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ทวัรล์าว...เวยีงจนัทน์ วงัเวยีง  
หลวงพระบาง ร่วมตกับาตรขา้วเหนียว 3 วนั บนิ FD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พเิศษ!พธิีบายศรสูีข่วญัตามประเพณีของลาว + ชดุตกับาตรขา้วเหนียวคนละ 1 ชดุ + ฟร ีชดุสะบายดี  
จุดเด่นของโปรแกรม 

  รว่มพธิีตกับาตรขา้วเหนียว ทกุเชา้ชาวหลวงพระบางทกุบา้นจะพากนัออกมานัง่รอตกับาตรพระสงฆ ์

 นมสัการ พระบาง พระคู่บา้นคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง  

  วดัเชียงทอง วดัหลวงคู่บา้นคู่เมือง พระธาตภุษีู 

  ขอพร พระธาตหุลวง ศาสนสถานที่ส าคญัที่สดุของประเทสลาว ชม อนุสาวรยีป์ระตูชยั 

 ชมเมอืงมรดกโลก นมสัการหอพระบาง วดัเชียงทอง สิง่ศกัดิ์สทิธิ์คู่บา้นคู่เมืองของหลวงพระบาง  

  กุย้หลนิเมืองลาว ตระการตากบัหนิงอกหนิยอ้ยใน ถ ้าจงั  

  เพลดิเพลนิกบัสสีนัยามค า่คืนบน ถนนคนเดิน walking street  หรอื”ถนนโรต”ี  

  เที่ยวชม ถนนขา้วเหนียว หรอื ตลาดมืด ใหท้กุท่านไดเ้ลอืกซ้ือสิ้นคา้พื้นเมืองมากมาย 

  พเิศษพธิีบายศรสูีข่วญัตอ้นรบัแขกบา้นแขกเมอืงตามประเพณีของชาวหลวงพระบาง  
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  แถมฟร!ี!ชุดสะบายด ี(เสื้อยดืสะบายดี+ถงุผา้สะบายดี+สมดุสวดมนต+์น ้าดื่ม+ผา้เยน็ไมจ่ ากดั 

 
โปรแกรม 3 วนั 2 คนื : เดินทางโดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชีย       

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – เวียงจนัทร ์– พระธาตหุลวง – ประตูชยั – วงัเวียง - ถนนโรต ี                        (-/-/เยน็)                                                                                                                            

09.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชัน้ 2 ประตู 1 เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชีย  

Thai Air Asia (FD) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน  

12.05 น.    ออกเดนิทางสู่เมอืงมรดกโลกหลวงพระบาง โดยเทีย่วบนิ FD 1040 (มีบรกิารอาหารรอ้นบนเครื่อง)  

13.25 น.        เดนิทางถงึสนามบนิ วตัไต เมืองเวยีงจนัทน์ ประเทศลาว ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

บา่ย น าท่านไปสกัการะ วดัพระธาตุหลวง ตัง้อยู่ทางทศิตะวนัออกเฉียงเหนือของประตูชยั

เป็นศาสนสถานทีส่  าคญัทีสุ่ดของประเทศลาว เป็นสญัลกัษณ์ประจ าชาติลาว มี

ความหมายต่อจติใจของประชาชนชาวลาวอย่างใหญ่หลวงแทนถงึความเป็นเอกราชและ

อ านาจอธปิไตยของลาวสรา้งขึ้นในศตวรรษที ่16 เป็นเจดยีท์ีม่ลีกัษณะโดดเด่นทีสุ่ดใน

อาณาจกัรลา้นชา้ง เป็นการผสมผสานระหว่างสถาปตัยกรรมในพระพทุธศาสนากบั

สถาปตัยกรรมของอาณาจกัร มลีกัษณะคลา้ยป้อมปราการ มกีารก่อสรา้งระเบยีงสูงใหญ่ขึ้นโอบลอ้มองคพ์ระธาตุไวพ้รอ้มกบัท า

