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วนัแรก กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) – หลวงพระบาง– พระธาตพุูส ี– ตลาดไนทบ์ารซ่์า 

11.00 น. คณะพรอ้มกนัที� ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร � ออกชั�น �-� เคาน์เตอรเ์ช็คอินสายการบนิ แอรเ์อเชีย (Air Asia) โดยมี

เจา้หนา้ที�คอยอาํนวยความสะดวกจดัเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัท่าน 

 **หมายเหต*ุ* เคาน์เตอรเ์ช็คอนิจะปิดบริการก่อนเวลาเครื�องออกอย่างนอ้ย �� นาที และผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูขึ�นเครื�อง

ก่อนเวลาเครื�องออก �� นาท ี 

เนื�องจากต ั �วเครื�องบินของคณะเป็นตั �วกรุป๊ระบบ Random ไม่สามารถล็อกที�นั �งได ้ที�นั �งอาจจะไม่ไดน้ั �งติดกนัและไม่สามารถ

เลอืกช่วงที�นั �งบนเครื�องบนิไดใ้นคณะ ซึ�งเป็นไปตามเงื�อนไขสายการบนิ   

13.55 น.  บนิลดัฟ้าสู่ เมืองหลวงพระบาง สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยสายการบนิ แอรเ์อเชีย (Air Asia) เที�ยวบนิที� FD1030 

 **ไม่มีบริการอาหารบนเครื�อง** 

15.20 น.  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตหิลวงพระบาง เมืองหลวงพระบาง สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว หลงัผ่านข ั�นตอนการ

จากนั�นนาํท่านขึ�นสู่ เขาพูส ีขึ�นบนัได 328 ข ั�น นมสัการพระ

ธาตุพูส ีเจดียธ์าตุคู่บา้นคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง ตลอด

ทางขึ�นท่านจะไดร้บัความกลิ�นหอมจากดอกจาํปาลาว (ดอก

ลลีาวดี) ซึ�งเป็นดอกไมป้ระจาํชาติลาว เมื�อท่านถงึยอดใหท้่าน

นมสัการองคธ์าต ุซึ�งสรา้งในสมยัพระเจา้ 

คํ �า  บรกิารอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร 

 หล ัง อ าหา รคํ �า อิ ส ระ เ ดิน เ ที� ย ว ชม  ตลาดคํ �า  (NIGHT 

MARKET) บนถนนศรีสว่างวงศ์ ต ั�งแต่หนา้พระราชวงัจนสุด

ถนน ใหท้่านไดเ้ลอืกชมเลอืกซื�อสนิคา้ในบรรยากาศแบบหลวง

พระบางยามราตร ีมที ั�งเสื�อยดืสกรนีเป็นภาษาลาว, ผา้คลุมไหล,่ กระเป๋าถอื, เครื�องประดบั, โลหะเกะสลกั, ภาพเขยีน ฯลฯ จุดเด่น

คือ สนิคา้แทบทกุชิ�นเป็นสนิคา้แฮนดเ์มดของชาวบา้นแท ้ๆ   วางจาํหน่ายในราคาที�ต่อรองกนัได ้อกีท ั�งยงัมเีบเกอรี� ต่าง ๆ เพื�อให ้

ท่านไดล้ิ�มลอง และขนมเคก้อนัแสนอร่อยนานาชนิด หากท่านใดจะเลอืกซื�อของใส่บาตรในเชา้วนัรุ่งขึ�นก็สามารถจดัแจงหาซื�อได ้

เช่นกนั 

สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ 

ที�พกั   CHICHAREUNE MOUANGLUANG HOTEL*4 หรอืเทยีบเท่า เมืองหลวงพระบาง 
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วนัที�สอง ตกับาตรขา้วเหนียว – ตลาดเชา้ – พพิธิภณัฑห์ลวงพระบาง - บา้นซ่างไห -ถํ�าติ�ง – นํ�าตกตาดกวางส ี- บา้นผานม - วดัแสน

