
 

 

 

วันแรกของการเดินทาง 

กรุงเทพฯ - เวียงจันทน์ - วัดพระธาตุหลวง - วัดสีสะเกด - เวียงจันทน์ – วังเวียง 

07.00 น. คณะมาพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ F 

เช็คอินกรุ๊ปของสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ (BANGKOK AIRWAYS) โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ 

และอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน 

09.45 น. น าออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติวัตไต สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว โดยสาย

การบิน บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG943 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชั่วโมง  

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

11.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติวัตไต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน ลาว น าท่าน

ผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

 น าท่านนมัสการ พระธาตุหลวง มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า พระเจดีย์โลกะจุฬามณี นับเป็นปูชนียสถานอัน

ส าคัญยิ่งของเมืองเวียงจันทน์ ต านานกล่าวว่าพระธาตุหลวงมีประวัติการก่อสร้างนับพันปีเช่นเดียวกับ

พระธาตุพนมในประเทศไทย วัดพระธาตุหลวงถือได้ว่าเป็น

สัญลักษณ์ส าคัญของประเทศลาว บริเวณด้านหน้ามีอนุสาวรีย์

พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชประดิษฐานอยู่ และยังมีร้านค้าจัด

จ าหน่ายสินค้าพื้นบ้านและหัตถกรรม  จากน้ันเดินทางต่อไปยัง 

วัดสีสะเกด หรือ วัดสตสหัสสาราม กับหอค า พระราชวังหลวง

ของกษัตริย์ลาวสมัยก่อน วัดสีสะเกดสร้างข้ึนในปีพ.ศ. 2094 

โดยพระเจ้าโพธิสารราช พระบิดาของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ในพุทธศตวรรษที่ 16 สาเหตุที่ได้ชื่อ

ว่าวัดสีสะเกดเพราะอยู่ใกล้กับพระราชวังหลวง พระเจ้าแผ่นดินลาวทุกพระองค์นับแต่พระเจ้าโพธิสาร

ราชผู้สร้างนครหลวงเวียงจันทน์ ทรงบรรทมหันศีรษะมาทางวัดน้ีเพื่อแสดงความเคารพต่อพระ

รัตนตรัย เพราะมีพระพุทธรูปส าคัญของล้านช้างประดิษฐานอยู่หลายองค์ รวมทั้งพระแก้วมรกตที่ทรง

อัญเชิญไปจากเชียงใหม่  ดังน้ันวัดน้ีจึงถูกเรียกว่า "วัดสีสะเกด"  คือวัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงบรรทม

หันพระเศียร (ศีรษะ)ไปยังที่ตั้งวัด ดุจพระสารีบุตรนอนหันศีรษะไปในทิศที่พระอัสชิอยู่  สมควรแก่

เวลาน าท่านเดนิทางตอ่ไปยัง วังเวียง อีกหน่ึงเมืองท่องเทีย่วใน แขวงเวียงจันทน์ ห่างจากเวียงจันทน์

ประมาณ 160 ก.ม. วังเวียง เมืองในลุ่มน้ าซองที่เงียบสงบโอบล้อมไปด้วยขุนเขากับสายหมอกยาม

เช้าที่สวยที่สุด ดังค าล่ าลือที่นักท่องเที่ยวขนานนามว่า กุ้ยหลินเมืองลาว 

ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร 

 เข้าสูท่ี่พัก KHAMPASEUTH HOTEL หรือเทียบเทา่ (เมืองวังเวียง) 
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วันที่สองของการเดินทาง 

ล่องเรือแม่น ่าซอง - วังเวียง - หลวงพระบาง - น ่าตกตาดกวางสี - พระธาตุพูสี -  ตลาดไนท์บาร์ซา 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 ตื่นเช้ารับอรุณกับบรรยากาศเย็นสบาย น าท่าน ล่องเรือแม่น ่า

