
 

  

 

ສະບາຍດີ  ລາວໃຕ້ ອຸບລ ປາກເຊ 

ก ำหนดกำรเดินทำง: ส.ค. - ธ.ค. 2565  

วันแรก: กรุงเทพฯ – รถด่วนพิเศษอีสานวัตนา - อุบลราชธานี                                                                                                   (-/-/-) 

19.30 น. คณะพรอ้มกนั ท่ี สถานีรถไฟกรุงเทพฯ (หวัล าโพง) โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษัทฯ ใหก้ารตอ้นรบั จากนัน้พาท่านขึน้โดยสาร
ขบวนรถไฟ ด่วนพิเศษ “อีสานวัตนา” ขบวนที่ 25 รถนอนปรบัอากาศชั้น 2 (ชนิดเตียงล่างหรือบน ขึน้อยู่กับ
จ านวนท่ีว่าง ณ วนัท่ีท่านเลือกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะพยายามใหท่้านไดเ้ตียงล่าง โดยในบางครัง้ท่ีนั่งอาจจะ



 

  

 

ไม่ติดกัน ขึน้อยู่กับจ านวนท่ีคงเหลือ) (ส ำหรบัท่ำนที่ประสงค์จะใชบ้ริกำรรถนอนปรบัอำกำศชัน้ 1 แบบเหมำหอ้ง 
หรือนอนรวมกนั 2 ท่ำนต่อ 1 หอ้ง จะมีค่ำใชจ้่ำยเพิ่มเติม ในกรณีพกัคู่ 2 ท่ำน/1 หอ้ง เพิ่มท่ำนละ 1,200 บำท กรณี
ตอ้งกำรพกัเดีย่ว เพิ่มท่ำนละ 3,000 บำท 

หากท่านไม่สะดวกขึน้โดยสารรถไฟท่ีสถานีกรุงเทพฯ ท่านสามารถเลือกขึน้รถไฟไดต้ามสถานีต่าง ๆ ดงันี ้สถานีสาม
เสน สถานีชมุทางบางซื่อ สถานีบางเขน สถานีหลกัส่ี สถานีดอนเมือง สถานีรงัสิต สถานีอยธุยา สถานีสระบุรี สถานี
ชุมทางแก่งคอย สถานีปากช่อง เป็นตน้ โดยเวลาขึน้รถไฟตามแต่ละสถานี ท่านสามารถสอบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี
บริษัทฯ โดยราคาทวัรเ์ป็นราคาเดิมเน่ืองจากอตัราค่าบตัรโดยสารคิดจากสถานีตน้ทางกรุงเทพฯ 

20.30 น. รถด่วนพิเศษอีสานวตันา ขบวนท่ี 23 ออกจากสถานีกรุงเทพฯ (หวัล าโพง) ใหท่้านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

วันที่สอง: อุบลราชธานี-วัดพระธาตุหนองบัว-สกายวอร์คเข่ือนสิรินธร-วัดภูพร้าว-ช่องเม็ก-ปราสาทหินวัดพู-เมืองเก่าจ าปาสัก-  
                 วัดพูสะเหล่า-ปากเซ                                                                                                                                            (B/L/D)                         

06:35 น. ขบวน รถด่วนพิเศษ “อีสานวัตนา” เดินทางถึงยงัสถานีรถไฟอุบลราชธานี อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอุบลราชธานี 

06.50 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารท้องถ่ิน เมนู ก๋วยจั๊บญวน/โจ๊ก ไข่กระทะ และ เคร่ืองดื่ม  

07.45 น. น าคณะเดินทางไปยงั “วัดพระธาตุหนองบัว”  เป็นวัดส าคัญวัดหน่ึง ของจังหวัดอุบลราชธานี ภายในวัดมี

สถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ คือพระธาตุเจดียศ์รีมหาโพธ์ิ ที่สร้างขึ้นเพ่ือเป็นสัญลกัษณ์ครบรอบ 25 ศตวรรษของพุทธ

ศาสนาในปี พ.ศ. 2500 พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธ์ินั้น ได้จ าลองแบบมาจากเจดีย์ที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย เป็น

สถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 

จากนั้น เดินทางไปยงั “สกายวอรค์เขื่อสิรินธร” จุดชมวิว 1,000 ลา้น. อ.สิริธร จ.อุบลฯ แหล่งท่องเที่ยวทางเดินชมธรรมชาติ

ให้ท่านไดเ้ดินชมความสวยงามของทิวทศัน์ไดอ้ยา่งใกลชิ้ดแน่อน เส้นทางเดินชมธรรมชาติ (Nature Walkway ความ

ยาว 415 เมตร) พร้อมกนักบัโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท์ุ่นลอยน ้าร่วมกบัโรงไฟฟ้าพลงัน ้า 



 

  

 

11.00 น.  ชม “วัดภูพร้าว” หรือ “วัดสิรินธรรัตนาราม” บริเวณใกล ้ๆ ด่านชายแดนช่องเม็ก-วงัเต่า ชมความวิจิตรตระการของ 

ประประติมากรรม อุโบสถ ซ่ึงยกตน้แบบมาจากวดัเชียงทองในประเทศลาว และชมทัศนียภาพฝ่ังไทย-ลาว พร้อม

บรรยากาศของอ่างเก็บน ้าเขื่อนสิรินธรอนัแสนสวยงาม 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 

13.00 น. น าท่านถึงยังด่านพรหมแดน ช่องเม็ก-วังเต่า ผ่านพิธีทางศุลกากร เข้าไปยัง สปป. ลาว 

 สิ่งที่ท่านต้องเตรียมในการเดินทางเข้าสู่ สปป. ลาว 

1. โปรดส่งชื่อ-สกุล จริง พรอ้มทั้งเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก , เลขด้านหลังบัตรประจ าตัวประชาชนท่ี

ขึน้ตน้ดว้ยตัวอกัษรภาษาองักฤษ, วันเดือนปีเกิดตามท่ีระบุไวใ้นบตัรประจ าตัวประชาชนและ จังหวัดท่ีอยู่ตามบตัร

ประชาชน เพื่อใชท้ าเอกสารผ่านแดนชั่วคราว ทัง้นีเ้อกสารผ่านแดนชั่วคราวใชไ้ดเ้ฉพาะผูท่ี้ถือสัญชาติไทยเท่านัน้ 

นอกจากนีท่้านยงัสามารถใชห้นงัสือเดินทาง (PASSPORT) ท่ีมีอายคุงเหลือ ณ วนัเดินทางไม่นอ้ยกว่า 6 เดือนขึน้ไป 

2. ใบรบัรองการฉีดวัคซีนโควิดครบโดส (2 เข็มขึน้ไป ไม่จ  ากัดยี่หอ้วัคซีน) โดยสามารถแสดงจาก App หมอพรอ้ม 

ผ่านหนา้จอโทรศพัท ์หรือ ใชเ้ป็นใบรบัรองการฉีดวคัซีนซึ่งสามารถขอไดจ้ากทาง App หมอพรอ้ม 

เดินทางไปชม “ปราสาทหินวัดพ”ู มรดกโลกแห่งที่สองของลาว เป็นโบสถพ์ราหมณ์ที่สร้างถวายพระศิวะ ตั้งอยูบ่น

เนินเขาภู หรือเรียกกนัว่าภูเกา้ ห่างจากตวัเมืองเก่าจ าปาสักประมาณ 6 กิโลเมตร ลกัษณะของปราสาทเป็นเทว สถาน

ขอม คลา้ยกบัเขาพระวิหาร สร้างในราวพุทธศตวรรษที่ 12 ในสมยัของพระเจา้มเหนทรวรมนั มีอายเุก่าแก่หลายพนัปี 

จากนั้นชม “เมืองเก่าจ าปาสัก” ชมวิถีชีวิตและสถาปัตยกรรมสไตล์ฝร่ังเศส ซ่ึงถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมยัฝร่ังเศสล่า

อาณานิคม  

17.00 น. น าท่านขึ้นชมวิวเมืองปากเซจากมุมสูง ที่ “วัดพูสะเหล่า” ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาใกลก้บัสะพานลาว-ญี่ปุ่ น หากมองมา

