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วนัแรก กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-พระธาตุภูษี-ตลาดมืด                     

 
 
 
 
11.00 น. พรอ้มกนัท่ี สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชัน้ 2 ประตู 1 เคานเ์ตอรส์ายการบินไทยแอรเ์อเชีย  

Thai Air Asia (FD) โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแกทุ่กทา่น  

13.55 น. ออกเดินทางสู ่เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง โดยเที่ ยวบิน FD 1030   **ไม่มีอาหารบนเคร่ือง** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.20 น.        เดินทางถึง เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 

จากนัน้ น าทา่นเดินข้ึนบนัได 328  ขัน้สู ่พระธาตุภูษี (Phou Si Mountian) 

สองขา้งทางร่มร่ืนดว้ยตน้ดอกจ าปา ภูษี น้ีหมายถึง “ภูศรี” คือเป็นศรี

ของเมืองหลวงพระบางนั่นเอง ตัง้โดดเดน่กลางใจเมืองมีจุดชมวิวกอ่น

ถึงยอดพระธาตุ มองเห็นวดั บา้นเรือน ทอดยาวขนานกบัแมน่ ้าโขง

จรดปากแม่น ้าคานยอดสูงสุดของภูษี อยูบ่นพ้ืนท่ีราบแคบๆ ตวัพระ

ธาตุเป็นทรงดอกบวัส่ีเหลี่ ยมทาสีทอง ตั้งอยู ่บนฐานส่ีเหลี่ ยมยอด

ประดบัดว้ยเศวตฉัตรทองส าริด7 ชัน้ สูงประม าณ 21 เมตร จะสวย

มากในยามเย็น แบบน้ีแสงแดดจะสอ่งองคพ์ระธาตุเป็นสีทองสุกปลัง่ มี

ทางเดินรอบองคพ์ระธาตุสามารถชมทิวทศัน์ตวัเมืองหลวงพระบางได ้

เกือบรอบเลยทีเดียว 

ค า่  รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหารเมืองหลวงพระบาง  

หลงัทานอาหาร  น าทา่น ชมถนนขา้วเหนียว ของหลวงพระบาง หรือ ตลาดมืด เลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองไว ้

เป็นของฝากหรือเป็นท่ีระลึก  

    น าท่านเขา้สู่พกั SUNWAY HOTEL  ณ หลวงพระบาง หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาวของประเทศลาว 
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วนัท่ีสอง ตกับาตรขา้วเหนียว-บา้นผานม-ถ ้าต่ิง-บา้นช่างไห-น ้าตกตาดกวงชี-พิธีบายศรีสู่ขวญั          

05.00  น. ต่ืนเชา้ไปร่วม ท าบุญ-ตกับาตร กบัชาวหลวงพระบางทุกเชา้

ชาวหลวงพระบางทุกบา้นจะพากนัออกมานั่ งรอตักบาตร

พระสงฆท่ี์เรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นรอ้ยๆ รูปซ่ึงเป็นภาพ

ยามเชา้ท่ีมีชีวิตชีวาของหลวงพระบางโดยสะทอ้นถึงวิถีชีวิต

ของสังคมอนัสงบสุขและความเล่ือมใสศรัทธาท่ีมีต่อพุทธ

ศาสนาท่ีหยั่งรากลึกลงในวฒันธรรมของชาวลา้นชา้งและน า

ทา่นแวะเที่ ยวชม ตลาดเชา้ ใหท้า่นไดซ้ื้อของท่ีระลึก 

 

 

 

 

 

 

เชา้             บริการอาหารเชา้ ณ  โรงแรมท่ีพกั 

จากนัน้ น าทา่นแวะชอ้ปป้ิงผา้พ้ืนเมืองท่ี บา้นผานม เป็นหมูบ่า้นชาวไทล้ือ มีฝีมือในการทอผา้อยา่งสวยงาม อดีตเป็น

แหลง่ทอผา้ถวายแดเ่จา้มหาชีวิต ปัจจุบนัผา้ทอจากบา้นผานมน้ีมีช่ือเสียงมาก และมีการรวมกลุม่ตัง้เป็นศูนย์

หตัถกรรมแสดงสินคา้ และยงัมีการสาธิตใหท้า่นชมดว้ย จากนั้นน าทา่นลงเรือเดินทางชมวิวทิวทศัน์สองฝั่งแมน่ ้า

