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 ทัวร์ลาว เที่ยวฟินหลวงพระบาง เมืองมรดกโลก 
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วนัแรก กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) – หลวงพระบาง– พระธาตพุูส ี– ตลาดไนทบ์ารซ์่า 

11.00 น. คณะพรอ้มกนัที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ออกชัน้ 2-3 เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน แอรเ์อเชีย (Air Asia) โดยมี

เจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัท่าน 

 **หมายเหตุ** เคาน์เตอรเ์ช็คอนิจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูข้ึนเคร่ือง

ก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที  

เน่ืองจากตัว๋เครื่องบินของคณะเป็นตัว๋กรุป๊ระบบ Random ไม่สามารถล็อกท่ีนัง่ได ้ท่ีนัง่อาจจะไม่ไดน้ัง่ติดกนัและไม่สามารถ

เลอืกช่วงที่นัง่บนเคร่ืองบินไดใ้นคณะ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน   

13.55 น.  บนิลดัฟ้าสู่ เมืองหลวงพระบาง สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยสายการบนิ แอรเ์อเชีย (Air Asia) เที่ยวบนิที ่FD1030 

 **ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง** 

15.20 น.  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติหลวงพระบาง เมืองหลวงพระบาง สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว หลงัผ่านข ัน้ตอนการ

จากนัน้น าท่านขึ้นสู่ เขาพูสี ขึ้นบนัได 328 ข ัน้ นมสัการพระ

ธาตุพูสี เจดียธ์าตุคู่บา้นคู่เมอืงของชาวหลวงพระบาง ตลอด

ทางขึ้นท่านจะไดร้บัความกลิ่นหอมจากดอกจ าปาลาว (ดอก

ลลีาวดี) ซึ่งเป็นดอกไมป้ระจ าชาติลาว เมื่อท่านถงึยอดใหท่้าน

นมสัการองคธ์าต ุซึง่สรา้งในสมยัพระเจา้ 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 หล ัง อ าหา รค ่า อิ ส ร ะ เดิ น เที่ ย ว ชม  ตลาดค ่า  (NIGHT 

MARKET) บนถนนศรีสว่างวงศ์ ตัง้แต่หนา้พระราชวงัจนสุด

ถนน ใหท่้านไดเ้ลอืกชมเลอืกซื้อสนิคา้ในบรรยากาศแบบหลวง

พระบางยามราตร ีมที ัง้เสื้อยดืสกรีนเป็นภาษาลาว, ผา้คลุมไหล,่ กระเป๋าถอื, เคร่ืองประดบั, โลหะเกะสลกั, ภาพเขยีน ฯลฯ จดุเด่น

คือ สนิคา้แทบทุกชิ้นเป็นสนิคา้แฮนดเ์มดของชาวบา้นแท ้ๆ   วางจ าหน่ายในราคาที่ต่อรองกนัได ้อีกทัง้ยงัมเีบเกอรี่ ต่าง ๆ เพื่อให ้

ท่านไดล้ิ้มลอง และขนมเคก้อนัแสนอร่อยนานาชนิด หากท่านใดจะเลอืกซื้อของใส่บาตรในเชา้วนัรุ่งขึ้นก็สามารถจดัแจงหาซื้อได ้

เช่นกนั 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ 

ทีพ่กั   CHICHAREUNE MOUANGLUANG HOTEL*4 หรือเทียบเท่า เมืองหลวงพระบาง 
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วนัท่ีสอง ตกับาตรขา้วเหนียว – ตลาดเชา้ – พพิธิภณัฑห์ลวงพระบาง - บา้นซ่างไห -ถ ้าติ่ง – น ้าตกตาดกวางส ี- บา้นผานม - วดัแสน