สุขาราม 

ตื�นเชา้ทาํธุระส่วนตวั จดัแจงเครื�องแต่งกายเพื�อรอ ใสบ่าตรขา้วเหนียว

พรอ้มกบัประชาชนชาวหลวพระบาง ซึ�งพระสงฆแ์ละสามเณรจากวดั

ต่างๆ ท ั �วเมอืงหลวงพระบางจ ะออกบณิฑบาตเป็นแถวนบัรอ้ยรูป ซึ�ง

เ ป็นภาพอ ัน น่ าประท ับ ใจและสื� อถึงความศร ัทธา เลื� อม ใสใน

พระพุทธศาสนาของชาวเมืองหลวงพระบาง (ค่าทําบุญ ไม่รวมใน

รายการ) 

จากนั�นใหท้่านเดินชม ตลาดเชา้ของชาวหลวงพระบาง ซึ�งเป็น ตลาด

สดใหท้่านเลือกซื�ออาหารพื�นเมืองและชมของป่าซึ�งของป่าบางชนิดก็

แปลกตาและเป็นที�สนใจของเหลา่นกัท่องเที�ยวผูม้าเยอืน 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินชม พระราชวงัหลวงพระบาง (พิพิธภณัฑ)์ ลกัษณะอาคารเก่าที�ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั �งเศส สถาปตัยกรรม

ฝรั �งเศสผสมผสานวฒันธรรมลาว ดา้นนอกอาคารเป็นที�ต ั�งของอนุสาวรียเ์จา้มหาชีวติศรีสว่างวงศ ์พระราชวงัแห่งนี�อดีตนั�นเป็นที�

ประทบัของเจา้มหาชีวิตศรีสว่างวงศ ์ต่อมาเมื�อมีการเปลี�ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2518 พระราชวงัหลวงพระบาง ไดถู้ก

ปรบัเปลี�ยนใหเ้ป็นพพิธิภณัฑ ์ภายในเป็นที�ประดษิฐานของ “พระบาง”  พระพทุธรูปคู่บา้นคู่เมอืงหลวงพระบาง   นาํทา่นเดนิทางสู่ 

บา้นช่างไห  ชมวถิชีวีติของชาวบา้นที�อยู่รมิแม่นํ �าโขง มอีาชพีในการหมกัสาโท และตม้เหลา้ขาว จาํหน่ายและยงัเป็นแหลง่รวมสนิคา้

พื�นเมอืงจาํพวก ผา้ทอลวดลายสวยงามมากมาย เครื�องเงนิ วางจาํหน่ายอย่างเป็นระเบยีบ ชมความร่วมมอืของชาวบา้นที�ไดจ้ดัแต่ง

ลานบา้น อย่างสวยงามเพื�อรอรบันกัทอ่งเที�ยว จากนั�นเดนิทางสู่ท่าเรอืบา้นช่างไห เพื�อลอ่งเรอืเดนิทางชมววิทวิทศันส์องฝั �งแม่นํ �าโขง

สู่ ถํ�าติ�ง ซึ�งเป็นถํ�าอยู่บนหนา้ผาริมแม่นํ �าโขงมีอยู่ 2 ถํ �า คือ ถ ํ �าล่างและถํ�าบน ถํ�าติ�งลุ่ม หรือ ถํ �าล่างสูง 60 เมตร จากพื�นนํ�ามี

ลกัษณะเป็นโพรงนํ�าตื�นๆ มหีนิงอกหนิยอ้ย มพีระพุทธรูปไมจ้าํนวนนบั 2,500 องค ์ส่วนใหญ่จะเป็นพระยืน มที ั�งปางประทานพร 

และปางหา้มญาต ิถํ �าติ�งบน จะไปทางแยกซา้ยเดนิขึ�นบนัไดไป 218 ข ั�น ปากถํ�าไม่ลกึมากมพีระพทุธรูปอยู่ในถํ�าแต่ไม่มากเท่าถํ �าลา่ง 