โขง ถ ้าต่ิง (Ting Cave) ซ่ึงเป็นถ า้อยูบ่นหนา้ผาริมแมน่ ้าโขงมีอยู ่2 ถ า้ คือ ถ า้ลา่งและถ า้บน ถ า้ต่ิงลุม่ หรือ 

ถ า้ลา่งสูง 60 เมตร จากพ้ืนน ้ามีลกัษณะเป็นโพรงน ้าต้ืนๆ มีหินงอกหินยอ้ย มีพระพุทธรูปไมจ้ านวนนับ 2,500 

องค ์สว่นใหญจ่ะเป็นพระยืน มีทัง้ปางประทานพร และปางหา้มญาติ ถ า้ต่ิงบน จะไปทางแยกซา้ยเดินข้ึนบนัไดไป 

218 ขัน้ ปากถ า้ไมลึ่กมากมีพระพุทธรูปอยูใ่นถ า้แตไ่มม่ากเทา่ถ า้ลา่ง สมยัโบราณเป็นท่ีสกัการะบวงสรวงดวง

วิญญาณ ผีฟ้า ผีแถน เทวดาผาต่ิง ตอ่มาพระเจา้โพธิสารทรงเล่ือมใสพระพุทธศาสนาเป็นผูน้ าพระพุทธรูปเขา้มา 

และจึงทรงใชถ้ า้ต่ิงเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิทางพุทธศาสนาแลว้ลอ่งเรือกลบั  

  เท่ียง           บริการอาหารกลางวนัพ้ืนบา้นแบบขนัโตก บนเรือ พรอ้มด่ืมด า่กบับรรยากาศ ริมฝั่งแม่น ้าโขง 

     

 

 

 

 

 

 

 

กอ่นถึงตวัเมืองหลวงพระบางแวะ บา้นช่างไห ชมวิถีชีวิตของชาวบา้นท่ีอยูริ่มแมน่ ้าโขง มีอาชีพในการหมกั

สาโท และตม้เหลา้ขาว จ าหน่ายและยงัเป็นแหลง่รวมสินคา้พ้ืนเมืองจ าพวก ผา้ทอลวดลายสวยงามมากมาย  
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เคร่ืองเงิน วางจ าหน่ายอยา่งเป็นระเบียบ ชมความร่วมมือของชาวบา้นท่ีไดจ้ดัแตง่ลานบา้น อยา่งสวยงามเพ่ือรอ

รับนักทอ่งเที่ ยว ไดเ้วลาพอสมควรลงเรือเดินทางกลบัสูต่วัเมืองหลวงพระบาง 

บ่าย น าเดินทางผา่นหมูบ่า้นชนบทชมวิถีชีวิตของชาวบา้นสู่ น ้าตกตาดกวงชี(Kuang Xi Waterfall) หา่งจากหลวง

พระบาง 30 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใต ้หน่ึงในน ้าตกท่ีสวยที่ สุดในเขตหลวงพระบาง ชมความงามของ

น ้าตกท่ีตกลดหลัน่เป็นชัน้ๆอยา่งสวยงามแตล่ะชัน้เกิดจากการผสมของหินปูนสูงราว 70 เมตร มี 2 ชัน้ สภาพ

ป่าร่มร่ืน มีสะพานและเสน้ทางเดินชมรอบๆ น ้าตก 

ไดเ้วลาสมควรน าทุกท่านเดินทางกลบัเขา้สู่เมืองหลวงพระบาง 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ค า่  รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหารเมืองหลวงพระบาง  (พิเศษ!! พิธีบายศรีสู่ขวญัตามประเพณี

พ้ืนบา้นของหลวงพระบาง) 

    น าท่านเขา้สู่พกั SUNWAY HOTEL  ณ หลวงพระบาง หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาวของประเทศลาว  

วนัท่ีสาม วดัเชียงทอง-วดัวิชุนราช-วดัใหม่สุวรรณภูมาราม-พระราชวงัเก่า-หอพระบาง--กรุงเทพฯ      

เชา้     บริการอาหารเชา้ ณ  โรงแรมท่ีพกั 

น าท่าน เท่ียวชม วดัเชียงทอง (Xieng Thong Temple) เป็นวดัหลวงคูบ่า้นคูเ่มืองหลวงพระบางสรา้งข้ึนในสมยัพระ

