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วันแรก กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมอืง) – เวียงจันทน์ – วัดสสีะเกด - พระธาตุหลวง – ประตูชัย –วังเวียง  

10.00 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ออกชั้น 2-3 เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน แอร์เอเชีย (Air Asia) 
โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน 
 **หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผู้โดยสารพร้อม ณ ประตู
ขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที  
เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วกรุ๊ประบบ Random ไม่สามารถล็อกที่นั่งได้ ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกันและไม่
สามารถเลือกช่วงที่นั่งบนเครื่องบินได้ในคณะ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน   

12.50 น.  บินลัดฟ้าสู่ เมืองเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยสายการบนิ แอร์เอเชีย (Air Asia) เทีย่วบินที่ 
FD1040 
 **ไมม่ีบริการอาหารบนเครือ่ง** 

14.00 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติวัตไต เมืองเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หลังผ่านขั้นตอน
การตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นําท่านเดินทางสู่ วัด
สีสะเกด หรือ วัดสตสหัสสาราม กับ หอคำ พระราชวังหลวงของกษัตริย์
ลาวสมัยก่อน วัดสีสะเกดสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2094 โดยพระเจ้าโพธิสาร
ราช พระบิดาของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ในพุทธศตวรรษที่ 16 สาเหตุที่
ได้ชื่อว่าวัดสีสะเกดเพราะอยู่ใกล้กับพระราชวังหลวง พระเจ้าแผ่นดินลาว
ทุกพระองค์นับแต่พระเจ้าโพธิสารราชผู้สร้างนครหลวงเวียงจันทน์  ทรง
บรรทมหันศีรษะมาทางวัดนี้เพื่อแสดงความเคารพต่อพระรัตนตรัย เพราะ
มีพระพุทธรูปสำคัญของล้านช้างประดิษฐานอยู่หลายองค์ รวมทั้งพระ
แก้วมรกตที่ทรงอัญเชิญไปจากเชียงใหม่  ดังนั้นวัดนี้จึงถูกเรียกว่า "วัด
สีสะเกด"  คือวัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงบรรทมหันพระเศียร(ศีรษะ)ไปยัง
ที่ตั้งวัด ดุจพระสารีบุตรนอนหันศีรษะไปในทิศที่พระอัสชิอยู่  จากนั้นนำ
ท่านชม พระธาตุหลาง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประตูชัย
เป็นศาสนสถานที่สำคัญที่สุดของประเทศลาว เป็นสัญลักษณ์ประจำชาติ
ลาวมีความหมายต่อจิตใจของประชาชนชาวลาวอย่างใหญ่หลวงแทนถึงความเป็นเอกราชและอำนาจอธิปไตยของลาว
สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 16เป็นเจดีย์ที่มีลักษณะโดดเด่นที่สุดในอาณาจักรล้านช้างเป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรม
ในพระพุทธศาสนากับสถาปัตยกรรมของอาณาจักรมีลักษณะคล้ายป้อมปราการมีการก่อสร้างระเบียงสูงใหญ่ขึ้นโอบล้อม
องค์พระธาตุไว้พร้อมกับทำช่องหน้าต่างเล็กๆเอาไว้โดยตลอด ประตูทางเข้าเป็นบานประตูไม้ใหญ่ลงรักสีแดงรอบๆองค์
พระธาตุยังมีเจดีย์บริวารล้อมอยู่โดยรอบ นำท่านชม ประตูชัย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของนครเวียงจันทน์บน
ถนนล้านช้างจะไปสิ้นสุดที่บริเวณประตูชัย สร้างเสร็จในปี พ.ศ.2512เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวที่



 

 

สละชีวิตในสงครามก่อนหน้าการปฏิวัติพรรคคอมมิวนิสต์ประตูชัยมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า รัยเวย์แนวตั้งเพราะการก่อสร้างนี้
ใช้ปูนซีเมนส์จากประเทศอเมริกาที่ซื้อมาเพื่อสร้างสนามบินใหม่ในเวียงจันทน์ในระหว่างสงครามอินโดจีนแต่พ่ายเสียก่อน
จึงได้นำมาสร้างประตูชัยแทนเป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานศิลปะล้านช้างกับฝรั่งเศสเข้าด้วยกันอย่างงดงามและ
กลมกลืนอย่างยิ่ง  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางต่อไปยัง วังเวียง อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวใน แขวงเวียงจันทน์ ห่างจาก
เวียงจันทน์ประมาณ 160 ก.ม. วังเวียง เมืองในลุ่มน้ำซองที่เงียบสงบโอบล้อมไปด้วยขุนเขากับสายหมอกยามเช้าที่สวย
ที่สุด ดังคำล่ำลือที่นักท่องเที่ยวขนานนามว่า กุ้ยหลินเมืองลาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก THE GRAND RIVERSID HOTEL*4 หรือเทียบเท่า เมืองวังเวียง 
 