สมยัโบราณเป็นที�สกัการะบวงสรวงดวงวญิญาณ ผฟ้ีา ผแีถน เทวดาผาติ�ง ต่อมาพระเจา้โพธิสารทรงเลื�อมใสพระพทุธศาสนาเป็น

ผูน้าํพระพทุธรูปเขา้มา และจงึทรงใชถ้ ํ �าติ�งเป็นสถานที�ศกัดิ�สทิธิ�ทางพุทธศาสนา 
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เที�ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นําเดินทางผ่านหมู่บา้นชนบทชมวิถีชีวติของชาวบา้นสู่ นํ� าตกตาดกวางสี ห่างจากหลวงพระบาง ��กิโลเมตร ไปทางทิศตะวนัตก

เฉียงใต ้โดยผ่านหมู่บา้นชนบทริมถนน � ขา้งทาง เป็นหนึ�งในนํ�าตกที�สวยที�สุดในเขตหลวงพระบาง มแีม่นํ �าใสสมีรกตตลอดปี ชม

ความงามของนํ�าตกที�ตกลดหล ั �นเป็นช ั�นๆอย่างสวยงามแต่ละช ั�นเกิดจากการผสมของหนิปูนสูงราว �� เมตร ม ี� ช ั�น สภาพป่าร่ม

รื�น มสีะพานและเสน้ทางเดนิชมรอบๆ นํ�าตก ใหเ้วลาอสิระดื�มดํ �ากบัธรรมชาต ิจากนั�นนาํท่านเดนิทางสู ่บา้นผานม เป็นหมู่บา้นชาว

ไทลื�อที�อพยพมาจากเมอืงสบิสองปนันา มปีระชากรประมาณ ��� ครอบครวัผูห้ญิงชาวไทลื�อชาํนาญในการทอผา้ ในอดตีบา้นผานม

เป็นแหล่งทอผา้ถวายเจา้มหาชีวติและราชสาํนกัในปจัจุบนับา้นผานมไดร้บัการยกระดบัจากทางการใหเ้ป็น “หมูบา้นวฒันธรรม” ผา้

ทอมอืจากบา้นผานมเป็นผา้ทอที�มชีื�อเสยีงมาก มกีารรวมกลุม่ต ั�งเป็นศูนยห์ตัถกรรมแสดงสนิคา้ มกีารสาธติการทอผา้ดว้ยกี�กระตุก

แบบดั�งเดิมและยงัมีผา้ทอรูปแบบต่างๆ จาํหน่ายใหน้กัท่องเที�ยว ผา้ทอบา้นผานมมีท ั�งผา้แพรเบี�ยงลวดลายแบบลื�อแท ้ๆ และผา้ที�

ประยุกตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนั  เช่น ผา้ปูโตะ๊, ผา้คลุมเตียง, ผา้รองแกว้รองจาน ฯลฯ จากนั�นนาํท่านสู่ วดัแสนสุขาราม จุดเด่นของ

วดัแสนสุขารามคือ พระพทุธรูปยืนองคใ์หญ่ ที�มอียู่เพยีงองคเ์ดียวในหลวงพระบาง มพีระหตัถท์ี�งดงามผ่องแผว้ และหอรอยพระ

พทุธบาทจาํลองดา้นขา้งหอพระยนื ส่วนพระอุโบสถล์งรกัปิดทองอย่างสวยงาม จดัเป็นศิลปะแบบหลวงพระบางตอนกลาง สงัเกตได ้

จากเสาทรงแปดเหลี�ยม และยอดเสารูปกลบีบวั สว่นผนงัภายในพระอุโบสถตกแต่งดว้ยการเขยีนภาพสทีองลงบนพื�นแดง โดยตรง

