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

10.00 น. คณะพรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานดอนเมอืง อาคาร 1 ออกช ัน้ 2-3 เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิสายการบนิ แอรเ์อเชยี (Air 
Asia) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกจดัเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัท่าน 
 **หมายเหตุ** เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิจะปิดบรกิารก่อนเวลาเครือ่งออกอย่างน้อย 60 นาที และผูโ้ดยสาร
พรอ้ม ณ ประตูขึน้เครือ่งกอ่นเวลาเครือ่งออก 30 นาท ี 
เน่ืองจากต ัว๋เครือ่งบนิของคณะเป็นต ัว๋กรุป๊ระบบ Random ไม่สามารถล็อกทีน่ั่งได ้ทีน่ั่งอาจจะไม่ไดน้ั่ง
ตดิกนัและไม่สามารถเลอืกชว่งทีน่ั่งบนเครือ่งบนิไดใ้นคณะ ซึง่เป็นไปตามเง่ือนไขสายการบนิ   

12.50 น.  บนิลดัฟ้าสู่ เมอืงเวยีงจนัทน ์สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี (Air Asia) 
เทีย่วบนิที ่FD1040 
 **ไม่มบีรกิารอาหารบนเครือ่ง** 

14.00 น.  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตวิตัไต เมอืงเวยีงจนัทน ์สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว หลงั
ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ 
น าท่านเดนิทางสู่ วดัสสีะเกด หรอื วดัสตสหสัสาราม กบัหอค า พระราชวงั
หลวงของกษตัรยิล์าวสมยักอ่น วดัสสีะเกดสรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2094 โดยพระ
เจา้โพธสิารราช พระบดิาของพระเจา้ไชยเชษฐาธริาช ในพุทธศตวรรษที ่16 
สาเหตุทีไ่ดช้ ือ่ว่าวดัสสีะเกดเพราะอยู่ใกลก้บัพระราชวงัหลวง พระเจา้แผ่นดนิ
ลาวทุกพระองคนั์บแต่พระเจา้โพธิสารผูส้รา้งนครหลวงเวียงจนัทน์ ทรง
บรรทมหนัศีรษะมาทางวดันีเ้พือ่แสดงความเคารพต่อพระรตันตรยั เพราะมี
พระพุทธรูปส าคญัของลา้นชา้งประดิษฐานอยู่หลายองค ์รวมทัง้พระแกว้
มรกตทีท่รงอญัเชญิไปจากเชยีงใหม่ ดงัน้ันวดันีจ้งึถูกเรยีกว่า "วดัสสีะเกด"  
คอืวดัทีพ่ระเจา้แผ่นดนิทรงบรรทมหนัพระเศยีร (ศรีษะ) ไปยงัทีต่ ัง้วดั ดุจพระ
สารบุีตรนอนหนัศรีษะไปในทศิทีพ่ระอสัชอิยู่  
จากน้ันน าท่านชม พระธาตุหลวง ตัง้อยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของ
ประตูชยัเป็นศาสนสถานที่ส าคญัที่สุดของประเทศลาว เป็นสญัลกัษณป์ระจ าชาติลาวมีความหมายต่อจิตใจของ
ประชาชนชาวลาวอย่างใหญ่หลวง แทนถงึความเป็นเอกราชและอ านาจอธปิไตยของลาว สรา้งขึน้ในศตวรรษที ่16 เป็น
เจดยีท์ีม่ีลกัษณะโดดเด่นทีสุ่ดในอาณาจกัรลา้นชา้ง เป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมในพระพุทธศาสนากบั
สถาปัตยกรรมของอาณาจกัร มีลกัษณะคลา้ยป้อมปราการ มีการก่อสรา้งระเบียงสูงใหญ่ขึน้โอบลอ้มองคพ์ระธาตุไว ้
พรอ้มกบัท าชอ่งหนา้ต่างเล็กๆ เอาไวโ้ดยตลอด ประตูทางเขา้เป็นบานประตูไมใ้หญ่ลงรกัสแีดง รอบองคพ์ระธาตุมเีจดยี ์
บรวิารลอ้มอยู่โดยรอบ น าท่านชม ประตูชยั ตัง้อยู่ทางทศิตะวนัออกเฉียงเหนือของนครเวยีงจนัทนบ์นถนนลา้นชา้งจะ
ไปสิน้สุดทีบ่รเิวณประตูชยั สรา้งเสรจ็ในปี พ.ศ.2512 เป็นอนุสรณส์ถานเพือ่ระลกึถงึประชาชนชาวลาวทีส่ละชวีติใน
สงครามกอ่นหนา้การปฏวิตัพิรรคคอมมวินิสต ์ประตูชยัมชี ือ่เรยีกอกีอย่างว่า รนัเวยแ์นวตัง้ เพราะการกอ่สรา้งนีใ้ชปู้นซี
เมนสจ์ากประเทศอเมรกิาทีซ่ ือ้มาเพือ่สรา้งสนามบนิใหม่ในเวยีงจนัทนใ์นระหว่างสงครามอนิโดจนี แต่พา่ยเสยีกอ่นจงึได ้
น ามาสรา้งประตูชยัแทน เป็นสถาปัตยกรรมทีผ่สมผสานศลิปะลา้นชา้งกบัฝร ัง่เศสเขา้ดว้ยกนัอย่างงดงามและกลมกลนื
อย่างยิง่ สมควรแกเ่วลา น าท่านเดนิทางต่อไปยงั วงัเวยีง อกีหน่ึงเมอืงท่องเทีย่วในแขวงเวยีงจนัทน ์ห่างจากเวยีงจนัทน์
ประมาณ 160 ก.ม. วงัเวยีง เมอืงในลุ่มน ้าซองทีเ่งยีบสงบ โอบลอ้มไปดว้ยขนุเขากบัสายหมอกยามเชา้ทีส่วยทีสุ่ด ดงัค า
ล ่าลอืทีนั่กท่องเทีย่วขนานนามว่า กุย้หลนิเมอืงลาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
สมควรแกเ่วลาน าท่านเขา้ทีพ่กั THE GRAND RIVERSID HOTEL*4 หรอืเทยีบเท่า เมอืงวงัเวยีง 



