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              จาก  Lao Airlines  สายการบินแห่งชาติ สปป. ลาว 

 

โปรแกรมการเดินทาง  1 ตลุาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 

 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ

1. กรุป๊ออกเดินทางตอ้ง มีจาํนวนตั้งแต ่2 ท่านข้ึนไป ไม่มีหัวหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย และมี

ไกดท์อ้งถิ่ น(พูดไทยได)้รอรบัท่ีสนามบินหลวงพระบาง 

2. ค่าบริการทวัรไ์ม่รวม ทิปไกดแ์ละคนขบั ท่านละ 800 บาท 

 



 

 

 

 
 

07.00 น. …พรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประต ู10 เคานเ์ตอร ์W 

  สายการบินลาวแอรไ์ลน ์(QV) 

10.25 น. ...เหินฟ้าทางสู่ หลวงพระบาง โดยสายการบินลาวแอรไ์ลน์ เทีย่วบิน QV634 ดว้ยเคร่ือง ATR 70 

ท่ีนัง่ มาตรฐาน ความปลอดภยัสงู (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 1ชม.40นาที 

12.25 น. …ถึง สนามบินหลวงพระบาง ประเทศลาว ...หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมือง  ( ไม่ตอ้งทาํ วีซ่าสาํ หรบั 

PASSPORT ไทย   ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติบางประเทศ (30-40 USD) เตรียมรูปถ่าย 2 X 2 น้ิว พื้ น หลงัสี

ขาว 2 ใบ 

 

  ไกดท์อ้งถ่ินรอรบัคณะท่ีสนามบินหลวงพระบาง โดยชูป้าย 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

…หลงัอาหารกลางวนั นํา ท่านเดินทางเขา้สู่ เกาะ

กลางเมืองหลวงพระบาง ท่ีโอบลอ้มไปดว้ยสายน้ํา 

จากแม่น้ําคานไหลโอบมาบรรจบกบัแม่น้ําโขง ชมวิว

ความงดงามรอบๆเมือง.....จากน้ัน นําท่านเท่ียวชม

และทาํบุญท่ี วดัใหม่สุวนัพมูาราม ซ่ึงอยู่ถนนศรี

สว่างวงศติ์ดกบัพระราชวงัหลวง สรา้งใน สมยัพระ

เจา้อนุรุท ในปี พ.ศ.2337 หรือชื่อสั้นๆ ว่า วดัใหม่ 

วดัน้ีเคยเป็นท่ีประทบัของสมเด็จพระสงัฆราชบุญทนันับเป็นสงัฆราชองคสุ์ดทา้ยของลาว มีอุโบสถท่ี 

สวยงามดว้ยศิลปะแบบอบูมุง และปัจจุบนัใชเ้ป็นโรงเรียนปริยติั 

   

…นําท่านเท่ียวชมและทาํบุญท่ี วดัแสนสุขาราม วดั

แสนสรา้งขึ้ นในปี พ.ศ. 2261 ตามประวติักล่าวว่า

ชื่อของวดั  มาจากเงินจาํนวน 100,000 กีบ ที่มีผู ้

บริจาคใหเ้ป็นทุนเร่ิมสรา้งวดัแสนไดร้บัการบรูณะ 2 

ครั้ง โดยช่างสกุลลาวจุดเด่นคือ พระพุทธรูปยืนองค์

ใหญ่องคเ์ดียวภายในแขวงหลวงพระบาง 

 
 

วนัแรกของการเดินทาง (1)      สนามบินสุวรรณภูมิ – หลวงพระบาง          ( ... / L / D ) 

 



 

 

 

...นําท่านเท่ียวชมและทาํบุญท่ี วดัเชียงทอง เป็นวดัหลวงคู่บา้นคู่เมืองหลวงพระบางสรา้งขึ้ นใน 

 สมยัพระเจา้ไชยเชษฐาธิราช ก่อนท่ีจะยา้ยเมืองหลวงไปเวียงจนัทน์ และยงัไดร้บัการอุปถมัภจ์าก 

