
[พิมพท์ี่น่ี] 

 

2TH084: ทัทร์ทะเลบัทแดน ทัดผาตากเสฟ้ธ สันใม ทัดป่าภมก้ธน 3 ทัน 1 ใฟน 

 

 แผนการเดผนทาน 
 

 

 

 

21.00น. จภ ดนัดอบ : Big C Extra ลาดอร้าท ซธฬ 7 ธธกเดผนทานด้ทฬ รถตม้ปรับธากาถ VIP รภ่นญหม่ มภ ่น

หน้าสม ่จ.ขธนแก่น 

21.30น.  ล้ธหมภน !! หากมาช้าเกผนกท่านฝ้ ท่านจะตกทรผป และโม่สามารถเรฝฬกร้ธนใ่าเสฝฬหาฬญดๆ โด้ทัน้สผ้น 

 

 

 

05.00 น. เดผนทานถพน จ. ขธนแก่น ญห้ท่านโด้ล้านหน้าล้านตาญนตธนเช้า 

รับประทานธาหารเช้า (1) ณ ร้านเธมฌธช (โข่กะทะ ฌจ๊ก ต้มเลฟธดหมม ฯลฯ) 

น าท่านเดผนทานโปชม ทะเลบัทแดน ณ บพนหนธนหาน  

(ลนเรฟธทฝ่ ท่าเรฟธบ้านเดฝฬม ต.เชฝฬนแหท ธ.กภมภทาปฝ จ.ธภดรธานฝ) 

น าท่านลนเรฟธล่ธนเรฟธชมทะเลบัทแดน ด้ทฬเรฟธขนาด 15 ทฝ่นั่น (มฝชมชฝอส าหรับผม ้ฌดฬสารทภกท่าน) ญช้เทลา

ล่ธนเรฟธประมาณ 1.30 ชม 

ทันแรก กรภนเทอฯ - ขธนแก่น 
 

ทันทฝ่สธน ขธนแก่น - กภมภทาปฝ  - ทะเลบัทแดน – ทัดฌอธผ์ชัฬ - ถาลาแก้ทกม่ - ทัดถ ้าถรฝมนใล (ถ ้าดผน

เอฝฬน) - ทัดผาตากเสฟ้ธ - ธ าเภธสันใม (หนธนใาฬ) 



[พิมพท์ี่น่ี] 

 

  ทะเลบัวแดงบัทแดน หรฟธ บัทสาฬ จะบานตัน้แต่เช้า จนถพนประมาณ 10 ฌมนกฎจะเรผ่มหภบ ดันนัน้ช่ทนเช้าจะเป็นเทลาทฝ่เรา

  จะโด้เหฎนบัทแดนบานสะอรั่น ระรานตา ถ้าฌชใดฝจะมฝหมธกญห้เหฎนด้ทฬ ชมใทามสทฬนามท่ามกลานดธกบัทสฝแดน อร้ธม

  ถ่าฬรมปโท้เป็นทฝ่ระลพกกันจภ ญจแล้ทเรฟธกฎจะทผ่นกลับมาส่นเราทฝ่ท่าเรฟธ 

  น าท่านเดผนทานสม่ จันหทัดหนธนใาฬ 

  น าท่านสักการะหลทนอ่ธอระญสอระอภทธรมปใม่บ้านใม่เมฟธนหนธนใาฬทฝ่ทัดฌอธผ์ชัฬ 

  น าท่านชมถาลาแก้ทกม่หรฟธทฝ่รม ้จักกันญนนามทัดแขกน าชมรมปป้ันทานถาสนาซพ่ นเกผดจากแรนบันดาลญจ 

  ขธนหลทนปม่ บภญเหลฟธสภรฝรัตน์ญห้เทลาถ่าฬรมปกันอธสมใทร 

12.00 น. บรผการธาหารกลานทัน (2) ณ ร้านธาหาร 

  น าท่านเดผนทานมภ ่นหน้าสม่ ทัดถ ้าถรฝมนใล (ถ ้าดผนเอฝฬน) ธ.สันใม จ.หนธนใาฬ 
วัดถ ำ้ดผนเอฝฬง ธฬม ่ทฝ่บ้านดนต้ธน ต.ผาตัน้ ธ.สันใม จ.หนธนใาฬ ณ ทฝ่แห่นนฝ ้เชฟ่ธท่าถ า้แห่นนฝเ้ป็นเส้นทานสม่เมฟธน

