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วนัแรก กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) – เวียงจนัทน์ – วดัสสีะเกด - พระธาตหุลวง – ประตูชยั –วงัเวียง  

10.00 น. คณะพรอ้มกนัที� ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร � ออกชั�น �-� เคาน์เตอรเ์ช็คอินสายการบิน แอรเ์อเชีย (Air Asia) โดยมี

เจา้หนา้ที�คอยอาํนวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัท่าน 

 **หมายเหต*ุ* เคาน์เตอรเ์ช็คอนิจะปิดบริการก่อนเวลาเครื�องออกอย่างน้อย �� นาที และผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูขึ�นเครื�อง

ก่อนเวลาเครื�องออก �� นาที  

เนื�องจากตั �วเครื�องบินของคณะเป็นตั �วกรุป๊ระบบ Random ไม่สามารถล็อกที�นั �งได ้ที�นั �งอาจจะไม่ไดน้ั �งติดกนัและไม่สามารถ

เลอืกช่วงที�นั �งบนเครื�องบินไดใ้นคณะ ซึ�งเป็นไปตามเงื�อนไขสายการบิน   

12.50 น.  บนิลดัฟ้าสู่ เมืองเวียงจนัทน์ สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยสายการบนิ แอรเ์อเชีย (Air Asia) เที�ยวบนิที� FD1040 

 **ไม่มีบริการอาหารบนเครื�อง** 

14.00 น.  เดินทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติวตัไต เมืองเวียงจนัทน์ สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว หลงัผ่านข ั�นตอนการตรวจคน

เขา้เมอืงและรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ นาํท่านเดินทางสู่ วดัสีสะเกด หรือ วดั

สตสหสัสาราม กบั หอคาํ พระราชวงัหลวงของกษตัริยล์าวสมยัก่อน วดัสีสะ

เกดสรา้งขึ�นในปี พ.ศ. ���� โดยพระเจา้โพธิสารราช พระบดิาของพระเจา้ไชย

เชษฐาธิราช ในพทุธศตวรรษที� �� สาเหตทุี�ไดช้ื�อว่าวดัสสีะเกดเพราะอยู่ใกลก้บั

พระราชวงัหลวง พระเจา้แผ่นดินลาวทุกพระองค์นบัแต่พระเจา้โพธิสารราช

ผูส้รา้งนครหลวงเวยีงจนัทน ์ทรงบรรทมหนัศีรษะมาทางวดันี� เพื�อแสดงความ

เคารพต่อพระรตันตรยั เพราะมพีระพุทธรูปสาํคญัของลา้นชา้งประดิษฐานอยู่

หลายองค ์รวมท ั�งพระแกว้มรกตที�ทรงอญัเชิญไปจากเชียงใหม่  ดงันั�นวดันี�จึง

ถูกเรียกว่า "วดัสีสะเกด"  คือวดัที�พระเจา้แผ่นดินทรงบรรทมหนัพระเศียร

(ศีรษะ)ไปยงัที�ต ั�งวดั ดุจพระสารีบุตรนอนหนัศีรษะไปในทิศที�พระอสัชิอยู่ 

จากนั�นนําท่านชม พระธาตุหลาง ตั�งอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของ

ประตูชยัเป็นศาสนสถานที�สาํคญัที�สุดของประเทศลาว เป็นสญัลกัษณ์ประจาํ

ชาติลาวมีความหมายต่อจิตใจของประชาชนชาวลาวอย่างใหญ่หลวงแทนถึง

ความเป็นเอกราชและอาํนาจอธิปไตยของลาวสรา้งขึ�นในศตวรรษที� ��เป็นเจดียท์ี�มลีกัษณะโดดเด่นที�สุดในอาณาจกัรลา้นชา้งเป็น

การผสมผสานระหว่างสถาปตัยกรรมในพระพทุธศาสนากบัสถาปตัยกรรมของอาณาจกัรมลีกัษณะคลา้ยป้อมปราการมกีารก่อสรา้ง

ระเบยีงสูงใหญ่ขึ�นโอบลอ้มองคพ์ระธาตไุวพ้รอ้มกบัทาํช่องหนา้ต่างเลก็ๆเอาไวโ้ดยตลอด ประตูทางเขา้เป็นบานประตูไมใ้หญ่ลงรกัสี

