
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โปรแกรม 3 วนั 2 คืน : เดินทางโดยสายการบินไทยแอรเ์อเชีย 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ– เวียงจนัทร ์– พระธาตุหลวง – ประตูชยั –วงัเวียง - ถนนโรตี(-/-/เย็น) 

09.30น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมืองอาคาร 1 ขาออก ชัน้ 2 ประตู 1 เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชีย 

Thai Air Asia (FD) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่  านวยความสะดวกแก่ทกุท่าน 

12.05น. ออกเดนิทางสู่เมอืงหลวงนครเวยีงจนัทนโ์ดยเทีย่วบนิ FD 1040(มีบรกิารอาหารรอ้นบนเครื่อง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
13.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิ วตัไตเมืองเวยีงจนัทน ์ประเทศลาว ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

บ่าย น าท่านไปสกัการะ วดัพระธาตหุลวงตัง้อยู่ทางทศิตะวนัออกเฉียงเหนือของประตูชยัเป็น 

ศาสนสถานทีส่  าคญัทีสุ่ดของประเทศลาว เป็นสญัลกัษณ์ประจ าชาตลิาวมคีวามหมายต่อ 

จติใจของประชาชนชาวลาวอย่างใหญ่หลวงแทนถงึความเป็นเอกราชและอ านาจอธปิไตย 

ของลาวสรา้งขึ้นในศตวรรษที ่16เป็นเจดยีท์ีม่ลีกัษณะโดดเด่นทีสุ่ดในอาณาจกัรลา้นชา้ง 

เป็นการผสมผสานระหว่างสถาปตัยกรรมในพระพทุธศาสนากบัสถาปตัยกรรมของอาณาจกัรมลีกัษณะคลา้ยป้อมปราการมกีาร

ก่อสรา้งระเบยีงสูงใหญ่ขึ้นโอบลอ้มองคพ์ระธาตไุวพ้รอ้มกบัท  าช่องหนา้ต่างเลก็ๆเอาไวโ้ดยตลอด ประตูทางเขา้เป็นบานประตูไม ้

ใหญ่ลงรกัสแีดงรอบๆองคพ์ระธาตยุงัมเีจดยีบ์ริวารลอ้มอยู่โดยรอบ  และน าท่าน ชมอนุสาวรยีป์ระตูชยัตัง้อยู่ทางทศิ

ตะวนัออกเฉียงเหนือของนครเวยีงจนัทนบ์นถนนลา้นชา้งจะไปสิ้นสุดทีบ่ริเวณประตูชยั สรา้งเสร็จในปี พ.ศ.2512เป็นอนุสรณ์ 

สถานเพือ่ระลกึถงึประชาชนชาวลาวทีส่ละชีวติในสงครามก่อนหนา้การปฏวิตัพิรรคคอมมวินิสตป์ระตูชยัมชีื่อ

เรียกอกีอย่างว่า รยัเวยแ์นวตัง้เพราะการก่อสรา้งนี้ ใชปู้นซเีมนสจ์ากประเทศอเมริกาทีซ่ื้อมาเพือ่สรา้งสนามบนิ

ใหม่ในเวยีงจนัทนใ์นระหว่างสงครามอนิโดจนีแต่พ่ายเสยีก่อนจงึไดน้ ามาสรา้งประตูชยัแทนเป็น

สถาปตัยกรรมทีผ่สมผสานศิลปะลา้นชา้งกบัฝรัง่เศสเขา้ดว้ยกนัอย่างงดงามและกลมกลนือย่างยิ่งจากนัน้น า

ท่านเดนิทางมุ่งสู่เมอืงวงัเวยีงสมัผสัวถิชีีวติความเป็นอยู่และธรรมชาตทิ่ามกลางขนุเขาทีร่ายลอ้มอยู่โดยรอบ 

จนไดช่ื้อว่าเป็น “กุย้หลนิแหง่เมืองลาว 

คํา่  รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหารที่วงัเวยีง  และใหท้่านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั 

เพลดิเพลนิไปกบัสสีนัยามค า่คนืในเมอืงวงัเวยีงบน ถนนคนเดิน( Walking Street ) 

หรือถนนโรตซีึ่งมโีรตใีหท้่านไดเ้ลอืกชิมกนัอย่างจใุจ 

เขา้สูท่ี่พกั THE GRAND RIVERSIDE HOTEL (4*) หรอืเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว 



 
 