ช่องหนา้ต่างเลก็ๆ เอาไวโ้ดยตลอด ประตูทางเขา้เป็นบานประตูไมใ้หญ่ลงรกัสแีดง รอบๆองคพ์ระธาตุยงัมเีจดยีบ์รวิารลอ้มอยู่

โดยรอบ  และน าท่าน ชมอนุสาวรยีป์ระตูชยั ตัง้อยู่ทางทศิตะวนัออกเฉียงเหนือของนครเวยีงจนัทน์ บนถนนลา้นชา้งจะไป

สิ้นสุดที่บรเิวณประตูชยั สรา้งเสรจ็ในปี พ.ศ.2512 เป็นอนุสรณ์สถานเพือ่ระลกึถงึประชาชน

ชาวลาวทีส่ละชวีติในสงครามก่อนหนา้การปฏวิตัพิรรคคอมมวินิสตป์ระตูชยัมชีื่อเรยีกอีก

อย่างว่า รยัเวยแ์นวตัง้ เพราะการก่อสรา้งน้ีใชปู้นซเีมนสจ์ากประเทศอเมรกิาทีซ่ื้อมาเพือ่

สรา้งสนามบนิใหมใ่นเวยีงจนัทนใ์นระหว่างสงครามอินโดจนีแต่พ่ายเสยีก่อนจงึไดน้ ามาสรา้ง

ประตูชยัแทน เป็นสถาปตัยกรรมทีผ่สมผสานศิลปะลา้นชา้งกบัฝร ัง่เศสเขา้ดว้ยกนัอย่าง

งดงามและกลมกลนือย่างยิง่ จากนัน้น าท่านเดนิทางมุง่สู่เมอืงวงัเวยีงสมัผสัวถิชีวีติความเป็นอยู่และธรรมชาติท่ามกลางขนุเขาที่

รายลอ้มอยู่โดยรอบ จนไดช่ื้อว่าเป็น “ กุย้หลนิแห่งเมืองลาว  

ค า่   รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหารที่วงัเวยีง  และใหท่้านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั 

เพลดิเพลนิไปกบัสสีนัยามค า่คืนในเมอืงวงัเวยีงบน ถนนคนเดิน( Walking Street ) หรอื

ถนนโรตซีึง่มโีรตใีหท่้านไดเ้ลอืกชิมกนัอย่างจใุจ 

 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั THE GRAND RIVERSIDE HOTEL (4*) หรอืเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

วนัสอง วงัเวียง – ถ ้าจงั – หลวงพระบาง – พระธาตภุษีู – ถนนคนเดิน                                   (เชา้/กลางวนั/เยน็)                                                                                                                            
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เชา้         บรกิารอาหารเชา้ ณ  โรงแรมที่พกั 

หลงัอาหารพาท่านตระการตากบัความงามของหนิงอกหนิยอ้ยใน ถ ้าจงั ภายในบรรยากาศ

เยน็สบายรวมท ัง้สูดอากาศแสนบรสุิทธิ์บนยอดถ า้ พรอ้มท ัง้ชม จุดชมวิว สุดยอดถ า้ที่

ท่านจะสามารถมองเหน็เมอืงวงัเวยีงไดท้ ัง้เมอืง  และชม สระมรกต ซึง่เป็นบอ่น า้แร่ทีไ่ด ้

จากภเูขาหนิปูน ไดเ้วลาสมควรพาทกุท่านมุง่หนา้เมอืงหลวงพระบาง เมอืงมรดกโลก 

ระหว่างทาง  ท่านจะไดผ้่านหมู่บา้นชาวลาวพรอ้มท ัง้ตน้ไมน้านาพนัธุ ์ เพลดิเพลนิไปกบัทศันียภาพอนังดงาม การท านาข ัน้บนัได 

และหมูบ่า้นชนเผ่าต่างๆ ของลาว ผ่านเมอืง กาส ีพคููณ เชยีงเงนิ   และเสน้ทางสายน้ีถอืว่าเป็นสนัทางที่สวยที่สุด เสน้ทางหน่ึง

ในเอเชยีอาคเนย ์ ระหว่างทางใหท่้านถ่ายรูปจากมมุสูงของยอดเขาทีส่วยทีสุ่ดแห่งหน่ึงบนเสน้ทางน้ีและพกัผ่อนหย่อนใจกบั

