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ทวัรล์าว...เวยีงจนัทน ์วงัเวยีง  
หลวงพระบาง ร่วมตกับาตรขา้วเหนียว 3 วนั บิน FD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิเศษ!พิธีบายศรีสู่ขวญัตามประเพณีของลาว + ชุดตกับาตรขา้วเหนียวคนละ 1 ชุด + ฟรี ชุดสะบายดี  
จุดเด่นของโปรแกรม 

  ร่วมพิธีตกับาตรขา้วเหนียว ทุกเชา้ชาวหลวงพระบางทุกบา้นจะพากนัออกมานัง่รอตกับาตรพระสงฆ  ์

 นมสัการ พระบาง พระคู่บา้นคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง  

  วดัเชียงทอง วดัหลวงคู่บา้นคู่เมือง พระธาตุภูษี 

  ขอพร พระธาตุหลวง ศาสนสถานที่ส าคญัที่สุดของประเทสลาว ชม อนุสาวรียป์ระตูชยั 

 ชมเมืองมรดกโลก นมสัการหอพระบาง วดัเชียงทอง ส่ิงศกัดิ์ สิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองของหลวงพระบาง  

  กุย้หลินเมืองลาว ตระการตากบัหินงอกหินยอ้ยใน ถ า้จงั  

  เพลิดเพลินกบัสีสนัยามค า่คืนบน ถนนคนเดิน walking street  หรือ”ถนนโรตี”  

  เที่ยวชม ถนนขา้วเหนียว หรือ ตลาดมืด ใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซื้อส้ินคา้พื้นเมอืงมากมาย 

  พิเศษพิธีบายศรีสู่ขวญัตอ้นรบัแขกบา้นแขกเมืองตามประเพณีของชาวหลวงพระบาง  

  แถมฟรี!!ชุดสะบายดี (เส้ือยืดสะบายดี+ถงุผา้สะบายดี+สมุดสวดมนต+์น ้าดื่ม+ผา้เย็นไม่จ ากดั 
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โปรแกรม 3 วนั 2 คืน : เดินทางโดยสายการบินไทยแอรเ์อเชีย       

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – เวียงจนัทร ์– พระธาตุหลวง – ประตูชยั – วงัเวียง - ถนนโรตี                         (-/-/เย็น)                                                                                                                            

09.30 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชัน้ 2 ประตู 1 เคาทเ์ตอรส์ายการบินไทยแอรเ์อเชีย  

Thai Air Asia (FD) โดยมเีจา้หนา้ท่ีอ  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน  

12.05 น.    ออกเดินทางสู่เมอืงมรดกโลกหลวงพระบาง โดยเท่ียวบนิ FD 1040 (มีบริการอาหารรอ้นบนเคร่ือง)  

13.25 น.        เดินทางถึงสนามบนิ วตัไต เมืองเวยีงจนัทร ์ประเทศลาว ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมอืง 

บา่ย น าท่านไปสกัการะ วดัพระธาตุหลวง ตัง้อยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของประตูชยั

เป็นศาสนสถานท่ีส  าคญัท่ีสุดของประเทศลาว เป็นสญัลกัษณป์ระจ าชาติลาว มี

ความหมายต่อจิตใจของประชาชนชาวลาวอย่างใหญ่หลวงแทนถึงความเป็นเอกราชและ

อ  านาจอธิปไตยของลาวสรา้งขึ้นในศตวรรษท่ี 16 เป็นเจดียท่ี์มลีกัษณะโดดเด่นท่ีสุดใน

อาณาจกัรลา้นชา้ง เป็นการผสมผสานระหว่างสถาปตัยกรรมในพระพุทธศาสนากบั

สถาปตัยกรรมของอาณาจกัร มลีกัษณะคลา้ยป้อมปราการ มกีารก่อสรา้งระเบยีงสูงใหญ่ขึ้นโอบลอ้มองคพ์ระธาตุไวพ้รอ้มกบัท า

ช่องหนา้ต่างเล็กๆ เอาไวโ้ดยตลอด ประตูทางเขา้เป็นบานประตูไมใ้หญ่ลงรกัสีแดง รอบๆองคพ์ระธาตุยงัมเีจดียบ์ริวารลอ้มอยู่