วนัสอง วงัเวียง – ถํ้าจงั – หลวงพระบาง – พระธาตุภษีู– ถนนคนเดิน                                  (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

เชา้    บรกิารอาหารเชา้ ณ  โรงแรมที่พกัหลงัอาหารพาท่านตระการตากบัความงามของ 

หนิงอกหนิยอ้ยใน ถํ้าจงัภายในบรรยากาศเยน็สบายรวมท ัง้สูดอากาศแสนบริสุทธิ์บน 

ยอดถ า้ พรอ้มท ัง้ชม จุดชมววิ สุดยอดถ า้ทีท่่านจะสามารถมองเหน็เมอืงวงัเวยีงไดท้ ัง้ 

เมอืง  และชม สระมรกต ซึ่งเป็นบ่อน า้แร่ทีไ่ดจ้ากภเูขาหนิปูนไดเ้วลาสมควรพาทกุ 

ท่านมุ่งหนา้เมอืงหลวงพระบางเมอืงมรดกโลกระหว่างทาง ท่านจะไดผ่้านหมู่บา้นชาว 

ลาวพรอ้มท ัง้ตน้ไมน้านาพนัธุ ์ เพลดิเพลนิไปกบัทศันียภาพอนังดงาม การท านาข ัน้บนัไดและหมู่บา้นชนเผ่าต่างๆ ของลาว ผ่าน

เมอืง กาส ี พคููณ เชียงเงนิ    และเสน้ทางสายน้ีถอืว่าเป็นสนัทางทีส่วยทีสุ่ด เสน้ทางหนึ่งในเอเชียอาคเนยร์ะหว่างทางใหท้่าน

ถ่ายรูปจากมมุสูงของยอดเขาทีส่วยทีสุ่ดแห่งหนึ่งบนเสน้ทางนี้และพกัผ่อนหย่อนใจกบับรรยากาศแสนสบายที ่ภเูพยีงฟ้า 

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร ถงึหลวงพระบางแลว้น าท่านเดนิขึ้นบนัได 328 ข ัน้ 

เพือ่นมสัการพระธาตภุษีู (Phou Si Mountian) สองขา้งทางร่มรื่นดว้ยตน้ดอกจ าปา ภษูน้ีี 

หมายถงึ “ภศูรี” คอืเป็นศรีของเมอืงหลวงพระบางนัน่เองตัง้โดดเด่นกลางใจเมอืงมจีุดชมววิ 

ก่อนถงึยอดพระธาต ุมองเหน็วดั บา้นเรือนทอดยาวขนานกบัแม่น า้โขงจรดปากแม่น า้คาน 

ยอดสูงสุดของภษู ีอยู่บนพื้นทีร่าบแคบๆตวัพระธาตเุป็นทรงดอกบวัสีเ่หลีย่มทาสทีองตัง้ 

อยู่บนฐานสีเ่หลีย่มยอดประดบัดว้ยเศวตฉตัรทองส าริด7 ชัน้ สูงประมาณ 21 เมตรจะสวยมากในยามเยน็ แบบน้ีแสงแดดจะ

 ส่ององคพ์ระธาตเุป็นสทีองสุกปล ัง่มทีางเดนิรอบองคพ์ระธาตสุามารถชมทวิทศันต์วัเมอืงหลวงพระบางไดเ้กือบรอบเลยทเีดยีว 

คํา่   รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหาร(พศิษ!! พธิบีายศรสูีข่วญัตามประเพณีพื้นบา้นของหลวงพระบาง) 

  หลงัทานอาหารสามารถเดนิเทีย่ว ชมถนนขา้วเหนียว ของหลวงพระบาง หรือ ตลาดมืดเลอืกซื้อสนิคา้พื้นเมอืงไวเ้ป็นของฝาก

 หรือเป็นทีร่ะลกึ อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั  

นําท่านเขา้สู่พกัที่ChitchareungMuanglouang Hotel ณ หลวงพระบาง หรอืเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว 

วนัสามตกับาตรขา้วเหนียว - วดัเชียงทอง– พระราชวงั – หอพระบาง –วดัวิชนุราช - กทม.            (เชา้/กลางวนั/-) 

05.00  น. ตื่นเชา้ไปร่วมทาํบญุ-ตกับาตรกบัชาวหลวงพระบางทกุเชา้ชาวหลวงพระบางทกุบา้นจะพา 