ซอง ชมธรรมชาติและเก็บภาพบรรยากาศตลอดสองข้างทาง  

ได้เวลาออกเดินทางไปยัง เมืองหลวงพระบาง ระหว่างทาง

จะเห็นวิถีชีวิตของชาวลาวสองข้างถนนที่ตั้งบ้านเรือน

แตกต่างกันออกไป การเดินทางจะไต่ระดับข้ึนสู่ที่สูงสลับที่

ลาดเชิงเขา ท่านจะได้พบเห็นป่าไม้และทิวทัศน์ที่สวยงาม

ประกอบกับภูเขาหินปูนที่มีรูปร่างต่างๆ แปลกตาสวยงามและ

ยังคงสามารถรักษาธรรมชาติไว้ได้อย่างดีและสร้างความ

ประทับใจแก่ผู้มาเยือน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

 น าท่านเดินทางต่อเพื่อไปชม น ่าตกตาดกวางสี ซ่ึงหมายถึง

กวางหนุ่ม น้ าตกนี้ตกจากเขาที่สูง 70 เมตร สามารถถ่ายภาพ

จากด้านหน้าซ่ึงมีสะพานพาดผ่านสายน้ าที่ตกลงมา ฉากหลัง

คือน้ าตกหินปูนสีขาวและน้ าใสๆ บางคร้ังอาจเป็นละอองเกิด

เป็นสีรุ้งให้ได้เห็น ทัศนียภาพโดยรอบเป็นธรรมชาติให้เหล่า

นักท่องเที่ยวได้ศึกษาแมกไม้พืชพันธุ์และยังมีจุดลงเล่นน้ าตามล าธารเล็กๆ บริเวณด้านล่างของน้ าตก

ท่านจะได้พบกับหมีด าที่นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายรูป นอกจากความงามของน้ าตกแล้ว ยังหาซ้ือของที่

ระลึกที่ทางเข้าน้ าตกได้อีกด้วย  จากนั้นน าท่านเข้าสู่ตัวเมืองมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก้ได้ยกให้ 

เมืองหลวงพระบาง เป็นเมืองวัฒนธรรมโลกและสถาปัตยกรรมเก่าแก่ เน่ืองจากมีวัดวาอารามเก่าแก่

มากมาย มีบ้านเรือนอันเป็นเอกลักษณ์โคโลเนียลสไตล์และขนบธรรมเนียมประเพณีที่งดงามและยัง

สืบทอดจนถึงปัจจุบัน เมืองหลวงพระบาง เคยเป็นเมืองหลวงเก่าในอดีต โดยพระเจ้าฟ้างุ้มได้รวบรวม

แว่นแคว้นต่างๆ ของชนเผ่าไท-ลาว ในเขตลุ่มแม่น้ าโขง แม่น้ าคาน แม่น้ าอู ก่อตั้งเป็น อาณาจักรล้าน

ช้าง ณ ดินแดนริมน้ าโขง คือ หลวงพระบาง จากน้ันน าท่านข้ึนสู่ เขาพูสี ข้ึนบันได 328 ข้ัน นมัสการ

ธาตุพูสี เจดีย์ธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง ตลอดทางข้ึนท่านจะได้รับกลิ่นหอมจากดอก

จ าปาลาว (ดอกลีลาวดี) ซ่ึงเป็นดอกไม้ประจ าชาติลาว เมื่อท่านถึงยอดให้ท่านนมัสการองค์ธาตุ ซ่ึง

สร้างในสมัยพระเจ้าอนุรุทธ เมื่อปีพ.ศ. 2337 พระธาตุเป็นรูปทรงดอกบัวอยู่บนฐานสี่เหลี่ยม ยอด

ประดับด้วยเศวตฉัตรทองส าริด 7 ชั้น สูง 21 เมตร ชมพระอาทิตย์ยามอัสดง วิวทิวทัศน์รอบเมือง

หลวงพระบางยามเย็น 

ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร 

 หลังอาหารค่ าอิสระเดินเที่ยวชม ตลาดค่่า (NIGHT MARKET) 

