
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LFD04 เวยีงจนัทน ์หลวงพระบาง 3วนั 2คนื 
พิเศษ!! เป�ดประสบการ์ณนั่งรถไฟฟ�าความเรว็สูง 

เวียงจันทน ์ ไหว้พระขอพรส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ ที่ พระธาตุหลวง เช็คอินแลนด์มาร์คของลาว ‘’ประตไูช’’ 
หลวงพระบาง   เมืองมรดกโลก นํ้าตกตาดกวางสี พระราชวังหลวงพระบาง วัดวิชุลราช พระธาตุพูสี  

ตักบาตรข้าวเหนียวที่หลวงพระบาง วัดเชียงทอง Joma CAFÉ คาเฟ�สวนพูนสุข ช้อปป�้ งตลาดมืด  
Optional Tour! ล่องเรือชมวิวแม่นํ้าโขง ชมพระอาทติย์ตกยามเย็นอันน่าหลงใหล 

เดนิทางโดยสายการบนิ AIR ASIA 
นํ้าหนกัสัมภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 20 kg. / CARRY ON 7 kg.  

วันเดินทาง  ราคาผู้ใหญ่ 

(บาท) 

ราคาเด็ก 

(บาท) 

พักเดี่ยวเพ่ิม 

(บาท) 

ที่นั่ง หมายเหตุ  

01-03 ตุลาคม 2565 13,888  

 
 

ไม่มีราคาเด็ก 

(Infant ไม่เกิน 2 ป� 

ราคา 2,800 บาท)  

2,500 16  

15-17 ตลุาคม 2565 14,888 2,500 16  

21-23 ตุลาคม 2565 14,888 2,500 16  

22-24 ตุลาคม 2565 16,888 2,500 16  

28-30 ตลุาคม 2565 14,888 2,500 16  

04-06 พฤศจิกายน 2565 14,888 2,500 16  



 FLIGHT 
 DEPARTURE:  FD1040     DMK-VTE       12.05-13.15 
 RETURN:  FD1031       LPQ-DMK       16.30-17.55 
 
 
 

09.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ อาคาร 1 ช้ัน 3 เคาน์เตอร์ สายการบิน Air  

  Asia โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับอํานวยความสะดวกด้านเอกสาร  

12.05 น.   นําท่านเดินทางสู่ เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD1040 นําท่านผ่านข้ันตอน 

  การตรวจคนเข้าเมือง  

13.15 น.     เดินทางถึง ทา่อากาศยานนานาชาติวัตไต เวียงจันทน์ ประเทศลาว นาํทา่นสู่ข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมอืงและศุลกากร 
(เวลาทอ้งถิน่ทีล่าวเทา่กบัประเทศไทย) 

เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง (มื้อที่ 1) เฝอ ก๋วยเต๋ียวซ่ึงลาวรับมาจากเวียดนาม ทานแบบครบสูตรแบบหลวงพระบาง ชอบเผ็ด
ก็กินกับพริกข้ีหนูจ้ิมกะป� แกล้มกับผักสด  
จากนั้นนําทุกท่านเที่ยวชมความสวยงามของ พระธาตุหลวง หรือ 
พระเจดีย์โลกะจุฬามณี นับเป�นปูชนียสถานอันสําคัญย่ิงแห่ง
เวียงจันทน์ และเป�นศูนย์รวมใจของประชาชนชาวลาวทั่วประเทศ 
ตามตํานานกล่าวว่าพระธาตุหลวงมีประวัติการก่อสร้างนับพันป�

เช่นเดียวกันพระธาตุพนมในประเทศไทย และ ปรากฏความเกี่ยวพัน
กับประวัติศาสตร์ของดินแดนทางฝ�่ งขวาแม่นํ้าโขงอย่างแยกไม่
ออก สถานที่นี้ถือได้ว่าเป�นสัญลกัษณ์สําคัญอยา่งของประเทศลาว 
ประตูไซ หรือ ปะตูไซ เป�นอนุสรณ์สถานต้ังอยู่ท้ายสุดทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของถนนล้านช้าง ใจกลางนครเวียงจันทน์ 
ก่อสร้างในระหว่างป� พ.ศ. 2500 ถึงป� พ.ศ. 2511 เพ่ือเป�นการสดุดี