กนัออกมานัง่รอตกับาตรพระสงฆท์ีเ่รียงแถวเดนิมาตามถนนเป็นรอ้ยๆ รูปซึ่งเป็นภาพ 

ยามเชา้ทีม่ชีีวติชีวาของหลวงพระบางโดยสะทอ้นถงึวถิชีีวติของสงัคมอนัสงบสุขและความเลือ่ม 

ใสศรทัธาทีม่ต่ีอพทุธศาสนาทีห่ย ัง่รากลกึลงในวฒันธรรมของชาวลา้นชา้งและน าท่านแวะเทีย่ว 

ชมตลาดเชา้ 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ  โรงแรมที่พกั 

จากนัน้ น าท่านเทีย่วชม วดัเชียงทอง (Xieng Thong Temple) เป็นวดัหลวงคู่บา้นคู่เมอืงหลวงพระบางสรา้งขึ้นในสมยัพระเจา้ไชย

เชษฐาธริาชก่อนทีจ่ะยา้ยเมอืงหลวงไปเวยีงจนัทนแ์ละยงัไดร้บัการอปุถมัภจ์ากเจา้มหา 

ชีวติศรีสว่างวงศ ์และเจา้ชีวติศรีสว่างวงศว์ฒันากษตัริยส์องพระองคส์ุดทา้ยของลาว 

บริเวณทีต่ ัง้ของวดัอยู่ทางทศิตะวนัออกเฉียงเหนือของตวัเมอืงหลวงพระบางใกล ้

บริเวณทีแ่ม่น า้คานไหลมาบรรจบกนักบัแม่น า้โขง มพีระอโุบสถ หรือภาษาลาวเรียกว่า 



 
 

“สมิ” เป็นหลงัไม่ใหญ่โตนกั หลงัคาพระอโุบสถแอ่นโคง้และลาดต า่ลงมาก ซอ้นกนั 

อยู่ 3 ชัน้ เป็นศิลปะแบบหลวงพระบาง  ส่วนกลางม ีช่อฟ้า ประกอบดว้ย 17 ช่อซึ่งเป็นทีส่งัเกตกนัว่า เป็นวดัทีพ่ระมหากษตัริย ์

สรา้งขึ้นจงึม ี 17 ข ัน้ส่วนสามญัจะสรา้งกนัแค่ 1-7 ช่อ เชื่อกนัว่าจะเก็บของมค่ีาไวใ้นนัน้ดว้ยส่วนหนา้บนั หรือภาษาลาวว่า “โหง”่ 

เป็นรูปเศียรนาคความงามของวดัอยู่ทีค่วามสงบสงา่สะอาดมกีารวางผงัออกแบบและบ ารุงรกัษาจากนัน้น าท่านชมพระราชวงัเก่า 

(Royal Palace Museum) เป็นวงัที ่เจา้มหาชีวติศรีสว่างวงศท์รงประทบัอยู่ทีน่ี่จนสิ้นพระชนม ์ เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงการ

ปกครองเมือ่ปี พ .ศ.2518  พระราชวงัก็ไดถู้กเปลีย่นเป็น พพิธิภณัฑ ์ ประกอบดว้ยหอฟงัธรรมหอ้งรบัแขกของเจา้มหาชีวติและ

พระมเหส ีหอ้งทอ้งพระโรง ทางดา้นหลงัก็เป็นพระต าหนกัซึ่งมเีครื่องใชไ้มส้อยต่างๆ จดัเก็บไวเ้ป็นระเบยีบเรียบงา่ย และ 

นมสัการหอพระบางซึ่งเป็นพระคู่บา้นคู่เมอืงของหลวงพระบาง เป็นพระพทุธรูปประทบัยนืปรางคห์า้มสมทุรเป็ นพระพทุธรูปศิลปะ

ขอมสมยัหลงับายน น า้หนกั 54 กก. ประกอบดว้ยทองค า 90% และยงัมพีระพทุธรูปนาคปรกสลกัศิลาศิลปะขอมอกี 4 องค์

ประดษิฐานอยู่ 

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 หลงัอาหารน าท่านเดนิทางไปวดัใหม่สวุรรณภมูารามหรือทีช่าวหลวงพระบางเรียกกนัส ัน้ๆว่า "วดัใหม่" เคยเป็นทีป่ระทบัของ

