
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

FD311:สะบายด.ี.หลวงพระบาง  3วนั2คนื 

หลวงพระบาง ความคลาสสกิของเมอืงมรดกโลก ธรรมชาต ิวัฒนธรรม ชวีติผูค้น ผสมผสานกันอย่างลงตัว 
ตกับาตรขา้วเหนยีว:ถอืวา่เป็นอกีหนึง่ไฮไลทข์องการมาเทีย่วทีห่ลวงพระบาง 
พระราชวงัหลวงพระบาง:เป็นพระราชวังเกา่แกข่องเจา้มหาชวีติของหลวงพระบาง 

พระธาตพูุส:ีชมววิเมอืงหลวงพระบาง 360องศา  
วดัเชยีงทอง:วัดหลวงคูบ่า้นคูเ่มอืง ไฮไลทส์มิหลังเกา่แกท่ีส่ดุทีเ่ป็นอัญมณีแหง่ศลิปะลา้นชา้ง 

วดัวชุินราช:วัดนี้มพีระธาตเุจดยีอ์งคใ์หญร่ปูทรงคลา้ยแตงโมผา่ครึง่ชาวลาวเรยีกวา่ พระธาตหุมากโม 
วดัแสนสุขขาราม:เป็นวัดเกา่แก ่เป็นวัดทีม่พีระพทุธรปูยนืองคใ์หญ ่ทีม่อียูเ่พยีงองคเ์ดยีวในหลวงพระบาง 
น า้ตกตาดกวางส:ีไดช้ือ่วา่เป็นน้ําตกทีส่วยทีส่ดุของหลวงพระบาง 

ถ า้ต ิง่:ภายในถ้ํามหีนิงอกหนิยอ้ยทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาต ิมพีระพทุธรปูไมจํ้านวนนับ 2,500องค ์
ช๊อปป้ิงแบบสโลวไ์ลฟ์้ ทีต่ลาดมดื และ ตลาดเชา้  

พกัโรงแรมหลวงพระบาง 2คนื  
เดนิทางโดยสายการบนิโดยสายการบนิไทยแอรเ์อเซยี 

วนัเดนิทาง 
ราคา

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก2-6ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว

เพ ิม่ 
ทีน่ ัง่ 

7-9 มนีาคม 63 10,888 

ไมม่รีาคาเด็ก 

2,500 18 

14-16 มนีาคม 63 10,888 2,500 18 

21-23 มนีาคม 63 10,888 2,500 18 



 
 

28-30 มนีาคม 63 10,888 2,500 18 

12-14 เมษายน 63 17,888 2,500 18 

13-15 เมษายน 63 17,888 2,500 36 

14-16 เมษายน 63 15,888 2,500 18 

25-27 เมษายน 63 11,888 2,500 18 

3-5 พฤษภาคม 63 12,888 2,500 18 

9-11 พฤษภาคม 63 11,888 2,500 18 

16-18 พฤษภาคม 63 10,888 2,500 18 

23-25 พฤษภาคม 63 9,888 2,500 18 

30พฤษภาคม-1มถินุายน 63 10,888 2,500 18 

6-8 มถินุายน 63 9,888 2,500 18 

13-15 มถินุายน 63 10,888 2,500 18 

20-22 มถินุายน 63 10,888 

ไมม่รีาคาเด็ก 

2,500 18 

27-29 มถินุายน 63 9,888 2,500 18 

11-13 กรกฎาคม 63 10,888 2,500 18 

18-20 กรกฎาคม 63 10,888 2,500 18 

1-3 สงิหาคม 63 10,888 2,500 18 

15-17 สงิหาคม 63 10,888 2,500 18 

22-24 สงิหาคม 63 10,888 2,500 18 

29-31 สงิหาคม 63 10,888 2,500 18 
 

วนัแรก  กรงุเทพฯ - หลวงพระบาง - พระธาตภิูษ ี- ตลาดมดื                                          -/เย็น                                                                                                                            

11.00 น. พรอ้มกนั ณ สนามบนิดอนเมอืง อาคาร1 ผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ช ัน้3 ประต ู3 

เคาเตอรเ์ช็คอนิสายการบนิ  Thai Air Asia (รับเอกสารตา่ง ๆ พรอ้มขอ้แนะนําขัน้ตอนจากเจา้หนา้ที่ ) 