เจา้ไชยเชษฐาธิราชกอ่นท่ีจะยา้ยเมืองหลวงไปเวียงจนัทน์ 

และยงัไดร้ับการอุปถมัภจ์ากเจา้มหาชีวิตศรีสวา่งวงศ ์และ

เจา้ชีวิตศรีสวา่งวงศว์ฒันา กษัตริยส์องพระองคสุ์ดทา้ยของ

ลาว บริเวณท่ีตัง้ของวดัอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของ

ตวัเมืองหลวงพระบาง ใกลบ้ริเวณที่ แมน่ ้าคานไหลมาบรรจบ

กนักบัแมน่ ้าโขง มีพระอุโบสถ หรือภาษาลาวเรียกวา่ “สิม” 

เป็นหลงัไมใ่หญโ่ตนัก หลงัคาพระอุโบสถแอน่โคง้และลาด

ต ่าลงมาก ซอ้นกนัอยู ่3 ชัน้ เป็นศิลปะแบบหลวงพระบาง 

ส่วนกลางมี ชอ่ฟ้า ประกอบดว้ย 17 ชอ่ ซ่ึงเป็นท่ีสงัเกตกนัวา่ เป็นวดัท่ีพระมหากษัตริยส์รา้งข้ึนจึงมี 17 ขัน้ 

สว่นสามญัจะสรา้งกนัแค ่1-7 ชอ่ เช่ือกนัวา่จะเก็บของมีคา่ไวใ้นนั้นดว้ย สว่นหนา้บนั หรือภาษาลาววา่ “โหง”่ 

เป็นรูปเศียรนาค ความงามของวดัอยูท่ี่ความสงบสงา่สะอาดมีการวางผงัออกแบบและบ ารุงรักษาอยา่งดีเยี่ ยม  
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จากนัน้ น าทา่นเทียวชม วดัวิชุนราช น าทา่นนมสัการ พระธาตุหมากโม เป็นเจดียป์ทุมหรือพระธาตุดอกบวั แตช่าวลาว

ทั่วไปเรียกวา่ พระธาตุหมากโม เน่ืองจากเห็นวา่มีรูปทรงคลา้ยแตงโมผา่คร่ึงหรือทรงโอคว ่า คลา้ยสถูปฟองน ้าท่ี

สาญจี ประเทศอินเดีย ยอดพระธาตุมีลกัษณะคลา้ยรัศมีแบบเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลงักาหรือสุโขทยั บริเวณ

มุมฐานชัน้กลางและชัน้บนมีเจดยทิ์ศทรงดอกบวัตูมทัง้ส่ีมุม 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

หลงัอาหารน าทา่นเดินทางไป วดัใหม่สุวรรณภูมาราม หรือท่ีชาวหลวงพระบางเรียกกนัสัน้ๆวา่ "วดัใหม่" เคย

เป็นท่ีประทบัของสมเด็จพระสงัฆราชบุญทนั ซ่ึงเป็นสมเด็จ

พระสงัฆราชองคสุ์ดทา้ยของลาวและยงัเคยเป็นท่ีประดิษฐาน

พระบาง พระพุทธรูปคูเ่มืองหลวงพระบางในรัชสมยัของเจา้

มหาชีวิตสกัรินฤทธ์ิ จนกระทัง่ถึงปีพ.ศ. 2437 จึงไดอ้ญัเชิญ

พระบางไปประดิษฐานในหอพระบางภายในพระราชวงัจวบ

จนกระทัง่ปัจจุบนั เม่ือมาเยือนวดัแหง่น้ีส่ิงท่ีเราจะสงัเกตเห็น

ถึงความแตกตา่งจากวดัอ่ืนๆ คือตวัอุโบสถ(สิม) ลกัษณะจะ

เป็นอาคารทรงโรง หลงัคามีขนาดใหญ่ มีชายคาปกคลุมทัง้ส่ี

ดา้นสองระดบัตอ่เน่ืองกนั จากนั้น น าทา่นชม ชม พระราชวงัเก่า (Royal Palace Museum)  เป็นวงัท่ี เจา้

มหาชีวิตศรีสวา่งวงศ ์ทรงประทบัอยูท่ี่น่ีจนส้ินพระชนม ์ เม่ือมีการเปลี่ ยนแปลงการปกครองเม่ือปี พ.ศ.2518  

