
หลวงพระบาง (ลาว: ຫຼວງພຣະບາງ) เป็นเมืองเอกของแขวงหลวงพระบาง ประเทศลาว อยู่ทางภาคเหนอืของ

ประเทศ ตัวเมืองตัง้อยู่รมิแม่น้ำโขงและแม่น้ำคาน ซึ่งไหลมาบรรจบกันบริเวณนั้นเรียกว่า ปากคาน เป็นเมืองที่องค์การยูเนสโกได้ยก

ย่องให้เป็นมรดกโลกด้วย หลวงพระบางเป็นเมอืงเก่าแก่เป็นราชธานีแห่งแรกของอาณาจักรล้านช้าง สมัยแรกเริ่มสถาปนาอาณาจักร

ล้านช้าง แต่เดิมมีช่ือว่า "เมืองซวา" (ออกเสียงว่า ซัว) และเมื่อ พ.ศ. 1300 ขุนลอซึ่งถือเป็นปฐมกษัตริยล์าวได้ทรงตั้งเมืองซวาเป็น

ราชธานีของอาณาจักรล้านช้างและได้เปลี่ยนช่ือเมืองใหม่เปน็ "เชียงทอง" 

หลวงพระบางได้รบัการข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นแหล่งมรดกโลกดว้ยเหตุผล คือ มีวัดวาอารามเก่าแก่มากมาย มีบ้านเรือนอัน

เป็นเอกลกัษณ์ ตัวเมืองตั้งอยูร่ิมน้ำโขงและน้ำคาน ซึ่งไหลบรรจบกันท่ามกลางธรรมชาติอันงดงาม และชาวหลวงพระบางมบีุคลิกที่

ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นมิตร และมีขนบธรรมเนียมประเพณีทีง่ดงาม ในขณะที่แหลง่มรดกโลกแหง่อื่นอาจได้ข้ึนทะเบียนอย่างจำเพาะ



เจาะจงในโบราณสถาน ธรรมชาติ แต่หลวงพระบางทัง้เมอืงได้รับการข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดกของมวลมนุษยชาติเมื่อเดือนธันวาคม 

พ.ศ. 2538 และยังได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองที่ได้รับการปกปักรักษาที่ดีทีสุ่ดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

กำหนดการเดินทาง  

 

ซีรีย์ กรุงเทพฯ –  หลวงพระบาง 2 คืน 3วัน 

เดือน วันเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ ่

ราคาทารก พักเด่ียวเพ่ิม seat 
ไม่มีราคาเด็ก 

ก.พ. -63 

14-16 12,998.- 3500.- 3,500.- 21 

21-23 12,998.- 3500.- 3,500.- 21 

28 ก.พ.- 1 มี.ค. 12,998.- 3500.- 3,500.- 21 

มี.ค. - 63 

6-8 12,998.- 3500.- 3,500.- 21 

13-15 12,998.- 3500.- 3,500.- 21 

20-22 12,998.- 3500.- 3,500.- 21 

27-29 12,998.- 3500.- 3,500.- 21 

 

 

 

 
06.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบินไทยสไมล์ D3-D7 พบ เจ้ าหน้ าที่ ของท าง

บริษัทฯ  คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก  

08.45 น.   ออกเดินทางสู่ หลวงพระบาง โดยสายการบิน Thai Smile Airways เท่ียวบินที่ WE576 (บริการอาหารร้อน

พร้อมเสริ์ฟบนเครื่อง) 

 

 

 

 

 

 

 

10.20 น.      เดินทางถึง สนามบินหลวงพระบาง เมืองหลวงพระบาง อดีตราชธานีของอาณาจักรล้านช้างเกือบ 200 ปีเดิมช่ือ 

นครศรีสัตนาคนหุต ปจัจบุันเป็น 1 ใน 17 แขวงของประเทศลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรบักระเป๋า

สัมภาระเรียบรอ้ยแล้ว นำท่านออกเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง นำชม วัดเชียงทอง (Wat 

Xieng Thong)  ซึ่งเป็นวัดหลวงคู่เมอืงหลวงพระบาง ได้รับการยกย่องใหเ้ป็นอญัมณีแหง่สถาปัตยกรรมแหง่ลาว 