โดยรอบ  และน าท่าน ชมอนุสาวรียป์ระตูชยั ตัง้อยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของนครเวียงจนัทน ์ บนถนนลา้นชา้งจะไป

สิ้นสุดท่ีบริเวณประตูชยั สรา้งเสร็จในปี พ.ศ.2512 เป็นอนุสรณส์ถานเพื่อระลึกถึงประชาชน

ชาวลาวท่ีสละชีวิตในสงครามก่อนหนา้การปฏวิติัพรรคคอมมวินิสตป์ระตูชยัมชีื่อเรียกอกี

อย่างว่า รยัเวยแ์นวตัง้ เพราะการก่อสรา้งน้ีใชปู้นซเีมนสจ์ากประเทศอเมริกาท่ีซื้อมาเพื่อ

สรา้งสนามบนิใหมใ่นเวียงจนัทนใ์นระหว่างสงครามอนิโดจีนแต่พ่ายเสียก่อนจึงไดน้ ามาสรา้ง

ประตูชยัแทน เป็นสถาปตัยกรรมท่ีผสมผสานศิลปะลา้นชา้งกบัฝรัง่เศสเขา้ดว้ยกนัอย่าง

งดงามและกลมกลืนอย่างยิ่ง จากนัน้น าท่านเดินทางมุง่สู่เมอืงวงัเวียงสมัผสัวิถีชีวิตความเป็นอยู่และธรรมชาติท่ามกลางขุนเขาท่ี

รายลอ้มอยู่โดยรอบ จนไดช่ื้อวา่เป็น “ กุย้หลนิแห่งเมืองลาว  

ค ่า   รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหารท่ีวงัเวยีง  และใหท่้านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั 

เพลิดเพลินไปกบัสีสนัยามค า่คืนในเมอืงวงัเวียงบน ถนนคนเดิน( Walking Street ) หรือ

ถนนโรตีซึง่มโีรตีใหท่้านไดเ้ลือกชิมกนัอย่างจุใจ 

 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั THE GRAND RIVERSIDE HOTEL (4*) หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 
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วนัสอง วงัเวียง – ถ า้จงั – หลวงพระบาง – พระธาตุภูษี – ถนนคนเดิน                                   (เชา้/กลางวนั/เย็น)                                                                                                                            

เชา้         บริการอาหารเชา้ ณ  โรงแรมท่ีพกั 

หลงัอาหารพาท่านตระการตากบัความงามของหินงอกหินยอ้ยใน ถ ้าจงั ภายในบรรยากาศ

เย็นสบายรวมทัง้สูดอากาศแสนบริสุทธิ์บนยอดถ  า้ พรอ้มทัง้ชม จุดชมววิ สุดยอดถ  า้ท่ี

ท่านจะสามารถมองเห็นเมอืงวงัเวียงไดท้ ัง้เมอืง  และชม สระมรกต ซึง่เป็นบอ่น า้แร่ท่ีได ้

จากภเูขาหินปูน ไดเ้วลาสมควรพาทุกท่านมุง่หนา้เมอืงหลวงพระบาง เมอืงมรดกโลก 

ระหว่างทาง  ท่านจะไดผ้า่นหมูบ่า้นชาวลาวพรอ้มทัง้ตน้ไมน้านาพนัธุ ์  เพลิดเพลินไปกบั

ทศันียภาพอนังดงาม การท านาข ัน้บนัได และหมูบ่า้นชนเผา่ต่างๆ ของลาว ผา่นเมอืง กาสี พูคูณ เชียงเงิน   และเสน้ทางสายน้ี

ถือว่าเป็นสนัทางท่ีสวยท่ีสุด เสน้ทางหน่ึงในเอเชียอาคเนย  ์  ระหว่างทางใหท่้านถ่ายรูปจากมมุสูงของยอดเขาท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึง

บนเสน้ทางน้ีและพกัผอ่นหย่อนใจกบับรรยากาศแสนสบายท่ี ภเูพียงฟ้า 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั 

ถึงหลวงพระบางแลว้น าท่านเดินขึ้นบนัได 328 ขัน้ เพื่อนมสัการ พระธาตุภษีู (Phou Si Mountian) สองขา้งทางร่มร่ืนดว้ยตน้