จากสะพานลาว-ญี่ปุ่ น ขึ้นไปจะเห็นพระพุทธรูปองคใ์หญ่สีเหลืองทองสง่างามบนเชิงเขา ซ่ึงจุดที่ตั้งของพระพุทธรูป

องค์ใหญ่เป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดแห่งหน่ึงของเมืองปากเซดว้ยเช่นกนั เพราะสามารถมองเห็นโคง้แม่น ้ าโขงที่

ไหลพาดผ่าน สะพานลาว-ญี่ปุ่ น พร้อมทั้งวิวของเมืองปากเซอันเงียบสงบ และยงัเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่

สวยงามอีกแห่งหน่ึง บริเวณโดยรอบวดัยงัมีพระพุทธรูปองคเ์ล็กตั้งเรียงรายอีกมากมายให้ท่านไดส้ักการะขอพร 



 

  

 

 
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถ่ิน 
ที่พัก โรงแรม จ าปาศักดิแ์กรนด ์หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว  

 

 

วันที่สาม: น ้าตกหลี่ผี - น ้าตกคอนพะเพ็ง                                                                                                                              (B/L/D)  

เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น เดินทางสู่ “ท่าเรือบ้านนากะสัง” (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) เพ่ือไปขึ้นเรือหางยาว ลดัเลาะเกาะดอนต่าง ๆ 

ในบริเวณมหานที ส่ีพนัดอน กลางแม่น ้ าโขง ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบา้นริมฝ่ังโขง และต่อรถสองแถวลดั

เลาะไปตามแนวทางรถไฟเก่าที่สร้างขึ้นในสมยัจกัรวรรดิฝร่ังเศส ไปยงัที่ตั้งของ “น ้าตกหลี่ผี” ต่ืนตากบักระแสน ้า

ไหลแรงไปตามซอกหิน จนไดช่ื้อว่า “แกรนดแ์คนยอนเมืองลาว” และผ่านชม “ซากหัวรถจักรไอน ้าสะพานรถไฟ” 

ของจกัรวรรดินิยมฝร่ังเศส ที่ใชล้ากจูงรถขนสินคา้ระหว่างเกาะดอนเดช และ เกาะดอนคอน เพื่อขนถ่ายสินคา้จากเรือ

ไปส่งเรืออีกล า เป็นวิธีการหลีกเลี่ยงกระแสน ้าอนัเช่ียวกราดของแม่น ้าโขงในสมยันั้น  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 



 

  

 

บ่าย ชมทรรศนียภาพของ “น ้าตกคอนพะเพ็ง” ต่ืนตากบัความงามและความย่ิงใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนยแ์ละใหญ่ที่สุด

ในบรรดาน ้าตกของแม่น ้าโขง จนไดรั้บสมญานามว่า “ไนแองการ่าแห่งเอเชีย” ตอ้งอุทาน “โอโ้ห” เมื่อไดพ้บเห็น  

 เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 

ที่พัก โรงแรม จ าปาศักดิแ์กรนด ์หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว  

วันที่ส่ี: ที่ราบสูงโบลาเวน-สวนกาแฟปากซองไฮแลนด์-Argo Vega Farm-น ้าตกตาดเยือง-น ้าตกตาดฟาน-ด่านพรหมช่องเม็ก- 
อุบลราชธานี-รถไฟด่วนพิเศษอีสานวัตนา-กรุงเทพฯ                                                                                                            (B/L/D)  

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้น น าท่านเดินทางขึ้นสู่ “ที่ราบสูงโบลาเวน” ซ่ึงสูงจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 1,200 เมตร โดยที่ระหว่างทางที่ขึ้นไป

นั้นท่านจะไม่รู้สึกว่ารถขึ้นเขาแต่อยา่งใด เน่ืองจากสภาพภูมิประเทศจะค่อย ๆ ชนัขึ้นเป็นทางตรง บนที่ราบสูงแห่งน้ี

จะมีสภาพอากาศเยน็สบายตลอดปี พาท่านแวะชมไร่กาแฟ “ปากซองไฮแลนด”์ แวะถ่ายรูปเก็บบรรยากาศและชิม