 เจา้มหาชีวิตศรีสว่างวงศ ์และเจา้ชีวิตศรีสว่างวงศ์

วฒันา กษัตริยส์องพระองคสุ์ดทา้ยของลาว 

 บริเวณตั้งของวดัอยู่ทางทิศะวนัออกเฉียงเหนือ

ของตวัเมืองหลวงพระบางใกลบ้ริเวณท่ีแม่น้ําคาน

ไหลมาบรรจบกนักบัแม่น้ําโขงมีพระอุโบสถ หรือ

ภาษาลาวเรียกว่า “สิม” เป็นหลงัไม่ใหญ่โตนัก

หลงัคาพระอุโบสถแอ่นโคง้และลาดตํา่ลงมาก 

ซอ้นกนัอยู่ 3 ชั้น เป็นศิลปะแบบหลวงพระบาง

ส่วนกลางมีช่อฟ้า ประกอบดว้ย 17 ช่อ ซ่ึงเป็นท่ี

สงัเกตกนัว่า เป็นวดัท่ีพระมหากษัตริยส์รา้งขึ้ นจึงมี 17 ขั้น ส่วนสามญัจะสรา้งกนัแค่ 1-7 ช่อ เชื่อ

กนัว่าจะเก็บของมีค่าไวใ้นน้ันดว้ย ส่วนหน้าบนั หรือภาษาลาวว่า “โหง่” เป็นรูปเศียรนาค ความ

งามของวดัอยู่ท่ีความสงบสง่าสะอาดมีการวางผงัออกแบบและบาํรุงรกัษาอย่างดีเยี่ยม 

 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

 

...นําท่านเท่ียวชม ตลาดมืดหลวงพระบาง หรือ ตลาดไนทบ์ารซ์า เป็นถนนคนเดินตอนเย็นตั้งแต่

เวลา 5 โมงเย็นถึงประมาณ 4 ทุ่ม ก็จะมีชาวลาวสงู ลาวเทิง ลาวมง้ ชาวบา้นผานม แมแ้ต่ชาวหลวง

พระบางเองก็จะนําสินคา้พื้ นเมือง ไม่ว่าจะเป็นผา้ปัก ผา้ทอมือ ผา้นุ่ง ผา้ซ่ิน เคร่ืองเงิน เคร่ืองไม ้

สินคา้มากมายถูกวางอยู่บนถนนและริมทางเดินตั้งแต่หน้าพระราชวงัจนสุดหวัถนน อิสระตาม

อธัยาศยั 

 

 สมควรแก่เวลา นาํทา่นเขา้ทีพ่กั SUNWAY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

05.30 น. ต่ืนเชา้รบัอรุณที่สดใส กบัแหล่งโอโซนท่ี

บริสุทธ์ิอีกแห่งหน่ึงของโลก เพื่อเตรียมตวั 

ทาํบุญรบับุญ ...นําท่าน ทาํบุญ-ตกับาตร

ขา้วเหนียว กบั ชาวหลวงพระบาง ทุกเชา้

ชาวหลวงพระบางทุกบา้นจะพากนัออกมา

นัง่รอตกับาตรพระสงฆท่ี์เรียงแถวเดินมา

ตามถนนเป็นรอ้ยๆ รูป ซ่ึงเป็นภาพยาม

เชา้ที่มีชีวิตชีวาของหลวงพระบาง โดย

สะทอ้นถึงวิถีชีวิตของสงัคมอนัสงบสุขและความเล่ือมใสศรทัธาที่มีต่อพุทธศาสนาท่ีหยัง่รากลึกลง

ในวฒันธรรมของชาวลา้นชา้ง 

  ขา้วเหนียวพรอ้มอุปกรณ ์สาํหรบัตกับาตร ทา่นละ100 บาท ไม่รวมอยูใ่นค่าบรกิารทวัร ์

 

...จากน้ันนําท่านสมัผสักบัวิถีชีวิต พ่อคา้ แม่คา้ชาวบา้น ณ. ตลาดเชา้หลวงพระบาง ซ่ึงเป็น  

ตลาดชุมชนเก่าแก่ เป็นท่ีจาํหน่าย พืชผกัปลา และ ของป่าและของหายาก รวมถึงอาหารสาํเร็จรูป

ลาว หลากหลายชนิด และ ของใชต่้างๆๆอาทิ ผา้ทอมือ ในรูปแบบต่างๆ ก็จะมีวางขายในตลาดแห่ง

น้ี  และ ตอนทา้ยตลาด ทางออก ริมแม่น้ําโขง ท่านจะไดพ้บกบัรา้นกาแฟ ประชานิยม ชิวๆ เสน่ห์

แบบลาว ท่ีตอ้งหา้ม พลาด 

 

เชา้   นาํ ทา่นเดินทางกลบัมายงัทีพ่กั เพือ่ รบัประทานอาหารเชา้  ณ โรงแรม 

 