วนัแรก :   กรุงเทพฯ – วดัเชยีงทอง – พระราชวงัหลวง - วดัพระธาตุพูส ี– ตลาดมดื    
                                                                                                                 (B/L/D) 

 



สุดยอดแหง่สถาปัตยกรรมล้านช้างที่สร้างความตื่นตะลึงในความงามให้แกผู่้มาเยือน คนแล้วคนเล่า วัดเชียงทอง

เป็นวัดเก่าแกก่ว่า 400 ปี ตั้งอยู่บริเวณหัวแหลมลำน้ำคาน ไหลมาบรรจบแม่น้ำโขง โดยพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชได้

โปรดสร้างข้ึน ในปี 2102-2103 และไดร้ับการอุปถัมภ์จากเจ้ามหาชีวิต ศรีสว่างวงศ์ และ เจ้าชีวิต ศรีสว่างวัฒนา 

มากเป็นพิเศษ สิง่ทีเ่ด่นที่สุดในวัดคือ สมิ หรือโบสถ์ ที่มีโครงสร้างคล้ายโบสถ์ล้านนา มหีลังคาลดหลั่นกันกันมา

เป็นช้ันๆ เกือบจะถึงพื้น มองด้านหน้าโบสถ์จะมลีักษณะคลา้ยเหยี่ยว(ฮุง้) สยายปีกขณะร่อนลงและกางปีกแตะพื้น  

หน้าบันตกแต่งด้วยไม้ฉลุลายลงรักปิดทอง ผนังโบสถ์โดดเด่นด้วยลวดลายปิดทองฉลลุายลงพื้นรกัสีดำ และยังมี

วิหารเล็กๆ อีก 2 หลัง ที่ตกแต่งด้วยกระจกสีบนพื้นชมพสูด งดงามบรสิุทธ์ิแบบศิลปะไร้มายา และยงัมี โรงเมี้ยน

โกศ ในวัดที่ออกแบบโดยเจ้ามณีวงศ์ แกะสลกัและตกแต่งลวดลายด้วยเรือ่งรามเกียรติ์ เป็นฝีมือแกะสลักของช่าง

หลวง 

 

 เพี้ยตัน ศิลปินแห่งชาติลาว ทีง่ดงามด้วยองค์ประกอบทางศิลปะ ให้อารมณ์และความรูส้ึกสุดทีจ่ะบรรยาย และเมื่อ

ได้ชมภาพแกะสลักบานประตูรปูนางสีดาลุยไปนั้น ก็ดูร้อนแรงเหมือนดังไฟที่ดูพวยพุง่ออกกมาจริงๆ เป็นงานศิลปะ

ช้ินเอกที่น่าชมเป็นอย่างยิง่ 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ส้มตำลาวเจ้าดัง พร้อมไก่ย่างสูตรต้นตำรับลาว 

นำชม พระราชวังหลวง ของเจ้ามหาชีวิตลาว ที่ พระราชวังเจ้าชีวิต (Royal Palace Museum) สร้างขึ้นปี 

ค.ศ.1904 ก่อนที่เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์จะข้ึนครองราชย์สมบัติ 1 ปี ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส 

เป็นอาคารช้ันเดียวยกพื้นสงูแบบฝรั่งเศส แต่มีการผสมผสานระหว่างความเป็นฝรัง่เศสและลาวหลังคายอด

ปราสาทเป็นศิลปะลาวล้านช้างที่นีจ้ึงถูกเปรียบเปรยว่าเป็นลักษณะของฝรัง่สวมชฎา เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์

ประทับอยูท่ี่นี้จนสิ้นพระชนม์ต่อมาเมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงการปกครองจึงถูกเปลี่ยนใหเ้ป็นพพิิธภัณฑ์วังเจ้ามหา

ชีวิตแทน  

บ่าย  นำท่านพักเบรคช่วงบ่ายด้วยบริการ Afternoon Tea จากร้านกาแฟ Dao ชื่อดังของลาว พร้อม 

ชิมก๋วยเตี๋ยวหลอดสดๆจากสวน พร้อมหมูยอลาว เจ้าอร่อย บรรยากาศแบบชิวๆ พักผ่อนสักครู่กอ่น 