วันที่สอง ล่องแม่น้ำซอง – หลวงพระบาง– พระธาตพุูสี – ตลาดไนท์บาร์ซ่า 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ตื่นเช้ารับอรุณกับบรรยากาศเย็นสบาย นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำซอง ชมธรรมชาติและเก็บภาพบรรยากาศตลอดสองข้าง
ทาง  ได้เวลาออกเดินทางไปยัง เมืองหลวงพระบาง ระหว่างทางจะเห็นวิถีชีวิตของชาวลาวสองข้างถนนที่ตั้งบ้านเรือน
แตกต่างกันออกไป การเดินทางจะไต่ระดับขึ้นสู่ที่สูงสลับที่
ลาดเชิงเขา ท่านจะได้พบเห็นป่าไม้และทิวทศัน์ที่สวยงาม
ประกอบกับภูเขาหินปูนที่มีรูปร่างต่างๆ แปลกตาสวยงาม
และยังคงสามารถรักษาธรรมชาติไว้ได้อย่างดีและสร้าง
ความประทับใจแก่ผู้มาเยือน สมควรแก่เวลานำท่าน
เดินทางต่อไปยัง หลวงพระบาง อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยว ห่าง
จากวังเวียงประมาณ 182 ก.ม. หลวงพระบางเป็นเมืองที่
ขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งมรดกโลก 



 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นนำท่านขึ้นสู ่เขาพูสี ขึ้นบันได 328 ขั้น นมัสการพระธาตุพูสี เจดีย์ธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง ตลอด
ทางขึ้นท่านจะได้รับความกลิ่นหอมจากดอกจำปาลาว (ดอกลีลาวด)ี ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำชาติลาว เมื่อท่านถึงยอดให้ท่าน
นมัสการองค์ธาตุ ซึ่งสร้างในสมัยพระเจ้า 

 
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
 หลังอาหารค่ำอิสระเดินเที่ยวชม ตลาดค่ำ (NIGHT MARKET) บนถนนศรีสว่างวงศ์ ตั้งแต่หน้าพระราชวังจนสุดถนน ให้

ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อสินคา้ในบรรยากาศแบบหลวงพระบางยามราตรี มีทั้งเสื้อยืดสกรีนเป็นภาษาลาว, ผ้าคลุมไหล,่ 
กระเป๋าถือ, เครื่องประดับ, โลหะเกะสลัก, ภาพเขียน ฯลฯ จุดเด่นคือ สินค้าแทบทุกชิน้เป็นสินค้าแฮนด์เมดของชาวบ้าน
แท้ๆ  วางจำหน่ายในราคาที่ต่อรองกันได ้อีกทั้งยังมีเบเกอรี่ ต่าง ๆ เพื่อให้ท่านได้ลิ้มลอง และขนมเค้กอันแสนอร่อย
นานาชนิด หากท่านใดจะเลอืกซื้อของใส่บาตรในเช้าวันรุ่งขึ้นก็สามารถจัดแจงหาซื้อได้เช่นกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก  CHICHAREUNE MOUANGLUANG HOTEL*4 หรือเทียบเทา่ เมืองหลวงพระบาง 
 

วันที่สาม ตักบาตรขา้วเหนียว - ตลาดเชา้ - วัดใหมสุ่วรรณภูมาราม - พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง – ศูนยเ์ครือ่งเงนิ - วัดเชยีงทอง - 
วัดวิชุนราช - หลวงพระบาง – กรุงเทพฯ(สนามบนิดอนเมือง) 