วีรชนผู้ร่วมรบเพ่ือประกาศเอกราชจากประเทศฝร่ังเศส ถูก
ตกแต่งด้วยศิลปะแบบล้านช้าง นําสัตว์ในตํา นานตามความเช่ือ
ของศาสนาพุทธ เช่น กินรี และพญานาค เป�นต้น และเทพเจ้าใน
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู มาตกแต่ง บริเวณโดยรอบมีลานจัดการ
แสดงนํ้าพุประกอบดนตรีและสวนปะตูไซ จากนั้นนําทกุท่านเดินทาง
สู่  สถานีรถไฟความเร็วสูง สถานีเวียงจันทน์ นําท่านนั่งรถไฟ

ความเร็วสูง LCR เที่ยว C82 เวลา 16.05-17.05 น. สู่หลวงพระบาง 

11-13 พฤศจิกายน 2565 14,888 2,500 16  

18-20 พฤศจิกายน 2565 13,888 2,500 16  

25-27 พฤศจิกายน 2565 13,888 2,500 16  

03-05 ธันวาคม 2565 14,888 2,500 16  

10-12 ธันวาคม 2565 14,888 2,500 16  

17-19 ธันวาคม 2565 13,888 2,500 16  

23-25 ธันวาคม 2565 14,888 2,500 16  

30-ธันวาคม 2565  

– 01 มกราคม 2566 

16,888 2,500 16  

 วันที่ 1   ท่าอากาศยานดอนเมือง-ท่าอากาศยานนานาชาติวัตไต-นครเวียงจันทน์ -พระธาตุหลวง-ประตูไซ -สถานีรถไฟความเร็วสูง 
สถานเีวียงจันทน์ -หลวงพระบาง  -ตลาดมืดหลวงพระบาง                                                                                   อาหาร เที่ยง,เย็น      

  



เมืองมรดกโลก การเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงนี้ จะช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางได้มาก ให้ท่านได้ชมบรรยากาศ
ธรรมชาติตลอดสองข้างทางต้ังแต่วังเวียงจนถงึหลวงพระบาง โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง เดินทางถึง หลวงพระ
บาง  เมืองมรดกโลก เป�นเมืองที่น่าเที่ยวมากๆของประเทศลาว แม้จะเป�นเมืองที่ไม่ใหญ่มากนัก แต่ก็เป�่ ยมไปด้วยเสน่ห์ 

บรรยากาศที่เงียบสงบเหมาะกับการมาเดินเทีย่ว ชมเมือง ชมศิลปะวัฒนธรรม ธรรมชาติที่งดงาม วัดวาอาราม แม่นํ้าโขง 
และกลิ่นอายของประวัติศาสตร์  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

เย็น    บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 2)  
จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนที่ ตลาดมืดหลวงพระบาง ช่วงหัวค่ําที่
ด้านล่างของพระธาตุพูสี จะมีการต้ังร้านรวงขายของเป�นแถวแนว
ยาวผ่านพระราชวังเก่าไปจนถึงวงเวียน ลักษณะคล้ายๆกับถนนคน
เดินบ้านเรา มีการป�ดถนนให้ได้เป�ดร้านกันอย่างเต็มที่ สําหรับของที่
วางขายจะออกเป�นของที่ระลึกต่างๆ งานแฮนด์เมด  งานหัตถกรรม 
ไปจนผ้าไหม มีสินค้าหลากหลายแนว สามารถเลือกซ้ือของฝากจาก
การมาเที่ยวหลวงพระบางได้เลย 
ที่พัก : โรงแรมสายนํา้คาน หลวงพระบาง / My Laos Home หรือระดับใกล้เคียง 
(ช่ือโรงแรมทีท่่านพักทางบริษัทจะแจ้งพร้อมใบนดัหมาย 5-7วันกอ่นเดินทาง) 
 
 

 
เช้า            รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3) 

พาทุกท่านเที่ยว นํ้าตกตาดกวางสี นํ้าตกหินปูนที่สวยมหัศจรรย์แห่งหลวง
พระบาง จุดเด่นของนํ้าตกแห่งนี้คือสายนํ้าสีฟ�าเทอคว๊อยซ์ ซ่ึงเกิดจากแร่
ธาตุที่อยู่บริเวณนํ้าตก ไหลลดหลั่นลงมาทั้งหมด 4 ช้ัน ท่ามกลางป�าไม้ร่มร่ืน 
ทําให้ที่นี่กลายเป�นนํ้าตกที่สวยที่สุดของหลวงพระบางเลยทีเดียวทีเดียว และ