...จากนั้น น า ท่านเที่ยวชม วัดวิชุนราช  นมสัการ พระธาตุหมากโม เป็นเจดียป์ทุมหรือพระธาตุดอกบวั 
แต่ชาวลาวทัว่ไปเรียกวา่ พระธาตุหมากโม 
เน่ืองจากเห็นวา่มีรูปทรงคลา้ยแตงโมผา่คร่ึง
หรือทรงโอ่งคว  ่า คลา้ยสถูปฟองนา้ ที่สาญจี
ประเทศอินเดีย ยอดพระธาตุมีลกัษณะคลา้ย
รัศมีแบบเปลวไฟของพระพทุธรูปแบบลงักา
หรือสุโขทยั บริเวณมุมฐานชั้นกลางและชั้น
บนมีเจดียท์ิศทรงดอกบวัตูมทั้งส่ีมุม  

 
...จากนั้นเยีย่มชมพระราชวังเก่า (Royal Palace 
Museum) และ หอพระบาง สร้างขึ้นปี พ.ศ.2447 
โดยสถาปนิกชาวฝร่ังเศสเป็นผูอ้อกแบบ เป็นวงัที ่

วนัท่ีสองของการเดินทาง (2)  หลวงพระบาง – ไหวพ้ระวดัดงั – นํ้าตกตาดกวางสี ( B / L /.. ) 

 



 

 

 

เจา้มหาชีวติศรีสวา่งวงศ์ ทรงประทบัอยูท่ี่น่ีจนส้ินพระชนม์ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการปกครองเม่ือปี 
พ.ศ.2518 พระราชวงัก็ไดถู้กเปล่ียนเป็น พพิธิภณัฑ ์ภายในมีหอที่ประดิษฐานองคพ์ระบางพระพทุธรูป
ปางหา้มญาต ิสูง 83 ซม. หนกั 54 กก. และยงัประกอบดว้ยหอฟังธรรมหอ้งรับแขกของเจา้มหาชีวติและ
พระมเหสี หอ้งทอ้งพระโรง ทางดา้นหลงัก็เป็นพระตา หนกัซ่ึงมีเคร่ืองใชไ้มส้อยต่างๆ จดัเก็บไวเ้ป็น
ระเบียบเรียบง่าย ( ค่าเขา้ชมภายในไม่รวมอยูใ่นบริการทวัร์ ) 

 
 

...จากน้ันนําท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ผา้พื้ นเมืองท่ี บา้นผานม หมู่บา้นทอผา้ดว้ยมือของชาวไทล้ือท่ีอพยพ

มาจากสิบสองปันนาท่ีมีฝีมือในการทอผา้สวยงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

…จากนั้น น าเดินทางผา่นหมู่บา้นชนบทชมวถีิชีวติของชาวบา้นสู่ น ้าตกตาดกวางสี (Kuang Xi Waterfall)

ห่างจากหลวงพระบาง 30กิโลเมตร ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใต  ้โดยผา่นหมู่บา้นชนบทริมถนน 2 ขา้ง
ทาง เป็นหน่ึงในน ้ าตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง มีแม่น ้ า ใสสีมรกตตลอดปี ชมความงามของ
น ้ าตกที่ตกลดหลัน่เป็นชั้นๆอยา่งสวยงามแต่ละชั้น
เกิดจากการผสมของหินปูนสูงราว 70 เมตร มี 2 ชั้น 
สภาพป่าร่มร่ืน มีสะพานและเสน้ทางเดินชมรอบๆ 
น ้ าตกใหเ้วลาอิสระด่ืมด ่า กบัธรรมชาติ  

 
 

 



 

 

 

...นําท่านสกัการะ พระธาตพุสู ีท่ีตั้งอยู่บนเนินเขาสงู 150 เมตร ใจกลางเมืองหลวงพระบาง

นักท่องเท่ียวท่ีมาเยือนหลวงพระบาง หากไม่ไดข้ึ้ นไปก็เหมือนมาไม่ถึงหลวงพระบาง สองขา้งทาง

ขึ้ นพระธาตุร่มร่ืนและหอมอบอวลไปดว้ยดงดอกจาํปาลาวหลากสีสนั(ช่วง กพ.-มีค.) มองจากยอด

พสีูคือภาพพานอรามาของราชธานีเก่าแก่ริมแม่น้ําโขง ลอ้มรอบดว้ยทิวเขาสลบัซบัซอ้นสมกบันาม

