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ทวัรล์าว...หลวงพระบาง พกั 4 ดาว 
วดัเชียงทอง ร่วมตกับาตรขา้วเหนียว 3 วนั บนิ PG 

 
 
 
 
 

พเิศษ!!พธิีบายศรสูีข่วญัตามประเพณีพื้นบา้นของหลวงพระบาง+ฟรชีดุสะบายดี 
จุดเด่นของโปรแกรม 

  รว่มพธิีตกับาตรขา้วเหนียว ทกุเชา้ชาวหลวงพระบางทกุบา้นจะพากนัออกมานัง่รอตกับาตรพระสงฆ ์

 นมสัการ พระบาง พระคู่บา้นคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง  

  วดัเชียงทอง วดัหลวงคู่บา้นคู่เมือง พระธาตภุษีู 

  ชมความงดงามของ น ้าตกตาดกวางส ีที่ตกลดหล ัน่เป็นชัน้ๆ อยา่งสวยงาม 
  นัง่เรอืลอ่งแม่น ้าโขงชม วิถชีีวติของบา้นช่างไห ่ และ ถ ้าติ่ง  

  วดัวิชุนราช นมสัการ พระธาตหุมากโม 

  เที่ยวชม ถนนขา้วเหนียว หรอื ตลาดมืด ใหท้กุท่านไดเ้ลอืกซ้ือสิ้นคา้พื้นเมืองมากมาย 
  พเิศษ!! พธิีบายศรสูี่ขวญัตอ้นรบัแขกบา้นแขกเมืองตามประเพณีของชาวหลวงพระบาง + พกัหรู 4 ดาว  

  แถมฟร!ี!ชุดเสรมิสะบายดี (เสื้อยดืสะบายดี+ถงุผา้สะบายดี+พดัสะบายด+ีน ้าดื่ม+ผา้เยน็ไม่จ ากดั) 
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รบัชดุสะบายดีท่านละ 1 ชดุ (เสื้อยดืสะบายดี+ถงุผา้สะบายดี+พดัสะบายดี) 
 

 

โปรแกรม 3 วนั 2 คนื : เดินทางโดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย์     
 

วนัแรก กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-พระธาตภุษีู-ตลาดมืด                              (-/-/เยน็)                                                                                                                            

12.30 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประต ู4 เคาทเ์ตอร ์F สายการบินบางกอกแอรเ์วย ์Bangkok Airway 

(PG) โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน  

15.05 น.    ออกเดินทางสู่หลวงพระบาง โดยเท่ียวบิน PG 941  ** บริการอาหาร

บนเครื่อง** 

16.40 น.        เดินทางถึง เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้

เมือง 

** หมายเหต ุ เที่ยวบินบางกอกแอรเ์วยต์ั้งแตเ่ดือน เมษายน 60 เป็นตน้ไป 

เฉพาะไฟลท์ขาไปจะเปล่ียน 

                เวลาบินเป็น 14.45-16.45 น. จะเร็วข้ึนจากเวลาเดิม 20 นาทีค่ะ *** 

จากน้ัน น าท่านเดินขึ้ นบนัได 328 ขัน้สู่ พระธาตภุูษี (Phou Si Mountian) สองขา้งทางร่มร่ืน 

ดว้ยตน้ดอกจ าปา ภูษี น้ีหมายถึง “ภูศรี” คือเป็นศรีของเมืองหลวงพระบางนัน่เอง ตั้งโดดเด่นกลางใจเมืองมีจุด

ชมวิวก่อนถึงยอดพระธาตุ มองเห็นวดั บา้นเรือน ทอดยาวขนานกบัแม่น ้าโขงจรดปากแมน่ ้าคานยอดสูงสุดของ

ภูษี อยูบ่นพ้ืนท่ีราบแคบๆ ตวัพระธาตุเป็นทรงดอกบวัส่ีเหล่ียมทาสีทอง ตั้งอยูบ่นฐานส่ีเหล่ียมยอดประดบัดว้ย

