 ปีข้ึนไป ค่าประกนั

อุบติัเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาทตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

 ค่าใชจ่้ายอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีดค่า  

              โทรศพัท ์เป็นตน้ 

 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถา้มีการเรียกเกบ็) 

 ค่าภาษีนํ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเกบ็เพิ่มภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 

 ค่า Vat7% และ ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

เงื่อนไขการชําระเงนิ :  

1. สาํหรับการจองกรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ 5,000.- บาทพร้อมสาํเนาบตัรประชาชนสาํหรับผูเ้ดินทาง 

2. กรุณาชาํระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 20 วนัก่อนออกเดินทาง 

ส่ิงที่ควรนําไปด้วย 

     ยาประจาํตวั,กลอ้งถ่ายรูป,อุปกรณ์กนัแดด,ร่มพบั,ชุดว่ายนํ้า,ชุดเล่นนํ้า กางเกงขาสั้น รองเทา้ท่ีสวมใส่สบาย 

การยกเลกิและคนืค่าทัวร์: 

1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึมดัจาํท่านละ 5,000 บาท 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ขอเกบ็เงินมดัจาํทั้งหมด  

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั ขอเกบ็ค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 7 วนั ขอเกบ็ค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

5. ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมดัจาํท่ีนัง่กบัสายการบิน

และค่ามดัจาํท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHTจะไม่มีการคนืเงินมัดจําหรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วย

กรณีใดๆ 

9. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ 

ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจาํคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 

หมายเหตุ : 

1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 30 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวน ดงักล่าวทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน

การเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง 

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเกบ็ค่านํ้ามนัและภาษสีนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง 



 
 
 

 

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 

4. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอตัราแลกเปลี่ยนโดย

ทางบริษทัฯ จะคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญัท่ีสุด 

5. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, ภยัธรรมชาติ, การยกเลิกเท่ียวบิน, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การ

ก่อจลาจล ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

6. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 

อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

7. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋กรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลบัพร้อมคณะไม่ว่าดว้ยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนาํมาเลื่อนวนัเดินทาง 

หรือคืนเงินได ้

8. เม่ือท่านตกลงชาํระเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 

ทั้งหมด 

 

 

 

 