กระเป๋าทกุใบจะตอ้งฝากใหก้บัทางเจา้หนา้ทีส่ายการบนิดว้ยตวัทา่นเองตามนโยบายรักษาความปลอดภยัของ

สายการบนิ  

13.55น. เดนิทางสูเ่มอืงหลวงพระบาง ประเทศลาว โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเซยี(FD)เทีย่วบนิที ่FD1030 

15.20น.         เดนิทางถงึเมอืงหลวงพระบาง ประเทศลาว หลงัจากนัน้นําทา่นผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืง 

เมอืงหลวงพระบาง สปป.ลาว ปัจจุบันองคก์ารยูเนสโกไดย้กใหห้ลวงพระบางเป็นเมอืงมรดกโลกทาง

วัฒนธรรม เมอืงทีเ่ก็บรักษากลิน่ไอของประวัตศิาสตรไ์วอ้ยา่งครบถว้น เมอืงทีผ่สมผสานกันระหวา่ง
ธรรมชาตแิละวัฒนธรรมไดอ้ยา่งลงตัว 
นําทา่นดนิทางสูจุ่ดชมววิ 360องศา สามารถมองเห็นเมอืงหลวงพระบางจากมุมสงู พระธาตพุสู(ีPhou Si 
Mountian) ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงหลวงพระบางอยู่บนยอดเขาทีม่คีวามสงูประมาณ 150เมตร เดนิข ึน้บันได 

328 ขัน้สู ่พระธาตภุษู ี สองขา้งทางร่มรืน่ดว้ยตน้ดอกจําปา ภษีูนี้ หมายถงึ “ภศูร”ี คอืเป็นศรขีองเมอืงหลวง
พระบางน่ันเอง ตัง้โดดเดน่กลางใจเมอืงมจีุดชมววิกอ่นถงึยอดพระธาต ุมองเห็นวัด บา้นเรอืน ทอดยาวขนาน
กบัแม่น้ําโขงจรดปากแม่น้ําคาน ยอดสูงสดุของภษีู อยู่บนพืน้ทีร่าบแคบๆ ตวัพระธาตเุป็นทรงดอกบัวสีเ่หลีย่ม

ทาสทีอง ตัง้อยู่บนฐานสีเ่หลีย่ม ยอดประดบัดว้ยเศวตฉัตรทองสาํรดิ
7ชัน้สงูประมาณ 21 เมตร  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัาคาร  

หลงัอาหารใหท้า่นเดนิเทีย่วชม ตลาดมดื หรอื ถนนคนเดนิของ
เมอืงหลวงพระบาง ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืง เป็นของ

ระลกึ หรอืของฝาก มซีุม้รา้นคา้กว่า 100 รา้น สว่นใหญ่จะเป็น
เสือ้ผา้ ผา้ทอมอื และของตกแตง่บา้นทีเ่ป็นงานทํามอืและมี
เอกลกัษณ์เฉพาะตวัของชนเผ่าตา่งๆในหลวงพระบาง และ ของฝาก

พืน้เมอืงย่านนี้ ยังมรีา้นกาแฟชือ่ดงัหลายๆรา้น เชน่รา้น โจมาเบเกอรีเ่ป็นรา้นทีใ่ชต้กึเกา่มาทําเป็นรา้นกาแฟ 
มเีครือ่งดืม่กาแฟ ขนมปัง เคก้ อสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศยั..ไดเ้วลาพอสมควรนําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก   

:ทีพ่กั โรงแรมSUNWAY HOTEL /โรงแรมMY LAO HOME หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 
 
 

 
 

 
 



 
 

วนัทีส่อง   ท าบุญตกับาตรตอนเชา้ – ตลาดเชา้ - วดัแสนสขุขาราม  - วดัเชยีงทอง - วดัวชุินราช  
  บา้นช่างไห ่- ถ า้ต ิง่ - น า้ตกตาดกวางส ี                                              (เชา้-เทีย่ง-เย็น)                                                                                                                            

05.30 น. ตืน่เชา้ ท าบญุ-ตกับาตรขา้วเหนยีว  ถอืว่าเป็นอกีหนึง่ไฮไลทข์อง
การมาเทีย่วทีห่ลวงพระบาง  

ร่วมตกับาตรการตกับาตรขา้วเหนียว ร่วมกบัชาวหลวงพระบางทกุเชา้
ชาวหลวงพระบางทกุบา้นจะพากนัออกมาน่ังรอตกับาตรพระสงฆท์ี่
เรยีงแถวเดนิมาตามถนนเป็นรอ้ยๆ รูป ซึง่เป็นภาพยามเชา้ทีม่ี