 

วนัทีส่อง ล่องแม่น ้าซอง – หลวงพระบาง– พระธาตพูุส ี– ตลาดไนทบ์ารซ์า่ 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่าน ล่องเรอืแม่น ้าซอง ชมธรรมชาติและเก็บภาพบรรยากาศตลอด
สองขา้งทาง ไดเ้วลาออกเดนิทางไปยงั เมอืงหลวงพระบาง ระหว่างทางจะ
เห็นวถิชีวีติของชาวลาวสองขา้งถนน ทีต่ ัง้บา้นเรอืนแตกต่างกนัออกไป การ
เดินทางจะไต่ระดบัขึน้สู่ทีสู่งสลบัทีล่าดเชงิเขา ท่านจะไดพ้บเห็นป่าไมแ้ละ
ทวิทศันท์ีส่วยงาม ประกอบกบัภูเขาหนิปูนทีม่ีรูปรา่งต่างๆ แปลกตาสวยงาม
และยงัคงสามารถรกัษาธรรมชาตไิวไ้ดอ้ย่างดี หลวงพระบางเป็นอกีหน่ึงเมอืง
ท่องเทีย่ว ห่างจากวงัเวยีงประมาณ 182 ก.ม. หลวงพระบางเป็นเมอืงทีข่นาน
นามว่าเป็นเมอืงแห่งมรดกโลก 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
น าท่านขึน้สู่ เขาพูส ีขึน้บนัได 328 ขัน้ นมสัการพระธาตุพูส ีเจดยีธ์าตุคู่บา้นคู่เมอืงของชาวหลวงพระบาง ตลอด
ทางขึน้ท่านจะไดก้ลิน่หอมจากดอกจ าปาลาว (ดอกลีลาวดี) ซึง่เป็นดอกไมป้ระจ าชาติลาว เมื่อท่านถึงยอดใหท่้าน
นมสัการองคธ์าตุ  