ตื่นเช้าทำธุระส่วนตัว จัดแจงเครื่องแต่งกายเพ่ือ
รอ ใส่บาตรข้าวเหนียวพร้อมกับประชาชนชาว
หลวพระบาง ซึ่งพระสงฆ์และสามเณรจากวัด
ต่างๆ ทั่วเมืองหลวงพระบางจ ะออกบิณฑบาต
เป็นแถวนับร้อยรูป ซึ่งเป็นภาพอันน่าประทับใจ
แ ล ะ ส ื ่ อ ถ ึ ง ค ว า ม ศ ร ั ท ธ า เ ล ื ่ อ ม ใ ส ใ น
พระพุทธศาสนาของชาวเมืองหลวงพระบาง 
(ค่าทำบุญ ไม่รวมในรายการ) 
จากนั้นให้ท่านเดินชม ตลาดเช้าของชาวหลวง
พระบาง ซ ึ ่งเป็น ตลาดสดให้ท่านเลือกซื้อ
อาหารพื้นเมืองและชมของป่าซึ่งของป่าบางชนิดก็แปลกตาและเป็นที่สนใจของเหล่านักท่องเที่ยวผู้มาเยือน 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นนำท่านชม วัดใหม่สุวรรณภูมาราม  หรือที่ชาวหลวงพระบางเรียกกันสั้นๆ ว่า "วัดใหม่" เคยเป็นที่ประทับของ
สมเด็จพระสังฆราชบุญทัน ซึ ่งเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์สุดท้ายของลาวและยังเคยเป็นที่ประดิษฐานพระบาง 
พระพุทธรูปคู่เมืองหลวงพระบางในรัชสมัยของเจ้ามหาชีวิตสักรินฤทธิ์  จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2437 จึงได้อัญเชิญพระบาง
ไปประดิษฐานในหอพระบางภายในพระราชวังจวบจนกระทั่งปัจจุบัน เมื่อมาเยือนวัดแห่งนี้สิ่งที่เราจะสังเกตเห็นถึงความ
แตกต่างจากวัดอื่นๆ คือ ตัวอุโบสถ (สิม) ลักษณะจะเป็นอาคารทรงโรง หลังคามีขนาดใหญ่ มีชายคาปกคลุมทั้งสี่ด้านสอง
ระดับต่อเนื่องกัน ผนังด้านหน้าพระอุโบสถตกแต่งด้วยภาพลงรักปิดทองดูเหลืองอร่ามงามตายาวตลอดผนัง เล่าเรื่องพระ

เวสสันดรชาดก โดยฝีมือช่างหลวงประจำรัชกาลเจ้ามหา
ชีวิตศรีสว่างวงศ์  จากนั้นนำท่านเดินชม พระราชวังหลวง
พระบาง (พิพิธภัณฑ์) ลักษณะอาคารเก่าที่ออกแบบโดย
สถาปนิกชาวฝรั ่งเศส สถาปัตยกรรมฝรั ่งเศสผสมผสาน
วัฒนธรรมลาว ด้านนอกอาคารเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์เจ้า
มหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ พระราชวังแห่งนี ้อดีตนั ้นเป็นที่
ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์  ต่อมาเมื ่อมีการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองในป ีพ.ศ. 2518 พระราชวังหลวง



 

 