กลางเป็นที�ประดิษฐานพระประธานหรอืพระองคห์ลวง เป็นวดัเก่าแก่ที�ถูกสรา้ง ภายหลงัหลวงพระบางแยกออกจากนครเวยีงจนัทร์

เมื�อ �� ปีที�แลว้เป็นอีกอาณาจกัรหนึ�งก่อนหนา้นั�นบริเวณที�สรา้งวดัแสนสุขารามมวีดัเก่าอยู่ก่อนหนา้นั�นสรา้งขึ�นเมื�อคริสศตวรรษที� 

�� สรา้งใหว้ดัแห่งนี�มคีวามสวยงามและน่าสนใจไมน่อ้ยเลย 

คํ �า  บริการอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร 

 สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ที�พกั  CHICHAREUNE MOUANGLUANG HOTEL*4 หรือเทยีบเท่า เมืองหลวงพระบาง 
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วนัที�สาม วดัเชียงทอง - วดัวชุินราช - วดัใหม่สุวรรณภมูาราม – ศูนยเ์ครื�องเงนิ - หลวงพระบาง – กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
จากนั�นนําท่านสู่ อีกหนึ�งสถานที�ของผูม้าเยือน

เมืองหลวงพระบางควรมาเที�ยวชม วดัเชียงทอง 

ซึ�งเป็นวดัที�สาํคญัและมีความงดงามที�สุดแห่ง

หนึ�งจนไดร้บัการยกย่องจากนกัโบราณคดีว่าเป็น

ดั �งอญัมณีแห่งสถาปตัยกรรมลาว วดัเชียงทอง

ถูกสรา้งขึ�นในรชัสมยัพระเจา้ไชยเชษฐาธิราช 

ผนงัภายในปิดทองฉลุบนพื�นรกัสีดํา เล่าเรื�อง

พทุธประวตัิพระสุธน-มโนราห ์ทศชาติชาดกและ

ภาพนิทานเพื�อนบา้น พระประธานมชีื�อว่า “พระองคห์ลวง”นอกจากวดัเชยีงทองจะมพีระอุโบสถที�โดดเด่นดว้ยสถาปตัยกรรมแบบ

ลา้นชา้งแลว้ การตกแต่งลวดลายตามผนงัภายในมกีารตบแต่งดว้ยการนาํกระจกสมีาตดัต่อกนัเป็นรูปตน้โพธิ�ขนาดใหญ่ ดา้นขา้งก็

ติดเป็นรูปสตัวใ์นวรรคดี ยามบ่ายที�แสงแดดส่องสะทอ้นลงมาดูสวยงาม สถานที�ที�เราจะไปเยี�ยมชมอีกที�ซึ�งมีความสาํคญัและ

เรื�องราวยาวนานเช่นเดยีวกนัคอื วดัวชินุราช ที�สรา้งขึ�นในสมยัพระเจา้วชินุราช (พ.ศ. ����) นบัเป็นอกีหนึ�งพระธาตทุี�ชาวหลวงพระ

บางใหค้วามนบัถอื ซึ�งเป็นพระธาตุที�มรูีปทรงคลา้ยกบัลูกแตงโมผ่าครึ�ง ชาวหลวงพระบาง จงึเรยีกชื�อ พระธาตุหมากโม นี�มาจนถงึ

ปจัจุบนั  จากนั�นนาํท่านชม วดัใหม่สุวรรณภูมาราม  หรือที�ชาวหลวงพระบางเรียกกนัส ั�นๆ ว่า "วดัใหม่" เคยเป็นที�ประทบัของ

สมเดจ็พระสงัฆราชบญุทนั ซึ�งเป็นสมเดจ็พระสงัฆราชองคสุ์ดทา้ยของลาวและยงัเคยเป็นที�ประดิษฐานพระบาง พระพทุธรูปคู่เมอืง