สุขาราม 

ตื่นเชา้ท าธุระส่วนตวั จดัแจงเครื่องแต่งกายเพื่อรอ ใสบ่าตรขา้วเหนียว

พรอ้มกบัประชาชนชาวหลวพระบาง ซึ่งพระสงฆแ์ละสามเณรจากวดั

ต่างๆ ทัว่เมอืงหลวงพระบางจ ะออกบณิฑบาตเป็นแถวนบัรอ้ยรูป ซึ่ง

เ ป็นภาพอัน น่ าประทับใจและสื่ อถึ งคว ามศรัทธา เลื่ อม ใสใน

พระพุทธศาสนาของชาวเมืองหลวงพระบาง (ค่าท าบุญ ไม่รวมใน

รายการ) 

จากนัน้ใหท่้านเดินชม ตลาดเชา้ของชาวหลวงพระบาง ซึ่งเป็น ตลาด

สดใหท่้านเลือกซื้ออาหารพื้นเมืองและชมของป่าซึ่งของป่าบางชนิดก็

แปลกตาและเป็นทีส่นใจของเหลา่นกัท่องเที่ยวผูม้าเยอืน 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินชม พระราชวงัหลวงพระบาง (พิพิธภณัฑ)์ ลกัษณะอาคารเก่าที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรัง่เศส สถาปตัยกรรม

ฝรัง่เศสผสมผสานวฒันธรรมลาว ดา้นนอกอาคารเป็นที่ต ัง้ของอนุสาวรียเ์จา้มหาชีวติศรีสว่างวงศ์ พระราชวงัแห่งนี้อดีตนัน้เป็นที่

ประทบัของเจา้มหาชีวติศรีสว่างวงศ์ ต่อมาเมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2518 พระราชวงัหลวงพระบาง ไดถู้ก

ปรบัเปลีย่นใหเ้ป็นพพิธิภณัฑ ์ภายในเป็นที่ประดิษฐานของ “พระบาง”  พระพทุธรูปคู่บา้นคู่เมอืงหลวงพระบาง   น าท่านเดนิทางสู่ 

บา้นช่างไห  ชมวถิชีวีติของชาวบา้นทีอ่ยู่ริมแม่น า้โขง มอีาชพีในการหมกัสาโท และตม้เหลา้ขาว จ าหน่ายและยงัเป็นแหลง่รวมสนิคา้

พื้นเมอืงจ าพวก ผา้ทอลวดลายสวยงามมากมาย เคร่ืองเงนิ วางจ าหน่ายอย่างเป็นระเบยีบ ชมความร่วมมอืของชาวบา้นทีไ่ดจ้ดัแต่ง

ลานบา้น อย่างสวยงามเพือ่รอรบันกัท่องเทีย่ว จากนัน้เดนิทางสู่ท่าเรือบา้นช่างไห เพือ่ลอ่งเรือเดนิทางชมววิทวิทศันส์องฝัง่แม่น า้โขง

สู่ ถ ้าต่ิง ซึ่งเป็นถ า้อยู่บนหนา้ผาริมแม่น า้โขงมีอยู่ 2 ถ า้ คือ ถ า้ล่างและถ า้บน ถ า้ติ่งลุ่ม หรือ ถ า้ล่างสูง 60 เมตร จากพื้นน า้มี

ลกัษณะเป็นโพรงน า้ตื้นๆ มหีนิงอกหนิยอ้ย มพีระพทุธรูปไมจ้ านวนนบั 2,500 องค ์ส่วนใหญ่จะเป็นพระยนื มที ัง้ปางประทานพร 

และปางหา้มญาต ิถ า้ติ่งบน จะไปทางแยกซา้ยเดินขึ้นบนัไดไป 218 ข ัน้ ปากถ า้ไม่ลกึมากมพีระพทุธรูปอยู่ในถ า้แต่ไม่มากเท่าถ า้ล่าง 

สมยัโบราณเป็นที่สกัการะบวงสรวงดวงวญิญาณ ผฟ้ีา ผแีถน เทวดาผาติ่ง ต่อมาพระเจา้โพธิสารทรงเลือ่มใสพระพทุธศาสนาเป็น

