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วนัแรก กรุงเทพฯ(สนามบนิดอนเมือง) – เวยีงจนัทน ์– วดัสสีะเกด - พระธาตหุลวง – ประตูชยั –วงัเวยีง  

10.00 น. คณะพรอ้มกนัที่  ท่าอากาศยานดอนเมือง  อาคาร  1 ออกชัน้ 2-3 เคานเ์ตอร์ เช็คอนิสายการบนิ  แอรเ์อเชีย  (Air Asia) โดยมี

เจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัท่าน 

 **หมายเหต*ุ* เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิจะปิดบรกิารก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย  60 นาที และผูโ้ดยสารพรอ้ม  ณ ประตูขึ้นเครื่อง

ก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาท ี 

เน่ืองจากตัว๋เครื่องบนิของคณะเป็นตัว๋กรุป๊ระบบ Random ไม่สามารถลอ็กที่นัง่ได ้ที่นัง่อาจจะไม่ไดน้ัง่ตดิกนัและไม่สามารถ

เลอืกช่วงที่นัง่บนเครื่องบนิไดใ้นคณะ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบนิ   

12.50 น.  บนิลดัฟ้าสู่ เมืองเวยีงจนัทน ์สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว โดยสายการบนิ แอรเ์อเชีย (Air Asia) เทีย่วบนิที ่FD1040 

 **ไม่มีบรกิารอาหารบนเครื่อง** 

14.00 น.  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตวิตัไต เมืองเวยีงจนัทน์ สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว หลงัผ่านข ัน้ตอนการตรวจคน

เขา้เมอืงและรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้  น าท่านเดนิทางสู่ วดัสสีะเกด  หรือ วดั

สตสหสัสาราม  กบั หอค า พระราชวงัหลวงของกษตัริยล์าวสมยัก่อน  วดัสสีะ

เกดสรา้งขึ้นในปี พ.ศ. 2094 โดยพระเจา้โพธสิารราช  พระบดิาของพระเจา้ไชย

เชษฐาธริาช ในพทุธศตวรรษที ่16 สาเหตทุีไ่ดช้ื่อว่าวดัสสีะเกดเพราะอยู่ใกลก้บั

พระราชวงัหลวง  พระเจา้แผ่นดนิลาวทกุพระองคน์บัแต่พระเจา้โพธสิารราช

ผูส้รา้งนครหลวงเวยีงจนัทน์  ทรงบรรทมหนัศีรษะมาทางวดัน้ีเพือ่แสดงความ

เคารพต่อพระรตันตรยั  เพราะมพีระพทุธรูปส าคญัของลา้นชา้งประดษิฐานอยู่

หลายองค ์รวมท ัง้พระแกว้มรกตทีท่รงอญัเชิญไปจากเชียงใหม่   ดงันัน้วดัน้ีจงึ

ถูกเรียกว่า  "วดัสสีะเกด "  คอืวดัทีพ่ระเจา้แผ่นดนิทรงบรรทมหนัพระเศียร

(ศีรษะ )ไปยงัทีต่ ัง้วดั  ดุจพระสารีบตุรนอนหนัศีรษะไปในทศิทีพ่ระอสัชิอยู่  

จากนัน้น าท่าน ชม  พระธาตหุลาง  ตัง้อยู่ทางทศิตะวนัออกเฉียงเหนือของ

ประตูชยัเป็นศาสนสถานทีส่  าคญัทีสุ่ดของประเทศลาว  เป็นสญัลกัษณ์ประจ า

ชาตลิาวมคีวามหมายต่อจติใจของประชาชนชาวลาวอย่างใหญ่หลวงแทนถงึ

ความเป็นเอกราชและอ านาจอธปิไตยของลาวสรา้งขึ้นในศตวรรษที่  16เป็นเจดยีท์ีม่ลีกัษณะโดดเด่นทีสุ่ดในอา ณาจกัรลา้นชา้งเป็น

การผสมผสานระหว่างสถาปตัยกรรมในพระพทุธศาสนากบัสถาปตัยกรรมของอาณาจกัรมลีกัษณะคลา้ยป้อมปราการมกีารก่อสรา้ง