ดอกจ าปา ภษูน้ีีหมายถึง “ภศูรี” คือเป็นศรีของเมอืงหลวงพระบางนัน่เอง ตัง้โดดเด่นกลางใจเมอืงมจุีดชมวิวก่อนถึงยอดพระ

ธาตุ มองเห็นวดั บา้นเรือน ทอดยาวขนานกบัแมน่ า้โขงจรดปากแมน่ า้คานยอดสูงสุดของภษู ี

อยู่บนพื้นท่ีราบแคบๆ ตวัพระธาตุเป็นทรงดอกบวัสี่เหลี่ยมทาสีทอง ตัง้อยู่บนฐานสี่เหลี่ยม

ยอดประดบัดว้ยเศวตฉตัรทองส  าริด7 ชัน้ สูงประมาณ 21 เมตร จะสวยมากในยามเย็น แบบ

น้ีแสงแดดจะส่ององคพ์ระธาตุเป็นสีทองสุกปล ัง่ มทีางเดินรอบองคพ์ระธาตุสามารถชม

ทิวทศันต์วัเมอืงหลวงพระบางไดเ้กือบรอบเลยทีเดียว 

  ค ่า  รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหารเมืองหลวงพระบาง (พิศษ!! พิธีบายศรีสูข่วญัตามประเพณีพื้นบา้นของหลวงพระบาง) 

 หลงัทานอาหารสามารถเดินเท่ียว ชมถนนขา้วเหนียว ของหลวงพระบาง หรือ ตลาดมืด เลือกซื้อสินคา้พื้นเมอืงไวเ้ป็นของฝากหรือเป็น

ท่ีระลึก  อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั  

   น าท่านเขา้สูพ่กัท่ี Luangprabang Regent Boutique Hotel ณ หลวงพระบาง หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

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

05.00  น. ต่ืนเชา้ไปร่วม ท าบุญ-ตกับาตร กบัชาวหลวงพระบางทุกเชา้ชาวหลวงพระบางทุกบา้นจะพากนั

ออกมานัง่รอตกับาตรพระสงฆท่ี์เรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นรอ้ย  ๆ รูป ซึง่เป็นภาพยามเชา้ท่ีมี

ชีวิตชีวาของหลวงพระบางโดยสะทอ้นถึงวิถีชีวิตของสงัคมอนัสงบสุขและความเลื่อมใสศรทัธาท่ี

มต่ีอพุทธศาสนาท่ีหย ัง่รากลึกลงในวฒันธรรมของชาวลา้นชา้งและน าท่านแวะเท่ียวชม ตลาดเชา้  

เชา้         บริการอาหารเชา้ ณ  โรงแรมท่ีพกั 

จากนัน้ น าท่านเท่ียวชม วดัเชียงทอง (Xieng Thong Temple) เป็นวดัหลวงคู่บา้นคู่เมอืงหลวงพระ บางสรา้งขึ้นในสมยัพระเจา้ไชย

เชษฐาธิราชก่อนท่ีจะยา้ยเมอืงหลวงไปเวียงจนัทน์ และยงัไดร้ ับการอปุถมัภจ์ากเจา้มหาชีวิตศรีสว่างวงศ ์ และเจา้ชีวิตศรีสว่างวงศ์

วฒันา กษตัริยส์องพระองคสุ์ดทา้ยของลาว  บริเวณท่ีตัง้ของวดัอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของตวัเมอืงหลวงพระบาง  ใกล ้
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บริเวณท่ีแมน่ า้คานไหลมาบรรจบกนักบัแมน่ า้โขง มีพระอโุบสถ หรือภาษาลาวเรียกว่า “สิม” เป็น

หลงัไมใ่หญ่โตนกั หลงัคาพระอโุบสถแอน่โคง้และลาดต า่ลงมาก ซอ้นกนัอยู่ 3 ชัน้ เป็นศิลปะ

แบบหลวงพระบาง ส่วนกลางม ี ช่อฟ้า ประกอบดว้ย 17 ช่อ ซึง่เป็นท่ีสงัเกตกนัว่า เป็นวดัท่ี

พระมหากษตัริยส์รา้งขึ้นจึงม ี 17 ขัน้ ส่วนสามญัจะสรา้งก ัน

แค่ 1-7 ช่อ เชื่อกนัว่าจะเก็บของมค่ีาไวใ้นนัน้ดว้ย ส่วนหนา้

บนั หรือภาษาลาวว่า “โหง่” เป็นรูปเศียรนาค ความงามของวดัอยู่ท่ีความสงบสง่าสะอาดมกีาร