เศวตฉตัรทองส าริด7 ชั้น สูงประมาณ 21 เมตร จะสวยมากในยามเย็น 

แบบน้ีแสงแดดจะส่ององคพ์ระธาตุเป็นสีทองสุกปลัง่ มีทาง 

เดินรอบองคพ์ระธาตุสามารถชมทิวทศัน์ตวัเมืองหลวงพระบางไดเ้กือบ

รอบเลยทีเดียว 

  ค า่   รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหารเมืองหลวงพระบาง หลงั

ทานอาหาร  น าท่าน  

ชมถนนขา้วเหนียว ของหลวงพระบาง หรือ ตลาดมืด เลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองไวเ้ป็นของ 

ฝากหรือเป็นท่ีระลึก  

 น าท่านเขา้สู่พกัที่ Luangprabang Regent Boutique Hotel ณ หลวงพระบางหรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว  

วนัที่สอง ตกับาตรขา้วเหนียว-บา้นช่างไห่-บา้นผานม-ถ ้าติง่-น ้าตกกวงชี-พิธีบายศรีสู่ขวญั               (เชา้/

กลางวนั/เยน็)                                                                               

05.00  น. ต่ืนเชา้ไปร่วม ท าบุญ-ตกับาตร กบัชาวหลวงพระบางทุกเชา้ชาวหลวงพระบางทุกบา้นจะ 
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พากนัออกมานัง่รอตกับาตรพระสงฆท่ี์เรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นรอ้ยๆ รูปซ่ึงเป็นภาพ 

ยามเชา้ท่ีมีชีวิตชีวาของหลวงพระบางโดยสะทอ้นถึงวิถีชีวิตของสงัคมอนัสงบสุขและความ 

เล่ือมใสศรทัธาท่ีมีต่อพุทธศาสนาท่ีหยัง่รากลึกลงในวฒันธรรมของชาวลา้นชา้งและน าท่าน 

แวะเท่ียวชม ตลาดเชา้  

เชา้         บริการอาหารเชา้ ณ  โรงแรมที่พกั 

หลงัอาหาร น าท่านจากน้ันน าท่านแวะชอ้ปป้ิงผา้พ้ืนเมืองท่ี บา้นผานม เป็นหมูบ่า้น

ชาวไทล้ือ มีฝีมือในการทอผา้อยา่งสวยงาม อดีตเป็นแหล่งทอผา้ถวายแด่

เจา้มหาชีวิต ปัจจุบนัผา้ทอจากบา้นผานมน้ีมีช่ือเสียงมาก และมีการ

รวมกลุ่มตั้งเป็นศูนยห์ตัถกรรมแสดงสินคา้ และยงัมีการสาธิตใหท่้านชม

ดว้ยจากน้ันน าท่านลงเรือเดินทางชมวิวทิวทศัน์สองฝ่ังแมน่ ้าโขง ถ ้าติง่ (Ting Cave) ซ่ึงเป็นถ ้าอยูบ่นหนา้ผาริม

แมน่ ้าโขงมีอยู ่2 ถ ้า คือ ถ ้าล่างและถ ้าบน ถ ้าต่ิงลุ่ม หรือ ถ ้าล่างสูง 60 เมตร จากพื้ นน ้ามีลกัษณะเป็นโพรงน ้า

ต้ืนๆ มีหินงอกหินยอ้ย มีพระพุทธรูปไมจ้ านวนนับ 2,500 องค ์ ส่วนใหญ่จะเป็นพระยืน มีทั้งปางประทานพร 

และปางหา้มญาติ ถ ้าต่ิงบน จะไปทางแยกซา้ยเดินขึ้ นบนัไดไป 218 ขัน้ ปากถ ้าไม่ลึกมากมีพระพุทธรูปอยูใ่นถ ้า

แต่ไมม่ากเท่าถ ้าล่าง สมยัโบราณเป็นท่ีสกัการะบวงสรวงดวงวิญญาณ ผีฟ้า ผีแถน เทวดาผาต่ิง ต่อมาพระเจา้