ผูน้ าพระพทุธรูปเขา้มา และจงึทรงใชถ้ า้ติ่งเป็นสถานทีศ่กัดิ์สทิธ์ิทางพทุธศาสนา 
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เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าเดินทางผ่านหมู่บา้นชนบทชมวถิีชีวติของชาวบา้นสู่ น ้ าตกตาดกวางสี ห่างจากหลวงพระบาง 30กิโลเมตร ไปทางทิศตะวนัตก

เฉียงใต ้โดยผ่านหมู่บา้นชนบทริมถนน 2 ขา้งทาง เป็นหนึ่งในน า้ตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง มแีม่น า้ใสสมีรกตตลอดปี ชม

ความงามของน า้ตกที่ตกลดหล ัน่เป็นชัน้ๆอย่างสวยงามแต่ละชัน้เกิดจากการผสมของหนิปูนสูงราว  70 เมตร ม ี2 ชัน้ สภาพป่าร่ม

รื่น มสีะพานและเสน้ทางเดนิชมรอบๆ น า้ตก ใหเ้วลาอสิระดื่มด า่กบัธรรมชาติ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ บา้นผานม เป็นหมู่บา้นชาว

ไทลื้อทีอ่พยพมาจากเมอืงสบิสองปนันา มปีระชากรประมาณ 250 ครอบครวัผูห้ญงิชาวไทลื้อช านาญในการทอผา้ ในอดตีบา้นผานม

เป็นแหล่งทอผา้ถวายเจา้มหาชีวติและราชส านกัในปจัจบุนับา้นผานมไดร้บัการยกระดบัจากทางการใหเ้ป็น  “หมูบา้นวฒันธรรม” ผา้

ทอมอืจากบา้นผานมเป็นผา้ทอที่มชีื่อเสยีงมาก มกีารรวมกลุม่ตัง้เป็นศูนยห์ตัถกรรมแสดงสนิคา้ มกีารสาธิตการทอผา้ดว้ยก่ีกระตุก

แบบดัง้เดิมและยงัมผีา้ทอรูปแบบต่างๆ จ าหน่ายใหน้กัท่องเที่ยว ผา้ทอบา้นผานมมที ัง้ผา้แพรเบี่ยงลวดลายแบบลื้อแท ้ๆ และผา้ที่

ประยุกตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั  เช่น ผา้ปูโตะ๊, ผา้คลุมเตียง, ผา้รองแกว้รองจาน ฯลฯ จากนัน้น าท่านสู่ วดัแสนสุขาราม จุดเด่นของ

วดัแสนสุขารามคือ พระพทุธรูปยนืองคใ์หญ่ ที่มอียู่เพยีงองคเ์ดียวในหลวงพระบาง มพีระหตัถท์ี่งดงามผ่องแผว้ และหอรอยพระ

พทุธบาทจ าลองดา้นขา้งหอพระยนื ส่วนพระอโุบสถล์งรกัปิดทองอย่างสวยงาม จดัเป็นศิลปะแบบหลวงพระบางตอนกลาง สงัเกตได ้

จากเสาทรงแปดเหลีย่ม และยอดเสารูปกลบีบวั ส่วนผนงัภายในพระอุโบสถตกแต่งดว้ยการเขยีนภาพสทีองลงบนพื้นแดง โดยตรง

กลางเป็นที่ประดิษฐานพระประธานหรือพระองคห์ลวง เป็นวดัเก่าแก่ที่ถูกสรา้ง ภายหลงัหลวงพระบางแยกออกจากนครเวยีงจนัทร์
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เมื่อ 11 ปีที่แลว้เป็นอีกอาณาจกัรหนึ่งก่อนหนา้นัน้บริเวณที่สรา้งวดัแสนสุขารามมวีดัเก่าอยู่ก่อนหนา้นัน้สรา้งขึ้นเมื่อคริสศตวรรษที่  

15 สรา้งใหว้ดัแห่งนี้มคีวามสวยงามและน่าสนใจไม่นอ้ยเลย 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั  CHICHAREUNE MOUANGLUANG HOTEL*4 หรือเทียบเท่า เมืองหลวงพระบาง 