เดินทางต่อ 

 



เย็น นำท่านสักการะ  พระธาตุพูสี ที่ตั้งอยูบ่นเนินเขาสูงถึง 150 เมตร ใจกลางของหลวงพระบาง พระธาตุองค์นีเ้ป็น

สัญลักษณ์ของเมือง ใครก็ตามทีม่าเยือนเมืองนี้จะต้องข้ึนไปบูชาพระธาตุ ถ้าไม่ได้ข้ึนไปบูชา ก็เหมือนมาไม่ถึงเมือง

หลวงพระบาง โดยท่านต้องเดินข้ึนบันไดเดินข้ึนบันได 328 ข้ัน ข้ึนสู่พสูี  ตลอดทางที่ขึ้นนั้น ท่านจะไมผ่ิดหวัง

เพราะสองข้างทางร่มรื่นและหอมอบอวลไปด้วย ดงดอกจำปาลาวหลากสีสัน  ทิวทัศน์ที่มองจากยอดพูสลีงมานั้น 

คือภาพพานอรมาของราชธานีเก่าแก่ ริมลำน้ำกว้างยาวสุดสายตา  ล้อมรอบด้วยทิวเขาสลับซับซ้อนสมกับนามที่ว่า 

“บ้านผาเมืองพู อู่อารยธรรมลา้นช้าง” 

 

 

 

 

 

 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร....เมืองหลวงพระบาง   

นำคณะเดินเที่ยวชมตลาดยามค่ำคืนหรือถนนคนเดิน(ตลาดไนท์บาร์ซา่) ของเมืองหลวงพระบาง เลือกซื้อสินค้า

พื้นเมืองจากชาวลาวสงู ลาวเทิง ลาวมง้ ชาวบ้านผานม แม้นแต่ชาวหลวงพระบางเองก็จะนำสินค้าพื้นเมือง ไม่ว่า

จะเป็นผ้าปัก ผ้าทอมือ ผ้านุ่ง ผ้าซิ่น เครื่องเงิน เครื่องไม ้ สินค้ามากมายถูกวางอยู่บนถนนและรมิทางเดินตั้งแต่

หน้าพระราชวังจนสุดหัวถนน 

 

 

 

 

 

 

 สมควรแก่เวลา  นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม 12 ปันนา ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 



 
 
 
04.30 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ร่วมทำบญุตักบาตรขา้วเหนียว ร่วมกบัชาวเมืองหลวงพระบางที่เป็นประเพณีมาแต่ด่ังเดมิ โดย

สะท้อนถึงชีวิตของสงัคมอันสงบสุขความเลื่อมใสศรทัธา ทีม่ีต่อพระพุทธศาสนาทีห่ยั่งรากลึกลงในวัฒนธรรมของชาว

ล้านช้าง โดยมพีระสงฆ์นบัร้อยๆ รปูเดินบิณฑบาตเป็นแถวยาวไปตามเส้นทางหน้าวัด ถือเป็นโอกาสดทีี่ท่านจะได้ร่วม

ทำบญุกบัพี่นอ้งชาวหลวงพระบาง (ไมร่วมในบรกิารทัวร์) เดินชม ตลาดเชา้ ของชาวหลวงพระบาง ซึ่งเป็นตลาดสดให้

ท่านเลอืกซือ้อาหารพื้นเมืองและชมของป่าซึง่ของปา่บางชนิดก็แปลกตาและเปน็ทีส่นใจของเหลา่นักทอ่งเที่ยวผูม้า

เยือน  

08.00 น. บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนั้นนำคณะ ล่องเรือแม่น้ำโขง นำชมวิถีชีวิตของชาวลาวที่ บ้านซา่งไห(Sanghai) ตั้งอยูร่ิมแม่น้ำโขง เป็น

หมู่บ้านที่มีช่ือเสียงเรือ่งการต้มเหล้าขาว หรือที่ชาวต่างประเทศเรียกกันว่า “เหล้าลาว (Lau Lao)” แทบทุก