หลวงพระบางในรชัสมยัของเจา้มหาชีวติสกัรินฤทธิ� จนกระท ั �งถงึปี พ.ศ. 2437 จึงไดอ้ญัเชิญพระบางไปประดิษฐานในหอพระบาง

ภายในพระราชวงัจวบจนกระท ั �งปจัจุบนั เมื�อมาเยือนวดัแห่งนี�สิ�งที�เราจะสงัเกตเหน็ถึงความแตกต่างจากวดัอื�นๆ คือ ตวัอุโบสถ 

(สมิ) ลกัษณะจะเป็นอาคารทรงโรง หลงัคามขีนาดใหญ่ มชีายคาปกคลุมท ั�งสี�ดา้นสองระดบัต่อเนื�องกนั ผนงัดา้นหนา้พระอุโบสถ

ตกแต่งดว้ยภาพลงรกัปิดทองดูเหลอืงอร่ามงามตายาวตลอดผนงั เล่าเรื�องพระเวสสนัดรชาดก โดยฝีมอืช่างหลวงประจาํรชักาลเจา้

มหาชวีติศรสีว่างวงศ ์  
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เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นาํทา่นเขา้สู่ ศูนยเ์ครื�องเงนิ ใหท่้านไดช้มงานฝีมอืการทาํเครื�องเงนิ และเครื�องประดบัของใชต่้างๆ ที�มกีารออกแบบไวอ้ย่างสวยงาม

เป็นสนิคา้ส่งออกที�มชีื�อเสยีงของลาว  สมควรแก่เวลาอาํลาเมอืงหลวงพระบาง เดนิทางสู ่สนามบนินานาชาติหลวงพระบาง เพื�อนาํ

ท่านเดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย 

15.50 น.  บนิลดัฟ้าสู่ กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) โดยสายการบนิ แอรเ์อเชีย (Air Asia) เที�ยวบนิที� FD1031 **ไม่มีบรกิารอาหารบน

เครื�อง** 

17.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ประเทศไทยโดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

****************************************************************************** 
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                          อตัราค่าบรกิารและเงื�อนไขการใชบ้รกิาร 

 

               *** ราคาเด็กทารก(อายไุม่ถงึ � ปีบรบิูรณ์ ณ วนัเดินทางกลบั) ท่านละ 5,990 *** 

***ราคานี� รวมรายการทวัร ์และ ต ั �วเครื�องบนิ*** 

 

 

 

FT- LPQ FD01V เที�ยวฟิน หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก � วนั � คนื โดย FD 

กาํหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่พกัหอ้ง

ละ2-3ทา่น 

เด็กอายไุม่เกนิ12ปี

เสริมเตียง 

เด็กอายไุม่เกนิ12ปี

ไม่เสรมิเตียง 

ไม่รวมตั �ว

เครื�องบนิ  
พกัเดี�ยว 

10 – �� ม.ค. �� 15,990 15,990 15,990 10,900 4,990 

17 – �� ม.ค. �� 14,990 14,990 14,990 9,900 3,990 

24 – �� ม.ค. �� 14,990 14,990 14,990 9,900 3,990 

�� ม.ค. – �� ก.ย. �� 15,990 15,990 15,990 10,900 5,990 

07 – �� ก.พ. �� 14,990 14,990 14,990 9,900 3,990 

14 – �� ก.พ. �� 13,990 13,990 13,990 9,900 3,990 

21 – �� ก.พ. �� 13,990 13,990 13,990 9,900 3,990 

�� ก.พ. – �� มี.ค. �� 13,990 13,990 13,990 9,900 3,990 

06 – �� มี.ค. �� 13,990 13,990 13,990 9,900 3,990 

13 – �� มี.ค. �� 13,990 13,990 13,990 9,900 3,990 

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

27 – �� มี.ค. �� 13,990 13,990 13,990 9,900 3,990 
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อตัราคา่ขา้งตน้นี� รวม 
 ตั �วเครื�องบินชั�นประหยดัระบวุนัเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ พรอ้มนํ�าหนกัสมัภาระ �� กโิลกรมัต่อทา่น  