ระเบยีงสูงใหญ่ขึ้นโอบลอ้มองคพ์ระธาตไุวพ้รอ้มกบัท  าช่องหนา้ต่างเลก็ๆเอาไวโ้ดยตลอด ประตูทางเขา้เป็นบานประตูไมใ้หญ่ลงรกัสี

แดงรอบๆองคพ์ระธาตยุงัมเีจดยีบ์ริวารลอ้มอยู่โดยรอบ น าท่านชม ประตูชยั ตัง้อยู่ทางทศิตะวนัออกเฉียงเหนือของนครเวยีงจนัทน์

บนถนนลา้นชา้งจะไปสิ้นสุดทีบ่ริเวณประตูชยั สรา้งเสร็จในปี พ.ศ.2512เป็นอนุสรณ์สถานเพือ่ระลกึถงึประชาชนชาวลาวทีส่ละชีวติ

ในสงครามก่อนหนา้การปฏวิตัพิรรคคอมมวินิสตป์ระตูชยัมชีื่อเรียกอกีอย่างว่า รยัเวยแ์นวตัง้เพราะการก่อสรา้งนี้ ใชปู้นซเีมนสจ์าก

ประเทศอเมริกาทีซ่ื้อมาเพือ่สรา้งสนามบนิใหม่ในเวยีงจนัทนใ์นระหว่างสงครามอนิโดจนีแต่พ่ ายเสยีก่อนจงึไดน้ ามาสรา้งประตูชยั

แทนเป็นสถาปตัยกรรมทีผ่สมผสานศิลปะลา้นชา้งกบัฝรัง่เศสเขา้ดว้ยกนัอย่างงดงามและกลมกลนือย่างยิ่ง   สมควรแก่เวลาน าท่าน
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เดนิทางต่อไปยงั วงัเวยีง อกีหน่ึงเมอืงท่องเทีย่วใน แขวงเวยีงจนัทน ์ห่างจากเวยีงจนัทนป์ระมาณ 160 ก.ม. วงัเวยีง  เมอืงในลุ่มน า้

ซองทีเ่งยีบสงบโอบลอ้มไปดว้ยขนุเขากบัสายหมอกยามเชา้ทีส่วยทีสุ่ด ดงัค าล  า่ลอืทีน่กัท่องเทีย่วขนานนามว่า กุย้หลนิเมอืงลาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั THE GRAND RIVERSID HOTEL*4 หรอืเทยีบเท่า เมืองวงัเวยีง 

 

วนัที่สอง ล่องแม่น้ําซอง – หลวงพระบาง– พระธาตพุสู ี– ตลาดไนทบ์ารซ่์า 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ตื่นเชา้รบัอรุณกบับรรยากาศเยน็สบาย น าท่าน ล่องเรอืแม่น้ําซอง ชมธรรมชาตแิละเก็บภาพบรรยากาศตลอดสองขา้งทาง  ไดเ้วลา

ออกเดนิทางไปยงั เมอืงหลวงพระบาง ระหว่างทางจะเหน็วถิชีีวติของชาวลาวสองขา้งถนนทีต่ ัง้บา้นเรือนแตกต่างกนัออกไป การ

เดนิทางจะไต่ระดบัขึ้นสู่ทีสู่งสลบัทีล่าดเชิงเขา 

ท่านจะไดพ้บเหน็ป่าไมแ้ละทวิทศันท์ีส่วยงาม

ประกอบกบัภเูขาหนิปูนทีม่รูีปร่างต่างๆ แปลกตา

สวยงามและยงัคงสามารถรกัษาธรรมชาตไิวไ้ด ้

อย่างดแีละสรา้งความประทบัใจแก่ผูม้าเยอืน 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางต่อไปยงั หลวงพระ

บาง อกีหน่ึงเมอืงท่องเทีย่ว ห่างจากวงัเวยีง

ประมาณ 182 ก.ม. หลวงพระบางเป็นเมอืงที่

ขนานนามว่าเป็นเมอืงแห่งมรดกโลก 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้น าท่านขึ้นสู่ เขาพสู ีขึ้นบนัได 328 ข ัน้ นมสัการพระธาตพุสู ีเจดยีธ์าตคูุ่บา้นคู่เมอืงของชาวหลวงพระบาง ตลอดทางขึ้นท่าน