หลงัคาเรือนจะมีการตม้เหล้า อันเป็นเอกลักษณ์เด่นๆ และเป็นอาชีพหลักของหมูบ่้านซ่างไห นอกจากจะให้ท่านได้

ชมกรรมวิธีการต้มเหล้าแล้วยังมสีินค้าทีเ่ป็นเหล้าหมักอีกมากมาย อาทิเช่น เหล้าดองแมงปอ่ง เหล้าดองงู จะซื้อ

เป็นของฝากก็ได้นอกจากจะมเีหล้าต้มแล้วยังมีการทอผ้า เครื่องเงินและของทีร่ะลึกของชาวเขาเผ่าแม้วเย้า วาง

จำหน่ายอีกด้วย นำชม ถ้ำติ่ง ตั้งอยู่ในภูเขาลกูใหญ่ตระหงา่นอยูร่ิมน้ำโขง เป็นลักษณะถ้ำริมหน้าผามีโพรงถ้ำต้ืนๆ 

มีหินงอกหินย้อยเล็กน้อย เดิมมพีระพุทธรปูทอง เงิน นาก ปัจจุบันเหลือแต่พระพุทธรูปไมจ้ำนวนนับพันองค์ ใน

อดีตเจ้ามหาชีวิตแห่งหลวงพระบาง ต้องไปสกัการบูชาพระพุทธรูปในถ้ำ โดยเฉพาะช่วงปีใหม่ลาว ทั้งเจ้ามหาชีวิต 

ข้าราชบริพาร พระสงฆ์ ประชาชนทั่วไปจะเดินทางไปสรงนำ้พระพุทธรูปที่ถ้ำติง่บนและถ้ำต่ิงล่าง  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เรือแพ ชมความงามสองฝั่งโขง 

นำท่านชมความงดงามของ นำ้ตกตาดกวางสี ซึ่งหมายถึงกวางหนุ่ม น้ำตกนี้ตกจากเขาทีสู่ง 70  

เมตร สามารถถ่ายภาพจากด้านหน้าซึง่มสีะพานพาดผ่านสายน้ำที่ตกลงมา ฉากหลังคือน้ำตกหินปูนสีขาวและน้ำ

ใสๆ บางครั้งอาจเป็นละอองเกิดเป็นสีรุ้งให้ได้เห็น ทัศนีย์ภาพโดยรอบเป็นธรรมชาติให ้

เหล่านักท่องเที่ยวได้ศึกษาแมกไม้พืชพันธ์และยังมจีุดลงเล่นน้ำตามลำธารเล็กๆ บริเวณด้านล่างของน้ำตกท่านจะ

ได้พบกับหมีดำที่นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายรูป นอกจากความงามของน้ำตกแล้ว ยังหาซือ้ของทีร่ะลึกทีท่างเข้าน้ำตกได้

อีกด้วย  

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่อง ตกับาตรขา้วเหนยีว – วดัใหมสุ่วรรณภูมาราม– พระราชวงัหลวง – น า้ตก

ตาดกวางส ี                                                                               (B/L/D) 

 

 



18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ บริการท่านด้วย สเต๊กลาวกะทะร้อน รสชาติละมุนลิ้น อรอ่ย เลิศหรู พร้อมบริการทุกท่าน

ด้วยเบียร์ลาวไม่อ้ัน   ทามกลางบรรยากาศถนนคนเดิน รายล้อมด้วยร้านกาแฟ ร้านนวด  

 

 

 

 

 

 

 หลังอาหาร  เชิญท่านอิสระที่ตลาดค่ำ (Night market) เป็นถนนคนเดินตอนเย็นตั้งแต่เวลา 5โมงเย็น ถึง

ประมาณ 4 ทุ่ม ก็จะมีชาวลาวสงู ลาวเทิง่ ลาวมง้ แม้แต่ชาวหลวงพระบางเองก็จะนำสินค้าพื้นเมืองไม่ว่าจะ เป็น

ผ้าปัก ผ้าทอมือ ผ้านุ่ง ผ้าซิ้นเครือ่งเงิน เครื่องไม้ สินค้ามากมายถูกวางอยู่บนถนนและรมิทางเดินตั้งแต่หน้า

พระราชวังจนสุดหัวถนน 

 