ชวีติชวีาของหลวงพระบางโดยสะทอ้นถงึวถิชีวีติของสงัคมอันสงบ
สขุและความเลือ่มใสศรัทธาทีม่ตีอ่พุทธศาสนาทีห่ยั่งรากลกึลงใน

วัฒนธรรมของชาวลา้นชา้ง (คา่ทวัรไ์ม่รวมของใสบ่าตร)  
นําทา่นสู ่วดัแสนสขุขาราม เป็นวัดเกา่แกท่ีถ่กูสรา้ง ภายหลงัหลวง
พระบางแยกออกจากนครเวยีงจันทร ์ เป็นวัดทีม่พีระพุทธรูปยนืองค์

ใหญ่ ทีม่อียู่เพยีงองคเ์ดยีวในหลวงพระบาง และหอรอยพระพุทธ
บาทจําลองดา้นขา้งหอพระยนื สว่นพระอุโบสถลงรักปิดทองอย่างสวยงาม จัดเป็นศลิปะแบบหลวงพระบาง
ตอนกลาง สงัเกตไดจ้ากเสาทรงแปดเหลีย่ม แ ละยอดเสารูปกลบีบัว สว่นผนังภายในพระอุโบสถตกแตง่ดว้ย

การเขยีนภาพสทีองลงบนพืน้แดง 
จากนัน้นําเทีย่วชมสมัผัสความเป็นอยู่ ชมวถิชีวีติคนหลวงพระบาง อาหารการกนิ และแสดงไดถ้งึความบรบิูรณ์

ของพชืพันธใ์นทอ้งถิน่ ที ่ ตลาดเชา้ เป็นตลาดของชาวบา้นทีช่าวหลวงพระบางจะมาจับจ่ายซือ้ของใชย้าม
เชา้ ชมิขา้วจี ่กาแฟลาวที ่ รา้นกาแฟประชานยิมซึง่รา้นนี้เป็นรา้นธรรมดามากกบัผูท้ีเ่ดนิทางไปครัง้แรกแต่
เมือ่ไดช้มิกาแฟหรอืโอวัลตนิ จะยกนิว้แสดงถงึรสชาตทิีอ่ร่อย 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม 
จากนัน้นําทา่นเทีย่วชม วดัเชยีงทอง (Xieng Thong Temple) เป็นวัดหลวงคูบ่า้นคูเ่มอืงหลวงพระบาง 

สรา้งขึน้ในสมัยพระเจา้ไชยเชษฐาธริาชกอ่นทีจ่ะยา้ยเมอืงหลวงไป
เวยีงจันทน ์และยังไดร้ับการอุปถมัภจ์ากเจา้มหาชวีติศรสีว่างวงศ ์
และเจา้ชวีติศรสีว่างวงศว์ัฒนา กษัตรยิส์องพระองคส์ดุทา้ยของลาว

บรเิวณทีต่ัง้ของวัดอยู่ทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือของตวัเมอืง
หลวงพระบาง ใกลบ้รเิวณทีแ่ม่น้ําคานไหลมาบรรจบกนักบัแม่น้ํา
โขง ไฮไลต ์คอื พระอุโบสถ หรอืภาษาลาวเรยีกว่า “สมิ” ทีถ่อืไดว้่า

เป็นอัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมสกลุชา่งลา้นชา้ง  ส ิง่ทีโ่ดดเดน่จน
สะดดุตาคอืหลงัคา ทีซ่อ้น 3 ตบั ถกูดดัใหอ้่อนโคง้ไลร่ะดบัตํา่ลงมา

มากทเีดยีวและตรงกลางหลงัคายังมยีอดฉัตรทีเ่ดน่ตระหง่าน
สญัลกัษณ์ทีแ่สดงถงึวัดของพระมหากษัตรยิ ์
จากนัน้นําทา่นเขา้ชม วดัวชิุนราช (Visounnarath Temple) สรา้งขึน้ในสมัยพระเจา้วชินุราช ในปี พ .ศ. 