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 หลงัอาหารค ่าอิสระเดินเทีย่วชม ตลาดค ่า (NIGHT MARKET) บนถนนศรสีว่างวงศ ์ตัง้แต่หนา้พระราชวงัจนสุด

ถนน ใหท่้านไดเ้ลอืกชมเลอืกซือ้สนิคา้ในบรรยากาศแบบหลวงพระบางยามราตร ีมีทัง้เสือ้ยดืสกรนีเป็นภาษาลาว, ผา้
คลุมไหล่, กระเป๋าถอื, เคร ือ่งประดบั, โลหะแกะสลกั, ภาพเขยีน จุดเด่นคือ สินคา้แทบทุกชิน้เป็นสนิคา้แฮนดเ์มดของ
ชาวบา้นแท ้ๆ  วางจ าหน่ายในราคาทีต่่อรองกนัได ้อกีทัง้ยงัมีเบเกอร ีต่่าง ๆ เพือ่ใหท่้านไดล้ิม้ลอง และขนมเคก้อนัแสน
อรอ่ยนานาชนิด หากท่านใดจะเลอืกซือ้ของใส่บาตรในเชา้วนัรุง่ขึน้ก็สามารถจดัแจงหาซือ้ไดเ้ชน่กนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 น าท่านเขา้ทีพ่กั  CHICHAREUNE MOUANGLUANG HOTEL*4 หรอืเทยีบเท่า เมอืงหลวงพระบาง 
วนัทีส่าม ตกับาตรขา้วเหนียว - ตลาดเชา้ - วดัใหม่สุวรรณภูมาราม - พพิธิภณัฑห์ลวงพระบาง – ศูนยเ์ครือ่งเงิน - วดั

เชยีงทอง - วดัวชินุราช - หลวงพระบาง – กรุงเทพฯ(สนามบนิดอนเมอืง) 