เคร่ืองด่ืม กาแฟสด ๆ จากสวนไดต้ามอธัยาศยั (ค่าเคร่ืองด่ืมไม่รวมในราคาทวัร์)   

แวะชม “Argo Vega Farm” ฟาร์มปลูกผกัออร์แกนิค หรือ พืชผกัอินทรยป์ลอดสารพิษ ให้ท่านไดเ้ลือกชมเป็นของฝาก และ

ยงัสามารถเก็บรูปจากมุมต่าง ๆ ในฟาร์มไวเป็นที่ระลึกไดอ้ีกดว้ย 

 

 



 

  

 

ไปยัง “น ้าตกตาดเยือง” น ้าตกที่ไหลตกจากหนา้ผา มีความสวยงามท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติที่สวยงาม จากนั้นไปยงั 

“น ้าตกตาดฟาน” น ้ าตกคู่แฝด ที่เกิดจากล าห้วยสองสาย ไหลลงสู่หน้าผาเบื้องล่าง และท่านสามารถเล่นซิปไลน์ 

โหนเชือกสลิงขา้มน ้าตกไดอ้ีกดว้ย (อตัราค่าบริการซิปไลน์ไม่รวมอยูใ่นราคาทวัร์ ใชเ้วลาเล่นประมาณ 30 นาที) 

     
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถ่ิน 

บ่าย  พาท่านเลือกชมสินคา้ที่ “ตลาดดาวเรือง” ซ่ึงจ าหน่ายผา้พ้ืนเมือง เคร่ืองเงิน และของฝากอืน่ ๆ ให้ท่านไดเ้ลือกสรร

เป็นของฝากจากลาวใต ้

15.00 น. เดินทางต่อไปยงัด่าน “วังเต่า-ช่องเม็ก” ช็อปป้ิง “ร้านคา้ปลอดภาษี” ในขณะผ่านขั้นตอนการตรวจหนงัสือผ่านแดน

ตม. ไทย–ลาว  

จากนั้น  เดินทางไปยงัเมืองอุบลราชธานี อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย บริเวณทุ่งศรีเมืองเมืองอุบลราชธานี และพาท่าน

ไปแวะซ้ือ ของฝาก อาทิ หมูยอ เค็มบากนดั แหนมเนือง และของขึ้นช่ืนอื่น ๆ อีกมากมาย สมควรแก่เวลา เดินทางไป

ยงัสถานีรถไฟอุบลราชธานี 

18:30  น าท่านขึ้นโดยสารยงัขบวนรถด่วนพิเศษที่ 24 “ด่วนพิเศษอีสานวัตนา” อุบลราชธานี-กรุงเทพฯ 

19:00 ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 24 “อีสานวตันา” ออกเดินทางจากสถานีอุบลราชธานี มุ่งหน้าสู่สถานีรถไฟกรุงเทพฯ (ชนิด

เตียงล่างหรือบน ขึน้อยู่กับจ านวนท่ีว่าง ณ วันท่ีท่านเลือกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะพยายามใหท่้านไดเ้ตียงล่าง 

โดยในบางครัง้ท่ีนั่งอาจจะไม่ติดกนั ขึน้อยู่กบัจ านวนท่ีคงเหลือ) 

วันที่หก กรุงเทพฯ                                                                                                                                                         (-/-/-) 

05.15 น.  รถด่วนพิเศษอีสานวัตนา ขบวนที่ 24 ถึงยงัสถานีกรุงเทพฯ (หัวล าโพง) จบการบริการอนัแสนประทบัใจมิรู้ลืม 
*********************************************** 

หมายเหตุ รายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัลูกคา้เป็นส าคญั 

 

 



 

  

 

 

อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 

ราคาเด็ก 

นอนรวม* 

พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว 

เพ่ิม 

(เฉพาะที่โรงแรม) 

11-15 ส.ค. 2565 *วันแม่  8,900. - 7,900. - 2,000 

26-30 ส.ค. 2565  8,900. - 7,900. - 2,000 

9-13 ก.ย. 2565 8,900. - 7,900. - 2,000 

16-20 ก.ย. 2565 8,900. - 7,900. - 2,000 

13-17 ต.ค. 2565 * วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 9,500. - 8,600. - 2,000 