สมเดจ็พระสงัฆราชบญุทนั ซึ่งเป็นสมเดจ็พระสงัฆราชองคส์ุดทา้ยของลาวและยงั 

เคยเป็นทีป่ระดษิฐานพระบาง พระพทุธรูปคู่เมอืงหลวงพระบางในรชัสมยัของเจา้ 

มหาชีวติสกัรินฤทธิ์ จนกระท ัง่ถงึปีพ.ศ. 2437 จงึไดอ้ญัเชิญพระบางไปประดษิฐาน 

ในหอพระบางภายในพระราชวงัจวบจนกระท ัง่ปจัจบุนั เมือ่มาเยอืนวดัแห่งนี้สิง่ทีเ่รา 

จะสงัเกตเหน็ถงึความแตกต่างจากวดัอื่นๆ คอืตวัอโุบสถ(สมิ) ลกัษณะจะเป็นอาคาร 

ทรงโรง หลงัคามขีนาดใหญ่ มชีายคาปกคลุมท ัง้สีด่า้นสองระดบัต่อเน่ืองกนั จากนัน้ 

น าท่าน นมสัการ พระธาตหุมากโมเป็นเจดยีป์ทมุหรือพระธาตดุอกบวั แต่ชาวลาว 

ท ัว่ไปเรียกว่า พระธาตหุมากโม เน่ืองจากเหน็ว่ามรูีปทรงคลา้ยแตงโมผ่าครึ่งหรือทรงโอคว า่ คลา้ยสถูปฟองน า้ทีส่าญจ ีประเทศ

อนิเดยี ยอดพระธาตมุลีกัษณะคลา้ยรศัมแีบบเปลวไฟของพระพทุธรูปแบบลงักาหรือสุโขทยั บริเวณมมุฐานชัน้กลางและชัน้บน

มเีจดยท์ศิทรงดอกบวัตูมท ัง้สีม่มุ ไดเ้วลาสมควรน าทกุท่านมุ่งหนา้สู่สนามบนินานาชาตหิลวงพระบาง 

16.45น. ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเซีย เที่ยวบนิที่ FD 1031  

18.05น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯโดยสวสัดภิาพ 

....................................................................................... 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

อตัราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

ตาราง วนัเดินทาง ราคา ลาว เวยีงจนัทร ์วงัเวยีง หลวงพระบาง พกั 4 ดาว 3 วนั บนิ FD 

เริ่มเดินทาง กลบัจากเดินทาง จาํนวน ผูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

17 ส.ค.61 19 ส.ค.61 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

31 ส.ค.61 2 ก.ย.61 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

7 ก.ย.61 9 ก.ย.61 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

28 ก.ย.61 30 ก.ย.61 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

5 ต.ค.61 7 ต.ค.61 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

12 ต.ค.61 14 ต.ค.61 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

19 ต.ค.61 21 ต.ค.61 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

26 ต.ค.61 28 ต.ค.61 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

2 พ.ย.61 4 พ.ย.61 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

9 พ.ย.61 11 พ.ย.61 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

16 พ.ย.61 18 พ.ย.61 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

22 พ.ย.61 24 พ.ย.61 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

30 พ.ย.61 2 ธ.ค.61 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

7 ธ.ค.61 9 ธ.ค.61 24+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

 

8 ธ.ค.61 10 ธ.ค.61 24+1 15,900 15,500 14,900 3,000 

14 ธ.ค.61 16 ธ.ค.61 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

21 ธ.ค.61 23 ธ.ค.61 24+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

28 ธ.ค.61 30 ธ.ค.61 24+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

29 ธ.ค.61 31 ธ.ค.61 24+1 15,900 15,500 14,900 3,000 



 
 

30 ธ.ค.61 1 ม.ค.62 24+1 15,900 15,500 14,900 3,000 

31 ธ.ค.61 2 ม.ค.62 24+1 16,900 16,500 15,900 3,000 

4 ม.ค.62 6 ม.ค.62 24+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

11 ม.ค.62 13 ม.ค.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

18 ม.ค.62 20 ม.ค.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

25 ม.ค.62 27 ม.ค.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

 
 

อตัราค่าบริการรวม 

 ตัว๋เครื่องบนิชัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ 

 ที่พกัโรงแรมตามรายการ2 คนื (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสทิธใินการสลบัมื้อหรอืเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์ )  

 ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ 

 ค่ารถตูร้บั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

 ค่าไกดท์อ้งถิ่นและหวัหนา้ทวัรนํ์าเที่ยวตามรายการ 

 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)์  

 ภาษีน้ํามนัและภาษีต ัว๋ทกุชนิด(สงวนสทิธเิกบ็เพิม่หากสายการบนิปรบัขึ้นก่อนวนัเดินทาง ) 