2046 สรา้งขึน้เพือ่เป็นทีป่ระดษิฐานพระบาง ซึง่อาราธนามาจากเมอืงเวยีงคํา มเีจดยีป์ทมุหรอืพระธาตดุอกบัว
ใหญ่ วัดนี้มพีระธาตเุจดยีอ์งคใ์หญ่รูปทรงคลา้ยแตงโมผ่าครึง่ ทําใหช้าวลาวเรยีกกนัว่า พระธาตหุมากโม  

เป็นทรงโอควํ่า ยอดพระธาตลุกัษณะคลา้ยรัศมแีบบเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลงักาหรอืสโุขทยั เจดยีน์ี้
อาจดทูรุดโทรมมากแมจ้ะมกีารปฏสิงัขรณ์มา 2 ครัง้แลว้ในปี พ.ศ.2402 ในสมัยพระเจา้สกักรนิทร ์(คําสกุ) ซึง่
เป็นพระราชบดิาของเจา้มหาชวีติศรสีว่างวงศ ์ไดโ้ปรดใหม้กีารบูรณะใหม่และไดม้กีารบูรณะครัง้ใหญ่ในปี 

พ.ศ.2457 ในรัชสมัยของเจา้มหาชวีติศรสีว่างวงศ์  ไดค้น้พบโบราณวัตถมุคีา่มากมาย เช่ น เจดยีท์องคํา 
พระพุทธรูปหลอ่สาํรดิ พระพุทธรูปทองคํา ปัจจุบันนําไปเก็บไวใ้นหอพพิธิภณัฑห์ลวงพระบาง ในพระราชวัง
หลวงจนปัจจุบัน   จากนัน้นําทา่นเยีย่มชม บา้นผานมศูนยห์ตัถกรรม  พืน้บา้นของเมอืงหลวงพระบาง  ที่

รวบรวมสนิคา้หัตกรรมงานฝีมอืตา่งๆ ไวสาํหรับนักทอ่งเทีย่วเขา้เยีย่มชม  และชมงานฝีมอื เชน่  งานกระดาษ
สาการทอผา้ไหมของลาว   

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.รา้นอาหาร 
จากนัน้เดนิทางสูท่า่เรอื บา้นชา่งไห เพือ่ลอ่งเรอืเดนิทางชมววิทวิทศันส์องฝ่ังแม่น้ําโขง 
สูถ่ า้ต ิง่ ผารมิแม่นา้โขงมอียู ่2 ถา้ คอืถ้ําลา่งและถ้ําบน ถ้ําติง่ลุม่ หรอื

ถ้ําลา่งสงู 60 เมตรจากพืน้น้ํา มลีกัษณะเป็นโพรงน้ํา ภายในถ้ํามหีนิ
งอกหนิยอ้ยทีเ่กดิข ึน้เองตามธรรมชาต ิมพีระพุทธรูปไมจํ้า นวนนับ 

2,500 องคส์ว่นใหญ่จะเป็นพระยนืมทีัง้ปางประทานพรและปางหา้ม
ญาตถิา้ ต ิง่บน จะไปทางแยกซา้ยเดนิข ึน้บันไดไป 218 ขัน้ปากถ้ํา  แต่
เดมิทีน่ี่เป็นทีส่กัการะบวงสรวงดวงวญิญาณ ผฟ้ีา ผแีถน เทวดาผาติง่ 

กอ่นทีศ่าสนาพุทธจะเขา้มาในแผ่นดนิลาว และใชถ้ํ้าติง่เป็นสถานที่
ศกัด ิส์ทิธิท์างพุทธศาสนา 
ถ้ําต ิง่ แสดงถงึยุคแห่งการปฏวิัตคิวามเชือ่ของชาวลาวในอดตีทีเ่คยนับ

ถอืผพีระเจา้โพธสิารราชทรงเลือ่มใส จากนัน้ลอ่งเรอืกลบั 
 

 
 



 
 

 
น่ังรถบัสเดนิทางสู ่ น า้ตกตาดกวางส ี ไดช้ือ่ว่าเป็นน้ําตกทีส่วยทีส่ดุ
ของหลวงพระบางเป็นอกีหนึง่จุดทีค่วรคา่แกก่ารมาเยอืนสกัครัง้โดย

น้ําตกแห่งนี้เป็นน้ําตกหนิปูน น้ําในน้ําตกจงึเป็นสเีขยีวมรกตสดใส 
แวดลอ้มดว้ยป่าไมอ้ันอุดมสมบูรณ์ และดว้ยความสวยงามข อง
ธรรมชาต ิน้ําตกตาดกวางส ีจงึเป็นจุดทีนั่กทอ่งเทีย่วต่ างชาตนิยิมมา