บริเวณนํ้าตกยังมี ศูนย์อนุรักษ์หมี สถานที่ซ่ึงรวบรวมน้องหมีที่ถูกช่วยจาก
การค้าสัตว์ป�าและการโดนล่า แต่ละตัวก็ต่างเคยได้รับบาดเจ็บจากการโดน
ทําร้ายมามากมาย ซ่ึงทางศูนย์ก็ดูแลรักษาเป�นอย่างดีและให้อยู่ในเขตพ้ืนทีท่ี่
ปลอดภัย สามารถไปชมและถา่ยรูปเจ้าหมีได้ตามอัธยาศัย จากนั้น นําท่านไป
ชมนํ้าตกที่สวยงามอีกที นํ้าตกตาดแก้ว หรือ นํ้าตกตาดแก้วมงคล ซ่ึงเป�น
หนึ่งในนํ้าตกของสายนํ้าเดียวกันกับ นํ้าตกกวางชี สวยงามไม่แพ้กันกันเลย

ทีเดียว ในวันหยุดผู้คนมักจะนําเส่ือนําอาหารมานั่งทานพักผ่อนหย่อนใจ
พร้อมชมวิวนํ้าตกที่ไหลตกลงมากระทบกับหินและฟ�งเสียงนํ้าตกจาก
ธรรมชาติ พร้อมรับประทานมื้อเที่ยงมื้อพิเศษ ริมนํ้าตก  

วันที่ 2  เมืองหลวงพระบาง -นํ้าตกตาดกวางสี -ศูนย์อนุรักษ์หม ี-นํ้าตกตาดแก้ว -คาเฟ�สวนพูนสุข -พระราชวังหลวงพระบาง -
พระธาตุพูสี – Option! ล่องเรือชมวิวแมน่ํ้าโขง - ตลาดมืดหลวงพระบาง                                                   อาหาร เช้า,เที่ยง      

  



 
 
 

 
 
 
 
เที่ยง   บริการอาหารเที่ยง (มื้อที่ 4)  

นําท่านเดินทางไปนั่งเล่นที่ คาเฟ�สวนพูนสุข (ไม่รวมค่าอาหารและค่าเคร่ืองด่ืม) ร้านกาแฟ ร้านอาหาร บรรยากาศสบายๆ 

การเดินทางระหว่างตัวเมืองหลวงพระบางมานํ้าตกตาดกวางสี 
แวะด่ืมด่ําเก็บภาพบรรยากาศ  สะพานเดินทางท้องทุ่งนา  อาหาร
อร่อย  กาแฟดี  ขนมเค้กบอกได้เลยว่าอร่อยคุ้มค่าคุ้มราคา  วิวสวย
คุ้มค่าการเดินทางแน่นอน พาท่านเดินทางเย่ียมชม พระราชวัง
หลวงพระบาง เป�นพระราชวังเก่าของเจ้ามหาชีวิตสายหลวงพระ
บาง ที่นี่มีสถาป�ตยกรรมที่งดงามมาก และตัวอาคารยังมีการ

ผสมผสานของสถาป�ตยกรรมแบบยุโรปอีกด้วย ป�จจุบันที่นี่ได้
กลายเป�นพิพิธภัณฑ์ที่สําคัญของเมือง นอกจากนี้ ที่นี่ยังเป�นที่
ประดิษฐานของ พระบาง พระพุทธรูปอันเก่าแก่และคู่บ้านคู่เมือง
ของเมืองหลวงพระบางอีกด้วย พาทุกท่านเที่ยวชม พระธาตุพูสี ต้ังอยู่บนยอดเขาที่มี
ความสูงราว 150 เมตร ต้ังอยู่ใจกลางเมืองหลวงพระบาง สามารถเดินข้ึนบันได 328 ข้ัน 
เพ่ือชมความสวยงามของพระธาตุ และชมวิวของหลวงพระบางได้แบบ 360 องศาจาก