โพธิสารทรงเล่ือมใสพระพุทธศาสนาเป็นผูน้ าพระพุทธรูปเขา้มา และจึงทรงใชถ้ ้าต่ิงเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิทาง

พุทธศาสนาแลว้ล่องเรือกลบั ก่อนถึงตวัเมืองหลวงพระบางแวะ บา้นช่างไห ชมวิถีชีวิตของชาวบา้นท่ีอยูริ่มแม่น ้า

โขง มีอาชีพในการหมกัสาโท และตม้เหลา้ขาว จ าหน่ายและยงัเป็นแหล่งรวมสินคา้พ้ืนเมืองจ าพวก ผา้ทอ

ลวดลายสวยงามมากมาย เคร่ืองเงิน วางจ าหน่ายอยา่งเป็นระเบียบ ชมความร่วมมือของชาวบา้นท่ีไดจ้ดัแต่งลาน

บา้น อยา่งสวยงามเพ่ือรอรบันักท่องเท่ียว ไดเ้วลาพอสมควรลงเรือเดินทางกลบัสู่ตวัเมืองหลวงพระบาง 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าเดินทางผ่านหมูบ่า้นชนบทชมวิถีชีวิตของชาวบา้นสู่ น ้าตกตาดกวงชี(Kuang Xi Waterfall)ห่างจากหลวงพระ

บาง 30กิโลเมตร ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใต ้ หน่ึงในน ้าตกท่ีสวยท่ีสุดใน

เขตหลวงพระบาง ชมความงามของ 

น ้าตกท่ีตกลดหลัน่เป็นชั้นๆอยา่งสวยงามแต่ละชั้นเกิดจากการผสมของ

หินปนูสูงราว 70  

เมตร มี 2 ชั้น สภาพป่าร่มร่ืน มีสะพานและเสน้ทางเดินชมรอบๆ น ้าตก 

ไดเ้วลาสมควร น าทุกท่านเดินทางกลบัเขา้สู่เมืองหลวงพระบาง 

  ค า่       รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหารเมืองหลวงพระบาง  

(พิศษ!! พิธีบายศรีสู่ขวญัตามประเพณีพ้ืนบา้นของหลวงพระบาง) 

                  น าท่านเขา้สู่พกัที่ Luangprabang Regent Boutique Hotel ณ หลวงพระบาง หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

วนัที่สาม วดัเชียงทอง-วดัใหม่สุวรรณภูมาราม-พระราชวงัเก่า-หอพระบาง--กรุงเทพฯ                   (เชา้/

กลางวนั/-)                                                                               
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เชา้         บริการอาหารเชา้ ณ  โรงแรมที่พกั 

น าท่าน เท่ียวชม วดัเชียงทอง (Xieng Thong Temple) เป็นวดัหลวงคู่บา้นคู่เมืองหลวง 

พระบางสรา้งขึ้ นในสมยัพระเจา้ไชยเชษฐาธิราชก่อนท่ีจะยา้ยเมืองหลวง

ไปเวียงจนัทน์  

และยงัไดร้บัการอุปถมัภจ์ากเจา้มหาชีวิตศรีสว่างวงศ ์และเจา้ชีวิตศรี

สวา่งวงศว์ฒันา  

กษัตริยส์องพระองคสุ์ดทา้ยของลาว บริเวณท่ีตั้งของวดัอยูท่างทิศ

ตะวนัออกเฉียง 

เหนือของตวัเมืองหลวงพระบาง ใกลบ้ริเวณท่ีแม่น ้าคานไหลมาบรรจบกนักบัแมน่ ้าโขง 

 มีพระอุโบสถ หรือภาษาลาวเรียกวา่ “สิม” เป็นหลงัไม่ใหญ่โตนัก หลงัคาพระอุโบสถแอ่นโคง้และลาดต า่ลงมาก 

ซอ้นกนัอยู ่3 ชั้น เป็นศิลปะแบบหลวงพระบาง ส่วนกลางมี ช่อฟ้า ประกอบดว้ย 17 ช่อ ซ่ึงเป็นท่ีสงัเกตกนัวา่ 