ตืน่เชา้ท าธุระส่วนตวั จดัแจงเคร ือ่งแต่งกายเพือ่รอ ใส่บาตรขา้วเหนียว พรอ้มกบัประชาชนชาวหลวงพระบาง ซึง่
พระสงฆแ์ละสามเณรจากวดัต่างๆ ทัว่เมอืงหลวงพระบางจะออกบณิฑบาตเป็นแถวนับรอ้ยรปู ซึง่เป็นภาพอนัน่าประทบัใจ
และสือ่ถงึความศรทัธาเลือ่มใสในพระพุทธศาสนาของชาวเมอืงหลวงพระบาง (ค่าท าบุญ ไม่รวมในรายการ) 
จากน้ันใหท่้านเดนิชม ตลาดเชา้ของชาวหลวงพระบาง ซึง่เป็น ตลาดสดใหท่้านเลอืกซือ้อาหารพืน้เมือง และชม
ของป่า ซึง่บางชนิดก็แปลกตาและเป็นทีส่นใจของเหล่านักท่องเทีย่วผูม้าเยอืน 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากน้ันน าท่านชม วดัใหม่สุวรรณภูมาราม  หรอืทีช่าวหลวงพระบางเรยีก
กนัสัน้ๆ ว่า "วดัใหม่" เคยเป็นทีป่ระทบัของสมเด็จพระสงัฆราชบุญทนั ซึง่เป็น
สมเด็จพระสงัฆราชองคส์ุดทา้ยของลาว และยงัเคยเป็นทีป่ระดษิฐานพระบาง 
พระพุทธรูปคู่เมืองหลวงพระบางในรชัสมัยของเจา้มหาชวีิตสกัรนิฤทธิ ์
จนกระทั่งถงึปีพ.ศ. 2437 จงึไดอ้ญัเชญิพระบางไปประดษิฐานในหอพระบาง
ภายในพระราชวงัจวบจนกระทั่งปัจจุบนั เมื่อมาเยือนวดัแห่งนี้สิ่งที่เราจะ
สงัเกตเห็นถงึความแตกต่างจากวดัอืน่ๆ คอื ตวัอุโบสถ (สมิ) ลกัษณะจะเป็น
อาคารทรงโรง หลงัคามีขนาดใหญ่ มีชายคาปกคลุมทัง้สี่ดา้นสองระดบั
ต่อเน่ืองกนั ผนังดา้นหนา้พระอุโบสถตกแต่งดว้ยภาพลงรกัปิดทองดูเหลืองอรา่มงามตายาวตลอดผนัง เล่าเร ือ่งพระ
เวสสนัดรชาดก โดยฝีมือชา่งหลวงประจ ารชักาลเจา้มหาชวีติศรสีว่างวงศ ์จากน้ันน าท่านเดนิชม พระราชวงัหลวง
พระบาง (พพิธิภณัฑ)์ ลกัษณะอาคารเก่าทีอ่อกแบบโดยสถาปนิกชาวฝร ัง่เศส สถาปัตยกรรมฝร ัง่เศสผสมผสาน
วฒันธรรมลาว ดา้นนอกอาคารเป็นทีต่ ัง้ของอนุสาวรยีเ์จา้มหาชวีติศรสีว่างวงศ ์พระราชวงัแห่งนีอ้ดตีน้ันเป็นทีป่ระทบั
ของเจา้มหาชวีติศรสีว่างวงศ ์ต่อมาเมือ่มีการเปลีย่นแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2518 พระราชวงัหลวงพระบางดถู้ก
ปรบัเปลีย่นใหเ้ป็นพพิธิภณัฑ ์ภายในเป็นทีป่ระดษิฐานของ “พระบาง” พระพุทธรปูคู่บา้นคู่เมอืงหลวงพระบาง 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
น าท่านเขา้สู่ ศูนยเ์ครือ่งเงิน ใหท่้านไดช้มงานฝีมอืการท าเคร ือ่งเงนิ และเคร ือ่งประดบัของใชต้่างๆ ทีม่กีารออกแบบไว ้
อย่างสวยงามเป็นสินคา้ส่งออกทีม่ีช ือ่เสยีงของลาว จากน้ันน าท่านสู่อกีหน่ึงสถานทีข่องผูม้าเยอืนเมืองหลวงพระบาง
ควรมาเทีย่วชม วดัเชยีงทอง ซึง่เป็นวดัทีส่ าคญัและมคีวามงดงามทีสุ่ดแห่งหน่ึงจนไดร้บัการยกย่องจากนักโบราณคดี
ว่า เป็นดัง่อญัมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว วดัเชยีงทองสรา้งขึน้ในรชัสมยัพระเจา้ไชยเชษฐาธริาช ผนังภายในปิดทองฉลุ
บนพืน้รกัสีด า เล่าเร ือ่งพุทธประวตัิพระสุธน-มโนราห ์ทศชาติชาดกและภาพนิทานเพื่อนบา้น พระประธานมีช ือ่ว่า 
“พระองคห์ลวง” นอกจากวดัเชยีงทองจะมีพระอุโบสถที่โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมแบบลา้นชา้งแลว้ การตกแต่ง
ลวดลายตามผนังภายในมีการตกแต่งดว้ยการน ากระจกสมีาตดัต่อกนัเป็นรูปตน้โพธิข์นาดใหญ่ ดา้นขา้งก็ตดิเป็นรูป
สตัวใ์นวรรคดี ยามบ่ายที่แสงแดดส่องสะทอ้นลงมาดูสวยงาม สถานที่ที่เราจะไปเยี่ยมชมอีกที่ซ ึง่มีความส าคญัและ
เร ือ่งราวยาวนานเชน่เดยีวกนัคอื วดัวชินุราช ทีส่รา้งขึน้ในสมยัพระเจา้วชินุราช (พ.ศ. 2046) นับเป็นอกีหน่ึงพระธาตุ
ทีช่าวหลวงพระบางใหค้วามนับถือ ซึง่เป็นพระธาตุทีม่ีรูปทรงคลา้ยกบัลูกแตงโมผ่าคร ึง่ ชาวหลวงพระบางจงึเรยีกชือ่ 
พระธาตุหมากโม มาจนถงึปัจจบุนั สมควรแกเ่วลาอ าลาเมอืงหลวงพระบาง เดนิทางสู่ สนามบนินานาชาตหิลวงพระบาง 
เพือ่น าท่านเดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