ด้านบน ซ่ึงช่วงเวลาที่เหมาะมาชมพระธาตุ และวิวสวยที่สุดก็คือช่วงที่พระอาทิตย์ตกดิน 
แสงแดดจะสาดส่องมาที่พระธาตุเป�นสีทองสวยอร่าม และยังได้ชมวิวพระอาทิตย์ตกใน
หลวงพระบางอีกด้วย จากนั้นพาท่าน ล่องเรือชมวิวแม่นํ้าโขง (ไม่รวมค่าบริการ
ล่องเรือ) ชมทิวทัศน์ธรรมชาติ ป�าที่อุดมสมบูรณ์ และวิวภูเขาสีเขียวชอุ่ม เพลิดเพลินไป
กับบรรยากาศยามเย็น และความสงบของพระอาทิตย์ที่กําลังจะตก แม่นํ้าโขงยังเป�น 1 
ในแม่นํ้า 3 สาย ที่ได้รับการข้ึนทะเบียนเป�นมรดกโลกร่วมกบัแม่นํ้าแยงซีและแม่นํ้าสาละ

วินในเขตพ้ืนที่มณฑลยูหนานอกีด้วย  จากนั้นอสิระให้ทา่นพักผ่อนตามอธัยาศัยที่ ตลาดมืดหลวงพระบาง อิสระอาหารเยน็ 
ให้ท่านได้เลือกซ้ือของรับประทานตามอัธยาศัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่พัก : โรงแรมสายนํ้าคาน หลวงพระบาง / My Laos Home หรือระดับใกล้เคียง 
(ช่ือโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7วันก่อนเดินทาง) 
 
 

 



 
 

 
พาทุกท่านไปทํากิจกรรมยามเช้า การตักบาตรข้าวเหนียวที่หลวงพระบาง (ไม่รวม
ค่าของตักบาตร) ถือว่าเป�นอีกหนึ่งประเพณีการตักบาตรที่ถูกให้ความ โดยการตัก
บาตรข้าวเหนียวที่หลวงพระบาง ช่ือก็บอกอยู่แล้วว่า ตักบาตรข้าวเหนียว  ชาว
หลวงพระบางจะใส่บาตรเพียงแค่ข้าวเหนียวอย่างเดียว นักท่องเที่ยวหลายท่าน

อาจจะสงสัยว่าแลว้พระจะฉันแต่ข้าวเหนียวอย่างเดียวหรือ หลังจากที่พระบิณฑบาต
เสร็จกลับถึงวัด พอพระท่านจะฉันพระท่านจะเคาะเกราะไม้ไผ่เป�นสัญญาณบอกให้
ชาวบ้านรู้ว่าพระท่านจะฉันแล้ว ชาวบ้านหลวงพระบางก็จะจัดอาหารกับข้าวมาถวาย
ท่านอีกคร้ังนึง และทุกท่านยงัสามารถเดินชมและช้อปป�้ งที่ ตลาดเช้า โดยของที่ขาย
จะเป�นอาหารสด อาหารแห้ง อาหารเช้า หรือขนมต่างๆ สามารถซ้ือเป�นของฝากได้
เช่นกัน  

เช้า            รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 5) ร้านกาแฟประชานิยม 
พาท่านชมอีกหนึ่งความสวยงามของเมืองหลวงพระบาง วัดเชียงทอง เป�นวัดที่สําคัญ และมีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่ง
ของลาว สร้างข้ึนในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช วัดนี้ได้รับการยกย่องจากนักโบราณคดีว่า เป�นด่ังอัญมณีแห่ง
สถาป�ตยกรรมลาว ด้วยความงดงาม และยังคงซ่ึงไว้ซ่ึงรูปแบบของศิลปะล้านช้างที่สมบูรณ์ ทางด้านหลังของพระวิหาร
ซ่ึงเป�นที่ต้ังของหอพระม่าน และหอพระพุทธไสยาสน์ ผนังด้านนอกทาพ้ืนเป�นสีชมพูกุหลาบ ตกแต่งดอกลวดลาย
สวยงาม เป�นเอกลักษณ์ เป�นอีกมุมสวยที่เห็นแล้วจําได้ทันทีเลยว่า ที่นี่คือ “หลวงพระบาง”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นนาํทกุทา่นแวะพักผ่อนที ่คาเฟ� Joma Bakery (ไม่รวมค่าอาหารและค่าเคร่ืองด่ืม) ช่ือร้าน Joma มาจากช่ือหุ้นสว่น 