 

 

 

 

 

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Muangthong Boutique Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว ซึ่งอยู่ห่างตลาดมืดเพียง 200 
เมตรเท่านั้น อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย 

 

 

 

 



 
 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม พร้อมเช็คเอาท์ เก็บสัมภาระพร้อมออกเดินทาง  

 นำท่านแวะชมและเลือกซื้อผ้าทอพื้นเมืองที่ บ้านผานม หมู่บ้านทอผ้าของชาวไทลื้อที่อพยพมาจากสิบสองปันนา 

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1347 ในอดีต หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านข้าราชบริพาร ของเจ้ามหาชีวิตแห่งอาณาจักรล้านช้าง ผู้หญิงมี

หน้าที่หลักคือทอผ้าถวายราชสำนักตามพระราชกระแสรบัสั่งของเจา้มหาชีวิตและราชวงศ์  ชาวบ้านผานมจึงมีฝีมอื

ในการทอผ้าที่ประณีต สวยงาม จนเป็นที่รู้จักกันทั่วไป  ชีวิตประจำวันของผู้หญิงหมู่บ้านนี้ จะผูกพันกับการทอผ้า

ทุกครัวเรือน ตั้งแต่เด็กสาวไปจนแก่  เมื่อรัฐบาลเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2518 ยกเลิกตำแหน่ง เจ้ ามหา

ชีวิต หมู่บ้านนี้จึงต้อง หันมาทอผ้าขายแก่นักท่องเที่ยวและคนทั่วไป  เชิญท่านเลือกซื้อผ้าทอและของฝากตาม

อัธยาศัย 

 สมควรแก่เวลา นำคณะเดินทางมุ่งหน้าสู่สนามบินหลวงพระบาง 
11.20 น. เหินฟ้าสู่ กรงุเทพมหานคร โดยสายการบิน Thai Smile Airways เที่ยวบินที่ WE577 (บริการอาหารร้อนพร้อมเสริฟ์

บนเครื่อง) 

 

 

 

 

 

 

 

12.55 น. คณะเดินทางถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ มิรู้ลืม 
 

 ซื่อสัตย์  จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา  

หมายเหตุ : โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  
โดยคำนึงถึงประโยชน์ชองท่านเป็นหลัก 

 
สิ่งท่ีเรามอบให้ลูกคา้ VIP ทุกท่าน นอกเหนือจากทัวร์ปกติ  
 

 ใช้รถตู้สภาพใหม่ทกุกรุป๊ 
 บริการอาหารรอ้นบนเครื่องบิน Thai Smiles ทุกเที่ยวบิน ทุกที่นั่ง 
 นอนโรงแรม 4 ดาวทุกกรุป๊พักที่ Maungthong Boutique  Hotel / 12 Panna Hotel 
 แถม อาหารมื้อพิเศษ สเต๊กลาว + Free Flow Beer เสริ์ฟแบบไม่อ้ัน  
 แถม Afternoon Tea ที่ Dao Coffee  ร้านกาแฟแบรนดด์ังของลาว 

วนัทีส่าม บา้นผานม -  กรุงเทพฯ                                                                 (B/L/-) 

                                                                                                      

 

 



 บริการอาหารพเิศษ มากถึง 9 มื้อ               

อัตรานี้รวม  

• ค่าต๋ัวเครื่องบินระหว่างประเทศ เส้นทาง BKK – LPQ – BKK รวมน้ำหนักกระเป๋า 30 กิโลกรัม สายการบินไทยสไมล ์
• ค่ารถตู้ปรบัอากาศ VIP (หลวงพระบาง) นำเที่ยวสถานที่ตามรายการ นำเที่ยวในตัวเมือง, ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าอาหาร

ทุกมื้อตามรายการที่ระบุ  
 
 

• ค่าห้องพัก 4 ดาว  (พักห้อง 2-3 ท่าน) ระดับมาตรฐาน  2 คืน  
• พิธีบายศรีสู่ขวัญ ตามแบบประเพณีของชาวลาว   
• หัวหน้าทัวร์ไทย และไกด์ท้องถ่ิน(พูดภาษาไทย) ที่มีความชำนาญคอยดูแลท่านตลอดการเดินทาง   