15.50 น.  บนิลดัฟ้าสู่ กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง) โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี (Air Asia) เทีย่วบนิที ่FD1031 **ไม่มี
บรกิารอาหารบนเครือ่ง** 

17.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ประเทศไทยโดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
 

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

อตัราคา่บรกิารและเง่ือนไขการใชบ้รกิาร 
 

               *** ราคาเดก็ทารก (อายุไม่ถงึ 2 ปีบรบูิรณ ์ณ วนัเดนิทางกลบั) ท่านละ 5,990 บาท *** 
***ราคานีร้วมรายการทวัร ์และ ต ัว๋เครือ่งบนิ*** 

 

อตัราคา่ขา้งตน้นีร้วม 
✓ ตั๋วเคร ือ่งบนิช ัน้ประหยดัระบุวนัเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ พรอ้มน ้าหนักสมัภาระ 20 กโิลกรมัต่อท่าน  
✓ ค่าธรรมเนียมภาษีน ้ามนัเช ือ้เพลงิและค่าภาษีสนามบนิ 
✓ ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 2 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดีย่ว) 
✓ อาหารตามรายการระบุ (สงวนสทิธใินการสลบัมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)์  
✓ ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
✓ ค่ารถรบั-ส่งสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบุ 
✓ ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 
✓ ค่ามคัคุเทศกผ์ูช้  านาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดนิทาง 
✓ ค่าประกนัชวีติกรณีอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณี

อุบตัเิหตุในวงเงนิไม่เกนิ ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์  
อตัราคา่บรกิารขา้งตน้นีไ้ม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมภาษีน ้ามนัเช ือ้เพลงิ และค่าภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิปรบัเพิม่ขึน้ 
 ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย ค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ ค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ (Re-

Entry) หรอื คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ทีข่องผูเ้ดนิทางในการจดัท าเอง) 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าเคร ือ่งดืม่และค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและเคร ือ่งดืม่สัง่

พเิศษนอกรายการ, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอนิเตอรเ์น็ต  
 ค่าใชจ้่ายอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ อุบตัภิยัทางธรรมชาติ การประทว้ง การจลาจล การนัดหยุดงาน การถูกปฏเิสธ

ไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มืองไทยและต่างประเทศ ซึง่อยู่นอกเหนือ
ความควบคุมของบรษิทั 

 ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่ คนขบัรถ 1,500 บาท/ทรปิ/ลูกทวัร ์1 ท่าน (โดยช าระทีส่นามบนิดอนเมอืงกอ่นเดนิทาง) 
 ค่าทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน ้าใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทปิไกดท์อ้งถิน่ และคนขบัรถ แต่ไม่บงัคบัทปิ) 

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

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 

2-3 ท่าน 
เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี

เสรมิเตยีง 
เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 

ไม่เสรมิเตยีง 
ไม่รวมต ัว๋เครือ่งบนิ  พกัเดีย่ว 

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 ม.ีค. 63 13,990 13,990 13,990 9,900 3,990 