พระราชวงัก็ไดถู้กเปลี่ ยนเป็น พิพิธภณัฑ ์ประกอบดว้ยหอฟังธรรมหอ้งรับแขกของเจา้มหาชีวิตและพระมเหสี 

หอ้งทอ้งพระโรง  ทางดา้นหลงัก็เป็นพระต าหนักซ่ึงมีเคร่ืองใชไ้มส้อยตา่งๆ  จดัเก็บไวเ้ป็นระเบียบเรียบงา่ย และ 

นมสัการหอพระบาง ซ่ึงเป็นพระคูบ่า้นคูเ่มืองของหลวงพระบาง เป็นพระพุทธรูปประทบัยืนปรางคห์า้มสมุทร

เป็นพระพุ3ทธรูปศิลปะขอมสมยัหลงับายน น ้าหนัก 54 กก. ประกอบดว้ยทองค า 90% และยงัมีพระพุทธรูปนาค

ปรกสลกัศิลาศิลปะขอมอีก 4 องคป์ระดิษฐานอยู ่ไดเ้วลาสมควร น าทา่นเดินทางมุง่หนา้สู่สนามบินนานาชาติ

หลวงพระบาง 

   

 

 

 

 

 

 

15.50 น. ออกเดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอรเ์อเซีย เท่ียวบินท่ี FD 1031 **ไม่มีอาหารบน

เคร่ือง** 

17.20 น. เดินทางถึงสนามบิน ดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจมิรูลื้ม 
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หมายเหต ุ:  

1. ทางบริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน หากเกิดความลา่ชา้ของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การเปลี่ ยนแปลง

ไฟลท์บินรวมถึงเวลาบิน , การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรือกรณีทา่นถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกเมืองจาก

เจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทัง้จากไทยและตา่งประเทศ หรือ สภาพอากาศแปรปรวน หรือ 

เกิดเหตุภยัพิบติัทางธรรมชาติ การปิดของสถานท่ีทอ่งเท่ียวตา่งๆรวมถึงรา้นอาหารโดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ซ่ึงอยู ่

นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ (ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยั ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ ยน

โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

2. อาหารทอ้งถ่ิน รูปแบบ วตัถุดิบและรสชาติจะเป็นไปตามรสนิยมของคนทอ้งถ่ิน ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรับในรสชาติของ

อาหาร 

3. โรงแรมท่ีระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองตน้เทา่นั้น ซ่ึงอาจมีการเปลี่ ยนแปลงแตโ่รงแรมท่ีเขา้พกัจะ

เป็นโรงแรมระดบัเทียบเทา่กนั 

4. ลูกคา้จะตอ้งปฎิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัของสถานท่ีทอ่งเที่ ยวตา่งๆ เพ่ือประโยชน์ของทา่นเองและบุคคลอ่ืน 

5. ทางบริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ

ประมาทของนักทอ่งเที่ ยวเอง หรือ ในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

6. รูปภาพในโปรแกรมเป็นรูปภาพเพ่ือใชป้ระกอบการโฆษณาเทา่นั้น 

 

**ทัง้น้ี กอ่นตดัสินใจจองทวัร์ควรอา่นเง่ือนไขการเดินทางทุกหนา้อยา่งถี่ ถว้น หากลูกคา้จา่ยเงินมดัจ าแลว้ 

ทางบริษัทฯจะถือวา่ลูกคา้ยอมรับในเง่ือนไขทัง้หมด** 

**เวลาบินบางพีเรียดอาจจะไมต่รงกนัรบกวนเช็คเวลาบินตามตารางทา้ยรายการคะ่** 

 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเท่ียว 

ตาราง วนัเดินทาง ราคา ลาว หลวงพระบาง วดัเชียงทอง 3 วนั บิน FD 

วนัเดินทาง จ านวน เวลาเดินทาง ผูใ้หญ่ เด็กมีเตียง 
เด็กไม่มี

เตียง 

ราคาจอยแลนด ์

(ไม่รวมตัว๋

เคร่ืองบิน) 