4 คน คือ Jonathan & Jocelyn Blair และ Michael & Areerat Harder โด่งดังขนาดใช้เรียกเป�นช่ือซอยข้างร้านว่า
ซอยโจมา เป�นอาหารสไตล์ตะวันตก เน้นฟาสต์ฟูดส์ ได้แก่ เบอร์เกอร์ แซนด์วิช พิซซ่า สลัด ซุป เคร่ืองด่ืมร้อน เย็นต่างๆ 
ไอศกรีม สําหรับเบเกอร่ี จะเน้นพวกขนมป�ง คุ้กกี้ และ เค้ก  

เที่ยง     บริการอาหารเที่ยง (มื้อที่ 6)  
จากนั้นพาทุกท่านชมความสวยงามของ วัดวิชุลราช (หรือ
วัดวิชุน) เป�นวัดเก่าแก่ที่สุดของเมืองหลวงพระบาง สร้าง

เมื่อ พ.ศ. 2046 ในรัชสมัย พระเจ้าวิชุนราช (เจ้าชีวิตวิชุน
ราช) แห่งอาณาจักรล้านช้าง โดยต้ังช่ือวัดตามพระนาม
ของพระองค์ เมื่อสร้างเสร็จแล้วได้อัญเชิญ “พระบาง” 
จากวัดมโนรมย์มาประดิษฐานที่วัดนี้ ก่อนจะอัญเชิญไป
ประดิษฐานที่ หอพระบาง ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระ
บาง ถือเป�นพระพุทธรูป ศักด์ิสิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองหลวงพระ

บาง วัดแห่งนี้ยังเป�นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสําคัญหลาย

วันที่ 3  เมืองหลวงพระบาง-การตักบาตรข้าวเหนียวที่หลวงพระบาง -ร้านกาแฟประชานิยม-วัดเชียงทอง -คาเฟ� Joma Bakery 

-วัดวิชุลราช – ท่าอากาศยานนานาชาติหลวงพระบาง-ท่าอากาศยานดอนเมือง                              อาหาร เช้า,เที่ยง  
  

 

 



องค์ อาทิ พระแซกคํา, พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) ก่อนอัญเชิญมาประดิษฐานที่กรุงเทพฯ, พระแก้ว
ขาว จาก จ.เชียงใหม่ ฯลฯ 
สมควรแก่เวลานัดหมาย พาทุกท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติหลวงพระบาง 

16.30 น.    นําท่านเดินทางสู่ ประเทศไทย โดย สายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD1031 

17.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย 

 

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

► เอกสารทีต้่องทําการเตรียมก่อนเดินทางและเดินทางกลบัประเทศไทย 
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลอืมากกว่า 6 เดือน)  
2. เอกสารใบรับรองที่ได้รับวัคซีนป�องกนัโควิด19 ครบ 2 เข็ม Vaccinated (ข้อมูล ช่ือ-นามสกลุ เลขพาสปอร์ต ภาษาอังกฤษ)หรือ 

International Vaccinated Certificate หรือ Vaccine Passport (เลม่เหลือง) ที่ออกโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข 
(ขอจากแอปหมอพร้อม) 
 

►เง่ือนไขเข้าประเทศลาว 
แสดงเอกสารฉีดวัคซีนครบ Dose (2 เข็ม) ได้ทุกชนิด 

►เมื่อเดินทางถึงประเทศลาว 
แสดงเอกสารต่าง ๆ ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง 
 
เง่ือนไขการให้บริการ 
► การเดินทางคร้ังนี้จะต้องมจํีานวน 15 ทา่นข้ึนไป กรณีไม่ถงึจํานวนดังกล่าว 
- จะส่งจอยนท์ัวร์กับบริษัทที่มโีปรแกรมใกล้เคียงกนั 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทาํการแจ้งให้ทา่นทราบล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง 15 วัน 
- หรือขอสงวนสทิธิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีทีผู้่เดินทางไมถ่ึง15ทา่นและทา่นยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัท

จะทาํการแจ้งให้ทา่นทราบก่อนล่วงหนา้ 
► ในกรณีทีล่กูค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหนา้ที่ของบริษัทฯ กอ่นทกุคร้ัง มฉิะนัน้ทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน้  
► การจองทัวร์และชําระค่าบริการ  
- กรุณาชําระค่ามัดจํา ทา่นละ 8,000 บาท  
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลอืชําระ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกต๋ัวหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางท่านจําเป�นต้องชําระค่า 