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

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

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

27 – 29 ม.ีค. 63 13,990 13,990 13,990 9,900 3,990 



 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 
1.  กรุณาท าการจองก่อนการเดนิทาง โดยส่งแฟกซห์รอือเีมลร์ายชือ่ และหนา้หนังสอืเดนิทางเพือ่ยนัการจองทีน่ั่ง พรอ้มช าระมดัจ า

ค่าทวัรเ์ต็มจ านวน 
2.  เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิค่าบรกิารไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนกบัทางบรษิทั ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงือ่นไข และขอ้ตกลง

การใหบ้รกิารทีไ่ดร้ะบุไวใ้นเอกสารฉบบันีท้ ัง้หมดนีแ้ลว้ 
เง่ือนไขการยกเลกิ 

1. ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั เก็บค่าใชจ้่าย 100% ของราคาทวัรต์่อท่าน เน่ืองจากเป็นตั๋วราคาโปรโมช ัน่ ทาง
บรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิมดัจ าโดยไม่มเีงือ่นไขใดๆ ทัง้สิน้ 

2.  ส าหรบัผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษิทัเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทาง บรษิทั
ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจ าทัง้หมด 

เง่ือนไขการใหบ้รกิาร 
1. บรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาและเงือ่นไขต่างๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นีใ้หข้ึน้อยู่กบัดุลยพินิจของ

บรษิทัเท่าน้ัน อกีทัง้ขอ้สรปุและขอ้ตดัสนิใดๆ ของบรษิทัใหถ้อืเป็นขอ้ยุตสิิน้สุดสมบูรณ ์
2. บรษิทัและตวัแทนของบรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ขอ้จ ากดั

ดา้นภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิ ทัง้นีท้างบรษิทัจะยดึถอืและค านึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนส์ูงสุดของลูกคา้
ส่วนมากเป็นส าคญั 

3. รายการทวัรนี์เ้ป็นการท่องเทีย่วแบบหมู่คณะ (Join Tour) จดัท าและด าเนินการโดยบรษิทัคู่คา้ (Partner) 
4. อตัราค่าบรกิารคิดค านวณจากอตัราแลกเปลีย่น และราคาตั๋วเคร ือ่งบินในปัจจุบนั บรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการปรบัเปลีย่นราคา

ค่าบรกิารในกรณีทีม่กีารขึน้ราคาค่าตั๋วเคร ือ่งบนิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ ค่าธรรมเนียมน ้ามนั หรอืมีการประกาศลดค่าเงนิบาท 
หรอือตัราแลกเปลีย่นไดป้รบัขึน้ในชว่งใกลว้นัทีค่ณะจะเดนิทาง 

5. ในระหว่างการท่องเทีย่วนี ้หากท่านไม่ใชบ้รกิารใดๆ ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิไ์ม่สามารถเรยีกรอ้งขอคืน
ค่าบรกิารได ้

6. หากท่านไม่เดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ตั๋วเคร ือ่งบนิขากลบั ซึง่ยงัไม่ไดใ้ชไ้ม่สามารถน ามาขอคนืเงนิได ้
7. ค่าบรกิารทีท่่านช าระกบัทางบรษิทัเป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบรษิทัไดช้ าระใหก้บับรษิทัตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด

เชน่กนั ดงัน้ันหากท่านมเีหตุอนัใดทีท่ าใหท่้านไม่ไดท่้องเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบุไว ้ท่านจะขอคนืค่าบรกิารไม่ได ้
8. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมีการยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการบนิ 

บรษิทัขนส่ง หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษิทัจะด าเนินการโดยสุดความสามารถทีจ่ะจดับรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แต่จะไม่คนืเงนิ
ใหส้ าหรบัค่าบรกิารน้ันๆ 

9. มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษิทั ไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษิทั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของบรษิทัก ากบัเท่าน้ัน 