แดงรอบๆองคพ์ระธาตยุงัมเีจดยีบ์ริวารลอ้มอยู่โดยรอบ นาํท่านชม ประตูชยั ตั�งอยู่ทางทศิตะวนัออกเฉียงเหนือของนครเวยีงจนัทน์

บนถนนลา้นชา้งจะไปสิ�นสุดที�บริเวณประตูชยั สรา้งเสร็จในปี พ.ศ.����เป็นอนุสรณ์สถานเพื�อระลกึถงึประชาชนชาวลาวที�สละชวีติ

ในสงครามก่อนหนา้การปฏวิตัิพรรคคอมมวินิสตป์ระตูชยัมชีื�อเรียกอีกอย่างว่า รยัเวยแ์นวตั�งเพราะการก่อสรา้งนี�ใชปู้นซเีมนสจ์าก

ประเทศอเมริกาที�ซื�อมาเพื�อสรา้งสนามบนิใหม่ในเวยีงจนัทนใ์นระหว่างสงครามอินโดจีนแต่พ่ายเสียก่อนจึงไดน้าํมาสรา้งประตูชยั

แทนเป็นสถาปตัยกรรมที�ผสมผสานศิลปะลา้นชา้งกบัฝรั �งเศสเขา้ดว้ยกนัอย่างงดงามและกลมกลนือย่างยิ�ง  สมควรแก่เวลานาํท่าน
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เดนิทางต่อไปยงั วงัเวยีง อกีหนึ�งเมอืงท่องเที�ยวใน แขวงเวยีงจนัทน ์ห่างจากเวยีงจนัทนป์ระมาณ 160 ก.ม. วงัเวยีง เมอืงในลุ่มนํ�า

ซองที�เงยีบสงบโอบลอ้มไปดว้ยขนุเขากบัสายหมอกยามเชา้ที�สวยที�สุด ดงัคาํล ํ �าลอืที�นกัท่องเที�ยวขนานนามว่า กุย้หลนิเมอืงลาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํ �า  บริการอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร 

สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ที�พกั THE GRAND RIVERSID HOTEL*4 หรือเทียบเทา่ เมืองวงัเวียง 

 

วนัที�สอง ล่องแม่นํ�าซอง – หลวงพระบาง– พระธาตพุูส ี– ตลาดไนทบ์ารซ์่า 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ตื�นเชา้รบัอรุณกบับรรยากาศเย็นสบาย นาํท่าน ล่องเรือแม่นํ�าซอง ชมธรรมชาตแิละเก็บภาพบรรยากาศตลอดสองขา้งทาง  ไดเ้วลา

ออกเดนิทางไปยงั เมอืงหลวงพระบาง ระหว่างทางจะเหน็วถิชีวีติของชาวลาวสองขา้งถนนที�ต ั�งบา้นเรือนแตกต่างกนัออกไป การ

เดนิทางจะไต่ระดบัขึ�นสู่ที�สูงสลบัที�ลาดเชงิเขา 

ท่านจะไดพ้บเหน็ป่าไมแ้ละทวิทศันท์ี�สวยงาม

ประกอบกบัภูเขาหนิปูนที�มรูีปร่างต่างๆ แปลกตา

สวยงามและยงัคงสามารถรกัษาธรรมชาตไิวไ้ด ้

อย่างดแีละสรา้งความประทบัใจแก่ผูม้าเยอืน 

สมควรแก่เวลานาํท่านเดนิทางต่อไปยงั หลวงพระ

บาง อกีหนึ�งเมอืงท่องเที�ยว ห่างจากวงัเวยีง

ประมาณ 182 ก.ม. หลวงพระบางเป็นเมอืงที�

ขนานนามว่าเป็นเมอืงแห่งมรดกโลก 

เที�ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนั�นนาํท่านขึ�นสู่ เขาพูส ีขึ�นบนัได 328 ข ั�น นมสัการพระธาตพุูส ีเจดยีธ์าตุคู่บา้นคู่เมอืงของชาวหลวงพระบาง ตลอดทางขึ�นท่าน

จะไดร้บัความกลิ�นหอมจากดอกจาํปาลาว (ดอกลลีาวด)ี ซึ�งเป็นดอกไมป้ระจาํชาติลาว เมื�อท่านถงึยอดใหท้่านนมสัการองคธ์าตุ ซึ�ง

สรา้งในสมยัพระเจา้ 
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คํ �า  บริการอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร 