จะไดร้บัความกลิน่หอมจากดอกจ าปาลาว (ดอกลลีาวด)ี ซึ่งเป็นดอกไมป้ระจ าชาตลิาว เมือ่ท่านถงึยอดใหท้่านนมสัการองคธ์าตุ  ซึ่ง

สรา้งในสมยัพระเจา้ 
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คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

 หลงัอาหารค า่อสิระเดนิเทีย่วชม ตลาดคํา่ (NIGHT MARKET) บนถนนศรีสว่างวงศ ์ตัง้แต่หนา้พระราชวงัจนสุดถนน ใหท้่านได ้

เลอืกชมเลอืกซื้อสนิคา้ในบรรยากาศแบบหลวงพระบางยามราตร ีมที ัง้เสื้อยดืสกรีนเป็นภาษาลาว, ผา้คลุมไหล่, กระเป๋าถอื, 

เครื่องประดบั, โลหะเกะสลกั, ภาพเขยีน ฯลฯ จดุเด่นคอื สนิคา้แทบทกุชิ้นเป็นสนิคา้แฮนดเ์มดของชาวบา้นแท ้ๆ   วางจ าหน่ายใน

ราคาทีต่่อรองกนัได ้อกีท ัง้ยงัมเีบเกอรี่ ต่าง ๆ เพือ่ใหท้่านไดล้ิ้มลอง และขนมเคก้อนัแสนอร่อยนานาชนิด หากท่านใดจะเลอืกซื้อ

ของใส่บาตรในเชา้วนัรุ่งขึ้นก็สามารถจดัแจงหาซื้อไดเ้ช่นกนั 
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 สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั  CHICHAREUNE MOUANGLUANG HOTEL*4 หรอืเทยีบเท่า เมืองหลวงพระบาง 

 

วนัที่สาม ตกับาตรขา้วเหนียว - ตลาดเชา้ - วดัใหม่สวุรรณภมูาราม - พพิธิภณัฑห์ลวงพระบาง – ศูนยเ์ครื่องเงนิ - วดัเชียงทอง - วดัวชิุนราช - 

หลวงพระบาง – กรุงเทพฯ(สนามบนิดอนเมือง) 

ตื่นเชา้ท  าธุระส่วนตวั จดัแจงเครื่องแต่งกายเพือ่รอ  

ใสบ่าตรขา้วเหนียวพรอ้มกบัประชาชนชาวหลวพระ

บาง ซึ่งพระสงฆแ์ละสามเณรจากวดัต่างๆ  ท ัว่เมอืง

หลวงพระบางจ ะออกบณิฑบาตเป็นแถวนบัรอ้ยรูป  

ซึ่งเป็นภาพอนัน่าประทบัใจและสือ่ถงึความศรทัธา

เลือ่มใสในพระพทุธศาสนาของชาวเมอืงหลวงพระ

บาง (ค่าทาํบญุ ไม่รวมในรายการ) 

จากนัน้ใหท้่านเดนิชม ตลาดเชา้ของชาวหลวงพระ

บาง  ซึ่งเป็น  ตลาดสดใหท้่านเลอืกซื้ออาหาร

พื้นเมอืงและชมของป่าซึ่งของป่าบางชนิดก็แปลกตา

และเป็นทีส่นใจของเหล่านกัท่องเทีย่วผูม้าเยอืน 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านชม  วดัใหม่สวุรรณภมูาราม   หรือทีช่าวหลวงพระบางเรียกกนัส ัน้ๆ  ว่า "วดัใหม่ " เคยเป็นทีป่ระทบัของสมเดจ็

พระสงัฆราชบญุทนั ซึ่งเป็นสมเดจ็พระสงัฆราชองคส์ุดทา้ยของลาวและยงัเคยเป็นทีป่ระดษิฐานพระบาง  พระพทุธรูปคู่เมอืงหลวง

พระบางในรชัสมยัของเจา้มหาชีวติสกัรินฤทธิ์ จนกระท ัง่ถงึปี พ.ศ. 2437 จงึไดอ้ญัเชิญพระบางไปประดษิฐานในหอพระบางภายใน