10. โปรแกรมทวัรนี์จ้ะสามารถออกเดนิทางได ้ตอ้งมจี านวนผูเ้ดนิทางขัน้ต ่า 20 ท่านรวมในคณะตามทีก่ าหนดไวเ้ท่าน้ัน หากมจี านวน
ผูเ้ดนิทางรวมแลว้นอ้ยกว่าทีก่ าหนดไว ้บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ หรอืปรบัเปลีย่นก าหนดการเดนิทาง และราคาได ้

11. บรษิทัรบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเทีย่วเท่าน้ัน การเดนิทางของผูเ้ดนิทางดว้ยวตัถุประสงคแ์อบแฝงอืน่ ๆ เชน่ การไป
คา้แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนส่งสนิคา้หนีภาษี การขนยาเสพตดิ การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การกอ่
การรา้ย และ อืน่ ๆ ทีเ่ขา้ข่ายผดิกฎหมาย ผดิศลีธรรมอนัด ีบรษิทัมิไดม้ีส่วนรูเ้ห็น เกีย่วขอ้ง หรอื มีส่วนตอ้งรบัผดิชอบใด ๆ กบั
การกระท าดงักล่าวทัง้สิน้ 

12. หากผูเ้ดนิทางถูกเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศน้ันๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถอืเป็นเหตุผลซึง่
อยู่นอกเหนืออ านาจ และความรบัผดิชอบของบรษิทั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบคนืเงนิทัง้หมด 

13. ผูเ้ดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณส่วนตวั และรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซือ้สนิคา้ต่าง ๆ ในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่ว
ดว้ยตวัท่านเอง บรษิทัจะไม่สามารถรบัผิดชอบใด ๆ หากเกดิความไม่พึงพอใจในสินคา้ทีผู่เ้ดินทางไดซ้ ือ้ระหว่างการเดินทาง
ท่องเทีย่วนี ้

14. ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบต่อการจดัเก็บ และดูแลทรพัยส์นิส่วนตวั ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บรษิทัจะไม่สามารถรบัผดิชอบ
ใดๆ หากเกดิการสูญหายของ ทรพัยส์นิส่วนตวั ของมคี่าต่าง ๆ ระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่ว อนัมสีาเหตุมาจากผูเ้ดนิทาง 

15. บรษิทัจะไม่รบัผิดชอบต่อการสูญหายของทรพัยส์ิน และสมัภาระระหว่างการเดินทางอนัมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน 
บรษิทัขนส่ง โรงแรม หรอื การโจรกรรม แต่จะท าหนา้ทีเ่ป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งค่าชดใชใ้หก้บัผูเ้ดนิทาง 

16. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณท์ีเ่กดิจากการยกเลกิ หรอืความล่าชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ
การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏวิตัิ รฐัประหาร ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษิทั หรอื ค่าใชจ้่ายเพิม่เติมทีเ่กดิขึน้
ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรอื จากอุบตัเิหตุต่างๆ 



 

17. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พงึพอใจของผูเ้ดนิทาง ทีเ่กีย่วขอ้งกบั 
สภาพธรรมชาต ิภมูอิากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิ ีและพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศทีเ่ดนิทางไป 

18. ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึง่ไม่ไดเ้กดิจากอุบตัิเหตุใน
รายการท่องเทีย่ว ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร ์

19. กรณีที่ท่านตอ้งออกตั๋วภายใน เชน่ ตั๋วเคร ือ่งบิน,ตั๋วรถทวัร,์ตั๋วรถไฟ กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทุกคร ัง้ก่อนท าการออกตั๋ว 
เน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆ
ในกรณีถา้ท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบ และหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิ เพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงือ่นไข
ดงักล่าวแลว้ 

20. กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มน ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศ
ใดๆก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

21. หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัรบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเทีย่วเท่าน้ัน 
(บรษิทัไม่รบัผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึ และไม่สามารถเดนิทางได)้ 

 
 

 