 หลงัอาหารคํ �าอสิระเดนิเที�ยวชม ตลาดคํ �า (NIGHT MARKET) บนถนนศรีสว่างวงศ ์ตั�งแต่หนา้พระราชวงัจนสุดถนน ใหท้่านได ้

เลอืกชมเลอืกซื�อสนิคา้ในบรรยากาศแบบหลวงพระบางยามราตรี มที ั�งเสื�อยดืสกรีนเป็นภาษาลาว, ผา้คลุมไหล่, กระเป๋าถอื, 

เครื�องประดบั, โลหะเกะสลกั, ภาพเขยีน ฯลฯ จดุเด่นคือ สนิคา้แทบทุกชิ�นเป็นสนิคา้แฮนดเ์มดของชาวบา้นแท ้ๆ   วางจาํหน่ายใน

ราคาที�ต่อรองกนัได ้อกีท ั�งยงัมเีบเกอรี� ต่าง ๆ เพื�อใหท่้านไดล้ิ�มลอง และขนมเคก้อนัแสนอร่อยนานาชนิด หากท่านใดจะเลอืกซื�อ

ของใส่บาตรในเชา้วนัรุ่งขึ�นก็สามารถจดัแจงหาซื�อไดเ้ช่นกนั 
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 สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ที�พกั  CHICHAREUNE MOUANGLUANG HOTEL*4 หรือเทียบเท่า เมืองหลวงพระบาง 

 

วนัที�สาม ตกับาตรขา้วเหนียว - ตลาดเชา้ - วดัใหม่สุวรรณภูมาราม - พพิธิภณัฑห์ลวงพระบาง – ศูนยเ์ครื�องเงนิ - วดัเชียงทอง - วดัวิชุนราช - 

หลวงพระบาง – กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) 

ตื�นเชา้ทาํธุระส่วนตวั จดัแจงเครื�องแต่งกายเพื�อรอ 

ใสบ่าตรขา้วเหนียวพรอ้มกบัประชาชนชาวหลวพระ

บาง ซึ�งพระสงฆแ์ละสามเณรจากวดัต่างๆ ทั �วเมอืง

หลวงพระบางจ ะออกบณิฑบาตเป็นแถวนบัรอ้ยรูป 

ซึ�งเป็นภาพอนัน่าประทบัใจและสื�อถึงความศรทัธา

เลื�อมใสในพระพุทธศาสนาของชาวเมอืงหลวงพระ

บาง (ค่าทาํบญุ ไม่รวมในรายการ) 

จากนั�นใหท้่านเดินชม ตลาดเชา้ของชาวหลวงพระ

บาง ซึ� ง เ ป็น ตลาดสดใหท้่ านเลือกซื� ออาหาร

พื�นเมอืงและชมของป่าซึ�งของป่าบางชนิดก็แปลกตา

และเป็นที�สนใจของเหลา่นกัท่องเที�ยวผูม้าเยอืน 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั�นนําท่านชม วดัใหม่สุวรรณภูมาราม  หรือที�ชาวหลวงพระบางเรียกกนัส ั�นๆ ว่า "วดัใหม่" เคยเป็นที�ประทบัของสมเด็จ

พระสงัฆราชบุญทนั ซึ�งเป็นสมเด็จพระสงัฆราชองคส์ุดทา้ยของลาวและยงัเคยเป็นที�ประดิษฐานพระบาง พระพทุธรูปคู่เมอืงหลวง

พระบางในรชัสมยัของเจา้มหาชวีติสกัรินฤทธิ� จนกระท ั �งถงึปี พ.ศ. 2437 จงึไดอ้ญัเชญิพระบางไปประดิษฐานในหอพระบางภายใน

พระราชวงัจวบจนกระทั �งปจัจุบนั เมื�อมาเยือนวดัแห่งนี�สิ�งที�เราจะสงัเกตเห็นถึงความแตกต่างจากวดัอื�นๆ คือ ตวัอุโบสถ (สิม) 

ลกัษณะจะเป็นอาคารทรงโรง หลงัคามขีนาดใหญ่ มชีายคาปกคลุมทั�งสี�ดา้นสองระดบัต่อเนื�องกนั ผนงัดา้นหนา้พระอุโบสถตกแต่ง