เป็นวดัท่ีพระมหากษัตริยส์รา้งขึ้ นจึงมี 17 ขัน้ ส่วนสามญัจะสรา้งกนัแค่ 1-7 ช่อ เช่ือกนัวา่จะเก็บของมีค่าไวใ้น

น้ันดว้ย ส่วนหนา้บนั หรือภาษาลาววา่ “โหง”่ เป็นรูปเศียรนาค ความงามของวดัอยูท่ี่ความสงบสง่าสะอาดมีการ

วางผงัออกแบบและบ ารุงรกัษาอยา่งดีเยี่ยม จากน้ันน าท่านเทียวชม วดัวิชุนราช น าท่านนมสัการ พระธาตุ

หมากโม เป็นเจดียป์ทุมหรือพระธาตุดอกบวั แต่ชาวลาวทัว่ไปเรียกวา่ พระธาตุหมากโม เน่ืองจากเห็นว่ามี

รูปทรงคลา้ยแตงโมผ่าคร่ึงหรือทรงโอคว า่ คลา้ยสถูปฟองน ้าท่ีสาญจี ประเทศอินเดีย ยอดพระธาตุมีลกัษณะ

คลา้ยรศัมีแบบเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลงักาหรือสุโขทยั บริเวณมุมฐานชั้นกลางและชั้นบนมีเจดยทิ์ศทรง

ดอกบวัตูมทั้งส่ีมุม 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

หลงัอาหารน าท่านเดินทางไปวัดใหม่สุวรรณภูมารามหรือท่ีชาวหลวง

พระบางเรียกกนั 

สั้นๆว่า "วัดใหม่" เคยเป็นท่ีประทับของสมเด็จพระสงัฆราชบุญทัน ซ่ึง

เป็นสมเด็จ 

พระสังฆราชองค์สุดท้ายของลาวและยังเคยเป็นท่ีประดิษฐานพระ

บาง พระพุทธรูปคู่ 

เมืองหลวงพระบางในรชัสมยัของเจา้มหาชีวิตสกัรินฤทธ์ิ จนกระทัง่ถึงปีพ.ศ. 2437 จึงไดอ้ญัเชิญพระบางไป

ประดิษฐานในหอพระบางภายในพระราชวงัจวบจนกระทัง่ปัจจุบนั เมื่อมาเยือนวดัแห่งน้ีส่ิงท่ีเราจะสงัเกตเห็น

ถึงความแตกต่างจากวดัอ่ืนๆ คือตวัอุโบสถ(สิม) ลกัษณะจะเป็นอาคารทรงโรง หลงัคามีขนาดใหญ่ มีชายคาปก

คลุมทั้งส่ีดา้นสองระดบัต่อเน่ืองกนั จากน้ัน น าท่านชม พระราชวงัเก่า (Royal Palace Museum) เป็นวงัท่ี เจา้

มหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ทรงประทับอยู่ท่ีน่ีจนส้ินพระชนม ์ เมื่อมีการเปล่ียนแปลงการปกครองเมื่อปี พ.ศ.2518  

พระราชวงัก็ไดถู้กเปล่ียนเป็น พิพิธภณัฑ ์ประกอบดว้ยหอฟังธรรมหอ้งรบัแขกของเจา้มหาชีวิตและพระมเหสี 

หอ้งทอ้งพระโรง  ทางดา้นหลังก็เป็นพระต าหนักซ่ึงมีเคร่ืองใชไ้มส้อยต่างๆ  จดัเก็บไวเ้ป็นระเบียบเรียบง่าย 

และ นมัสการหอพระบาง ซ่ึงเป็นพระคู่บา้นคู่เมืองของหลวงพระบาง เป็นพระพุทธรูปประทบัยืนปรางคห์า้ม
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สมุทรเป็นพระพุทธรูปศิลปะขอมสมัยหลังบายน น ้ าหนัก 54 กก. ประกอบด้วยทองค า 90% และยังมี