ว่า บา้นผา เมืองภอูอูารยะธรรมลา้นชา้ง ชมพระอาทติยอ์สัดง และตวัเมืองหลวงพระบางในมุมสงู

ซ่ึงเบื้ องล่างจะมองเห็นพิพิธภณัฑ ์โดยมีแม่น้ําโขงเป็นฉากหลงั และอีกดา้นหน่ึงจะเห็นน้ําคานที่ไหล

มาบรรจบกบัแม่น้ําโขง  

 

คํา่ จอดรบัส่งทุกท่าน บริเวณดา้นหน้าตลาดมืด  อิสระอาหารคํา่ ใหคุ้ณไดเ้ลือกลิ้ มลองอาหารแบบ

ทอ้งถ่ิน  ในซอยถนนขา้วเหนียว  (ตามรอย Amazing  ของหลวงพระบาง) หรือหาของอร่อยๆ  

เก๋ไก ๋ๆ เช่น รา้นอาหารฝรัง่เศส รา้นเท่ห ์แบบสไตล์ Chill out Restaurant is recommend 

- รา้นอาหารบา้นโบราณ (Antique House Restaurant) 

- รา้นอาหารฝรัง่เศส ชั้นดี ราคาถูก แนะนํา Dao Fa Bristo restaurant พ่อครวัฝรัง่เศส พดูลาว 

    เมนูแนะนํา ปลานิลแม่น้า โขง Filet แสนอร่อย พรอ้ม ของหวานอร่อย อีกมากมาย 

 

20.30 น.   รถตูป้รบัอากาศ และไกดร์อรบัทุกท่าน บริเวณจุดนัดพบ กลบัสู่โรงแรม  

 นาํทา่นเขา้ทีพ่กั SUNWAY หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (Set Box) 

  ...นําท่านสู่ สนามบินหลวงพระบาง 

07.20 น. เดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินลาวแอรไ์ลน ์เทีย่วบินที ่QV633 

   (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

09.20 น.     ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

หมายเหต ุ  โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนตามความสภาพอากาศ และความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงประโยชน ์

 ของลูกคา้เป็นสาํคญั 

 

วนัท่ีสามของการเดินทาง (3)     หลวงพระบาง – สนามบินสุวรรณภูมิ                     ( B / … / … ) 

 



 

 

 

อตัราค่าบริการ    

เดินทาง  1 ตลุาคม – 31 มีนาคม  2563 

( ท่ีนัง่จาํกดัในแต่ละวนั จองและจ่ายก่อนไดสิ้ทธิก่อน จองหลงัอาจตอ้งเพิ่มค่าตัว๋) 

 กาํหนดวนัเดินทาง 
 ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2 ทา่น 
พกัเดี่ยว จา่ยเพิม่  