อญานาใ ทฝ่สามารถเดผนทานโปญต้ล าน า้ฌขนโปๆมาๆ ระหท่านหนธนใาฬกับเทฝฬนจันทน์โด้ ฌดฬมฝเรฟ่ธนเล่าท่าญนถ า้แห่นนฝเ้ป็น

เส้นทานทฝ่อระธภดนด์จากลาท ญช้ข้ามฝ่ันลธดญต้แม่น า้ฌขนเข้ามาฬันเมฟธนโทฬ เป็นถ า้ทฝ่ต้ธนเป็นอระผม ้ทรนถฝลธันแก่กล้า

เท่านัน้จพนจะเหฎนเส้นทานสัญจรดันกล่าท ลักษณะถ า้ดผนเอฝฬนนฝใ้ล้าฬเมฟธนบาดาลขธนอญานาใ ตามใทามเชฟ่ธขธน

ชาทบ้าน ภาฬญนถ า้จะมฝใทามชฟ้น และมฝน า้โหลตลธดปฝ  มฝก้ธนหผนเป็นแท่นตัน้ทานธฬ่านจนญจ มฝส่ทนเท้าฌใ้นขธนหผนภาฬญน

ถ า้ทฝ่สทฬนาม 

  **แนะน า ใทรแต่นกาฬญนชภดทฝ่ทะมัดทะแมน เนฟ่ธนจากบานจภ ดต้ธนเดผนเข่าหรฟธลธดญนอฟน้ทฝ่จ ากัด ** 

16.00 น. น าท่านเดผนทานมภ ่นหน้าสม่ ทัดผาตากเสฟ้ธ ธ.สันใม จ.หนธนใาฬ 

  ญห้ท่านสักการบมชาและชมทผทแม่น ้าฌขนแบบอาฌนราม่า ท่านสามารถมธนเหฎนทผทแม่น ้าฌขนทฝ่ถฟธท่าสทฬทฝ่สภด

  ธฝกแห่นหนพ่นและภาฬญนทัดฬันมฝต้นโม้น้ธฬญหญ่ทฝ่ดมร่มรฟ่นสบาฬตาท าญห้นักท่ธนเทฝ่ฬทโม่ฯผดหทันทฝ่โด้โปเฬฟธน 
  วัดผำตำกเสือ้ เป็นทัดทฝ่ตัน้ธฬม ่บนเขา และมฝทผททัถน์ทฝ่สทฬนามมาก สมนจากระดับน า้ทะเล 550เมตร จากจภ ดชมทผททัดผา

  ตากเสฟธ้ หากมธนโปทานซ้าฬมฟธ จะมธนเหฎนทผทแม่น า้ฌขนทาดฬาทฌใ้นเป็นใภ้นน า้ กลานแม่น า้มฝเกาะ ขนาดญหญ่ มธนเหฎน

  ประเทถเอฟ่ธนบ้านโด้ธฬ่านชัดเจน และญนช่ทนทฝ่น า้ลดหากโปฬฟนธฬม ่บนทัดผาตากเสฟธ้แล้ทมธนลนมาฬันแม่น า้ฌขน จะเหฎนสัน

  ทราฬเป็นรผท้ใล้าฬเกลฎดอญานาใธฬ่านชัดเจน ซพ่นเป็นใทามมหัถจรรฬ์ทฝ่ธรรมชาตผสร้านขพน้ จนโด้รับการตัน้ญห้เป็นแหล่น 

  ท่ธนเทฝ่ฬทเส้นทานญนฝัน Dream Destination 2 จาก ททท. 

18.30 น. น าท่าน ล่ธนเรฟธเลฝฬบฝ่ันแม่น ้าฌขน อร้ธมชมอระธาทผตฬ์ตกดผนญนธฝกบรรฬากาถหนพ่นขธนเมฟธนเชฝฬนใาน 

18.00 น. น าทานเดผนทานสม ่ธ.สันใม จ.หนธนใาฬ 
  อ ำเภอสังคม เป็นธ าเภธเลฎกๆ ขธนจันหทัดหนธนใาฬ ตผดล าน า้ฌขน มฝชฟ่ธเสฝฬนด้านการท่ธนเทฝ่ฬททานธรรมชาตผ และเป็น

  ธ าเภธทฝ่มฝสถานทฝ่ท่ธนเทฝ่ฬทมากทฝ่สภดขธนจันหทัดหนธนใาฬ 

  น าท่าน Check in เข้าสม่ทฝ่อัก ห้ธนแธร์ ทฝทฝ น ้าธภ ่น (อักห้ธนละ 2-3 ท่าน) 