 ค่าธรรมเนียมภาษีนํ�ามนัเชื� อเพลงิและคา่ภาษีสนามบนิ 

 ที�พกัโรงแรมตามรายการ � คนื พกัหอ้งละ �-� ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ�มเงนิพกัหอ้งเดี�ยว) 

 อาหารตามรายการระบ ุ(สงวนสทิธิในการสลบัมื�อหรือเปลี�ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าเขา้ชมสถานที�ตามรายการระบ ุ

 ค่ารถรบั-ส่งสถานที�ท่องเที�ยวตามรายการระบ ุ

 ภาษีหกั ณ ที�จา่ย �%และภาษีมูลค่าเพิ�ม �% 

 ค่ามคัคุเทศกผู์ชํ้านาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกนัชีวิตกรณีอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิท่านละ �,���,��� บาท และคา่รกัษาพยาบาลกรณีอบุตัเิหตุ

ในวงเงนิไม่เกนิ ทา่นละ ���,��� บาท (ตามเงื�อนไขกรมธรรม)์  

 
อตัราคา่บรกิารขา้งตน้นี� ไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมภาษีนํ�ามนัเชื� อเพลงิและคา่ภาษีสนามบนิ ในกรณีที�สายการบินปรบัเพิ�มขึ�น 

 ค่าทาํหนังสอืเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้ือพาสปอรต์ตา่งชาตคิา่ทาํใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต(ิRe-Entry) หรอื 

คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ที�ของผูเ้ดินทางในการจดัทาํเอง) 

 ค่าใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการที�ระบ ุ เช่น ค่าเครื�องดื�มและค่าอาหารที�ส ั �งเพิ�มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและเครื�องดื�มส ั �งพเิศษ

นอกรายการ, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

 ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบิน,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,การถูกปฏเิสธไม่ใหอ้อก

และเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที�กรมแรงงานทั�งที�เมืองไทยและตา่งประเทศซึ�งอยู่นอกเหนือความควบคุมของ

บรษิทัฯ 

 ค่าทปิไกดท์อ้งถิ�น,คนขบัรถ 1,5�� บาท/ทริป/ลูกทวัร ์� ท่าน (โดยชําระที�สนามบนิดอนเมืองกอ่นเดินทาง) 

 ค่าทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนินํ�าใจของทกุท่าน(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถิ�นและคนขบัรถแต่ไม่บงัคบัทิป) 

 

เงื�อนไขการสาํรองที�นั �ง 
1.กรุณาทาํการจองก่อนการเดนิทาง โดยส่งแฟกซห์รืออเีมลลร์ายชื�อและหนา้หนงัสอืเดินทางเพื�อยนัการจองที�นั �ง พรอ้มชําระมดัจาํคา่ทวัรเ์ตม็

จาํนวน 

2.เมื�อทา่นตกลงชําระเงนิคา่บริการไม่ว่าท ั�งหมดหรือบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิัทฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงื�อนไขและขอ้ตกลงการ

ใหบ้รกิารที�ไดร้ะบไุวใ้นเอกสารฉบบันี� ท ั�งหมดนี� แลว้ 
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เงื�อนไขการยกเลิก 
1.ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั เกบ็คา่ใชจ้า่ย ���% ของราคาทวัร ์ต่อท่าน เนื�องจากเป็นตั �วราคาโปรโมชั �น  

ทางบรษิัทฯขอสงวนสทิธิ�ไม่คนืเงนิมดัจาํโดยไม่มีเงื�อนไขใดๆทั�งสิ�น 

�. สาํหรบัผูโ้ดยสารที�ไม่ไดถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผูย้ื�นวซ่ีาให ้เมื�อผลวซ่ีาผ่านแลว้มีการยกเลกิการเดินทางบรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิ�ในการคนืค่ามดัจาํท ั�งหมด 