4-6  ตุลาคม  2562 11,555.-บาท 1,500.-บาท 

11-13  ตุลาคม  2562 11,555.-บาท 1,500.-บาท 

12-14  ตลุาคม  2562     ( Long   weekend  )  12,555.-บาท 1,700.-บาท 

18-20  ตุลาคม  2562 11,555.-บาท 1,500.-บาท 

25-27  ตุลาคม  2562 11,555.-บาท 1,500.-บาท 

1-3  พฤศจิกายน  2562 11,555.-บาท 1,500.-บาท 

8-10  พฤศจิกายน  2562 11,555.-บาท 1,500.-บาท 

15-17  พฤศจิกายน  2562 11,555.-บาท 1,500.-บาท 

22-24  พฤศจิกายน  2562 11,555.-บาท 1,500.-บาท 

29 พฤศจิกายน - 1 ธนัวาคม  2562 11,555.-บาท 1,500.-บาท 

6-8  ธนัวาคม  2562 11,555.-บาท 1,500.-บาท 

13-15  ธนัวาคม  2562 11,555.-บาท 1,500.-บาท 

20-22  ธนัวาคม  2562 11,555.-บาท 1,500.-บาท 

27-29  ธนัวาคม  2562 11,555.-บาท 1,500.-บาท 

28-30  ธนัวาคม 2562    ( Long   weekend  ) 13,999.-บาท 1,700.-บาท 

30 ธนัวาคม - 1 มกราคม 2563  ( Long   weekend  ) 13,999.-บาท 1,700.-บาท 

3-5  มกราคม  2563 11,555.-บาท 1,500.-บาท 

10-12  มกราคม  2563 11,555.-บาท 1,500.-บาท 

17-19  มกราคม  2563 11,555.-บาท 1,500.-บาท 

24-26  มกราคม  2563 11,555.-บาท 1,500.-บาท 

31 มกราคม - 2 กุมภาพนัธ ์2563 11,555.-บาท 1,500.-บาท 

7-9  กุมภาพนัธ ์ 2563 11,555.-บาท 1,500.-บาท 

8-10  กุมภาพนัธ ์ 2563    ( Long   weekend  ) 12,555.-บาท 1,700.-บาท 

14-16  กุมภาพนัธ ์ 2563 11,555.-บาท 1,500.-บาท 

21-23  กุมภาพนัธ ์ 2563 11,555.-บาท 1,500.-บาท 

28 กุมภาพนัธ ์- 1 มีนาคม 2562 11,555.-บาท 1,500.-บาท 

6-8  มีนาคม  2563 11,555.-บาท 1,500.-บาท 

13-15  มีนาคม  2563 11,555.-บาท 1,500.-บาท 

20-22  มีนาคม  2563 11,555.-บาท 1,500.-บาท 



 

 

 

27-29  มีนาคม  2563 11,555.-บาท 1,500.-บาท 

 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม  

 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน กรุงเทพฯ–หลวงพระบาง-กรุงเทพฯ โดยสายการบินลาว แอรไ์ลน์(QV) 

 รถตูป้รบัอากาศนําท่านท่องเท่ียวตลอดรายการ 

 ท่ีพกั 2 คืน ตามท่ีระบุในรายการ 

 อาหารเมนูมาตรฐาน อาหารไทย+ลาว ตามท่ีระบุในรายการ 

 ค่าธรรมเนียมการท่องเท่ียวประเทศลาว ตามท่ีระบุในรายการ 

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามท่ีระบุในรายการ 

 มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน พดูภาษาไทย ดูแลท่านตลอดการเดินทาง 

 ประกนัอุบติัเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินสงูสุด 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์บริษัท

ไทยประกนัภยั 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม  

 อาหารและเคร่ืองด่ืม และ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่าง ๆ นอกเหนือจากท่ีรายการรายการระบุไว ้

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหกัภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 ธรรมเนียมวีซ่า สาํหรบัลูกคา้ต่างชาติ ที่ไม่ใช่คนไทย 

 ค่าเขา้ภายในของพระราชวงั 

 ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 800 บาท 

 ขา้วเหนียวพรอ้มอุปกรณ ์สาํหรบัตกับาตร ทีเ่มืองหลวงพระบาง 100 บาทตอ่ทา่น 

 

 

 

หมายเหต ุ 

1. อตัราค่าบริการเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทวัร์แลว้ ไม่สามารถยกเลิก เปล่ียนแปลง เล่ือนวนั

เดินทางได ้และ/หรือ ขอคืนเงินค่าทวัร ์ค่าจองทวัร ์

2. กรุป๊ออกเดินทางตอ้งมีจาํนวนไม่ต ํา่กว่า 2 ทา่นขึ้ นไป /ไม่มีหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย และมีไกดท์อ้งถ่ินรอ

รบัทีส่นามบินหลวงพระบาง กรณีไม่ถึงไม่สามารถออกเดินทางได ้บริษัทฯ จะแจง้ใหท่้านทราบก่อนการเดินทาง

อย่างน้อย 10 วนั  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนอตัราค่าบริการ เน่ืองจาก ค่าภาษี เซอรช์ารท์น้ํามนัสายการบินปรบัขึ้ น และ/

หรือมีผลมาจากอตัราแลกเปล่ียน  

4. กรณีท่ีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดัโดยสายการบินภายในประเทศ กรุณาแจง้บริษัทฯก่อนทาํการจอง มิฉะน้ัน

บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน  



 

 

 

5. สายการบินมีนโยบายใน จาํกดัน้ําหนักท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรมั  กรณีน้ําหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรมั ท่าน

ตอ้งชาํระค่าน้ําหนักส่วนเกินกบัสายการบินโดยตรงตามอตัราสายการบินเรียกเก็บ 

6. เอกสารท่ีประกอบการเดินทาง หนังสือเดินทาง(Passport) ท่ีเหลืออายุการใชง้านไม่ตํา่กว่า 6 เดือนนับจากวนั