บรรยากาศแสนสบายที ่ภเูพยีงฟ้า 

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั 

ถงึหลวงพระบางแลว้น าท่านเดนิขึ้นบนัได 328 ข ัน้ เพือ่นมสัการ พระธาตภุษีู (Phou Si Mountian) สองขา้งทางร่มรื่นดว้ยตน้

ดอกจ าปา ภษูน้ีีหมายถงึ “ภศูรี” คือเป็นศรีของเมอืงหลวงพระบางนัน่เอง ตัง้โดดเด่นกลางใจเมอืงมจีดุชมววิก่อนถงึยอดพระ

ธาต ุมองเหน็วดั บา้นเรอืน ทอดยาวขนานกบัแมน่ า้โขงจรดปากแมน่ า้คานยอดสูงสุดของภษู ี

อยู่บนพื้นทีร่าบแคบๆ ตวัพระธาตเุป็นทรงดอกบวัสี่เหลีย่มทาสทีอง ตัง้อยู่บนฐานสี่เหลีย่ม

ยอดประดบัดว้ยเศวตฉตัรทองส ารดิ7 ช ัน้ สูงประมาณ 21 เมตร จะสวยมากในยามเยน็ แบบ

น้ีแสงแดดจะส่ององคพ์ระธาตเุป็นสทีองสุกปล ัง่ มทีางเดนิรอบองคพ์ระธาตสุามารถชม

ทวิทศันต์วัเมอืงหลวงพระบางไดเ้กอืบรอบเลยทเีดยีว 

  ค า่  รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหารเมืองหลวงพระบาง (พศิษ!! พธีิบายศรสูี่ขวญัตามประเพณีพื้นบา้นของหลวงพระบาง) 

 หลงัทานอาหารสามารถเดินเที่ยว ชมถนนขา้วเหนียว ของหลวงพระบาง หรอื ตลาดมืด เลอืกซื้อสนิคา้พื้นเมอืงไวเ้ป็นของฝากหรอืเป็น

ทีร่ะลกึ  อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั  

   น าท่านเขา้สูพ่กัที่ Luangprabang Regent Boutique Hotel ณ หลวงพระบาง หรอืเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว 

วนัสาม       ตกับาตรขา้วเหนียว - วดัเชียงทอง – พระราชวงั – หอพระบาง – วดัวิชุนราช - กทม.            (เชา้/กลางวนั/-)                                                                               

05.00  น. ตื่นเชา้ไปร่วม ท าบญุ-ตกับาตร กบัชาวหลวงพระบางทกุเชา้ชาวหลวงพระบางทกุบา้นจะพากนั

ออกมานัง่รอตกับาตรพระสงฆท์ี่เรยีงแถวเดนิมาตามถนนเป็นรอ้ย ๆ รูป ซึง่เป็นภาพยามเชา้ทีม่ี

ชวีติชวีาของหลวงพระบางโดยสะทอ้นถงึวถิชีวีติของสงัคมอนัสงบสุขและความเลือ่มใสศรทัธาที่

มต่ีอพทุธศาสนาที่หย ัง่รากลกึลงในวฒันธรรมของชาวลา้นชา้งและน าท่านแวะเที่ยวชม ตลาดเชา้  

เชา้         บรกิารอาหารเชา้ ณ  โรงแรมที่พกั 

จากนัน้ น าท่านเทีย่วชม วดัเชียงทอง (Xieng Thong Temple) เป็นวดัหลวงคู่บา้นคู่เมอืงหลวงพระ บางสรา้งขึ้นในสมยัพระเจา้ไชย

เชษฐาธริาชก่อนทีจ่ะยา้ยเมอืงหลวงไปเวยีงจนัทน์ และยงัไดร้บัการอุปถมัภจ์ากเจา้มหาชวีติศรีสว่างวงศ ์ และเจา้ชวีติศรสีว่างวงศ์