วางผงัออกแบบและบ  ารุงรกัษา จากนัน้น าท่านชม พระราชวงัเก่า (Royal Palace Museum) 

เป็นวงัท่ี เจา้มหาชีวิตศรีสว่างวงศ ์ ทรงประทบัอยู่ท่ีน่ีจนสิ้นพระชนม ์  เมือ่มกีารเปลี่ยนแปลง

การปกครองเมือ่ปี พ.ศ.2518  พระราชวงัก็ไดถู้กเปลี่ยนเป็น พิพิธภณัฑ ์ประกอบดว้ยหอฟงัธรรมหอ้งรบัแขกของเจา้มหาชีวิตและ

พระมเหสี หอ้งทอ้งพระโรง   ทางดา้นหลงัก็เป็นพระต าหนกัซึง่มเีคร่ืองใชไ้มส้อยต่างๆ   จดัเก็บไวเ้ป็นระเบยีบเรียบง่าย และ 

นมสัการหอพระบาง ซึง่เป็นพระคู่บา้นคู่เมอืงของหลวงพระบาง เป็นพระพุทธรูปประทบัยืนปรางค์หา้มสมุทรเป็นพระพุทธรูป

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

องคป์ระดิษฐานอยู่  

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 หลงัอาหารน าท่านเดินทางไปวดัใหม่สุวรรณภูมารามหรือท่ีชาวหลวงพระบางเรียกกนัส ัน้ๆว่า "วดัใหม่" เคยเป็นท่ีประทบัของ

สมเด็จพระสงัฆราชบุญทนั ซึง่เป็นสมเด็จพระสงัฆราชองคสุ์ดทา้ยของลาวและยงัเคยเป็นท่ีประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปคู่

เมอืงหลวงพระบางในรชัสมยัของเจา้มหาชีวิตสกัรินฤทธิ์ จนกระทัง่ถึงปีพ.ศ. 2437 จึงไดอ้ญัเชิญพระบางไปประดิษฐานในหอ

พระบางภายในพระราชวงัจวบจนกระทัง่ปจัจุบนั เมือ่มาเยือนวดัแห่งน้ีสิ่งท่ีเราจะสงัเกตเห็นถึงความแตกต่างจากวดัอื่นๆ คือตวั

อโุบสถ(สิม) ลกัษณะจะเป็นอาคารทรงโรง หลงัคามขีนาดใหญ่ มชีายคาปกคลุมทัง้สี่ดา้นสองระดบัต่อเน่ืองกนั จากนัน้น าท่าน 

นมสัการ พระธาตุหมากโม เป็นเจดียป์ทุมหรือพระธาตุดอกบวั แต่ชาวลาวทัว่ไปเรียกว่า พระธาตุหมากโม เน่ืองจากเห็นว่ามี

รูปทรงคลา้ยแตงโมผา่คร่ึงหรือทรงโอคว  า่ คลา้ยสถูปฟองน า้ท่ีสาญจี ประเทศอนิเดีย ยอดพระธาตุมลีกัษณะคลา้ยรัศมแีบบ

เปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลงักาหรือสุโขทยั บริเวณมมุฐานชัน้กลางและชัน้บนมเีจดยทิ์ศทรงดอกบวัตูมทัง้สี่มมุ  ไดเ้วลา

สมควรน าทุกท่านมุง่หนา้สู่สนามบนินานาชาติหลวงพระบาง  

16.45 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอรเ์อเซีย เท่ียวบินท่ี FD 1031  

18.05 น. เดินทางถึงสนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ 

....................................................................................... 
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อตัราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเท่ียว 

ตาราง วนัเดินทาง ราคา ลาว เวียงจนัทร ์วงัเวียง หลวงพระบาง พกั 4 ดาว 3 วนั บิน FD 

เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดินทาง จ านวน ผูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเด่ียว 