ดว้ยภาพลงรกัปิดทองดูเหลอืงอร่ามงามตายาวตลอดผนงั เลา่เรื�องพระเวสสนัดรชาดก โดยฝีมอืช่างหลวงประจาํรชักาลเจา้มหาชีวติ

ศรีสว่างวงศ์  จากนั�นนําท่านเดินชม พระราชวงัหลวง

พระบาง (พพิธิภณัฑ)์ ลกัษณะอาคารเก่าที�ออกแบบโดย

สถาปนิกชาวฝรั �งเศส สถาปตัยกรรมฝรั �งเศสผสมผสาน

วฒันธรรมลาว ดา้นนอกอาคารเป็นที�ต ั�งของอนุสาวรีย ์

เจา้มหาชีวติศรีสว่างวงศ ์พระราชวงัแห่งนี�อดีตนั�นเป็นที�

ประทบัของเจา้มหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ต่อมาเมื�อมีการ

เปลี�ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2518 พระราชวงั

หลวงพระบาง ไดถู้กปรับเปลี�ยนใหเ้ป็นพิพิธภณัฑ์ 
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ภายในเป็นที�ประดษิฐานของ “พระบาง”  พระพทุธรูปคู่บา้นคู่เมอืงหลวงพระบาง 

เที�ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นาํท่านเขา้สู่ ศนูยเ์ครื�องเงนิ ใหท่้านไดช้มงานฝีมอืการทาํเครื�องเงนิ และเครื�องประดบัของใชต่้างๆ ที�มกีารออกแบบไวอ้ย่างสวยงาม

เป็นสนิคา้ส่งออกที�มชีื�อเสียงของลาว  จากนั�นนาํท่านสู่ อีกหนึ�งสถานที�ของผูม้าเยอืนเมอืงหลวงพระบางควรมาเที�ยวชม วดัเชียง

ทอง ซึ�งเป็นวดัที�สาํคญัและมคีวามงดงามที�สุดแห่งหนึ�งจนไดร้บัการยกย่องจากนกัโบราณคดีว่าเป็นด ั �งอญัมณีแห่งสถาปตัยกรรม

ลาว วดัเชียงทองถูกสรา้งขึ�นในรชัสมยัพระเจา้ไชยเชษฐาธิราช ผนงัภายในปิดทองฉลุบนพื�นรกัสดีาํ เล่าเรื�องพทุธประวตัิพระสุธน-

มโนราห ์ทศชาตชิาดกและภาพนิทานเพื�อนบา้น พระประธานมชีื�อว่า “พระองคห์ลวง”นอกจากวดัเชยีงทองจะมพีระอโุบสถที�โดดเด่น

ดว้ยสถาปตัยกรรมแบบลา้นชา้งแลว้ การตกแต่งลวดลายตามผนงัภายในมกีารตบแต่งดว้ยการนาํกระจกสมีาตดัต่อกนัเป็นรูปตน้

โพธิ�ขนาดใหญ่ ดา้นขา้งก็ติดเป็นรูปสตัวใ์นวรรคดี ยามบ่ายที�แสงแดดส่องสะทอ้นลงมาดูสวยงาม สถานที�ที�เราจะไปเยี�ยมชมอีกที�

ซึ�งมคีวามสาํคญัและเรื�องราวยาวนานเช่นเดียวกนัคือ วดัวิชุนราช ที�สรา้งขึ�นในสมยัพระเจา้วชิุนราช (พ.ศ. ����) นบัเป็นอีกหนึ�ง

พระธาตุที�ชาวหลวงพระบางใหค้วามนบัถอื ซึ�งเป็นพระธาตุที�มรูีปทรงคลา้ยกบัลูกแตงโมผ่าครึ�ง ชาวหลวงพระบาง จึงเรียกชื�อ พระ

ธาตุหมากโม นี�มาจนถงึปจัจุบนั  สมควรแก่เวลาอาํลาเมอืงหลวงพระบาง เดินทางสู่ สนามบนินานาชาติหลวงพระบาง เพื�อนาํท่าน

เดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.50 น.  บนิลดัฟ้าสู่ กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) โดยสายการบนิ แอรเ์อเชีย (Air Asia) เที�ยวบนิที� FD1031 **ไม่มีบริการอาหารบน

เครื�อง** 

��.�� น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ประเทศไทยโดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

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

 

 

 

 

 