วนัท่ีสาม วดัเชียงทอง - วดัวิชุนราช - วดัใหม่สุวรรณภูมาราม – ศูนยเ์ครื่องเงนิ - หลวงพระบาง – กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
จากนัน้น าท่านสู่ อีกหนึ่งสถานที่ของผูม้าเยือน

เมอืงหลวงพระบางควรมาเที่ยวชม วดัเชียงทอง 

ซึ่งเป็นวดัที่ส  าคญัและมีความงดงามที่สุดแห่ง

หนึ่งจนไดร้บัการยกย่องจากนกัโบราณคดีว่าเป็น

ด ัง่อญัมณีแห่งสถาปตัยกรรมลาว วดัเชียงทอง

ถูกสรา้งขึ้นในรชัสมยัพระเจา้ไชยเชษฐาธิราช 

ผนังภายในปิดทองฉลุบนพื้นรกัสีด า เล่าเรื่อง

พทุธประวตัิพระสุธน-มโนราห ์ทศชาติชาดกและ

ภาพนิทานเพื่อนบา้น พระประธานมชีื่อว่า “พระองคห์ลวง”นอกจากวดัเชียงทองจะมพีระอุโบสถที่โดดเด่นดว้ยสถาปตัยกรรมแบบ

ลา้นชา้งแลว้ การตกแต่งลวดลายตามผนงัภายในมกีารตบแต่งดว้ยการน ากระจกสมีาตดัต่อกนัเป็นรูปตน้โพธ์ิขนาดใหญ่ ดา้นขา้งก็

ติดเป็นรูปสตัวใ์นวรรคดี ยามบ่ายที่แสงแดดส่องสะทอ้นลงมาดูสวยงาม สถานที่ที่เราจะไปเยี่ยมชมอีกที่ซึ่งมีความส าคญัและ

เร่ืองราวยาวนานเช่นเดยีวกนัคือ วดัวิชุนราช ทีส่รา้งขึ้นในสมยัพระเจา้วชินุราช (พ.ศ. 2046) นบัเป็นอกีหนึ่งพระธาตุทีช่าวหลวงพระ

บางใหค้วามนบัถอื ซึง่เป็นพระธาตุที่มรูีปทรงคลา้ยกบัลูกแตงโมผ่าครึ่ง ชาวหลวงพระบาง จงึเรียกชื่อ พระธาตุหมากโม นี้มาจนถงึ

ปจัจุบนั  จากนัน้น าท่านชม วดัใหม่สุวรรณภูมาราม  หรือที่ชาวหลวงพระบางเรียกกนัส ัน้ๆ ว่า "วดัใหม่" เคยเป็นที่ประทบัของ

สมเดจ็พระสงัฆราชบุญทนั ซึง่เป็นสมเดจ็พระสงัฆราชองคส์ุดทา้ยของลาวและยงัเคยเป็นที่ประดิษฐานพระบาง พระพทุธรูปคู่เมอืง

หลวงพระบางในรชัสมยัของเจา้มหาชีวติสกัรินฤทธ์ิ จนกระทัง่ถงึปี พ.ศ. 2437 จึงไดอ้ญัเชิญพระบางไปประดิษฐานในหอพระบาง
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ภายในพระราชวงัจวบจนกระทัง่ปจัจุบนั เมื่อมาเยือนวดัแห่งนี้สิ่งที่เราจะสงัเกตเห็นถึงความแตกต่างจากวดัอื่นๆ  คือ ตวัอุโบสถ 

(สมิ) ลกัษณะจะเป็นอาคารทรงโรง หลงัคามขีนาดใหญ่ มชีายคาปกคลุมทัง้สี่ดา้นสองระดบัต่อเนื่องกนั ผนงัดา้นหนา้พระอุโบสถ