พระบาง ได้ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นพิพิธภัณฑ์ ภายในเป็นที่ประดิษฐานของ “พระบาง”  พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหลวง
พระบาง 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นำท่านเข้าสู่ ศูนย์เครื่องเงิน ให้ท่านได้ชมงานฝีมือการทำเครื่องเงิน และเครื่องประดับของใช้ต่างๆ ที่มีการออกแบบไว้
อย่างสวยงามเป็นสินค้าส่งออกที่มีชื่อเสียงของลาว  จากนั้นนำท่านสู ่อีกหนึ่งสถานที่ของผู้มาเยือนเมืองหลวงพระบางควร
มาเที่ยวชม วัดเชียงทอง ซึ่งเป็นวัดที่สำคัญและมีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งจนได้รับการยกย่องจากนักโบราณคดีว่าเป็น
ดั่งอัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว วัดเชียงทองถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ผนังภายในปิดทองฉลุบนพื้น
รักสีดำ เล่าเรื่องพุทธประวัติพระสุธน-มโนราห์ ทศชาติชาดกและภาพนิทานเพื่อนบ้าน พระประธานมีชื่อว่า “พระองค์
หลวง”นอกจากวัดเชียงทองจะมีพระอุโบสถที่โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบล้านช้างแล้ว การตกแต่งลวดลายตามผนัง
ภายในมีการตบแต่งด้วยการนำกระจกสีมาตัดต่อกันเป็นรูปต้นโพธิ์ขนาดใหญ่ ด้านข้างก็ติดเป็นรูปสัตว์ในวรรคดี ยามบ่าย
ที่แสงแดดส่องสะท้อนลงมาดูสวยงาม สถานที่ที่เราจะไปเยี่ยมชมอีกที่ซึ่งมีความสำคัญและเรื่องราวยาวนานเช่นเดียวกัน
คือ วัดวิชุนราช ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าวิชุนราช (พ.ศ. 2046) นับเป็นอีกหนึ่งพระธาตุที่ชาวหลวงพระบางให้ความนับ
ถือ ซึ่งเป็นพระธาตุที่มีรูปทรงคล้ายกับลูกแตงโมผ่าครึ่ง  ชาวหลวงพระบาง จึงเรียกชื่อ พระธาตุหมากโม นี้มาจนถึง
ปัจจุบัน  สมควรแก่เวลาอำลาเมืองหลวงพระบาง เดินทางสู่ สนามบินนานาชาติหลวงพระบาง เพื่อนำท่านเดินทางกลับสู่
ประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.50 น.  บินลัดฟ้าสู่ กรงุเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) โดยสายการบิน แอรเ์อเชีย (Air Asia) เที่ยวบินที่ FD1031 **ไมม่ีบริการ

อาหารบนเครือ่ง** 
17.20 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

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

 



 

 

 
อัตราค่าบริการและเงื่อนไขการใช้บริการ 

 
               *** ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 5,990 *** 

***ราคานี้รวมรายการทัวร ์และ ตั๋วเครื่องบิน*** 
 

อัตราค่าข้างตน้นี้รวม 
✓ ตั๋วเครื่องบินชัน้ประหยัดระบุวันเดนิทางไป-กลับพร้อมคณะ พร้อมน้ำหนักสัมภาระ 20 กิโลกรัมต่อท่าน  
✓ ค่าธรรมเนียมภาษีน้ำมันเชือ้เพลิงและค่าภาษีสนามบิน 
✓ ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคูแ่ละไม่ต้องการเพิ่มเงินพักหอ้งเดี่ยว) 

FT- VTE FD01V - เที่ยวฟิน ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน โดย FD 

กำหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญพ่ักห้อง
ละ2-3ทา่น 

เด็กอายุไม่เกิน12ปี
เสริมเตียง 

เด็กอายุไม่เกิน12ปี
ไม่เสริมเตียง 

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน  พักเดี่ยว 

10 – 12 ม.ค. 63 14,990 14,990 14,990 9,900 3,990 

17 – 19 ม.ค. 63 13,990 13,990 13,990 9,900 3,990 

24 – 26 ม.ค. 63 15,990 15,990 15,990 10,900 3,990 

31 ม.ค. – 02 ก.ย. 63 13,990 13,990 13,990 9,900 3,990 

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 

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 



 

 

✓ อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)์  
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
✓ ค่ารถรบั-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
✓ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 
✓ ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดนิทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินทา่นละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาล

กรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกนิ ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)  
 

อัตราค่าบริการข้างต้นนี้ไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมภาษีน้ำมันเชือ้เพลิงและค่าภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินปรับเพิ่มขึ้น 

 ค่าทำหนังสือเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตตา่งชาติค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ(Re-
Entry) หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดนิทางในการจัดทำเอง) 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและคา่อาหารทีส่ั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าอาหารและ
เครื่องดื่มสั่งพเิศษนอกรายการ, ค่าโทรศพัท์ทางไกล, ค่าอินเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

 ค่าใช้จ่ายอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเขา้เมืองจากเจ้าหนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ 15,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (โดยชำระที่สนามบนิดอนเมืองก่อนเดนิทาง) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินนำ้ใจของทุกทา่น(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถ่ินและคนขับรถแต่ไม่บังคับทปิ) 
 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง 
1.กรุณาทำการจองก่อนการเดินทาง โดยส่งแฟกซ์หรืออีเมลล์รายชื่อและหน้าหนังสือเดินทางเพื่อยันการจองทีน่ั่ง พร้อมชำระมัด
จำค่าทัวร์เต็มจำนวน 
2.เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและ
ข้อตกลงการให้บริการที่ไดร้ะบุไวใ้นเอกสารฉบับนี้ทั้งหมดนี้แล้ว 