พระพุทธรูปนาคปรกสลกัศิลาศิลปะขอมอีก 4 องค์ประดิษฐานอยู่ ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่

สนามบินนานาชาติหลวงพระบาง 

17.25 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอรเ์วย ์เที่ยวบินที่ PG 946 ** บริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่อง **  

19.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ 

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

 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

ตาราง วนัเดินทาง ราคา ลาว หลวงพระบาง วดัเชียงทอง พกั 4 ดาว 3 วนั บิน PG 

เริ่มเดินทาง กลบัจากเดินทาง จ านวน ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตยีง พกัเดี่ยว 

25 ก.พ.60 27 ก.พ.60 25 11,900 11,500 10,900 3,000 

4 มี.ค.60 6 มี.ค.60 25 11,900 11,500 10,900 3,000 

11 มี.ค.60 13 มี.ค.60 25 11,900 11,500 10,900 3,000 

18 มี.ค.60 20 มี.ค.60 25 11,900 11,500 10,900 3,000 

25 มี.ค.60 27 มี.ค.60 25 11,900 11,500 10,900 3,000 

1 เม.ย.60 3 เม.ย.60 25 11,900 11,500 10,900 3,000 

22 เม.ย.60 24 เม.ย.60 25 11,900 11,500 10,900 3,000 

20 พ.ค.60 22 พ.ค.60 25 11,900 11,500 10,900 3,000 

27 พ.ค.60 29 พ.ค.60 25 11,900 11,500 10,900 3,000 

3 มิ.ย.60 5 มิ.ย.60 25 11,900 11,500 10,900 3,000 

10 มิ.ย.60 12 มิ.ย.60 25 11,900 11,500 10,900 3,000 

17 มิ.ย.60 19 มิ.ย.60 25 11,900 11,500 10,900 3,000 

24 มิ.ย.60 26 มิ.ย.60 25 11,900 11,500 10,900 3,000 
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1 ก.ค.60 3 ก.ค.60 25 11,900 11,500 10,900 3,000 

15 ก.ค.60 17 ก.ค.60 25 11,900 11,500 10,900 3,000 

22 ก.ค.60 24 ก.ค.60 25 11,900 11,500 10,900 3,000 

29 ก.ค.60 31 ก.ค.60 25 11,900 11,500 10,900 3,000 

5 ส.ค.60 7 ส.ค.60 25 11,900 11,500 10,900 3,000 

19 ส.ค.60 21 ส.ค.60 25 11,900 11,500 10,900 3,000 

26 ส.ค.60 28 ส.ค.60 25 11,900 11,500 10,900 3,000 

2 ก.ย.60 4 ก.ย.60 25 11,900 11,500 10,900 3,000 

9 ก.ย.60 11 ก.ย.60 25 11,900 11,500 10,900 3,000 

16 ก.ย.60 18 ก.ย.60 25 11,900 11,500 10,900 3,000 

23 ก.ย.60 25 ก.ย.60 25 11,900 11,500 10,900 3,000 

30 ก.ย.60 2 ต.ค.60 25 11,900 11,500 10,900 3,000 

 

อตัราค่าบริการรวม 

- ตัว๋เครื่องบินชั้นทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ตอ่ตอ้งเสียค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ 

- ที่พกัโรงแรมตามรายการ 2 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพ่ิมเงินพกัหอ้งเด่ียว) 

- อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)์  

- ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ  

- ค่ารถโคช้รบั-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

- ค่าไกดท์อ้งถิ่นและหวัหนา้ทวัรน์ าเที่ยวตามรายการ 

- ประกนัอุบตัิเหตวุงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม)์  

- ภาษีน ้ามนัและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรบัข้ึนก่อนวนัเดินทาง) 

- ค่าระวางน ้าหนกักระเปา าไม่เกิน 20 กก.ตอ่ 1 ใบ 

อตัราค่าบริการไม่รวม  

- ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%  

- ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้ือพาสปอรต์ตา่งชาติ 
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- ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สัง่เพ่ิมพิเศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อินเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรีดที่

ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

- ค่าใชจ้า่ยอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน,อุบตัิภยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,

การถูกปฏิเสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย

และตา่งประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

- ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่น , คนขบัรถ ผูช่้วยคนขบัรถ ใน อตัราวนัละ 150 บาท/วนั/คน (บงัคบัตามระเบียบธรรม

เนียมของประเทศค่ะ) 

- ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสินน ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทิปค่ะ) 

 

เง่ือนไขการส ารองที่นัง่ 

1.กรุณาจองทวัรล่์วงหนา้ ก่อนการเดินทาง พรอ้มช าระมดัจ  า 5,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทนัทีก่อนการเดินทางไม่

นอ้ย 

  กว่า15 วนั มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 วนั) 

   2.กรณียกเลิก     2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บริษทัฯจะคืนเงินค่ามดัจ  าใหท้ั้งหมด ยกเวน้

ในกรณีวนัหยุดเทศกาล, 

           วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมดัจ  าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งสิ้ น 

    2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และริบเงินมดัจ  าทั้งหมด 

   2.3 ยกเลิกภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมดไม่ว่ากรณี

ใดๆทั้งสิ้ น 

    3. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษทัฯจะท าการเล่ือน

การ 

       เดินทางของท่านไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไดต้าม

ความเป็นจริง 

     4.บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้า่ยทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม 

       จ  านวนที่บริษทัฯก าหนดไว(้15 ท่านข้ึนไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอ่ทางบริษทัฯและผูเ้ดินทางอื่นที่เดินทางใน

คณะ 

        เดียวกนั บริษทัตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

    6. คณะผูเ้ดินทางจ  านวน 10 ท่านข้ึนไปจงึออกเดินทางในกรณีที่มีผูเ้ดินทางไม่ถึง 10 ท่านไม่มีหวัหนา้ทวัรไ์ทยร่วม

เดินทางไป 

        ดว้ยโดยทางบริษทัฯจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 7 วนัก่อนการเดินทาง 
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รายละเอียดเพ่ิมเตมิ 

- บริษทัฯมีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที่เกิดเหตสุุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

- เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชนข์องผู ้

เดินทางเป็นส าคญั 

- หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือ

ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บริษทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึง

และไม่สามารถเดินทางได ้) 

- ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากเกิดความล่าชา้ของสายการบิน,การประทว้ง,การนดัหยุดงาน,การก่อจลาจล 

หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หนา้ที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและ

ตา่งประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัฯหรือเหตุภยัพิบตัทิางธรรมชาติ(ซ่ึงลกูคา้จะตอ้งยอมรบัใน

เง่ือนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตสุุดวิสยั ซ่ึงอาจจะปรบัเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

- ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ  าตวั ซ่ึงไม่ไดเ้กิดจาก

อุบตัเิหตใุนรายการท่องเที่ยว(ซ่ึงลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเง่ือนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตสุุดวิสยั ซ่ึงอยูน่อกเหนือความ

รบัผิดชอบของบริษทัทวัร)์ 

- ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทาน

อาหารบางม้ือ,เพราะค่าใชจ้า่ยทุกอยา่งทางบริษทัฯไดช้  าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน

เดินทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

- ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบตัิเหตุที่เกิดจากความ

ประมาทของนกัท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเปา าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

- กรณีที่การตรวจคนเขา้เมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตา่งประเทศปฎิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศที่ระบุไวใ้น

รายการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้ น 

- ตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถ

เปล่ียนช่ือได ้

- เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตวัแทนของบริษทัฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ

จะถือว่าท่านไดย้อมรบัในเง่ือนไขขอ้ตกลงตา่งๆที่ไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทั้งหมด 

- กรุป๊ที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการนัตมีดัจ  ากบัสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ 

รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ  าหรือค่าทวัรท์ั้งหมด 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอยา่งถ่องแทแ้ลว้จงึมดัจ  าเพื่อประโยชนข์องท่านเอง ** 

 