ตกแต่งดว้ยภาพลงรกัปิดทองดูเหลอืงอร่ามงามตายาวตลอดผนงั เล่าเรื่องพระเวสสนัดรชาดก โดยฝีมอืช่างหลวงประจ ารชักาลเจา้

มหาชวีติศรีสว่างวงศ ์  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเขา้สู่ ศูนยเ์คร่ืองเงนิ ใหท่้านไดช้มงานฝีมอืการท าเครื่องเงนิ และเครื่องประดบัของใชต่้างๆ ทีม่กีารออกแบบไวอ้ย่างสวยงาม

เป็นสนิคา้ส่งออกที่มชีื่อเสยีงของลาว  สมควรแก่เวลาอ าลาเมอืงหลวงพระบาง เดินทางสู่ สนามบนินานาชาติหลวงพระบาง เพื่อน า

ท่านเดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย 

15.50 น.  บนิลดัฟ้าสู่ กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) โดยสายการบนิ แอรเ์อเชีย (Air Asia) เทีย่วบนิที ่FD1031 **ไม่มีบริการอาหารบน

เครื่อง** 

17.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ประเทศไทยโดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

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

                          อตัราค่าบรกิารและเงื่อนไขการใชบ้ริการ 

FT- LPQ FD01V เที่ยวฟิน หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก 3 วนั 2 คืน โดย FD 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่พกัหอ้ง

ละ2-3ท่าน 

เด็กอายุไม่เกนิ12ปี

เสรมิเตียง 

เด็กอายุไม่เกนิ12ปี

ไม่เสรมิเตียง 

ไม่รวมตัว๋

เครื่องบิน  
พกัเดี่ยว 

10 – 12 ม.ค. 63 15,990 15,990 15,990 10,900 4,990 

17 – 19 ม.ค. 63 14,990 14,990 14,990 9,900 3,990 

24 – 26 ม.ค. 63 14,990 14,990 14,990 9,900 3,990 

31 ม.ค. – 02 ก.ย. 63 15,990 15,990 15,990 10,900 5,990 

07 – 09 ก.พ. 63 14,990 14,990 14,990 9,900 3,990 

14 – 16 ก.พ. 63 13,990 13,990 13,990 9,900 3,990 

21 – 23 ก.พ. 63 13,990 13,990 13,990 9,900 3,990 

28 ก.พ. – 01 มี.ค. 63 13,990 13,990 13,990 9,900 3,990 
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               *** ราคาเดก็ทารก(อายุไม่ถงึ 2 ปีบรบูิรณ์ ณ วนัเดินทางกลบั) ท่านละ 5,990 *** 

***ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์และ ต ัว๋เครื่องบนิ*** 

 

อตัราค่าขา้งตน้น้ีรวม 

✓ ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ประหยดัระบวุนัเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ พรอ้มน ้าหนักสมัภาระ 20 กโิลกรมัต่อท่าน  

✓ ค่าธรรมเนียมภาษีน ้ามนัเช้ือเพลงิและค่าภาษีสนามบิน 

✓ ท่ีพกัโรงแรมตามรายการ 2 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ่มเงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

✓ อาหารตามรายการระบ ุ(สงวนสิทธิในการสลบัม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✓ ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

✓ ค่ารถรบั-สง่สถานท่ีท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

✓ ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

✓ ค่ามคัคุเทศกผู์ช้ านาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดินทาง 

✓ ค่าประกนัชีวิตกรณีอบุติัเหตใุนระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณีอบุติัเหตุ

ในวงเงนิไม่เกนิ ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์  

 
อตัราค่าบรกิารขา้งตน้น้ีไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมภาษีน ้ามนัเช้ือเพลงิและค่าภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินปรบัเพิ่มข้ึน 

 ค่าท าหนังสอืเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ(Re-Entry) หรือ 

คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ที่ของผูเ้ดินทางในการจดัท าเอง) 

 ค่าใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเครื่องด่ืมและค่าอาหารท่ีส ัง่เพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและเครื่องด่ืมส ัง่พเิศษ