พระราชว ังจวบจนกระท ัง่ปจัจบุนั  เมือ่มาเยอืนวดัแห่งนี้สิง่ทีเ่ราจะสงัเกตเหน็ถงึความแตกต่างจากวดัอื่นๆ  คอื ตวัอโุบสถ  (สมิ) 

ลกัษณะจะเป็นอาคารทรงโรง หลงัคามขีนาดใหญ่ มชีายคาปกคลุมท ัง้สีด่า้นสองระดบัต่อเน่ืองกนั ผนงัดา้นหนา้พระอโุบสถตกแต่ง

ดว้ยภาพลงรกัปิดทองดูเหลอืงอร่ามงามตายาวตลอดผนงั เล่าเรื่องพระเวสสนัดรชาดก โดยฝีมอืช่างหลวงประจ ารชักาลเจา้มหาชีวติ

ศรีสว่างวงศ์   จากนัน้น าท่านเดนิชม  พระราชวงัหลวง

พระบาง (พพิธิภณัฑ)์ ลกัษณะอาคารเก่าทีอ่อกแบบโดย

สถาปนิกชาวฝรัง่เศส สถาปตัยกรรมฝรัง่เศสผสมผสาน

วฒันธรรมลาว  ดา้นนอกอาคารเป็นทีต่ ัง้ของอนุสาวรีย ์

เจา้มหาชีวติศรีสว่างวงศ์  พระราชวงัแห่งน้ีอดตีนัน้เป็นที่

ประทบัของเจา้มหาชีวติศรีสว่างวงศ์  ต่อมาเมือ่มกีาร

เปลีย่นแปลงการปกครองในปี  พ.ศ. 2518 พระราชวงั

หลวงพระบาง  ไดถู้กปรบัเปลีย่นใหเ้ป็นพิ พธิภณัฑ์  
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ภายในเป็นทีป่ระดษิฐานของ “พระบาง”  พระพทุธรูปคู่บา้นคู่เมอืงหลวงพระบาง 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเขา้สู่ ศูนยเ์ครื่องเงนิ ใหท้่านไดช้มงานฝีมอืการท าเครื่องเงนิ และเครื่องประดบัของใชต่้างๆ ทีม่กีารออกแบบไวอ้ย่างสวยงาม

เป็นสนิคา้ส่งออกทีม่ชีื่อเสยีงของลาว   จากนัน้น าท่านสู่  อกีหน่ึงสถานทีข่องผูม้าเยอืนเมอืงหลวงพระบางควรมาเทีย่วชม  วดัเชียง

ทอง ซึ่งเป็นวดัทีส่  าคญัและมคีวามงดงามทีสุ่ดแห่งหนึ่งจนไดร้บัการยกย่องจากนกัโบราณคดวี่าเป็นด ัง่อญัมณีแห่งสถาปั ตยกรรม

ลาว วดัเชียงทองถูกสรา้งขึ้นในรชัสมยัพระเจา้ไชยเชษฐาธริาช ผนงัภายในปิดทองฉลุบนพื้นรกัสดี  า  เล่าเรื่องพทุธประวตัพิระสุธน -

มโนราห ์ทศชาตชิาดกและภาพนิทานเพือ่นบา้น พระประธานมชีื่อว่า “พระองคห์ลวง”นอกจากวดัเชียงทองจะมพีระอโุบสถทีโ่ดดเด่น

ดว้ยสถาปตัยกรรมแบบลา้นชา้งแลว้ การตกแต่งลวดลายตามผนงัภายในมกีารตบแต่งดว้ยการน ากระจกสมีาตดัต่อกนัเป็นรูปตน้

โพธิ์ขนาดใหญ่ ดา้นขา้งก็ตดิเป็นรูปสตัวใ์นวรรคด ียามบ่ายทีแ่สงแดดส่องสะทอ้นลงมาดูสวยงาม  สถานทีท่ีเ่ราจะไปเยี่ยมชมอกีที่

ซึ่งมคีวามส าคญัและเรื่องราวยาวนานเช่นเดยีวกนัคอื วดัวชิุนราช  ทีส่รา้งขึ้นในสมยัพระเจา้วชิุนราช  (พ.ศ. 2046) นบัเป็นอกีหน่ึง