วฒันา กษตัรยิส์องพระองคสุ์ดทา้ยของลาว บริเวณที่ต ัง้ของวดัอยู่ทางทศิตะวนัออกเฉียงเหนือของตวัเมอืงหลวงพระบาง ใกล ้
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บรเิวณที่แมน่ า้คานไหลมาบรรจบกนักบัแมน่ า้โขง มพีระอโุบสถ หรอืภาษาลาวเรียกว่า “สมิ” เป็น

หลงัไมใ่หญ่โตนกั หลงัคาพระอุโบสถแอ่นโคง้และลาดต า่ลงมาก ซอ้นกนัอยู่ 3 ช ัน้ เป็นศิลปะ

แบบหลวงพระบาง ส่วนกลางม ี ช่อฟ้า ประกอบดว้ย 17 ช่อ ซึง่เป็นทีส่งัเกตกนัว่า เป็นวดัที่

พระมหากษตัรยิส์รา้งขึ้นจงึม ี 17 ข ัน้ ส่วนสามญัจะสรา้งกนั

แค่ 1-7 ช่อ เชื่อกนัว่าจะเกบ็ของมค่ีาไวใ้นนัน้ดว้ย ส่วนหนา้

บนั หรอืภาษาลาวว่า “โหง”่ เป็นรูปเศียรนาค ความงามของวดัอยู่ทีค่วามสงบสงา่สะอาดมกีาร

วางผงัออกแบบและบ ารุงรกัษา จากนัน้น าท่านชม พระราชวงัเก่า (Royal Palace Museum) 

เป็นวงัที ่ เจา้มหาชวีติศรสีว่างวงศ ์ ทรงประทบัอยู่ทีน่ี่จนสิ้นพระชนม ์  เมือ่มกีารเปลีย่นแปลง

การปกครองเมือ่ปี พ.ศ.2518  พระราชวงักไ็ดถู้กเปลีย่นเป็น พพิธิภณัฑ ์ประกอบดว้ยหอฟงัธรรมหอ้งรบัแขกของเจา้มหาชวีติและ

พระมเหส ี หอ้งทอ้งพระโรง  ทางดา้นหลงัก็เป็นพระต าหนกัซึง่มเีครื่องใชไ้มส้อยต่างๆ  จดัเกบ็ไวเ้ป็นระเบยีบเรยีบงา่ย และ 

นมสัการหอพระบาง ซึง่เป็นพระคู่บา้นคู่เมอืงของหลวงพระบาง เป็นพระพทุธรูปประทบัยนืปรางคห์า้มสมทุรเป็นพระพทุธรูป

ศิลปะขอมสมยัหลงับายน น า้หนกั 54 กก. ประกอบดว้ยทองค า 90% และยงัมพีระพทุธรูปนาคปรกสลกัศิลาศิลปะขอมอกี 4 

องคป์ระดษิฐานอยู่  

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 หลงัอาหารน าท่านเดนิทางไปวดัใหม่สุวรรณภมูารามหรอืทีช่าวหลวงพระบางเรยีกกนัส ัน้ๆว่า "วดัใหม่" เคยเป็นที่ประทบัของ

สมเดจ็พระสงัฆราชบุญทนั ซึง่เป็นสมเดจ็พระสงัฆราชองคสุ์ดทา้ยของลาวและยงัเคยเป็นที่ประดษิฐานพระบาง พระพทุธรูปคู่

เมอืงหลวงพระบางในรชัสมยัของเจา้มหาชวีิตสกัรนิฤทธิ์ จนกระท ัง่ถงึปีพ.ศ. 2437 จงึไดอ้ญัเชิญพระบางไปประดษิฐานในหอ

พระบางภายในพระราชวงัจวบจนกระท ัง่ปจัจุบนั เมือ่มาเยอืนวดัแห่งน้ีสิง่ทีเ่ราจะสงัเกตเหน็ถงึความแตกต่างจากวดัอื่นๆ คือตวั

อโุบสถ(สมิ) ลกัษณะจะเป็นอาคารทรงโรง หลงัคามขีนาดใหญ่ มชีายคาปกคลุมท ัง้สีด่า้นสองระดบัต่อเน่ืองกนั จากนัน้น าท่าน 