19.00 น. บรผการธาหารเฬฎน (3) ณ ร้านธาหารรผมแม่น ้าฌขน ธ.สันใม จ.หนธนใาฬ 

  เชผญท่านอักฯ่ธนตามธัธฬาถัฬ ท่ามกลานบรรฬากาถรผมฌขน ... ZZzzz   

 

 

 

05.30 น. ใณะอร้ธมกันหน้ารฝสธร์ท เตรฝฬมธธกเดผนทานโปชม ทะเลหมธกภมห้ทฬธผสัน เช้านฝ้เราจะต้ธนเปลฝ่ฬนรถ

เป็นรถธฝแต๊ก (โด้สัมฯัสทผถฝชฝทผตธฝกแบบ) เอฟ่ธขพ้นโปฬันจภ ดชมทผท ถฟธท่าเป็น จภ ดชมทะเลหมธก 

จภ ด Unseen ทฝ่สทฬนามธฝกจภ ดหนพ่นขธนจันหทัดหนธนใาฬ 

ทันทฝ่สาม ทะเลหมธกภมห้ทฬธผสัน - ทัดป่าภมก้ธน - เลฬ - กรภนเทอฯ 



[พิมพท์ี่น่ี] 

 

  ภูห้วฬอผสัน ตัน้ธฬม ่ญน ต าบลบ้านม่ทน ธ าเภธสันใม จันหทัดหนธนใาฬ ซพ่นเป็นจภ ดทฝ่สามารถมธนอระธาทผตฬ์ขพน้ และทะเล

  หมธกโด้กท้านโกลสภดตา และฬันสามารถมธนเหฎนเกาะแก่น ขธนแม่น า้ฌขน ซพ่นหากทันญดทฝ่สาฬหมธกบานเบา จะสามารถ

  มธนเหฎนทผทอระธาทผตฬ์สฝทธนญนฬามเช้า สะท้ธนโปฬันอฟน้น า้และเกาะแก่นโด้ชัดเจน 

07.30 น. บรผการธาหารเช้า (4) ณ ห้ธนธาหารขธนทฝ่อัก หลันธาหาร เกฎบสัมภาระCheck out 

  น าท่านเดผนทานสม่ ทัดป่าภมก้ธน ญห้ท่านโด้สักการะบมชา อระอภทธโสฬาสน์ฌลกนาถถาสดามหามภนฝ และ 

  ถ่าฬรมปกับทัดทฝ่สทฬตผดธันดับต้นๆ ขธนเมฟธนโทฬตามธัธฬาถัฬ 
  วัดป่ำภูก้อน ตัน้ธฬม ่ญนเขตป่าสนทนแห่นชาตผป่านาฬมนและป่าน า้ฌสม ท้ธนทฝ่บ้านนาใ า ต าบลบ้านก้ธน ธ าเภธนาฬมน  

  จันหทัดธภดรธานฝ เป็นถาสนสถานทฝ่เปฝ่ ฬมโปด้ทฬใทามถรัทธา และใทามสทฬนามขธนสถาปัตฬกรรม ทัดป่าภมก้ธนแห่นนฝ ้

  ตัน้ธฬม ่บนเนผนเขา ทฝ่ราฬล้ธมด้ทฬผฟนป่าเขฝฬทขจฝกท่า 3,000 โร่ ซพ่นจภ ดเรผ่มต้นญนการสร้านทัด ใฟธ ใทามมภ ่นหมาฬทฝ่จะ 

  รักษาธรรมชาตผขธนป่าธันสมบมรณ์ และแหล่นต้นน า้ล าธารธันธภดมสมบมรณ์เธาโท้จากการถมกบภกรภกท าลาฬ นธกจากนฝ้

  บรผเทณทัดเป็นจภ ดชมทผทอระธาทผตฬ์ขพน้ทฝ่สทฬนาม ทฝ่นธกจากจะเฬฎนญจญนการโด้เดผนทานมาเฬฟธนดผนแดนแห่น  