 ค่าระวางน้ําหนกักระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

 
อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 ค่าทาํหนงัสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิอาหารและเครื่องดื่มที่ส ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรดีที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 ค่าใชจ้่ายอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ใหอ้อก

และเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของ

บรษิทัฯ 

 ค่าทปิไกดท์อ้งถิ่น,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ 600 บาท/ทรปิ/ลูกทวัร ์1 ท่าน(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

 ค่าทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน้ําใจของทกุท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทปิค่ะ) 

 
 



 
 

เงือ่นไขการสาํรองที่นัง่และการยกเลกิทวัร ์

1.กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ ก่อนการเดินทาง พรอ้มชําระมดัจาํ 5,000 บาทสว่นที่เหลอืชําระทนัทกี่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า15 วนั มิฉะนั้นถอื 

ว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตัิ(ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 21 วนั) 

2.กรณียกเลกิ 

2.1 ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจาํใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ 

ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์การคนืเงนิมดัจาํโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น 

2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจาํท ัง้หมด 

2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์การคนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

3. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะทาํการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยงั 

คณะต่อไปแต่ท ัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถยกเลกิหรอืเลื่อนการเดินทางไดต้ามความเป็นจรงิ ในกรณีเจบ็ป่วยกะทนัหนัก่อนล่วงหนา้ 

เพยีง 7 วนัทาํการ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิทกุกรณี 

4.บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการเกบ็ค่าใชจ้่ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลทาํใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจาํนวนที่บรษิทัฯกาํหนดไว  ้

(15 ท่านขึ้นไป)เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯและผูเ้ดินทางอืน่ที่เดินทางในคณะเดียวกนั บรษิทัตอ้งนําไปชําระค่าเสยีหายต่างๆที่ 

เกดิจากการยกเลกิของท่าน 

5.คณะผูเ้ดินทางจาํนวน 10 ท่านขึ้นไปจงึออกเดินทางในกรณีที่มีผูเ้ดินทางไม่ถงึ 10 ท่านขอสงวนสทิธิ์เลื่อนวนัเดินทางหรอืยกเลกิการเดินทาง 

โดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 10 วนัก่อนการเดินทาง 

6.กรณีที่ท่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เครื่องบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทกุคร ัง้ก่อนทาํการออกตัว๋ เน่ืองจากสายการ

บนิอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆในกรณีถา้ท่านออกตัว๋ภายใน

โดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมีการปรบัเปลี่ยนเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงื่อนไขดงักล่าว 

7.กรณีใชห้นงัสอืเดินทางราชการ(เล่มน้ําเงนิ)เดินทางเพือ่การท่องเที่ยวกบัคณะทวัร ์หากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆกต็าม ทาง

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น 

 

รายละเอยีดเพิ่มเติม 
 บรษิทัฯมีสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

 เที่ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

 หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนงัสอื

เดินทางตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การประทว้ง,การนดัหยุดงาน,การก่อ

จลาจล หรอืกรณีท่านถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรอื เจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและ

ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัฯหรอืเหตภุยัพบิตัทิางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกดิ

เหตสุดุวสิยั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซึ่งไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุนรายการ

ท่องเที่ยว(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุดุวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัทวัร ์) 



 
 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะ

ค่าใชจ้่ายทกุอย่างทางบรษิทัฯไดชํ้าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมา

ขาด 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจากความประมาทของ

นกัท่องเที่ยวเองหรอืในกรณีที่กระเป๋าเกดิสูญหายหรอืชํารุดจากสายการบนิ 

 กรณีที่การตรวจคนเขา้เมืองท ัง้ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศที่ระบไุวใ้นรายการเดินทาง บรษิทัฯ

ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

 ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิและไม่สามารถเปลี่ยนช่ือได ้ 

 เมื่อท่านตกลงชําระเงนิไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านได้

ยอมรบัในเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบไุวข้า้งตน้น้ีแลว้ท ัง้หมด 

 กรุป๊ที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลที่ตอ้งการนัตมีดัจาํกบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถงึเที่ยวบนิ

พเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคนืเงนิมดัจาํหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมด 

 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงื่อนไขการเดินทางอย่างถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจาํเพื่อประโยชน์ของท่านเอง** 
 