นมสัการ พระธาตหุมากโม เป็นเจดยีป์ทมุหรอืพระธาตดุอกบวั แต่ชาวลาวท ัว่ไปเรยีกว่า พระธาตหุมากโม เน่ืองจากเหน็ว่ามี

รูปทรงคลา้ยแตงโมผ่าครึ่งหรอืทรงโอคว า่ คลา้ยสถปูฟองน า้ทีส่าญจ ีประเทศอนิเดยี ยอดพระธาตมุลีกัษณะคลา้ยรศัมแีบบ

เปลวไฟของพระพทุธรูปแบบลงักาหรอืสุโขทยั บรเิวณมมุฐานช ัน้กลางและชัน้บนมเีจดยท์ศิทรงดอกบวัตูมท ัง้สีม่มุ ไดเ้วลา

สมควรน าทกุท่านมุง่หนา้สู่สนามบนินานาชาติหลวงพระบาง  

16.45 น. ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดย สายการบนิไทยแอรเ์อเซีย เที่ยวบนิที่ FD 1031  

18.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯโดยสวสัดภิาพ 

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

อตัราค่าบรกิารและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

ตาราง วนัเดินทาง ราคา ลาว เวยีงจนัทร ์วงัเวยีง หลวงพระบาง พกั 4 ดาว 3 วนั บิน FD 
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เริม่เดินทาง กลบัจากเดินทาง จ านวน ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

14 ม.ค.60 16 ม.ค.60 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

4 ก.พ.60 6 ก.พ.60 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

19 ก.พ.60 21 ก.พ.60 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

4 มี.ค.60 6 มี.ค.60 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

11 มี.ค.60 13 มี.ค.60 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

8 เม.ย.60 10 เม.ย.60 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

22 เม.ย.60 24 เม.ย.60 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

29 เม.ย.60 1 พ.ค.60 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

13 พ.ค.60 15 พ.ค.60 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

3 มิ.ย.60 5 มิ.ย.60 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

24 มิ.ย.60 26 มิ.ย.60 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

1 ก.ค.60 3 ก.ค.60 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

5 ส.ค.60  7 ส.ค.60 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

12 ส.ค.60  14 ส.ค.60 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

 
อตัราค่าบริการรวม 

- ตัว๋เครื่องบินชั้นทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ตอ่ตอ้งเสียค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ 

- ที่พกัโรงแรมตามรายการ 2 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพ่ิมเงินพกัหอ้งเด่ียว) 

- อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)์  

- ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ  

- ค่ารถโคช้รบั-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

- ค่าไกดท์อ้งถิ่นและหวัหนา้ทวัรน์ าเที่ยวตามรายการ 

- ประกนัอุบตัิเหตวุงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม)์  
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- ภาษีน ้ามนัและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรบัข้ึนก่อนวนัเดินทาง) 

- ค่าระวางน ้าหนกักระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ตอ่ 1 ใบ 

อตัราค่าบริการไม่รวม  

- ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%  

- ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้ือพาสปอรต์ตา่งชาติ 

- 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 ยกเวน้ในกรณี

วนัหยุดเทศกาล, 

       วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ 

    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)เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอ่ทางบริษทัฯและผูเ้ดินทางอ่ืนที่เดินทางใน

คณะ 

        เดียวกนั บริษทัตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 
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    6. คณะผูเ้ดินทางจ  านวน 10 ท่านข้ึนไปจงึออกเดินทางในกรณีที่มีผูเ้ดินทางไม่ถึง 10 ท่านไม่มีหวัหนา้ทวัรไ์ทยร่วม

เดินทางไป 

        ดว้ยโดยทางบริษทัฯจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 7 วนัก่อนการเดินทาง 

 

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 หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทาน

อาหารบางม้ือ,เพราะค่าใชจ้า่ยทุกอยา่งทางบริษทัฯไดช้  าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน

เดินทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

- ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบตัิเหตุที่เกิดจากความ

ประมาทของนกัท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช 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 ** 
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