นอกรายการ, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

06 – 08 มี.ค. 63 13,990 13,990 13,990 9,900 3,990 

13 – 15 มี.ค. 63 13,990 13,990 13,990 9,900 3,990 

20 – 22 - มี.ค. 63 13,990 13,990 13,990 9,900 3,990 

27 – 29 มี.ค. 63 13,990 13,990 13,990 9,900 3,990 
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 ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบิน,อบุติัภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏเิสธไม่ใหอ้อก

และเขา้เมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทัง้ท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของ

บริษทัฯ 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่น,คนขบัรถ 1,500 บาท/ทริป/ลูกทวัร ์1 ท่าน (โดยช าระท่ีสนามบินดอนเมืองก่อนเดินทาง) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน ้าใจของทกุท่าน(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถแต่ไม่บงัคบัทิป) 

 

เงื่อนไขการส ารองท่ีนัง่ 

1.กรุณาท าการจองก่อนการเดินทาง โดยสง่แฟกซห์รืออเีมลลร์ายช่ือและหนา้หนังสอืเดินทางเพื่อยนัการจองท่ีนัง่ พรอ้มช าระมดัจ าค่าทวัรเ์ต็ม

จ านวน 

2.เม่ือท่านตกลงช าระเงนิค่าบริการไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขและขอ้ตกลงการ

ใหบ้ริการท่ีไดร้ะบไุวใ้นเอกสารฉบบัน้ีทัง้หมดน้ีแลว้ 

 

 

เงื่อนไขการยกเลกิ 

1.ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั เกบ็ค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาทวัร ์ต่อท่าน เน่ืองจากเป็นตัว๋ราคาโปรโมชัน่  

ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนเงนิมดัจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น 

2. ส าหรบัผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถ้อืหนังสอืเดินทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผูย้ื่นวีซ่าให ้เมื่อผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลกิการเดินทางบริษทัฯ ขอ

สงวนสทิธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทัง้หมด 

 

เงื่อนไขการใหบ้รกิาร 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้น้ีใหข้ึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของบริษทัฯ 

เท่านั้น อกีทัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใดๆ ของบริษทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุติสิ้นสุดสมบูรณ์ 

2. บริษทัฯ และตวัแทนของบริษทัขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ขอ้จ ากดัดา้น

ภมิูอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริง ทัง้น้ีทางบริษทัฯ จะยึดถอืและค านึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชน์สูงสุดของลูกคา้สว่นมาก

เป็นส าคญั 

3. .รายการทวัรน้ี์เป็นการท่องเท่ียวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จดัท าและด าเนินการโดยบริษทัคู่คา้ (Partner) 

4. อตัราค่าบริการคิดค านวณจากอตัราแลกเปลี่ยน และราคาตัว๋เครื่องบินในปจัจุบนั บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลี่ยนราคาค่าบริการใน

กรณีท่ีมีการข้ึนราคาค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าประกนัภยัสายการบิน ค่าธรรมเนียมน ้ามนั หรือมีการประกาศลดค่าเงนิบาท หรืออตัราแลกเปลี่ยน

ไดป้รบัข้ึนในช่วงใกลว้นัท่ีคณะจะเดินทาง 

5. ในระหว่างการท่องเท่ียวน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น ถอืว่าท่านสละสทิธ์ิไม่สามารถเรียกรอ้งขอคืนค่าบริการได ้

6. หากท่านไม่เดินทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ตัว๋เครื่องบินขากลบัซึ่งยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคืนเงนิได ้
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7. ค่าบริการท่ีท่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ไดช้ าระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด

เช่นกนั ดงันั้นหากท่านมีเหตอุนัใดท่ีท าใหท่้านไม่ไดท่้องเท่ียวพรอ้มคณะตามรายการท่ีระบไุว ้ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได ้

8. กรณีเกดิความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง จนมีการยกเลกิ ล่าชา้ เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษทัขนสง่ 

หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษทัฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงนิใหส้ าหรบัค่าบริการ

นั้นๆ 

9. มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิ้นแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจ

ของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 

10. โปรแกรมทวัรน้ี์จะสามารถออกเดินทางได ้ตอ้งมีจ านวนผูเ้ดินทางขัน้ต า่ 20 ท่านรวมในคณะตามท่ีก าหนดไวเ้ท่านั้น หากมีจ านวนผู ้

เดินทางรวมแลว้นอ้ยกว่าที่ก าหนดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิหรือปรบัเปลี่ยนก าหนดการเดินทาง และราคาได ้

11. บริษทัฯ รบัเฉพาะผูมี้วตัถปุระสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น การเดินทางของผูเ้ดินทางดว้ยวตัถปุระสงคแ์อบแฝงอืน่ ๆ เช่น การไปคา้

แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนสง่สนิคา้หนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวธุสงคราม การกอ่การรา้ย และ 

อืน่ ๆ ท่ีเขา้ข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอนัดี บริษทัฯ มิไดมี้ส่วนรูเ้หน็ เกี่ยวขอ้ง หรือ มีสว่นตอ้งรบัผิดชอบใด ๆ กบัการกระท าดงักล่าว

ทัง้สิ้น 

12. หากผูเ้ดินทางถูกเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้นๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมือง ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม ถอืเป็นเหตผุลซึ่งอยู่

นอกเหนืออ านาจ และความรบัผิดชอบของบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบคืนเงนิทัง้หมด 

13. ผูเ้ดินทางตอ้งใชวิ้จารณญาณส่วนตวัและรบัผิดชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื้อสนิคา้ต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวดว้ยตวั

ท่านเอง บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผิดชอบใด ๆ หากเกดิความไม่พงึพอใจในสนิคา้ท่ีผูเ้ดินทางไดซ้ื้อระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวน้ี 

14. ผูเ้ดินทางตอ้งรบัผิดชอบต่อการจดัเกบ็ และ ดูแลทรพัยส์นิสว่นตวั ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผิดชอบใด ๆ 

หากเกดิการสูญหายของ ทรพัยส์นิสว่นตวั ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อนัมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง 

15. บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการสูญหายของทรพัยส์นิ และ สมัภาระระหว่างการเดินทางอนัมีสาเหตมุาจากสนามบิน สายการบิน บริษทั

ขนสง่ โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะท าหนา้ที่เป็นตวัแทนในการเรียกรอ้งค่าชดใชใ้หก้บัผูเ้ดินทาง 

16. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ท่ีเกดิจากการยกเลกิหรือความล่าชา้ของสายการบิน ภยัธรรมชาติ การนัด

หยุดงาน การจลาจล การปฏิวติั รฐัประหาร ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ้า่ยเพิ่มเติมท่ีเกดิข้ึนทางตรง หรือ

ทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอบุติัเหตตุ่างๆ 

17. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พงึพอใจของผูเ้ดินทาง ท่ีเกี่ยวขอ้งกบั สภาพ

ธรรมชาติ ภมิูอากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศท่ีเดินทางไป 

18. ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึ่งไม่ไดเ้กดิจากอบุติัเหตใุนรายการ

ท่องเที่ยว(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขน้ีในกรณีท่ีเกดิเหตุสุดวิสยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัทวัร)์ 

19. กรณีท่ีท่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เครื่องบิน,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทกุคร ัง้ก่อนท าการออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบิน

อาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์บิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆในกรณีถา้ท่านออกตัว๋ภายในโดย

ไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บินมีการปรบัเปลี่ยนเวลาบินเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงื่อนไขดงักล่าวแลว้ 
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20. กรณีใชห้นังสอืเดินทางราชการ(เล่มน ้าเงนิ)เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆกต็าม ทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น 

21. หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น (หนังสอื

เดินทางตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บริษทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 

 
 