  อระอภทธถาสนา ฬันเฬฎนตาโปกับนานก่ธสร้านธันสทฬนามธลันการธฝกด้ทฬ 

  น าท่านเดผนทานสม่ ตัทเมฟธนจันหทัดธภดรธานฝ 

12.30 น. บรผการธาหารกลานทัน (5) ณ ร้านธาหาร 

  น าท่านเดผนทานกลับ กรภนเทอฯ 

  ระหท่านทานแทะญห้ท่านรับประทานธาหารเฬฎน ตามธัธฬาถัฬ 

23.00 น. เดผนทานกลับถพน กรภนเทอฯ ฌดฬสทัสดผภาอ อร้ธมใทามประทับญจ 

สผ้นสภดการญห้บรผการ 

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

**หมาฬเหตภ: ฌปรแกรมและราใาสามารถเปลฝ่ฬนแปลนโด้ตามใทามเหมาะสมฌดฬโม่ต้ธนแจ้นญห้ทราบล่ทนหน้าทานบรผษัทจะถฟธ

ฯลประฌฬชน์ขธนลมกใ้าเป็นส าใัญ 

ทันเดผนทาน ราใาผม ้ญหญ่ท่านละ 
เดฎกธาฬภ 4-11 ปฝ   

ราใาท่านละ 
อักเดฝ่ฬท 

12-15 มฝนาใม 2563 4,700 4,500 800 

19-22 มฝนาใม 2563 4,700 4,500 800 

26-29 มฝนาใม 2563 4,700 4,500 800 

04-07 ธันทาใม 2563 4,900 4,700 1,000 

11-13 ธันทาใม 2563 4,700 4,500 800 

18-20 ธันทาใม 2563 4,700 4,500 800 

25-27 ธันทาใม 2563 4,700 4,500 800 

30 ธันทาใม 2563 - 01 มกราใม 2564 4,900 4,700 1,000 

01-03 มกราใม 2564 4,900 4,700 1,000 

08-10 มกราใม 2564 4,700 4,500 800 

15-17 มกราใม 2564 4,700 4,500 800 

22-24 มกราใม 2564 4,700 4,500 800 

29-31 มกราใม 2564 4,700 4,500 800 



[พิมพท์ี่น่ี] 

 

 

ราฬละเธฝฬดธัตราใ่าบรผการ 

 

ลักษณะการเข้าอัก 

ราใาขพ้นธฬม ่กับช่ทนเทถกาล และทันหฬภดนักขัตฤกษ์  
ราใา 

ฯม ้ญหญ่ อัก 2 ท่าน ราใาท่านละ 4,700 (ราใาเรผ่มต้น) 

เดฎก อักกับฯม ้ญหญ่ 1 ท่าน ราใาท่านละ *ธาฬภต ่ากท่า 3-11 ปฝ 4,500 

เดฎก อักกับฯม ้ญหญ่ 2 ท่าน (มฝเตฝฬน) ราใาท่านละ 4,500 

เดฎก อักกับฯม ้ญหญ่ 2 ท่าน (โม่มฝเตฝฬน) ราใาท่านละ 3,700 

ฯม ้ญหญ่ อักเดฝ่ฬท ราใาท่านละ 800 

 
เนฟ่ธนโขการจธน มัดจ าท่านละ 2,000 บาท 

*** เมฟ่ธช าระใ่ามัดจ าแล้ทถฟธท่ารับทราบเนฟ่ธนโขการจธนทัทร์ทภกประการ *** 

ส่ทนทฝ่เหลฟธจ่าฬก่ธนเดผนทาน 7 ทัน 

 
 

ธัตรานฝ้รทม 

 ใ่ารถตม้ปรับธากาถ VIP 9 ทฝ่นั่น อร้ธมน ้ามันและในขับน าเทฝ่ฬทตลธดการเดผนทาน 

 ใ่าทฝ่อัก 1 ใฟน อักห้ธนละ2-3 ท่าน  ( แธร์ + ทฝทฝ + น ้าธภ ่น) 

 ใ่าธาหารทฝ่ระบภ ญนราฬการ 5 มฟ้ธ 

 ใ่าล่ธนเรฟธทะเลบัทแดน 

 ใ่าประกันธภบัตผเหตภทนเนผนประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ใ่ารักษาอฬาบาล 500,000 บาททั้นนฝ้ขพ้นธฬม ่กับ

เนฟ่ธนโขและข้ธตกลนขธนบรผษัทประกันชฝทผต 

 

ธัตรานฝ้โม่รทม 

× ใ่าญช้จ่าฬส่ทนตัทนธกเหนฟธจากทฝ่ระบภ ญนราฬการ 

× ใ่าธรรมเนฝฬมเข้าสถานทฝ่ขธนชาทต่านชาตผทฝ่ เอผ่มเตผมตามการจ่าฬจรผน 

× ภาษฝมมลใ่าเอผ่ม 7% และหักณทฝ่จ่าฬ 3% (ญนกรณฝขธญบก ากับภาษฝ) 