หมดอายุ และเหลือหน้าว่างติดกนัอย่างน้อย 2 หน้า  

 

เงื่อนไขการจองทวัร ์  

- การจองทวัร ์ชาํระท่านละ 2,000 บาท พรอ้มส่งสาํเนาหนังสือเดินทาง ท่ีเหลืออายุการใชง้านไม่ตํา่กว่า 6 เดือน 

  นับจากวนัหมดอายุ และเหลือหน้าว่างติดกนัอย่างน้อย 2 หน้า 

- ค่าทวัรท่ี์เหลือ ชาํระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วนั 

 

 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทวัรช์าํระเงินค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืน

เงิน ไดทุ้กกรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้

ประเทศท่ีระบุไวใ้นรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน รวมถึง เมื่อท่านออก

เดินทางไปกบัคณะแลว้ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ

ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจาคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน เน่ืองจากรายการทวัรแ์บบเหมาเหมาจ่าย 

 

หมายเหต ุ:  

กรุณาอ่านศกึษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทาํการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างทา่น

ลูกคา้และบรษิัท 

1. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทีจ่ะเลื่อนการเดินทางหรอืปรบัราคาค่าบรกิารขึ้ นในกรณีทีมี่ผูร้ว่มคณะไม่ถึง 8 ท่าน 

2 .ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน้ํามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่มหากสายการบินมีการปรบัข้ึนก่อนวนัเดินทาง 

3. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบินโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 

4. บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนัด

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิดกฎหมายซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ินหากเกิดส่ิงของสญูหายอนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการ

โจรกรรมและอุบติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

6. ก่อนตดัสินใจจองทวัร ์ท่านควรอ่านเงื่อนไขต่างๆ ใหค้รบถว้นจนเป็นท่ีพอใจก่อนชาํระค่าบริการ ทั้งน้ีเพื่อเป็น

ประโยชน์แก่ตวัท่านและสมาชิกเอง และเมื่อท่านตกลงชาํระเงินมดัจาหรือค่าทวัรท์ั้งหมดกบัทางบริษัทฯแลว้ทาง

บริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ในบริษัท ฯ กาํหนด 

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมท่ีพกัใน

ต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรบัเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรมได ้

8. การจดัการเร่ืองหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปท่ีเขา้พกัโดยมีหอ้งพกัสาํหรบัผูส้บูบุหร่ี / 

ปลอดบุหร่ีได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กบัความพรอ้มใหบ้ริการของ

โรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได ้



 

 

 

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ิวแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ อย่างน้อย 7วนัก่อนการ

เดินทาง มิฉะน้ัน บริษัทฯไม่สามารถจดัการไดล่้วงหน้าได ้ 

10. มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้าํสญัญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผูม้ีอาํนาจของผูจ้ดักาํกบัเท่าน้ัน  

11. ผูจ้ดัจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ี

ผูเ้ดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงาน

ของทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระทาํที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก

เมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

12. การขบัรถในลาว จาํกดัความเร็ว ไม่เกิน 60-80 กมต่อชัว่โมง (แลว้แต่พื้ นท่ี) 

13. บริการน้ําดื่มท่านวนัละ1ขวดต่อคนต่อวนั 

14. ทางบริษัทฯ ซ่ึงไม่อาจรบัผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดขึ้ นท่ีอยู่เหนือการควบคุมของเจา้หน้าท่ี อาทิการนัด

หยุดงาน จลาจลเหตุวุ่นวายหรือภยัทางการเมือง ภยัธรรมชาติต่างๆ ฯลฯซ่ึงอาจจะทาํใหท้างสายการบินงดเวน้การ

บินตามเวลาท่ีกาํหนด และ/หรือตารางเวลาบินของสายการบินที่ใชใ้นเท่ียวบินน้ันๆ ไม่สามารถเดินทางตามเวลาท่ี

กาํหนด โดยค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้ นจากทั้งทางตรงและทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํรา้ย การสญูหาย 

ความล่าชา้จากอุบติัเหตุต่างๆฯลฯรวมถึงการตอบปฏิเสธการเขา้และออกเมืองจากทางเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง 

อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือการถูกปฏิเสธในทุกกรณี โดยทั้งน้ีทาง

บริษัทจะยึดผลประโยชน์ทุกท่านสมาชิกเป็นสาํคญั 

 

 

 

 

 

 

 