พระธาตทุีช่าวหลวงพระบางใหค้วามนบัถอื ซึ่งเป็นพระธาตทุีม่รูีปทรงคลา้ยกบัลูกแตงโมผ่าครึ่ง ชาวหลวงพระบาง  จงึเรียกชื่อ  พระ

ธาตหุมากโม น้ีมาจนถงึปจัจบุนั  สมควรแก่เวลาอ าลาเมอืงหลวงพระบาง  เดนิทางสู่  สนามบนินานาชาตหิลวงพระบาง  เพือ่น าท่าน

เดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.50 น.  บนิลดัฟ้าสู่ กรุงเทพฯ(สนามบนิดอนเมือง) โดยสายการบนิ แอรเ์อเชีย (Air Asia) เทีย่วบนิที ่FD1031 **ไม่มีบรกิารอาหารบน

เครื่อง** 

17.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ประเทศไทยโดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

****************************************************************************** 
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อตัราค่าบริการและเงือ่นไขการใชบ้ริการ 

 

               *** ราคาเด็กทารก(อายไุม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วนัเดินทางกลบั) ท่านละ 5,990 *** 

***ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์และ ต ัว๋เครื่องบิน*** 

 

อตัราค่าขา้งตน้น้ีรวม 

 ตัว๋เครื่องบนิชัน้ประหยดัระบวุนัเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ พรอ้มน้ําหนกัสมัภาระ 20 กโิลกรมัต่อท่าน  

 ค่าธรรมเนียมภาษีน้ํามนัเช้ือเพลงิและค่าภาษีสนามบนิ 

FT- VTE FD01V - เที่ยวฟิน ลาว เวยีงจนัทน ์วงัเวยีง หลวงพระบาง 3 วนั 2 คนื โดย FD 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่พกัหอ้ง

ละ2-3ท่าน 

เด็กอายุไม่เกิน12

ปีเสริมเตียง 

เด็กอายุไม่เกิน12

ปีไม่เสริมเตียง 
ไม่รวมตัว๋เครื่องบิน  พกัเดี่ยว 

10 – 12 ม.ค. 63 14,990 14,990 14,990 9,900 3,990 

17 – 19 ม.ค. 63 13,990 13,990 13,990 9,900 3,990 

24 – 26 ม.ค. 63 15,990 15,990 15,990 10,900 3,990 

31 ม.ค. – 02 ก.ย. 63 13,990 13,990 13,990 9,900 3,990 

07 – 09 ก.พ. 63 14,990 14,990 14,990 9,900 3,990 

14 – 16 ก.พ. 63 13,990 13,990 13,990 9,900 3,990 

21 – 23 ก.พ. 63 13,990 13,990 13,990 9,900 3,990 

28 ก.พ. – 01 มี.ค. 63 13,990 13,990 13,990 9,900 3,990 

06 – 08 มี.ค. 63 13,990 13,990 13,990 9,900 3,990 

13 – 15 มี.ค. 63 13,990 13,990 13,990 9,900 3,990 

20 – 22 - มี.ค. 63 13,990 13,990 13,990 9,900 3,990 

27 – 29 มี.ค. 63 13,990 13,990 13,990 9,900 3,990 
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 ที่พกัโรงแรมตามรายการ 2 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

 อาหารตามรายการระบุ (สงวนสทิธใินการสลบัมื้อหรอืเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์ )  

 ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ 

 ค่ารถรบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

 ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 ค่ามคัคุเทศกผู์ชํ้านาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกนัชีวติกรณีอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณีอบุตัเิหตุ

ในวงเงนิไม่เกนิ ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบริการขา้งตน้น้ีไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมภาษีน้ํามนัเช้ือเพลงิและค่าภาษีสนามบนิ ในกรณีที่สายการบนิปรบัเพิม่ขึ้น 

 ค่าทาํหนงัสอืเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติค่าทาํใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ(Re-Entry) หรอื 

คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ที่ของผูเ้ดินทางในการจดัทาํเอง ) 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่ส ัง่เพิม่เอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษ

นอกรายการ, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

 ค่าใชจ้่ายอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ใหอ้อก

และเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของ

บรษิทัฯ 

 ค่าทปิไกดท์อ้งถิ่น,คนขบัรถ 1,500 บาท/ทรปิ/ลูกทวัร ์1 ท่าน (โดยชําระที่สนามบนิดอนเมืองก่อนเดินทาง) 

 ค่าทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน้ําใจของทกุท่าน(ไม่รวมในทปิไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถแต่ไม่บงัคบัทปิ) 

 

เงือ่นไขการสาํรองที่นัง่ 

1.กรุณาทาํการจองก่อนการเดินทาง โดยสง่แฟกซห์รอือเีมลลร์ายช่ือและหนา้หนงัสอืเดินทางเพือ่ยนัการจองที่นัง่ พรอ้มชําระมดัจาํค่าทวัรเ์ตม็

จาํนวน 

2.เมื่อท่านตกลงชําระเงนิค่าบรกิารไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขและขอ้ตกลงการ

ใหบ้รกิารที่ไดร้ะบไุวใ้นเอกสารฉบบัน้ีท ัง้หมดน้ีแลว้ 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

1.ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั เกบ็ค่าใชจ้่าย 100% ของราคาทวัร ์ต่อท่าน เน่ืองจากเป็นตัว๋ราคาโปรโมชัน่  

ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงนิมดัจาํโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น 
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2. สาํหรบัผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถ้อืหนงัสอืเดินทางไทย และทางบรษิทัฯเป็นผูย้ื่นวซ่ีาให ้เมื่อผลวซ่ีาผ่านแลว้มีการยกเลกิการเดินทางบรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิ์ในการคนืค่ามดัจาํท ัง้หมด 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 

1.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้น้ีใหข้ึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัฯ 

เท่านั้น อกีท ัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใดๆ ของบรษิทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุตสิิ้นสดุสมบูรณ์ 

2.บรษิทัฯ และตวัแทนของบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ขอ้จาํกดัดา้น

ภมูิอากาศ และเวลา ณ วนัที่เดินทางจรงิ ทัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะยดึถอืและคาํนึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนส์ูงสดุของลูกคา้สว่นมากเป็น

สาํคญั 

3.รายการทวัรน้ี์เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จดัทาํและดําเนินการโดยบรษิทัคู่คา้ (Partner) 

4.อตัราค่าบรกิารคดิคาํนวณจากอตัราแลกเปลี่ยน และราคาตัว๋เครื่องบนิในปจัจุบนั บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการปรบัเปลี่ยนราคาค่าบรกิารใน

กรณีที่มีการขึ้นราคาค่าต ัว๋เครื่องบนิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ ค่าธรรมเนียมน้ํามนั หรอืมีการประกาศลดค่าเงนิบาท หรอือตัราแลกเปลี่ยนได้

ปรบัขึ้นในช่วงใกลว้นัที่คณะจะเดินทาง 

5.ในระหว่างการท่องเที่ยวน้ี หากท่านไม่ใชบ้รกิารใดๆ ไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่น ถอืว่าท่านสละสทิธิ์ไม่สามารถเรยีกรอ้งขอคนืค่าบรกิารได  ้

6.หากท่านไม่เดินทางกลบัพรอ้มคณะทวัร  ์ตัว๋เครื่องบนิขากลบัซึ่งยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถนํามาขอคนืเงนิได ้

7.ค่าบรกิารที่ท่านชําระกบัทางบรษิทัฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระใหก้บับรษิทัฯ ตวัแทนแต่ละแหง่แบบเหมาขาด

เช่นกนั ดงันั้นหากท่านมีเหตอุนัใดที่ทาํใหท้่านไม่ไดท้่องเที่ยวพรอ้มคณะตามรายการที่ระบไุว ้ ท่านจะขอคนืค่าบรกิารไม่ได ้

8.กรณีเกดิความผิดพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง จนมีการยกเลกิ ล่าชา้ เปลี่ยนแปลง การบรกิารจากสายการบนิ บรษิทัขนสง่ 

หรอื หน่วยงานที่ใหบ้รกิาร บรษิทัฯ จะดําเนินโดยสดุความสามารถที่จะจดับรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แต่จะไม่คนืเงนิใหส้าํหรบัค่าบรกิารนั้นๆ 