พกัเด่ียว 

27-29 มี.ค. 63 24+1 
FD1030 13.55-15.20 

FD1031 16.30-17.55 
12,900 12,500 11,900 8,900 3,000 

04-06 เม.ย. 63 24+1 
FD1030 14.30-16.00 

FD1031 16.30-17.55 
13,900 13,500 12,900 9,900 3,000 

13-15 เม.ย. 63 24+1 
FD1030 14.30-16.00 

FD1031 16.30-17.55 
16,900 16,500 15,900 12,900 3,000 

08-10 พ.ค. 63 24+1 
FD1030 14.30-16.00 

FD1031 16.30-17.55 
9,900 9,900 9,900 5,900 3,000 

22-24 พ.ค. 63 24+1 
FD1030 14.30-16.00 

FD1031 16.30-17.55 
9,900 9,900 9,900 5,900 3,000 

03-05 มิ.ย.63 24+1 FD1030 14.30-16.00 12,900 12,500 11,900 8,900 3,000 
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FD1031 16.30-17.55 

12-14 มิ.ย.63 
 

24+1 

FD1030 14.30-16.00 

FD1031 16.30-17.55 
11,900 11,500 10,900 7,900 3,000 

26-28 มิ.ย.63 
24+1 FD1030 14.30-16.00 

FD1031 16.30-17.55 
12,900 12,500 11,900 8,900 3,000 

05-07 ก.ค.63 
24+1 FD1030 14.30-16.00 

FD1031 16.30-17.55 
13,900 13,500 12,900 9,900 3,000 

17-19 ก.ค.63 
24+1 FD1030 14.30-16.00 

FD1031 16.30-17.55 
12,900 12,500 11,900 8,900 3,000 

26-28 ก.ค.63 
24+1 FD1030 14.30-16.00 

FD1031 16.30-17.55 
13,900 13,500 12,900 9,900 3,000 

08-10 ส.ค.63 
24+1 FD1030 14.30-16.00 

FD1031 16.30-17.55 
12,900 12,500 11,900 8,900 3,000 

12-14 ส.ค.63 
24+1 FD1030 14.30-16.00 

FD1031 16.30-17.55 
13,900 13,500 12,900 9,900 3,000 

21-23 ส.ค.63 
24+1 FD1030 14.30-16.00 

FD1031 16.30-17.55 
12,900 12,500 11,900 8,900 3,000 

04-06 ก.ย.63 
24+1 FD1030 14.30-16.00 

FD1031 16.30-17.55 
12,900 12,500 11,900 8,900 3,000 

11-13 ก.ย.63 
24+1 FD1030 14.30-16.00 

FD1031 16.30-17.55 
11,900 11,500 10,900 7,900 3,000 

18-20 ก.ย.63 
24+1 FD1030 14.30-16.00 

FD1031 16.30-17.55 
11,900 11,500 10,900 7,900 3,000 

02-04 ต.ค.63 
24+1 FD1030 14.30-16.00 

FD1031 16.30-17.55 
13,900 13,500 12,900 9,900 3,000 

11-13 ต.ค.63 
24+1 FD1030 14.30-16.00 

FD1031 16.30-17.55 
13,900 13,500 12,900 9,900 3,000 

16-18 ต.ค.63 
24+1 FD1030 14.30-16.00 

FD1031 16.30-17.55 
12,900 12,500 11,900 8,900 3,000 

30 ต.ค. - 01 

พ.ย.63 

 

24+1 

FD1030 14.30-16.00 

FD1031 16.30-17.55 
13,900 13,500 12,900 9,900 3,000 

**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ ์ณ วนัเดินทางกลบั) ท่านละ 3,000 บาท อตัราน้ีรวมรายการทวัรแ์ละตัว๋

เคร่ืองบินแลว้** 

อตัราค่าบริการรวม 

✓ ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% และภาษีมูลคา่เพ่ิม 7%  
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✓ ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุ๊ป อยูต่อ่ตอ้งเสียคา่เปลี่ ยนแปลงตัว๋ 

✓ ท่ีพกัโรงแรมตามรายการ 2 คืน (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพ่ิมเงินพกัหอ้งเด่ียว) 

✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัม้ือหรือเปลี่ ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✓ คา่เขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ  

✓ คา่รถตูร้ับ-สง่สถานท่ีทอ่งเที่ ยวตามรายการระบุ 

✓ คา่ไกดท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร์น าเที่ ยวตามรายการ 

✓ ประกนัอุบติัเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม)์  

เง่ือนไขประกนัการเดินทาง  คา่ประกนัอุบติัเหตุและคา่รักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีท่ีไดร้ับอุบติัเหตุระหวา่งการ

เดินทาง ไมคุ่ม้ครองถึงการสูญเสียทรัพยสิ์นสว่นตวัและไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวัของผูเ้ดินทาง 