22-26 ต.ค. 2565 *วันปิยะ 9,500. - 8,600. - 2,000 

28 ต.ค. – 1 พ.ย. 2565 8,900. - 7,900. - 2,000 

18-22 พ.ย. 2565 8,900. - 7,900. - 2,000 

2-6 ธ.ค. 2565 *วันพ่อ 9.500. - 8,600. - 2,000 

9-13 ธ.ค. 2565 *วันรัฐธรรมนูญ 9,500. - 8,600. - 2,000 

16-20 ธ.ค. 2565 8,900. - 7,900. - 2,000 

ราคาทัวร์ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ คนขับรถ ตามธรรมเนียม 
ขอเก็บค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ คนขับรถ ท่านละ 600 บาท 
ส่วนทิปหัวหน้าทัวร์จากประเทศไทย แล้วแต่ท่านจะกรุณา 



 

  

 

22-26 ธ.ค. 2565 *วันคริสมาสต์ 9,500. - 8,600. - 2,000 

29 ธ.ค. 65- 2 ม.ค. 66 *วันส้ินปีและขึน้ปีใหม่ 9,900. - 8,900. - 2,000 
เด็กนอนรวมหมายถึง เด็กที่ส่วนสูงไม่เกิน 150 เซนติเมตร ณ วนัเดินทาง นอนเตียงเดียวกบัผูใ้หญ่บนรถไฟไทย “อีสานวตันา” 

นอนปรบัอากาศชัน้ 2 ท ัง้น้ีที่นัง่ว่างตอ้งเป็นเตียงล่างเท่านั้น ในกรณีเด็กนอนเตียงเดี่ยวแยกกบัผูใ้หญ่คิดราคาผูใ้หญ่ 

** จอยแลนดท์ี่อบุลราชธานีหกัค่าต ัว๋รถไฟออก 1,500 บาท ต่อท่าน ** 

เงื่อนไขการช าระเงนิ  

กรุณาจองทวัรล์่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พรอ้มช าระเงินค่า มดัจ าท่านละ 5,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระก่อนการ

เดินทาง 15 วนัท าการ  

ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 600 บาทตลอดการเดินทาง 
หัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ 

อัตราค่าบริการรวม 
✓ ค่าตัว๋รถไฟไป-กลบัเส้นทางตามรายการระบ ุ
✓ ค่าสัมภาระน ้าหนกัท่านละ 20 กก.  
✓ ค่าที่พกัตามระบุในรายการ ห้องละ 2 ท่าน 
✓ ค่าอาหารตามรายการระบ ุ
✓ ค่ารถรับ-ส่งน าเที่ยวตามรายการ และ ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบ ุ
✓ หัวหนา้ทวัร์ที่ช านาญเส้นทางน าท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ (ในกรณีที่ลูกคา้มากกว่า 15 ท่านขึ้นไป) 
✓ ประกนัอุบตัิเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส่์วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในห้องพกั , รวมถึง 

    ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการส่ังเพ่ิม กรุณาจ่ายเพ่ิมเองต่างหาก ) 
 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3%   
 ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 600 บาทตลอดการเดินทาง 
 ค่ากิจกรรมอื่น ๆ นอกเหนือรายการระบุ 

 
 

หมายเหตุ  
➢ เที่ยวบิน, ตารางเดินรถไฟ ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ให้ ทราบล่วงหนา้ 
➢ ถา้ท่านเดินทางมาถึงสถานที่นดัพบชา้กว่าเวลานดัหมายเกินกว่า 1 ชม. ดว้ยเหตุอนัใดก็ตามแต่ ทางบริษทัฯจะถือว่าท่านสละ

สิทธ์ิการเดินทาง และไม่ติดใจเรียกร้องขอเงินคืนใดๆทั้งส้ิน 
➢ ขอสงวนสิทธิถา้ผูเ้ดินทาง 8 ท่าน จะไม่มีหัวหนา้ทวัร์ / แต่ถา้ 15 ท่านขึ้น จะมีหัวหนา้ทวัร์ตลอดการเดินทาง 