FT- VTE FD01V - เที�ยวฟิน ลาว เวยีงจันทน์ วังเวยีง หลวงพระบาง  3 วัน 2 คนื โดย FD  Page 7 of 10 

 

อตัราค่าบรกิารและเงื�อนไขการใชบ้รกิาร 

 

               *** ราคาเดก็ทารก(อายุไม่ถงึ � ปีบรบูิรณ์ ณ วนัเดินทางกลบั) ท่านละ �,990 *** 

***ราคานี� รวมรายการทวัร ์และ ตั �วเครื�องบนิ*** 

 

 

 

 

FT- VTE FD01V - เที�ยวฟิน ลาว เวียงจนัทน์ วงัเวียง หลวงพระบาง � วนั � คืน โดย FD 

กาํหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่พกัหอ้ง

ละ2-3ท่าน 

เด็กอายุไม่เกนิ12

ปีเสรมิเตียง 

เด็กอายุไม่เกนิ12

ปีไม่เสรมิเตียง 
ไม่รวมตั �วเครื�องบิน  พกัเดี�ยว 

�� – �� ม.ค. �� 14,990 14,990 14,990 9,900 3,990 

�� – �� ม.ค. �� 13,990 13,990 13,990 9,900 3,990 

�� – �� ม.ค. �� 15,990 15,990 15,990 10,900 3,990 

�� ม.ค. – �� ก.ย. �� 13,990 13,990 13,990 9,900 3,990 

�� – �� ก.พ. �� 14,990 14,990 14,990 9,900 3,990 

�� – �� ก.พ. �� 13,990 13,990 13,990 9,900 3,990 

�� – �� ก.พ. �� 13,990 13,990 13,990 9,900 3,990 

�� ก.พ. – �� มี.ค. �� 13,990 13,990 13,990 9,900 3,990 

�� – �� มี.ค. �� 13,990 13,990 13,990 9,900 3,990 

�� – �� มี.ค. �� 13,990 13,990 13,990 9,900 3,990 

�� – �� - มี.ค. �� 13,990 13,990 13,990 9,900 3,990 

�� – �� มี.ค. �� 13,990 13,990 13,990 9,900 3,990 
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อตัราค่าขา้งตน้นี� รวม 
 ตั �วเครื�องบินชั�นประหยดัระบวุนัเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ พรอ้มนํ�าหนักสมัภาระ �� กโิลกรมัต่อท่าน  

 ค่าธรรมเนียมภาษีนํ�ามนัเชื� อเพลงิและค่าภาษีสนามบิน 

 ที�พกัโรงแรมตามรายการ � คืน พกัหอ้งละ �-� ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ�มเงนิพกัหอ้งเดี�ยว) 

 อาหารตามรายการระบ ุ(สงวนสิทธิในการสลบัมื�อหรือเปลี�ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าเขา้ชมสถานที�ตามรายการระบ ุ

 ค่ารถรบั-สง่สถานที�ท่องเที�ยวตามรายการระบ ุ

 ภาษีหกั ณ ที�จา่ย �%และภาษีมูลค่าเพิ�ม �% 

 ค่ามคัคุเทศกผู์ชํ้านาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกนัชีวิตกรณีอบุติัเหตใุนระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิท่านละ �,���,��� บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณีอบุติัเหตุ

ในวงเงนิไม่เกนิ ท่านละ ���,��� บาท (ตามเงื�อนไขกรมธรรม)์  

 
อตัราค่าบรกิารขา้งตน้นี� ไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมภาษีนํ�ามนัเชื�อเพลงิและค่าภาษีสนามบิน ในกรณีที�สายการบินปรบัเพิ�มขึ�น 

 ค่าทาํหนังสอืเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาตค่ิาทาํใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ(Re-Entry) หรือ 

คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ที�ของผูเ้ดินทางในการจดัทาํเอง) 

 ค่าใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการที�ระบ ุ เช่น ค่าเครื�องดื�มและค่าอาหารที�ส ั �งเพิ�มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและเครื�องดื�มส ั �งพเิศษ

นอกรายการ, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

 ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบิน,อบุตัิภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏเิสธไม่ใหอ้อก

และเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที�กรมแรงงานทั�งที�เมืองไทยและต่างประเทศซึ�งอยู่นอกเหนือความควบคุมของ