(กรณีมีผู้เดินทางครบ 15 ท่าน ทางบริษัทฯ จะมีหัวหน้าทัวร์ให้ 1 ท่าน แต่ถ้าไม่ถึง ลูกค้าเดินทางเอง มีไกด์ไทยรอรับท่ี
สนามบินหลวงพระบาง  ) 

• ค่าเอกสารและค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยว ประเทศลาว (LNTA) 
• ค่าธรรมเนียมผ่านแดนระหว่างประเทศไทย-ลาวและค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ทีร่ะบุในรายการ 
• มัคคุเทศก์ท้องถ่ินที่มีความชำนาญ ดูแลตลอดเส้นทาง 
• ค่าประกันอบุัติเหตุการเดินทาง (Personal Accident) วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล (Accident  

Medical expense) วงเงินท่านละ 500,000 บาท ทัง้นี้ข้ึนอยู่กับเงื่อนไข  และข้อตกลง 

อัตรานี้ไม่รวม  
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ค่าใช้จ่ายนอกเหนือรายการทีร่ะบุ, ค่ามินบิาร์ภายในห้อง  
• ค่าวีซ่าเข้าประเทศ สปป.ลาว สำหรับชาวต่างชาติ ที่ไม่ใช่คนไทย 
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีขอใบเสร็จรับเงิน) 
• ค่าข้าวเหนียวสำหรบัใสบ่าตรตอนเช้า (ชุดละ 100 บาท บางท่านก็ไม่ใส่บาตรครับ ตามสะดวก)  
• ค่าทิป ไกด์ท้องถ่ิน และคนขับรถ ท่านละ 600 บาท เก็บพรอ้มค่าทัวร์ (ส่วนหัวหน้าทัวร์ไทยแล้วแต่ท่านจะเห็นสมควร 

ข้ึนกับการบรกิารของพนักงาน) 
หมายเหต ุ

➢ บริการน้ำดื่ม ผ้าเย็น ตลอดการเดินทาง 
➢ โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยถือประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญ 

การสำรองท่ีนั่ง และการชำระเงิน 

• สำรองที่นั่ง ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนเดินทาง พร้อมชำระมัดจำท่านละ 5,000 บาท 
• ส่วนที่เหลือชำระทัง้หมด 10 วันทำการก่อนออกเดินทาง 

การแจ้งยกเลิก 

• การแจง้ยกเลิก ภายใน 20 วันก่อนออกเดินทาง เสียค่าบริการท่านละ 5,000 บาท 
• การแจง้ยกเลิก ภายใน 15 วันก่อนออกเดินทาง เสียค่าบริการท่านละ 50% ของราคาทัวร์ทั้งหมด 
• การแจง้ยกเลิก ภายใน 10 วันก่อนออกเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินค่าทัวร์ทัง้หมด 

หมายเหต ุ

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ได้ตามความเหมาะสมหากมีเหตุจำเป็น เนื่องจากการยกเลิกของเที่ยวบิน 

การล่าช้าของเที่ยวบิน สภาพอากาศ การจราจร การเมือง หรือด้วยสาเหตุอื่นๆ ที่อาจเกิดข้ึนได้ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือ

ผลประโยชน์ และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ และทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดข้ึน



เนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศหรือห้ามเข้าประเทศในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธมิให้

ผ่านข้ันตอนพิธีการตรวจคนเข้า-ออกนอกเมือง จากเจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศ และต่างประเทศ อันเนื่องมาจาก

ผู้เดินทางมีสิ่งผิดกฎหมายเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตามที่

ทางเจ้าหน้าที่ได้พิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 

• การันตีออกเดินทางทุกกรุ๊ป   

• โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยถือประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญ 
สิ่งท่ีควรเตรียมไป : สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาวกันลม, รองเท้าผ้าใบ, หมวก, ยารักษาโรค 

การเตรียมเอกสารการเดินทาง   

1. หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ที่เหลืออายุการใช้งาน เหลือไมน่้อยกว่า 6 เดือน  

 “ซื่อสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา” 

 



 