 

  

 

การยกเลิก 

1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได ้Line หรือ อีเมล ์การยกเลิกให้กบัเจา้หนา้ที่ฝ่ายขาย  
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัขึ้นไป คิดอตัราที่เกิดขึ้นจริง ประมาณ 4,000 บาท 
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึ้นไป ยึดเงินมดัจ า 
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-20 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 80% ของราคาทวัร์ 
• ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 10 วนั เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์ 
2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วยหรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได ้การยกเลิกการ
เดินทางจะตอ้งแสดงใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลให้กบัเจา้หน้าที่ฝ่ายขายทั้งน้ีบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาในการคืนเงิน
บางส่วน โดยหักค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นจริงให้กบัลูกคา้เป็นกรณีไป  
3. ในกรณีที่เจา้หน้าที่ตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเขา้-ออกนอกประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ บริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 
4. ในกรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยุด หรือ เทศกาล บริษทัฯไดม้ีการการันตีมดัจ า หรือ ซ้ือขายแบบมีเง่ือนไขกบัสายการบิน 
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาล า), EXTRA FLIGHT (เที่ยวบินพิเศษที่เพ่ิมเขา้มาช่วงวนัหยุด หรือ 
เทศกาลดงักล่าว) บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด 

 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิความรับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ินในกรณีดังต่อไปนี้ 
  หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การรถไฟไทย, การรถไฟลาว-จีน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, 
การปิดด่าน,ภยัธรรมชาติ หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าที่ตรวจคนเขา้เมืองหรือเจา้หน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ  ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ       
  หากท่านใช้บริการของทางบริษทัฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทาง
บริษทัฯ ไดช้ าระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
  หากเกิดทรัพยสิ์นสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบตัิเหตุสูญหายที่เกิดจากความประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเอง 
  ตัว๋รถไฟเป็นตัว๋ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะดว้ยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัเดินทางหรือคนื
เงินได ้
  หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน บริษทัฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือ, ไม่ถึงและไม่สามารถเดินทาง
ออกนอกประเทศได ้

 
ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 

▪ เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว  (Single), ห้องคู่  
(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน (Triple) ซึ่งหอ้งพักอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน 



 

  

 

แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่ (นอน2ท่าน) กบั 1 เตียงพบัเสริม (นอน1ท่าน) ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น 
ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย 

▪ บางโรงแรม อาจไม่มีอปุกรณต์กแต่งใชไ้วบ้ริการ อาทิเช่น  แปรงสีฟัน ยาสีฟัน หวี โลชั่นทาผิว รองเทา้เดินในหอ้ง เป็นตน้   
การเดินทางเป็นครอบครัว 

▪ หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวัท่ีตอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก 
และผูสู้งอายุ มีโรคประจ าตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกันท่านและครอบครวั
ต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง   เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ  ทางทีมงานบริษัทฯ มีความ
จ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

หมายเหต ุ

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี์ ้เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้และ
จะไม่รบัผิดชอบใด ๆ  ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของทีมงานบริษัทฯ และเหตุ
สดุวิสยับางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ โรคระบาดและ การจลาจล ต่าง ๆ  

▪ เน่ืองจากรายการทัวรนี์เ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใชบ้ริการใด ๆ ตามรายการ ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ไม่คืนเงินในทกุกรณี  

▪ เมื่อท่านไดช้  าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่าง ๆ 

▪ ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสม ทัง้นีท้างบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน ์ตลอดจนความ
ปลอดภยัของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  

▪ ขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 8 ท่าน หรือ หากตอ้งการเดินทางโปรดช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่าง 
เพื่อใหก้รุ๊ปสามารถออกเดินทางได ้

หำกท่ำนไม่ไดร้่วมบริกำรทำนอำหำร หรือค่ำตัว๋เขำ้ชมใด ๆ ไม่สำมำรถคืนเงินได ้เน่ืองจำกค่ำบริกำรเป็นแบบเหมำจ่ำย 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 
 
 