 

เงื�อนไขการใหบ้รกิาร 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงราคาและเงื�อนไขต่างๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ท ั�งนี� ใหข้ึ�นอยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัฯ 

เท่านั�น อกีท ั�งขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใดๆ ของบรษิทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยตุสิิ�นสุดสมบูรณ์ 

2. บริษทัฯ และตวัแทนของบรษิทัขอสงวนสทิธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ขอ้จาํกดัดา้น

ภมูิอากาศ และเวลา ณ วนัที�เดินทางจรงิ ท ั�งนี� ทางบรษิัทฯ จะยึดถือและคาํนึงถึงความปลอดภยั รวมถงึประโยชน์สูงสุดของลูกคา้สว่นมาก

เป็นสาํคญั 

3. .รายการทวัรนี์� เป็นการท่องเที�ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จดัทาํและดําเนินการโดยบรษิัทคู่คา้ (Partner) 

4. อตัราค่าบรกิารคิดคาํนวณจากอตัราแลกเปลี�ยน และราคาตั �วเครื�องบินในปจัจุบนั บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการปรบัเปลี�ยนราคาคา่บรกิารใน

กรณีที�มีการขึ�นราคาคา่ต ั �วเครื�องบนิ ค่าประกนัภยัสายการบิน ค่าธรรมเนียมนํ�ามนั หรอืมีการประกาศลดคา่เงนิบาท หรืออตัราแลกเปลี�ยน

ไดป้รบัขึ�นในช่วงใกลว้นัที�คณะจะเดนิทาง 

5. ในระหว่างการท่องเที�ยวนี�  หากท่านไม่ใชบ้รกิารใดๆ ไม่ว่าท ั�งหมดหรือบางสว่น ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ�ไม่สามารถเรยีกรอ้งขอคืนค่าบริการได ้

6. หากท่านไม่เดินทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ต ั �วเครื�องบนิขากลบัซึ�งยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถนํามาขอคืนเงนิได ้

7. ค่าบริการที�ทา่นชําระกบัทางบริษทัฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระใหก้บับรษิทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด

เช่นกนั ดงันั�นหากท่านมีเหตอุนัใดที�ทาํใหท้่านไม่ไดท่้องเที�ยวพรอ้มคณะตามรายการที�ระบไุว ้ท่านจะขอคนืค่าบริการไม่ได ้

8. กรณีเกดิความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง จนมีการยกเลกิ ล่าชา้ เปลี�ยนแปลง การบรกิารจากสายการบนิ บรษิทัขนส่ง 

หรอื หน่วยงานที�ใหบ้รกิาร บริษัทฯ จะดําเนินโดยสดุความสามารถที�จะจดับริการทวัรอ์ื�นทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงนิใหส้าํหรบัคา่บรกิาร

นั�นๆ 

9. มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษิทัฯ ไม่มีสทิธิ�ในการใหค้าํสญัญาใดๆ ท ั�งสิ�นแทนบริษทัฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ีอาํนาจ

ของบรษิัทฯ กาํกบัเทา่นั�น 

10. โปรแกรมทวัรนี์� จะสามารถออกเดินทางได ้ตอ้งมีจาํนวนผูเ้ดินทางข ั�นตํ �า 20 ท่านรวมในคณะตามที�กาํหนดไวเ้ทา่นั�น หากมีจาํนวนผู ้

เดินทางรวมแลว้นอ้ยกว่าที�กาํหนดไว ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิหรือปรบัเปลี�ยนกาํหนดการเดินทาง และราคาได ้

11. บริษทัฯ รบัเฉพาะผูมี้วตัถปุระสงคเ์ดินทางเพื�อท่องเที�ยวเทา่นั�น การเดนิทางของผูเ้ดินทางดว้ยวตัถปุระสงคแ์อบแฝงอื�น ๆ เช่น การไปคา้

แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนสง่สนิคา้หนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวธุสงคราม การก่อการรา้ย และ 

อื�น ๆ ที�เขา้ข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอนัด ีบรษิัทฯ มิไดม้สี่วนรูเ้หน็ เกี�ยวขอ้ง หรือ มีสว่นตอ้งรบัผิดชอบใด ๆ กบัการกระทาํดงักล่าว

ทั�งสิ�น 
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12. หากผูเ้ดินทางถูกเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั�นๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมือง ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตผุลซึ�งอยู่

นอกเหนืออาํนาจ และความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไม่รบัผิดชอบคืนเงนิท ั�งหมด 

13. ผูเ้ดินทางตอ้งใชว้จิารณญาณส่วนตวัและรบัผิดชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื� อสนิคา้ตา่ง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที�ยวดว้ยตวั

ท่านเอง บรษิัทฯ จะไม่สามารถรบัผิดชอบใด ๆ หากเกดิความไม่พงึพอใจในสนิคา้ที�ผูเ้ดินทางไดซื้�อระหว่างการเดินทางท่องเที�ยวนี�  

14. ผูเ้ดินทางตอ้งรบัผดิชอบต่อการจดัเกบ็ และ ดูแลทรพัยส์นิส่วนตวั ของมีค่าต่าง ๆ อยา่งระมดัระวงั บรษิทัฯ จะไม่สามารถรบัผิดชอบใด ๆ 

หากเกดิการสูญหายของ ทรพัยส์นิสว่นตวั ของมีค่าตา่ง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที�ยว อนัมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง 

15. บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการสูญหายของทรพัยส์นิ และ สมัภาระระหว่างการเดินทางอนัมีสาเหตมุาจากสนามบนิ สายการบิน บรษิัท

ขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทาํหนา้ที�เป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งคา่ชดใชใ้หก้บัผูเ้ดินทาง 

16. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไม่รบัผิดชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ที�เกดิจากการยกเลกิหรือความล่าชา้ของสายการบิน ภยัธรรมชาต ิการนดั

หยดุงาน การจลาจล การปฏิวตั ิรฐัประหาร ที�อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษิทัฯ หรือ ค่าใชจ้า่ยเพิ�มเตมิที�เกดิขึ�นทางตรง หรือ

ทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถกูทาํรา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

17. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พงึพอใจของผูเ้ดินทาง ที�เกี�ยวขอ้งกบั สภาพ

ธรรมชาต ิภมูิอากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศที�เดินทางไป 

18. ทางบรษิัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั�งสิ�น หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซึ�งไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุนรายการ

ท่องเที�ยว(ซึ�งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื�อนไขนี� ในกรณีที�เกดิเหตุสดุวสิยั ซึ�งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิัททวัร)์ 

19. กรณีที�ท่านตอ้งออกตั �วภายใน เช่น (ตั �วเครื�องบิน,ตั �วรถทวัร,์ต ั �วรถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทกุครั�งก่อนทาํการออกต ั �ว เนื�องจากสายการบิน

อาจมกีารปรบัเปลี�ยนไฟลท์บิน หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆในกรณีถา้ท่านออกตั �วภายในโดย

ไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บินมีการปรบัเปลี�ยนเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงื�อนไขดงักลา่วแลว้ 

20. กรณีใชห้นงัสอืเดินทางราชการ(เล่มนํ�าเงนิ)เดินทางเพื�อการท่องเที�ยวกบัคณะทวัร ์หากทา่นถูกปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ไม่คืนคา่ทวัรแ์ละรบัผิดชอบใดๆทั�งสิ�น 

21. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯรบัเฉพาะผูม้จุีดประสงคเ์ดินทางเพื�อท่องเที�ยวเทา่นั�น (หนงัสอื

เดินทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บรษิัทฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 

 
 