บนถนนศรีสว่างวงศ์ ตั้งแต่หน้าพระราชวังจนสุดถนน ให้ท่านได้

เลือกชมเลือกซ้ือสินค้าในบรรยากาศแบบหลวงพระบางยามราตรี มี

ทั้งเสื้อยืดสกรีนเป็นภาษาลาว ผ้าคลุมไหล่ กระเป๋าถือ เคร่ืองประดับ 

โลหะเกะสลัก ภาพเขียน จุดเด่นคือ สินค้าแทบทุกชิ้นเป็นสินค้า

แฮนด์เมดของชาวบ้านแท้ๆ  วางจ าหน่ายในราคาที่ต่อรองกันได้ อีก

ทั้งยังมีเบเกอร์ร่ี ต่าง ๆ เพื่อให้ท่านได้ลิ้มลอง และขนมเค้กอันแสน

อร่อยนานาชนิด หากท่านใดจะเลือกซ้ือของใส่บาตรในเช้าวันรุ่งข้ึนก็สามารถหาซ้ือได้เช่นกัน 

 เข้าสูท่ี่พัก SUNWAY HOTEL หรือเทียบเท่า (เมืองหลวงพระบาง) 



 

 

 

 

 

 

วันที่สามของการเดินทาง 

ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - วัดใหม่สุวรรณภูมาราม - พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง –  

วัดเชียงทอง - วัดวิชุนราช - หลวงพระบาง – กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ตื่นเช้าท าธุระส่วนตัว จัดแจงเคร่ืองแต่งกายเพื่อรอใส่บาตรข้าว

เหนียวพร้อมกับประชาชนชาวหลวงพระบาง ซ่ึงพระสงฆ์และ

สามเณรจากวัดต่างๆ ทั่วเมืองหลวงพระบางจ ะออกบิณฑบาตเป็น

แถวนับร้อยรูป ซ่ึงเป็นภาพอันน่าประทับใจ และสื่อถึงความศรัทธา

เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของชาวเมืองหลวงพระบาง (ค่าท าบุญ 

ไม่รวมในรายการ)   

จากน้ันให้ท่านเดินชม ตลาดเช้า ของชาวหลวงพระบางซ่ึงเป็นตลาดสด ให้ท่านเลือกซ้ืออาหาร

พื้นเมืองและชมของป่า ซ่ึงของป่าบางชนิดก็แปลกตาและเป็นที่สนใจของเหล่านักท่องเที่ยว  

จากน้ันน าท่านชม วัดใหม่สุวรรณภูมาราม หรือที่ชาวหลวงพระบางเรียกกันสั้นๆ ว่า "วัดใหม่" เคย

เป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน ซ่ึงเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์สุดท้ายของลาวและยัง

เคยเป็นที่ประดิษฐานพระบางพระพุทธรูปคู่เมืองหลวงพระบางในรัชสมัยของเจ้ามหาชีวิตสักรินฤทธิ์ 

จนกระทั่งถึงปีพ.ศ. 2437 จึงได้อัญเชิญพระบางไปประดิษฐานในหอพระบางภายในพระราชวังจวบ

จนกระทั่งปัจจุบัน เมื่อมาเยือนวัดแห่งน้ีสิ่งที่เราจะสังเกตเห็นถึงความแตกต่างจากวัดอื่นๆ คือ ตัว

อุโบสถ (สิม) ลักษณะจะเป็นอาคารทรงโรง หลังคามีขนาดใหญ่ มีชายคาปกคลุมทั้งสี่ด้านสองระดับ

ต่อเน่ืองกัน ผนังด้านหน้าพระอุโบสถตกแต่งด้วยภาพลงรักปิดทองดูเหลืองอร่ามงามตายาวตลอด

ผนังเล่าเร่ืองพระเวสสันดรชาดก โดยฝีมือช่างหลวงประจ ารัชกาลเจ้ามหาชวีิตศรีสว่างวงศ์  จากนั้นน า

ท่านเดินชม พระราชวังหลวงพระบาง (พิพิธภัณฑ์) ลักษณะอาคารเก่าที่ออกแบบโดยสถาปนิก

ชาวฝร่ังเศส สถาปัตยกรรมฝร่ังเศสผสมผสานวัฒนธรรมลาว ด้านนอกอาคารเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์

เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ พระราชวังแห่งน้ีอดีตน้ันเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ต่อมา

เมือ่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปีพ.ศ. 2518 พระราชวังหลวงพระบางได้ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็น