 
เงื่อนไขการยกเลิก 

1.ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดนิทาง 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน เนื่องจากเป็นตั๋วราคาโปรโมชั่น  
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิน้ 



 

 

2. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบรษิัทฯเปน็ผู้ยืน่วีซ่าให้ เมื่อผลวซี่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัง้หมด 
 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึน้อยู่กับดุลยพินจิของ
บริษัทฯ เท่านัน้ อีกทั้งข้อสรปุและข้อตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุตสิิ้นสุดสมบูรณ์ 
2.บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ ์
ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์
สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ 
3.รายการทัวรน์ี้เปน็การท่องเที่ยวแบบหมูค่ณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่คา้ (Partner) 
4.อัตราค่าบรกิารคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครือ่งบินในปัจจบุัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคา
ค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมนั หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท 
หรืออัตราแลกเปลีย่นได้ปรับขึ้นในช่วงใกลว้ันที่คณะจะเดินทาง 
5.ในระหว่างการท่องเที่ยวนี ้หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถอืว่าท่านสละสิทธิ์ไมส่ามารถเรียกร้องขอคืน
ค่าบริการได ้
6.หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคนืเงนิได ้
7.ค่าบริการทีท่่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบ
เหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอนัใดที่ทำใหท้่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการ
ไม่ได้ 
8.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปลี่ยนแปลง การบรกิารจากสายการบิน 
บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนนิโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงิน
ให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ 
9.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการใหค้ำสัญญาใดๆ ทัง้สิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านัน้ 
10.โปรแกรมทัวรน์ี้จะสามารถออกเดินทางได้ ต้องมีจำนวนผู้เดนิทางขั้นต่ำ 20 ทา่นรวมในคณะตามที่กำหนดไว้เท่านั้น หากมี
จำนวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กำหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง และราคา
ได้ 
11.บริษัทฯ รบัเฉพาะผู้มีวัตถุประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดนิทางของผู้เดนิทางด้วยวัตถุประสงคแ์อบแฝงอื่น ๆ เช่น 
การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย ์การขนส่งสินค้าหนภีาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม 



 

 

การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันด ีบริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีสว่นต้องรับผิดชอบ
ใด ๆ กับการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น 
12.หากผู้เดนิทางถูกเจ้าหนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้นๆ ปฏเิสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็น
เหตุผลซึ่งอยูน่อกเหนืออำนาจ และความรบัผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบคนืเงินทั้งหมด 
13.ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสนิใจในการเลอืกซื้อสินค้าตา่ง ๆ ในระหวา่งการเดินทาง
ท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสนิค้าที่ผู้เดนิทางไดซ้ื้อระหว่างการ
เดินทางท่องเที่ยวนี ้
14.ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเกบ็ และ ดูแลทรัพย์สนิส่วนตวั ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมดัระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถ
รับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางทอ่งเที่ยว อันมสีาเหตุมาจากผู้
เดินทาง 
15.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพยส์ิน และ สัมภาระระหว่างการเดนิทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการ
บิน บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แตจ่ะทำหน้าที่เปน็ตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผูเ้ดินทาง 
16.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าชา้ของสายการบิน ภัย
ธรรมชาต ิการนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัต ิรัฐประหาร ที่อยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จา่ยเพิม่เติมที่
เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ 
17.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดนิทาง ที่
เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศทีเ่ดินทางไป 
18.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิน้ หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจำตวั ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททวัร์) 
19.กรณีที่ทา่นต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร,์ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว 
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆใน
กรณีถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถอืว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
แล้ว 
20.กรณีใช้หนงัสือเดนิทางราชการ(เล่มน้ำเงิน)เดนิทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถกูปฏิเสธในการเขา้-ออกประเทศ
ใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนืค่าทัวร์และรบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น 
22. หนังสือเดนิทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น 
(หนังสือเดินทางต้องมีอายเุหลือใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 

 

 