ทัวร์ส่วนที่เหลอืตามทีบ่ริษัทกําหนดแจ้งเทา่นั้น 
**สาํคัญ**สําเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมอีายุเหลือมากกว่า 6 เดือนกอ่นหมดอายนุับจากวันเดินทางไป-กลับและจํานวน 
หน้าหนังสอืเดินทางต้องเหลอืว่างสําหรับติดวีซ่าไม่ต่ํากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมฉิะนัน้ทางบริษัทจะไม ่
รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 
 
เงือ่นไขการยกเลกิ 

- ยกเลกิก่อนการเดินทางต้ังแต่ 30 วันข้ึนไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเ่กดิข้ึนจริง 
- ยกเลกิก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดทีล่กูค้าชําระมา และเกบ็ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
- ยกเลกิก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วัน ขอสงวนสทิธิย์ึดเงินเต็มจํานวน 

 *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไมใ่ช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกดิข้ึนจริง(ถ้ามี) 
 *ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง เช่น ค่ามดัจําต๋ัวเคร่ืองบนิ โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจําเป�นอืน่ๆ 

 
 
 
 



อตัราคา่บรกิารนีร้วม   
(บรษัิท ดาํเนนิการให ้กรณยีกเลกิทัง้หมด หรอือยา่งใดอยา่งหนึง่ ไมส่ามารถรฟี�นดเ์ป�นเงนิหรอืการบรกิารอืน่ๆได)้ 

1.  ค่าต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  )ต๋ัวกรุ๊ปไม่
สามารถ Upgradeทีน่ั่งเป�นBusiness Class ได้ และต้องเดินทางไป -กลบัพร้อมต๋ัวกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวันได้( 

2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกนั  
3. กรณีพัก 3 ทา่นถา้วันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไมม่ีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจําเป�นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเด่ียว

เพ่ิม) กรณีห้องพักในเมอืงที่ระบุไว้ในโปรแกรมมเีทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมอืงใกล้เคียง
แทน  

4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  
5. เจ้าหน้าทีบ่ริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่านํา้หนกักระเป�าสายการบิน Air Asia สมัภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 20 กิโลกรัม ถอืข้ึนเคร่ืองได้ 7 กิโลกรัม และค่า

ประกนัวินาศภัยเคร่ืองบนิตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบนิทีม่กีารเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกนิท่านต้องเสยี
ค่าปรับตามทีส่ายการบนิเรียกเก็บ  

7. ค่าประกนัอบุัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของบริษัทฯประกนัภัยที่
บริษัททาํไว้ ทั้งนีย้่อมอยู่ในข้อจํากดัทีม่กีารตกลงไว้กับบริษัทประกนัชีวิต ทกุกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรอง
ทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกนัสุขภาพ ทา่นสามารถสั่งซ้ือประกนัสุขภาพเพ่ิมได้จากบริษัท
ประกนัทั่วไป 

8. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีนํ้ามนัตามรายการทัวร์ 
9. ค่ารถปรับอากาศนาํเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 
10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  
2. ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ที่นอกเหนอืจากรายการระบุ อาทเิช่น ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป�นต้น  
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มกีารเรียกเก็บ)  
4. ค่าภาษีนํ้ามนัทีส่ายการบนิเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเคร่ืองบนิ และได้ทาํการขายโปรแกรมไปแล้ว 
5. ค่าพนกังานยกกระเป�าที่โรงแรม 
6. ค่าทปิไกด์ คนขับรถ ทา่นละ 800 บาท/ทา่น สาํหรับหัวหน้าทวัร์แล้วแต่ความประทบัใจและนํา้ใจจากทา่น 

 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทําการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ
บริษัทฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ  

อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ  
ทั้งหมด  
7. รายการนี้เป�นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป�นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปทีเ่ข้าพัก  โดยมีห้องพักสําหรับผู้สูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได้

โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนั
ได้   



9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป�นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น  
บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี 

อํานาจของผู้จัดกํากับเท่านั้น 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป�นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่าน
การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป�นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมอืง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูก
ปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  
 