พิพิธภัณฑ์ ภายในเป็นที่ประดิษฐานของ “พระบาง” พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

 อีกหน่ึงสถานที่ที่ผู้มาเยือนเมืองหลวงพระบางควรมาเที่ยวชมคือ วัดเชียงทอง ซ่ึงเป็นวัดที่ส าคัญ

และมีความงดงามที่สุดแห่งหน่ึงจนได้รับการยกย่องจากนักโบราณคดีว่าเป็นดั่ง  อัญมณีแห่ง

สถาปัตยกรรมลาว วัดเชียงทองถูกสร้างข้ึนในรัชสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ผนังภายในปิดทอง

ฉลุบนพ้ืนรักสีด า เล่าเร่ืองพุทธประวัติพระสุธน-มโนราห์ ทศชาติชาดกและภาพนิทานเพื่อนบ้าน พระ



 

ประธานมีชื่อว่า “พระองค์หลวง”นอกจากวัดเชียงทองจะมีพระอุโบสถที่โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรม

แบบล้านช้างแล้ว การตกแต่งลวดลายตามผนังภายในมีการตบแต่งด้วยการน ากระจกสีมาตัดต่อกัน

เป็นรูปต้นโพธิ์ขนาดใหญ่ ด้านข้างก็ติดเป็นรูปสัตว์ในวรรคดี ยามบ่ายที่แสงแดดส่องสะท้อนลงมาดู

สวยงาม สถานที่ที่เราจะไปเยี่ยมชมอีกที่ซึ่งมีความส าคญัและเรื่องราวยาวนานเช่นเดียวกันคือ วัดวิชุน

ราช ที่สร้างข้ึนในสมัยพระเจ้าวิชุนราช (พ.ศ. 2046) นับเป็นอีกหน่ึงพระธาตุที่ชาวหลวงพระบางให้

ความนับถือ เป็นพระธาตุที่มีรูปทรงคล้ายกับลูกแตงโมผ่าคร่ึง ชาวหลวงพระบางจึงเรียกชื่อว่า พระ

ธาตุหมากโม มาจนถึงปัจจุบัน  สมควรแก่เวลาอ าลาเมืองหลวงพระบาง  

เดินทางสู่ สนามบินนานาชาติหลวงพระบาง เพื่อน าท่านเดินทางกลับสู่ประเทศไทย 

17.20 น. เดินทางสู ่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย ์(BANGKOK AIRWAYS) 

เที่ยวบินที่ PG946 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง  (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

18.50 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ  

 

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

 

 

 

Laos By PG 

เวียงจันทน์ วงัเวียง หลวงพระบาง 

ก่าหนดการ

เดินทาง 

ราคา 

ผู้ใหญ่ 

(ห้องละ2 ท่าน) 

เด็กอายุต่่า

กว่า 12  ปี 

พักกับ

ผู้ใหญ่ 1 

ท่าน 

เด็กอายุต่่ากว่า 

12 ปี พักกบั

ผู้ใหญ่ 2 ทา่น 

มีเตียงเสริม 

เด็กอายุต่่ากว่า  

12 ปี พักกบั 

ผู้ใหญ่ 2 ทา่น  

ไม่มเีตียงเสรมิ 

 

พักเด่ียว 

เพิม่ 

10-12ก.พ.61  13,777            13,777            13,777              13,777              2,000.- 

16-18ก.พ.61  13,777            13,777            13,777              13,777              2,000.- 

23-25ก.พ.61  13,777            13,777            13,777              13,777              2,000.- 

02-04มี.ค.61  13,777            13,777            13,777              13,777              2,000.- 

09-11มี.ค.61  13,777            13,777            13,777              13,777              2,000.- 

17-19มี.ค.61  13,777            13,777            13,777              13,777              2,000.- 

23-25มี.ค.61  13,777            13,777            13,777              13,777              2,000.- 

30มี.ค-01เม.ย.61  13,777            13,777            13,777              13,777              2,000.- 

06-08เม.ย.61  14,777            14,777            14,777              14,777              2,000.- 

07-09เม.ย.61  13,777            13,777            13,777              13,777              2,000.- 