✓ ภาษีน ้ามนัและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับข้ึนกอ่นวนัเดินทาง) 

✓ คา่ระวางน ้าหนักกระเป๋าไมเ่กิน 20 กก.ตอ่ 1 ใบ 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 คา่ท าหนังสือเดินทางไทย และคา่ธรรมเนียมส าหรับผูถื้อพาสปอร์ตตา่งชาติ 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมพิเศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซกัรีดที่ ไมไ่ดร้ะบุไวใ้น

รายการ 

 คา่ใชจ้า่ยอนัเกิดจากความลา่ชา้ของสายการบิน,อุบติัภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทัง้ท่ีเมืองไทยและตา่งประเทศซ่ึง

อยูน่อกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 คา่ทิปไกดท์อ้งถ่ิน,คนขบัรถ,ผูช้ว่ยคนขบัรถ 800 บาท/ทริป/ลูกทวัร์ 1 ทา่น(บงัคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศคะ่) 

 คา่ทิปหวัหนา้ทวัร์ตามสินน ้าใจของทุกทา่นคะ่(ไมร่วมในทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถนะคะแตไ่มบ่งัคบัทิปคะ่) 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่และการยกเลิกทวัร ์

การจองทวัร ์: 

• กรุณาจองทวัร์ลว่งหนา้ กอ่นการเดินทาง พรอ้มช าระมดัจ า 11,000 บาท สว่นท่ีเหลือช าระทนัทีกอ่นการเดินทางไม่

นอ้ยกวา่ 20 วนั มิฉะนั้นถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั (ชว่งเทศกาลกรุณาช าระกอ่นเดินทาง 30 วนั) 

• กรุณาช าระคา่ทวัร์เต็มจ านวน ในกรณีท่ีคา่ทวัร์มีราคา ต ่ากวา่ 10,000 บาท 

กรณียกเลิก (จอยกรุ๊ป) : 

• ยกเลิกการเดินทางกอ่นการเดินทาง 45 วนั บริษัทฯ จะคืนเงินคา่มดัจ าใหท้ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล, วนัหยุด

นักขตัฤกษ์ ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 60 วนั จะคืนเงินคา่มดัจ าใหท้ัง้หมด 

• ยกเลิกนอ้ยกวา่ 45 วนั กอ่นการเดินทาง หกัคา่ทวัร์ 50%จากราคาขาย และยึดเงินมดัจ าทัง้หมดไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้ส้ิน 

• ยกเลิกนอ้ยกวา่ 30 วนั กอ่นการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินคา่ทวัร์ทัง้หมดไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้ส้ิน 

กรณียกเลิก (ตดักรุ๊ป) : 

• ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางตอ้งท ากอ่นภายใน 60 วนั บริษัทฯจะคืนเงินคา่มดัจ าใหท้ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุด เทศ

กาล,วนัหยุกนักขตัฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมดัจ าโดยไมมี่เง่ือนไขใดๆทัง้ส้ิน 

• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วนั ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมดัจ าโดยไมมี่เง่ือนไขใดๆทัง้ส้ิน 
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• ยกเลิกการเดินทางหลงัช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินคา่ทวัร์ทัง้หมดโดยไมมี่เง่ือนไขใดๆทัง้ส้ิน 

กรณีเจ็บป่วย :  

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ  จะท าการเล่ือน            

การเดินทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ัง้น้ีทา่นจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยที่ ไมส่ามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไดต้าม

ความเป็นจริง 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหนักอ่นลว่งหนา้เพียง 7 วนัท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 

 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด กรณีทา่นยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว ้(15 ทา่นข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอ่ทางบริษัทฯ และผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะ

เดียวกนั บริษัทตอ้งน าไปช าระคา่เสียหายตา่ง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของทา่น 

• คณะผูเ้ดินทางจ านวน 15 ทา่นข้ึนไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไมถึ่ง 15 ทา่น ขอสงวนสิทธ์ิเล่ือนวนัเดินทาง 

หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 10 วนักอ่นการเดินทาง 

• กรณีท่ีทา่นตอ้งออกตัว๋ภายใน เชน่ (ตัว๋เคร่ืองบิน, ตัว๋รถทวัร์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งกอ่นท าการออก

ตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ ยนไฟลท์บิน หรือเวลาบิน โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทางบริษัทฯ จะไม่

รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถา้ทา่นออกตัว๋ภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บินมีการปรับเปลี่ ยนเวลาบินเพราะถือวา่

ทา่นยอมรับในเง่ือนไขดงักลา่ว 

• กรณีใชห้นังสือเดินทางราชการ (เลม่น ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการทอ่งเท่ียวกบัคณะทวัร์ หากทา่นถูกปฏิเสธในการเขา้ – ออก

ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่ทวัร์และรับผิดชอบใด ๆ ทัง้ส้ิน 

 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 

➢ บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลี่ ยนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 

➢ เที่ ยวบิน , ราคาและรายการทอ่งเที่ ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 

➢ หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือทอ่งเที่ ยว

เทา่นั้น (หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน บริษัทฯไมร่ับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึ่งและไมส่ามารถ

เดินทางได ้) 

➢ ทางบริษัทฯจะไมร่ับผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน หากเกิดความลา่ชา้ของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทว้ง,การนัดหยุด

งาน,การกอ่จลาจล หรือกรณีทา่นถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หนา้ท่ีกรม

แรงงานทัง้จากไทยและตา่งประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภยัพิบติัทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกคา้

จะตอ้งยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยั ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษัทฯจะไมร่ับผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซ่ึงไมไ่ดเ้กิดจากอุบติัเหตุ

ในรายการทอ่งเที่ ยว(ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยั ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท

ทวัร์) 
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➢ ทางบริษัทฯจะไมร่ับผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน หากทา่นใชบ้ริการของทางบริษัทฯไมค่รบ อาทิ ไมเ่ที่ ยวบางรายการ,ไมท่านอาหารบาง

ม้ือ,เพราะคา่ใชจ้า่ยทุกอยา่งทางบริษัทฯไดช้  าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดินทางเรียบรอ้ย

แลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไมร่ับผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ

ประมาทของนักทอ่งเที่ ยวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีท่ีการตรวจคนเขา้เมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯและในตา่งประเทศปฎิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุไวใ้นรายการ

เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่บริการไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส้ิน 

➢ ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีทา่นไมเ่ดินทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไมส่ามารถเปลี่ ยน

ช่ือได ้

➢ เม่ือทา่นตกลงช าระเงินไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่นผา่นตวัแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือ

วา่ทา่นไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงตา่งๆท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทัง้หมด 

➢ กรุ๊ปที่ เดินทางชว่งวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ รวมถึง

เที่ ยวบินพิเศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flightจะไมมี่การคืนเงินมดัจ าหรือคา่ทวัร์ทัง้หมด 

➢ ทางบริษัทฯจะไมร่ับผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน หากพาสปอรต์ไมต่รงกบัใบหนา้ปัจจุบนั ถึงจะยงัไมห่มดอายุก็ตาม อาจท าใหท้า่น

โดนปฎิเสธการเขา้และออกประเทศได ้เชน่ ศลัยกรรม ผา่ตดัขากรรไกรท่ีท าใหใ้บหนา้เปลี่ ยนไป ดงันั้น ทา่นตอ้งท า

พาสปอร์ตเลม่ใหมก่อ่นท าการจองทวัร์  

➢ กรณีมี “คดีความ” ท่ีไมอ่นุญาติใหท้า่นเดินทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบกอ่นการจองทวัร์วา่ทา่นสามารถ

เดินทางออกนอกประเทศไดห้รือไม ่ถา้ไมส่ามารถเดินทางได ้ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่

รับผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน 

➢ กรณี “หญิงตัง้ครรภ”์ ทา่นจะตอ้งมีใบรับรองแพทย ์ระบุชดัเจนวา่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้รวมถึงรายละเอียด

อายุครรภท่ี์ชดัเจน ส่ิงน้ีอยูเ่หนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมร่ับผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน 

➢ กรณีใชห้นังสือเดินทางราชการ(เลม่น ้าเงิน)เดินทางเพ่ือการทอ่งเที่ ยวกบัคณะทวัร์ หากทา่นถูกปฏิเสธในการเขา้-ออก

ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่ทวัร์และรับผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน 

** กอ่นตดัสินใจจองทวัร์ควรอา่นเง่ือนไขการเดินทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จึงมดัจ าเพ่ือประโยชน์ของทา่นเอง** 

 

  