 

 

 

 



[พิมพท์ี่น่ี] 

 

สผ่นทฝ่ใทรน าโป 

 เสฟ้ธกันหนาท หมทกและถภนมฟธ 

 รธนเท้าสทมสบาฬ, รธนเท้ารัดส้น 

 โฮฉาฬ 

 ใรฝมกันแดด 

 ขธนญช้ส่ทนตัท 

 ฬาประจ าตัท 

 กล้ธนถ่าฬรมป 

เนฟ่ธนโขการจธนและส ารธนทฝ่น่ัน 

1. ทานเนผนมัดจ าภาฬญน 48 ชม. หลันการจธนท่านละ 2,000 บาทหรฟธ 50% ขธนราใาเตฎม 

2. ช าระส่ทนทฝ่เหลฟธก่ธนทันเดผนทานธฬ่านน้ธฬ 10 ทัน 

3. หากจธนก่ธนทันเดผนทานน้ธฬกท่า 10 ทันต้ธนช าระเตฎมจ านทน 100% 

4. หากโม่ช าระส่ทนทฝ่เหลฟธก่ธนทันเดผนทาน 7 ทันถฟธท่าสละสผทธผ์และโม่สามารถเรฝฬกเนผนมัดจ าใฟนโด้ 
 

เนฟ่ธนโขการเดผนทาน 

1. ฌปรแกรมและราใาสามารถเปลฝ่ฬนแปลนโด้ตามใทามเหมาะสมฌดฬโม่ต้ธนแจ้นญห้ทราบล่ทนหน้า 

2. ทานบรผษัทจะถฟธฯลประฌฬชน์และใทามปลธดภัฬขธนลมกใ้าเป็นส าใัญหากท่านโม่สามารถท่ธนเทฝ่ฬทโด้ตามเทลาหรฟธ

สถานทฝ่ทฝ่ก าหนดโท้ญนฌปรแกรมหรฟธโม่ญช้บรผการส่ทนญดส่ทนหนพ่นอร้ธมใณะทัทร์ท่านโม่สามารถเรฝฬกร้ธนใ่าบรผการญนส่ทน

นั้นใฟนโด้ 

3. บรผษัทฯขธสนทนสผทธผ์โม่รับฯผดชธบต่ธใ่าญช้จ่าฬญดๆทฝ่ธาจเกผดขพ้นด้ทฬเหตภสภดทผสัฬเช่นการถมกปฎผเสธการเข้าเมฟธนการ

ฬกเลผกหรฟธล่าช้าขธนเทฝ่ฬทบผนภัฬทฝ่ธาจเกผดขพ้นตามธรรมชาตผการจราจรและธภ บัตผเหตภต่านๆทฝ่ธาจเกผดขพ้นโด้รทมถพนเหตภการณ์

ทานการเมฟธนทั้นญนและต่านประเทถและเหตภการณ์ธฟ่นๆทฝ่ธฬม ่นธกเหนฟธการรับฯผดชธบขธนบรผษัทฯ 

4. ญนกรณฝทฝ่กธนตรทจในเข้าเมฟธนทั้นทฝ่กรภนเทอฯและญนต่านประเทถปฏผเสธมผญห้เดผนทานธธกหรฟธเข้าประเทถทฝ่ระบภ ญนราฬการ

บรผษัทฯขธสนทนสผทธผ์ทฝ่จะโม่ใฟนใ่าบรผการโม่ท่ากรณฝญดๆทั้นสผ้น 
 

เนฟ่ธนโขการฬกเลผกการเดผนทานขธนท่าน 

***กรณฝทฝ่ลมกใ้าฬกเลผกการเดผนทาน โม่สามารถใฟนเนผนโด้ทภกกรณฝ*** 

ขธสนทนสผทธผ์ญนการฬกเลผกฌปรแกรมทัทร์ญนกรณฝทฝ่ 

1. รถฌใ้ช - ใณะจธนจ านทน(ฯม ้ญหญ่)ต ่ากท่า 30 ท่าน 

2. รถตม้ 10 ทฝ่นั่น - ใณะจธนจ านทน(ฯม ้ญหญ)่ต ่ากท่า 8 ท่าน 

3. รถตม้ 13 ทฝ่นั่น - ใณะจธนจ านทน(ฯม ้ญหญ)่ต ่ากท่า 10 ท่าน 
 

 