13-15เม.ย.61  15,777            15,777            15,777              15,777              3,000.- 



 

14-16เม.ย.61  15,777            15,777            15,777              15,777              3,000.- 

15-17เม.ย.61  13,777            13,777            13,777              13,777              2,000.- 

20-22เม.ย.61  12,777            12,777            12,777              12,777              2,000.- 

21-23เม.ย.61  13,777            13,777            13,777              13,777              2,000.- 

27-29เม.ย.61  13,777            13,777            13,777              13,777              2,000.- 

28-30เม.ย.61  13,777            13,777            13,777              13,777              2,000.- 

 

*** ราคาเด็กทารก [เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ] 3,900 บาท / ท่าน *** 

*** ราคาไม่รวมต๋ัวเคร่ืองบิน 10,900 บาท/ท่าน *** 

***ราคาไม่รวมต๋ัวเคร่ืองบิน 12,900 บาท/ท่าน เดินทางชว่ง13-16เม.ย.61*** 
 

พาสปอร์ตจะต้องมีอายกุอ่นการเดินทางไม่น้อยกวา่ 6 เดือน 

ในกรณีทีก่องตรวจคนเข้าเมืองทั งทีก่รุงเทพฯ  และที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ปฏเิสธมิให้เดินทางออก

หรือเข้าประเทศ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่วา่กรณีใดๆ ทั งสิ น 

หมายเหตุ **   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับสายการบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อความเหมาะสมไม่ว่าจะเกิดจากความ

ขัดข้องของยานพาหนะหรือมีเหตุหน่ึงเหตุใดจนท าให้ไม่สามารถด าเนินการตามหมายก าหนดการได้  โปรแกรมการ

เดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการ

ท่องเที่ยวบางรายการ และจะต้องมีจ านวนผู้โดยสารจ านวน 15 ท่านข้ึนไปจึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีจ านวนผู้โดยสาร

ไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย อัตราค่าบริการน้ีส าหรับเดินทางตั้งแต่ 30 ท่านข้ึนไป ขอสงวนสิทธิ์ในการ

เปลี่ยนแปลงราคาในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 30 ท่าน 

อัตราค่าบริการนี รวม 

1. ค่าบตัรโดยสารชั้นทศันาจรไป – กลับ (ตัว๋กรุ๊ป) รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ ามันไว้เรียบร้อยแล้ว 

2. ค่าที่พัก 3 คืน หอ้งละ 2 - 3 ท่าน 

3. ค่าเข้าชมสถานทีต่ามรายการระบุ 

4. หัวหน้าทัวร์หรือมัคคุเทศก์ทอ้งถิ่นผู้ช านาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง 

5. ประกันอุบัตเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท  เสียชีวติ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

6. สัมภาระน้ าหนักไมเ่กินทา่นละ 20 กก.  
 

อัตราค่าบริการนี ไม่รวม 

1.   ค่าข้าวเหนียวส าหรับตักบาตร 

2.   ค่าท าหนังสือเดินทางไทย 

3.   ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 

4.   ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัม 

5.   ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 450 บาทต่อท่าน ต่อทริป  

6.   คา่ภาษีน้ ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพิม่ภายหลังจากทีท่างบริษัทฯ ไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 

7.   ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จา่ย 3% 
 

การส่ารองที่นั่ง 



 

1. กรุณาส ารองที่น่ัง+ช าระเงินมัดจ าท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อ+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือ

เดินทาง 

2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ช าระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน 

3. เมื่อท่านตกลงช าระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้

ยอมรับในเงื่อนไขและ ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดน้ีแล้ว 

 

เง่ือนไขการยกเลิก 

1. ส าหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมี

การยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจ าทั้งหมด 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันข้ึนไป คืนเงินทั้งหมด 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันข้ึนไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์ 

5. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์ 

6. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง กรณีถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศ

กัมพูชา ไม่มีการคืนเงินทั งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ 

จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะท าการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยัง

คณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋วท่าน

ละ 10,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

7. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือค่ามัดจ าที่พักโดยตรง

หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น 

Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการเหมา

จ่ายในเที่ยวบินน้ันๆ 

เง่ือนไขการเดินทาง 

1.  บริษัทฯ มีสทิธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมื่อเกดิเหตุสดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 

2.  บริษัทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ที่เกดิจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆ ที่อยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จา่ยเพิม่เติมที่เกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การ

เจ็บปว่ย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบตัิเหตตุา่งๆ 

3.  หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสดุลง ทางบริษัทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ์และจะไม่รับผดิชอบ

คืนคา่บริการที่ทา่นไดช้ าระไว้แล้วไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4.  บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเข้าประเทศ อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย 

หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏเิสธในกรณีอื่นๆ 

5.  รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อกีคร้ังหนึ่ง หลังจากได้ส ารองที่นั่งบนเคร่ือง 

และโรงแรมที่พักในตา่งประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

6.  ราคาน้ีคิดตามราคาตั๋วเคร่ืองบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคา

ตั๋วเคร่ืองบินตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7.  กรณีเกิดความผดิพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง จนมีการยกเลิก ลา่ชา้ เปลี่ยนแปลง การ

บริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือหน่วยงานที่ใหบ้ริการ บริษัทจะด าเนินการโดยสุดความสามารถที่จะ

จัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับคา่บริการน้ันๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มสีิทธิ์ในการให้ค าสญัญาใดๆ ทั้งสิน้แทนบริษัทฯ นอกจาก

มีเอกสารลงนามโดยผู้มอี านาจของบริษัทฯ ก ากับเทา่น้ัน 

9.  หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานทีท่ี่ระบุในโปรแกรมได ้อันเน่ืองมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความ

ผิดพลาดจากทางสายการบนิ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น แต่ทั้งน้ี ทางบริษัทฯ จะจัดหารายการเที่ยว

สถานทีอ่ื่นๆ มาให้ โดยขอสงวนสิทธิก์ารจดัหาน้ีโดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหนา้ 

10.  กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่ประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ 

 บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทของสงวนสทิธิ์ไมค่นืค่าบริการไม่วา่กรณีใด ๆ ทัง้สิ้น 



 

11.  บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อท่องเทีย่วเทา่น้ัน 

12.  เที่ยวบิน และรายการทอ่งเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

13.  เมื่อทา่นตกลงช าระเงินค่าบริการไม่วา่ทั้งหมดหรือบางสว่นกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าทา่นได้

ยอมรับในเงือ่นไขและ ข้อตกลงตา่ง ๆ ที่ได้ระบุไวท้ั้งหมดน้ีแล้ว 

14.  โรงแรมที่พักในประเทศกัมพูชามีมาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของที่พักแตกต่างกบัประเทศไทย 

โดยโรงแรมที่พักทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจดัหาโรงแรมโดยอ้างอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศ

ที่ระบุในรายการท่องเที่ยวเท่าน้ัน โรงแรมโดยส่วนใหญจ่ะเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin หรือ Double) ในกรณี

ที่ท่านมคีวามประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน ขึ้นอยูก่ับข้อจ ากัดของห้องพกัและการวางรูปแบบของหอ้งพักของ

แต่ละโรงแรม ซึ่งมีความแตกตา่งกันอาจจะท าให้ทา่นไม่ได้หอ้งพักติดกัน และไม่สามารถเสริมเตียงไดต้ามที่

ต้องการ 

15.  กระเป๋าสัมภาระตา่งๆ ถือเปน็ทรัพย์สินส่วนตวัของท่าน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบตอ่ความเสียหาย สูญหาย 

ล่าช้า หรืออุบัตเิหตตุ่างๆ ใดๆ ทั้งสิ้น 

16.  เมื่อทา่นออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเ่ดินทางพร้อม

คณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการ และเงินมัดจ าคืน ไมว่่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

17.  ในกรณีที่ลกูค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทกุครั ง 

มิเช่นนั นทางบริษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทั งสิ น 

18.   ในกรณีที่ลกูค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทกุครั งม ิ

    เช่นนั นทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทั งสิ น 

 