ตัง้แคมป์ผจญภยักนันักทอ่งเทีย่วสามารถเทีย่วชมน้ําตกไดใ้นชัน้ตา่งๆ 
สว่นจุดทีเ่ป็นไฮไลต ์คอื สะพานไมท้ีช่ัน้ 4 

คํา่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัาคาร  
:ทีพ่กั โรงแรมSUNWAY HOTEL /โรงแรมMY LAO HOME หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 

   อสิระใหท้า่นพักผ่อน และ สมัผัสบรรยากาศของเมอืงหลวงพระบางตามอัธยาศยั 

วนัสาม  พระราชวงัหลวงพระบาง - สนามบนิหลวงพระบาง – สนามบนิดอนเมอืง       (เชา้,เทีย่ง/)                                                                                                                            

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูพ่ระราชวงัหลวงพระบาง(Royal 
Palace Museum) เป็นพระราชวังเกา่แกข่องเจา้มหาชวีติสาย

หลวงพระบางโดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมและตวัอาคารทีม่กีาร
ผสมผสานของสถาปัตยกรรมแบบยุโรป ตวัอาคารมลีกัษณะแบบ

ฝรั่งเศส สว่นหลงัคาจะเป็นทรงลาว ดา้นหนา้หันไปทางพระธาตพุู
ส ี ปัจจุบันถกูตัง้ใหเ้ป็นพพิธิภณัฑสถานแห่งชาตเิมอืงหลวงพระ
บางและหอพระแกว้ ทีน่ี่เคยเป็นพระราชวังเกา่ ทีป่ระทบัของเจา้

มหาชวีติ หมายถงึทีป่ระทบัของพระมหากษัตรยิ ์สร ้ างขึน้ในปี 
พ.ศ.2447 สมัยเจา้มหาชวีติศรสีว่างวงศ ์สบืทอดตอ่มาถงึสมัยเจา้

มหาชวีติศรสีว่างวัฒนา เจา้ม   หาชวีติองคส์ดุทา้ยของลาว  บรเิวณขอ้ปฏบิัตสิาํคญัคอื หา้มถา่ยรูป ยกเวน้
ภายนอกตวัอาคาร 
และนําทา่นนมัสการ หอพระบาง ซึง่เป็นพระคูบ่า้นคูเ่มอืงของหลวงพระบาง เป็นพระพุทธรูปประทบัยนื 

ปรางคห์า้มสมุทร เป็นพระพุทธรูปศลิปะขอมสมัยหลงับายน น้ําหนัก 54 กก. ประกอบดว้ยทองคํา 90% และ
ยังมพีระพุทธรูปนาคปรกสลกัศลิาศลิปะขอมอกี 4องคป์ระดษิฐานอยู ่ 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.รา้นอาหาร 

  ไดเ้วลาพอสมควรนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิหลวงพระบาง 
15.50น.  เดนิทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิ โดยสายการบนิไทยไทยแอรเ์อเซยี(FD) เทีย่วบนิที ่FD1031 

(สายการบนิมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) **คา่ทวัรไ์ม่รวมคา่อาหารบนเครือ่ง 
17.20น. เดนิทางถงึประเทศไทย สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
                                                                       ---  

การทอ่งเทีย่วในตวัเมอืงหลวงพระบาง ไมส่ามารถทอ่งเทีย่วโดยรถทอ่งเทีย่วขนาดใหญ่ 
จะตอ้งเปลีย่นเป็นรถเล็กรถตู ้น ัง่คนัละ 8-10ทา่น 

........................................ 
หมายเหต ุ:รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

กรณีทีท่า่นเดนิทางมาจากตา่งจังหวัดโดยเครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาแจง้บรษัิทกอ่นทําการจองตัว๋เครือ่ง 

มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถรับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ กรณีกรุ๊ปออกเดนิทางไม่ได ้
กรุ๊ปออกเดนิทางได ้9ทา่นขึน้ไป มหีัวหนา้ทวัร ์ 

 

อตัราคา่บรกิารรวม คา่ตัว๋เครือ่งบนิ กรุงเทพฯ–หลวงพระบาง–กรุงเทพฯ ไปกลบัพรอ้มทีพ่ัก2คนื พักหอ้งละ 2-3ทา่น  อาหาร

ทวัร ์ (เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืคํา่ตามรายการ ) บัตรทอ่งเทีย่วสถานทีต่า่ง ๆ ค่ ารถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มัคคเุทศ ก ์คา่
น้ําหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20กก. คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล  โดยความ