บริษทัฯ 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถิ�น,คนขบัรถ �,5�� บาท/ทริป/ลูกทวัร ์� ท่าน (โดยชําระที�สนามบินดอนเมืองก่อนเดินทาง) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสนินํ�าใจของทุกท่าน(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถิ�นและคนขบัรถแต่ไม่บงัคบัทิป) 

 

เงื�อนไขการสาํรองที�นั �ง 
1.กรุณาทาํการจองก่อนการเดินทาง โดยสง่แฟกซห์รืออเีมลลร์ายชื�อและหนา้หนังสือเดินทางเพื�อยนัการจองที�นั �ง พรอ้มชําระมดัจาํค่าทวัรเ์ต็ม

จาํนวน 

2.เมื�อท่านตกลงชําระเงนิค่าบริการไม่ว่าท ั�งหมดหรือบางสว่นกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงื�อนไขและขอ้ตกลงการ

ใหบ้ริการที�ไดร้ะบไุวใ้นเอกสารฉบบันี� ทั�งหมดนี� แลว้ 
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เงื�อนไขการยกเลกิ 
1.ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั เกบ็ค่าใชจ้า่ย ���% ของราคาทวัร ์ต่อท่าน เนื�องจากเป็นตั �วราคาโปรโมชั �น  

ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธิ�ไม่คืนเงนิมดัจาํโดยไม่มีเงื�อนไขใดๆทั�งสิ�น 

�. สาํหรบัผูโ้ดยสารที�ไม่ไดถ้อืหนังสอืเดินทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผูย้ื�นวีซ่าให ้เมื�อผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลกิการเดินทางบริษทัฯ ขอ

สงวนสทิธิ�ในการคืนค่ามดัจาํทั�งหมด 

 

เงื�อนไขการใหบ้รกิาร 
1.บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงราคาและเงื�อนไขต่างๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั�งนี� ใหข้ึ�นอยู่กบัดุลยพนิิจของบริษทัฯ 

เท่านั�น อกีทั�งขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใดๆ ของบริษทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุติสิ�นสุดสมบูรณ์ 

2.บริษทัฯ และตวัแทนของบริษทัขอสงวนสทิธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ขอ้จาํกดัดา้น

ภมิูอากาศ และเวลา ณ วนัที�เดินทางจริง ท ั�งนี� ทางบริษทัฯ จะยึดถอืและคาํนึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชน์สูงสุดของลูกคา้สว่นมากเป็น

สาํคญั 

3.รายการทวัรนี์� เป็นการท่องเที�ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จดัทาํและดําเนินการโดยบริษทัคู่คา้ (Partner) 

4.อตัราค่าบริการคิดคาํนวณจากอตัราแลกเปลี�ยน และราคาตั �วเครื�องบินในปจัจุบนั บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการปรบัเปลี�ยนราคาค่าบริการใน

กรณีที�มีการขึ�นราคาค่าต ั �วเครื�องบิน ค่าประกนัภยัสายการบิน ค่าธรรมเนียมนํ�ามนั หรือมีการประกาศลดค่าเงนิบาท หรืออตัราแลกเปลี�ยนได้

ปรบัขึ�นในช่วงใกลว้นัที�คณะจะเดินทาง 

5.ในระหว่างการท่องเที�ยวนี�  หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่ว่าทั�งหมดหรือบางสว่น ถอืว่าท่านสละสทิธิ�ไม่สามารถเรียกรอ้งขอคืนค่าบริการได ้

6.หากท่านไม่เดินทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ตั �วเครื�องบินขากลบัซึ�งยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถนํามาขอคืนเงนิได ้

7.ค่าบริการที�ท่านชําระกบัทางบริษทัฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ไดชํ้าระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด

เช่นกนั ดงันั�นหากท่านมีเหตอุนัใดที�ทาํใหท้่านไม่ไดท่้องเที�ยวพรอ้มคณะตามรายการที�ระบไุว ้ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได ้

8.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง จนมีการยกเลกิ ล่าชา้ เปลี�ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษทัขนสง่ 

หรือ หน่วยงานที�ใหบ้ริการ บริษทัฯ จะดําเนินโดยสุดความสามารถที�จะจดับริการทวัรอ์ื�นทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงนิใหส้าํหรบัค่าบริการนั�นๆ 

9.มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธิ�ในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทั�งสิ�นแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอาํนาจ

ของบริษทัฯ กาํกบัเท่านั�น 

10.โปรแกรมทวัรนี์� จะสามารถออกเดินทางได ้ตอ้งมีจาํนวนผูเ้ดินทางขั�นตํ �า 20 ท่านรวมในคณะตามที�กาํหนดไวเ้ท่านั�น หากมีจาํนวนผูเ้ดินทาง

รวมแลว้นอ้ยกว่าที�กาํหนดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิหรือปรบัเปลี�ยนกาํหนดการเดินทาง และราคาได ้

11.บริษทัฯ รบัเฉพาะผูม้ีวตัถปุระสงคเ์ดินทางเพื�อท่องเที�ยวเท่านั�น การเดินทางของผูเ้ดินทางดว้ยวตัถปุระสงคแ์อบแฝงอื�น ๆ เช่น การไปคา้

แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนสง่สนิคา้หนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวธุสงคราม การก่อการรา้ย และ อื�น ๆ 

ที�เขา้ข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอนัด ีบริษทัฯ มิไดมี้สว่นรูเ้ห็น เกี�ยวขอ้ง หรือ มีสว่นตอ้งรบัผิดชอบใด ๆ กบัการกระทาํดงักล่าวทั�งสิ�น 

12.หากผูเ้ดินทางถูกเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั�นๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ กต็าม ถอืเป็นเหตผุลซึ�งอยู่

นอกเหนืออาํนาจ และความรบัผิดชอบของบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไม่รบัผิดชอบคืนเงนิทั�งหมด 
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13.ผูเ้ดินทางตอ้งใชว้ิจารณญาณสว่นตวัและรบัผิดชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื�อสนิคา้ต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที�ยวดว้ยตวัท่าน

เอง บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผิดชอบใด ๆ หากเกดิความไม่พงึพอใจในสนิคา้ที�ผูเ้ดินทางไดซื้�อระหว่างการเดินทางท่องเที�ยวนี�  

14.ผูเ้ดินทางตอ้งรบัผิดชอบต่อการจดัเก็บ และ ดูแลทรพัยส์นิสว่นตวั ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผิดชอบใด ๆ 

หากเกดิการสูญหายของ ทรพัยส์นิสว่นตวั ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที�ยว อนัมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง 

15.บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการสูญหายของทรพัยส์นิ และ สมัภาระระหว่างการเดินทางอนัมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษทัขนสง่ 

โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทาํหนา้ที�เป็นตวัแทนในการเรียกรอ้งค่าชดใชใ้หก้บัผูเ้ดินทาง 

16.บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไม่รบัผิดชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ที�เกิดจากการยกเลกิหรือความล่าชา้ของสายการบิน ภยัธรรมชาติ การนัดหยุด

งาน การจลาจล การปฏวิติั รฐัประหาร ที�อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ�มเติมที�เกดิขึ�นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น 

การเจบ็ป่วย การถูกทาํรา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอบุตัิเหตตุ่างๆ 

17.บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พงึพอใจของผูเ้ดินทาง ที�เกี�ยวขอ้งกบั สภาพ

ธรรมชาต ิภมิูอากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที�เดินทางไป 

18.ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั�งสิ�น หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซึ�งไม่ไดเ้กิดจากอบุตัิเหตุในรายการ

ท่องเที�ยว(ซึ�งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื�อนไขนี� ในกรณีที�เกดิเหตุสุดวิสยั ซึ�งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัทวัร)์ 

��.กรณีที�ท่านตอ้งออกตั �วภายใน เช่น (ตั �วเครื�องบิน,ตั �วรถทวัร,์ตั �วรถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทุกคร ั�งก่อนทาํการออกตั �ว เนื�องจากสายการบิน

อาจมีการปรบัเปลี�ยนไฟลท์บิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆในกรณีถา้ท่านออกตั �วภายในโดยไม่

แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บินมีการปรบัเปลี�ยนเวลาบินเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงื�อนไขดงักล่าวแลว้ 

20.กรณีใชห้นังสอืเดินทางราชการ(เล่มนํ�าเงนิ)เดินทางเพื�อการท่องเที�ยวกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ไม่คืนค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใดๆทั�งสิ�น 

22. หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯรบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทางเพื�อท่องเที�ยวเท่านั�น (หนังสอื

เดินทางตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บริษทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 

 
 