5 พ.ย. 59 7 พ.ย. 59 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

12 พ.ย. 59 14 พ.ย. 59 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

17 ธ.ค. 59 19 ธ.ค. 59 24+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

24 ธ.ค. 59 26 ธ.ค. 59 24+1 15,900 15,500 14,900 3,500 

30 ธ.ค. 59 1 ม.ค.60 24+1 17,900 17,500 16,900 3,500 

31 ธ.ค.59 2 ม.ค.60 24+1 17,900 17,500 16,900 3,500 

14 ม.ค.60 17 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 ม.ี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 
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12 ส.ค.60  14 ส.ค.60 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

 
อตัราค่าบริการรวม 

- ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ 

- ท่ีพกัโรงแรมตามรายการ 2 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ่มเงินพกัหอ้งเด่ียว) 

- อาหารตามรายการระบุ(สงวนสทิธิในการสลบัม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

- ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ  

- ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

- ค่าไกดท์อ้งถิ่นและหวัหน้าทวัรน์ าเท่ียวตามรายการ 

- ประกนัอบุติัเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)์  

- ภาษีน ้ามนัและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง) 

- ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

อตัราค่าบริการไม่รวม  

- ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  

- ค่าท าหนังสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้ือพาสปอรต์ต่างชาติ 

- ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีส ัง่เพิ่มพิเศษ,โทรศพัท์-โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรีดท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

- ค่าใชจ้่ายอนัเกิดจากความลา่ชา้ของสายการบิน,อบุติัภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออก

และเขา้เมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทัง้ ท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของ

บริษัทฯ 

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

- ค่าทิปหวัหน้าทวัรต์ามสนิน ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทิปค่ะ) 

 
เงื่อนไขการส ารองท่ีนั่ง 

1.กรุณาจองทวัรล์ว่งหน้า ก่อนการเดินทาง พรอ้มช าระมดัจ า 5,000 บาท สว่นท่ีเหลอืช าระทนัทีก่อนการเดินทางไม่น้อย 

  กวา่15 วนั มิฉะนั้นถือวา่ท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมติั (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 วนั)  

    2.กรณียกเลกิ  2.1 ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บริษัทฯจะคืนเงินค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล, 

       วนัหยุดนักขตัฤกษ์  

    2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และริบเงินมดัจ าทัง้หมด 

   2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์การคืนเงินค่าทวัรท์ ัง้หมดไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิ้น 

    3. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่ งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อนการ 

       เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถยกเลกิหรือเลื่อนการเดินทางไดต้ามความเป็นจริง  
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     4.บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม 

       จ านวนท่ีบริษัทฯก าหนดไว(้15 ท่านข้ึนไป)เน่ืองจากเกิดความเสยีหายต่อทางบริษัทฯและผูเ้ดินทางอื่นท่ีเดินทางในคณะ 

        เดียวกนั บริษัทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน 

    6. คณะผูเ้ดินทางจ านวน 10 ท่านข้ึนไปจึงออกเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่ถึง 10 ท่านไม่มีหวัหน้าทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไป 

        ดว้ยโดยทางบริษัทฯจะแจง้ใหท่้านทราบลว่งหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง 

 
รายละเอยีดเพิ่มเติม 

- บริษัทฯมีสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้  

- เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  

- หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่น้อยกวา่ 6 เดือน และบริษัทฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเท่ียว เท่านั้น (หนังสอืเดินทาง

ตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่น้อยกวา่ 6 เดือน บริษัทฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได ้ )  

- ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกิดความลา่ชา้ของสายการบิน,การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเส

ธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบขอ ง

บริษัทฯหรือเหตุภยัพิบติัทางธรรมชาติ (ซึ่งลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิยั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความ

เหมาะสม) 

- ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,เพราะค่าใช้จ่าย

ทุกอย่างทางบริษัทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด  

- ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอบุติัเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของนักท่องเท่ีย วเอง

หรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

- กรณีท่ีการตรวจคนเขา้เมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุไวใ้นรายการเดินทาง บริษัทฯขอ

สงวนสทิธิ์ ท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิ้น 

- ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนช่ือได้ 

- เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทัง้หมดหรือบางสว่นผ่านตวัแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวา่ท่านไดย้อมรบัใน

เงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทัง้หมด 

- กรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมัดจ ากบัสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างปร ะเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น 

Charter Flight , Extra Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ ัง้หมด 

** ก่อนตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแทแ้ลว้จึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง  ** 

 

 

 

 
 

 