คุม้ครองเป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัฯประกนัภยัทีบ่รษิทัท าไว  ้ ** รวมคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งและคา่ภาษีน้ํามันของ

สายการบนิตามรายการ   *คา่บรกิารนีร้บัเฉพาะนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้  
 

ราคาทวัรไ์มร่วม คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ โทรศพัท ์โทรสาร มนิบิาร ์ทวีชีอ่งพเิศษ คา่ทําหนังสอื
เดนิทาง คา่ซกัรดี คา่สมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิ20กก.) คา่วซีา่พาสปอรต์ตา่งดา้ว  นักทอ่งเทีย่ว

ชาวตา่งชาต(ิเก็บเพิม่ 800บาท),คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 900บาท/ทรปิ/ทา่น  สาํหรับหัวหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วาม
ประทบัใจในการบรกิาร  ราคาทวัรไ์ม่รวมคา่วซีา่  
 

 เง ือ่นไขในการจอง มดัจ าทา่นละ  5,000 บาทตอ่ทา่น  และ ชาํระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 15 วันลว่งหนา้ 

(การไม่ชาํระเงนิคา่มัดจํา หรอืชาํระไม่ครบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตใุดใด ผูจ้ัดมสีทิธยิกเลกิการจอง

หรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

 

 



 
 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง     
หนังสอืเดนิทางเหลอือายุการใชง้านไม่ตํา่กว่า 6 เดอืน นับจากวันหมดอายุ นับจากวันเดนิทางไป-กลบั  **กรุณาตรวจสอบ
กอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงทา่น*** 

กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื 
 

การยกเลกิการจอง  เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด เมือ่ทา่นตกลงจองทวัรโ์ดยจ่ายเงนิมัดจํา 
หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทาง ขอคนืเงนิไม่ว่ากรณีใดทัง้ส ิน้ 
 
 
 

หมายเหต ุ
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้

และบรษิทัฯ และเมือ่ทา่นช าระเงนิคา่จอง และหรอื คา่ทวัรแ์ลว้ ถอืวา่ทา่นยอมรบัเง ือ่นไขของบรษิทัแลว้ 
 1) ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางต า่กวา่ 18 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บัทา่น

ไดท้ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย  7 วันกอ่นการเดนิทาง  

2) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัร ์เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่สามารถแกไ้ขได ้  

3) ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายทีเ่กดิจากสายการบนิ การนัดหยุดงาน  ภยัธรรมชาต ิการกอ่จลาจล การปฏวิัต ิ

อุบัตเิหต ุและอืน่ ๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคมุของทางผูจ้ัด หรอื คา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ

เจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอุบัตเิหตตุา่ง ๆ   
4) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตามสถานการณ์ทีม่กีารปรับขึน้จากภาษีเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจจะมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิ 

ตลอดจนการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิและตามตารางบนิของสายการบนิ   
5) หากมกีารถอนตวัหรอืไม่ไดใ้ชบ้รกิารตามทีจ่องระบุเอาไวห้รอืกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะส ิน้สดุลง ผูจ้ัดถอืว่าผูท้อ่งเทีย่วสละ

สทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบคา่บรกิารทีไ่ดช้าํระไว ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ เนื่องจากคา่ใชจ้่ายทีท่า่นไดจ้่ายใหก้บัผูจ้ัด เป็นการชาํระ
แบบยนืยันการใชบ้รกิารแบบผูจ้ัดเป็นตวัแทนนายหนา้ ผูจ้ัดไดช้าํระคา่ใชจ้่ายทัง้หมดใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิารในแตล่ะแห่งแบบชาํระ

เต็มมเีงือ่นไข   
6) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทนหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการ

บนิ บรษัิทขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร ผูจ้ัดจะดําเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะประสานงานใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแก่
ลกูคา้ แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้าํหรับคา่บรกิารนัน้  ๆ 
7) การประกนัภยั ทีบ่รษัิทไดทํ้าไวส้าํหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอุบัตเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว

เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทได ้และทางบรษัิทถอื

ว่าทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชาํระเงนิคา่ทวัร ์  (ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหว่างการเดนิทางได ้
จากบรษัิท ประกนัทัว่ไป)  
7) มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู ้

มอํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้  
8) ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่

ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 
 