9.มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษิทัฯ ไม่มีสทิธิ์ในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทัง้สิ้นแทนบรษิทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอาํนาจ

ของบรษิทัฯ กาํกบัเท่านั้น 

10.โปรแกรมทวัรน้ี์จะสามารถออกเดินทางได ้ตอ้งมีจาํนวนผูเ้ดินทางขัน้ตํา่ 20 ท่านรวมในคณะตามที่กาํหนดไวเ้ท่านั้น หากมีจาํนวนผูเ้ดินทาง

รวมแลว้นอ้ยกว่าที่กาํหนดไว ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิหรอืปรบัเปลี่ยนกาํหนดการเดินทาง และราคาได ้

11.บรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้ีวตัถปุระสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผูเ้ดินทางดว้ยวตัถปุระสงคแ์อบแฝงอืน่ ๆ เช่น การไปคา้

แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนสง่สนิคา้หนีภาษี การขนยาเสพตดิ การโจรกรรม การขนอาวธุสงคราม การก่อการรา้ย และ อืน่ ๆ 

ที่เขา้ข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอนัดี บรษิทัฯ มิไดม้ีสว่นรูเ้หน็ เกี่ยวขอ้ง หรอื มีสว่นตอ้งรบัผิดชอบใด ๆ กบัการกระทาํดงักล่าวท ัง้สิ้น 

12.หากผูเ้ดินทางถกูเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้นๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมือง ดว้ยเหตผุลใดๆ กต็าม ถอืเป็นเหตผุลซึ่งอยู่

นอกเหนืออาํนาจ และความรบัผิดชอบของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบคนืเงนิท ัง้หมด 

13.ผูเ้ดินทางตอ้งใชว้จิารณญาณสว่นตวัและรบัผิดชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื้อสนิคา้ต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวดว้ยตวัท่าน

เอง บรษิทัฯ จะไม่สามารถรบัผิดชอบใด ๆ หากเกดิความไม่พงึพอใจในสนิคา้ที่ผูเ้ดินทางไดซ้ื้ อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวน้ี 
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14.ผูเ้ดินทางตอ้งรบัผิดชอบต่อการจดัเกบ็ และ ดูแลทรพัยส์นิสว่นตวั ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บรษิทัฯ จะไม่สามารถรบัผิดชอบใด ๆ 

หากเกดิการสูญหายของ ทรพัยส์นิสว่นตวั ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อนัมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง 

15.บรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการสูญหายของทรพัยส์นิ และ สมัภาระระหว่างการเดินทางอนัมีสาเหตมุาจากสนามบนิ สายการบนิ บรษิทัขนสง่ 

โรงแรม หรอื การโจรกรรม แต่จะทาํหนา้ที่เป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งค่าชดใชใ้หก้บัผูเ้ดินทาง 

16.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ที่เกดิจากการยกเลกิหรอืความล่าชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิการนดัหยุด

งาน การจลาจล การปฏวิตั ิรฐัประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษิทัฯ หรอื ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิที่เกดิขึ้นทางตรง หรอืทางออ้ม เช่น 

การเจบ็ป่วย การถกูทาํรา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุ่างๆ 

17.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พงึพอใจของผูเ้ดินทาง ที่เกี่ยวขอ้งกบั สภาพ

ธรรมชาต ิภมูิอากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป 

18.ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซึ่งไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุนรายการ

ท่องเที่ยว(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุดุวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัทวัร )์ 

19.กรณีที่ท่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เครื่องบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทกุคร ัง้ก่อนทาํการออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบนิ

อาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆในกรณีถา้ท่านออกตัว๋ภายในโดยไม่

แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมีการปรบัเปลี่ยนเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงื่อนไขดงักล่าวแลว้ 

20.กรณีใชห้นงัสอืเดินทางราชการ(เล่มน้ําเงนิ)เดินทางเพือ่การท่องเที่ยวกบัคณะทวัร ์หากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆกต็าม ทาง

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น 

22. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า  6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนงัสอื

เดินทางตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 

 
 


