
 

ลาว หลวงพระบาง เวียงจนัทน ์

3 วนั 2 คืน  

ก าหนดการเดินทาง ตลุาคม 2561 – มีนาคม 2562  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

โดยสายการบิน LAO AIRLINES 

เยือนเมืองหลวงพระบาง เมืองแห่งมรดกโลกอนัคงคณุค่าและความงดงาม  

ช่ืนชม วฒันธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต อนัเรียบง่ายของชาวลา้นชา้ง 

พรอ้มเที่ยวชมเมืองหลวง นครหลวงเวียงจนั เมืองหลวงของ สปป.ลาว 

พกัโรงแรมหรูระดบั 4 ดาว พรอ้มชุดขา้วเหนียวตกับาตรเชา้ 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ราคาน้ีไม่รวมคา่ทิปไกดแ์ละคนขบั รวมเป็น 600 บาท ตอ่คนลูกคา้ 1 ท่าน ในส่วนของหัวหนา้ทวัรท่ี์ดแูล

คณะจากเมืองไทย ตามแตท่่านจะเห็นสมควร** 
 

วนัแรก      กรุงเทพมหานคร – หลวงพระบาง – น ้าตกตาดกวงซี – พระธาตภุูษี – ตลาดไนทบ์ารซ์า 

08.00 น. สมาชิกทุกท่านพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 

ประตูทางเขา้หมายเลข 8 เคาทเ์ตอร ์W สายการบินลาว แอรไ์ลน์ โดยมีเจา้หน้าท่ีคอย

จดัเตรียมเอกสารการเดินทางและน าโหลดสมัภาระ 

10.20 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติหลวงพระบาง  ประเทศลาว โดยสายการบิน              

LAO AIRLINE เที่ยวบินท่ี QV634 

12.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติหลวงพระบาง ประเทศลาว หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้

เมืองและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่ เมืองหลวงพระบาง อดีตราชธานี

ของอาณาจกัรลา้นชา้ง เดิมช่ือ “ศรีสตันาคนหุตมะราชธานี” เจริญรุ่งเรืองมากในสมยัพระเจา้ฟ้า

งุม้ โดยรถตูป้รบัอากาศ  

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารพื้ นเมือง (1) 

 ออกเดินทางไป น ้าตกตาดกวางซี ระหว่างทางผ่านหมู่บา้นชนบทชมวิถีชีวติของชาวบา้น ถึงน ้าตก

ตาดกวางซี  ซ่ึงเป็นน ้าตกท่ีสวยท่ีสุดในเขตหลวงพระบาง  ชมความงามของน ้าตก ท่ีลดหลัน่เป็น

GREAT29 TOUR CO., LTD.  T.A.T. LICENSE 11/08857 

8 Soi Tiwanon 18 Yeak 3/8, Tiwanon, Taladkwan, Muang, Nonthaburi 11000  

Tel : 02-1012650  Fax : 02-101-2650 Hotline : 083-004-7829, 061-989-6162  

E-mail: salesmanager@great29tour.com      admin@great29tour.com  

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่  ราคาเด็ก  พกัเดี่ยว 

5-7 ตลุาคม 61 14,999.- 14,999.- 4,000 

12-14 ตลุาคม 61 15,999.- 15,999.- 4,000 

13-15 ตลุาคม 61 16,999.- 16,999.- 4,000 

20-22 ตลุาคม 61 14,999.- 14,999.- 4,000 

16-18 พฤศจกิายน 61 14,999.- 14,999.- 4,000 

7-9 ธนัวาคม 61 15,999.- 15,999.- 4,000 

8-10 ธนัวาคม 61 16,999.- 16,999.- 4,000 

21-23 ธนัวาคม 61 14,999.- 14,999.- 4,000 

30 ธนัวาคม 61 – 1 มกราคม 62 18,999.- 18,999.- 5,000 

31 ธนัวาคม 61 – 2 มกราคม 62 18,999.- 18,999.- 5,000 

11-13 มกราคม 62 14,999.- 14,999.- 4,000 

16-18 กุมภาพนัธ ์62 14,999.- 14,999.- 4,000 

8-10 มีนาคม 62 14,999.- 14,999.- 4,000 



 

ชั้นๆ อยา่งสวยงาม แต่ละชั้นเกิดจากการสะสมของหินปนูท่ีไหลปะปนมากบัน ้า พรอ้มกบัชมความ

ร่มร่ืนเขียวชอุ่มรอบๆ บริเวณ แลว้เดินทางกลบัหลวงพระบาง 

 น าท่านไปสักการะ พระธาตุพูสี ท่ีตั้งอยู่บนเนินเขาสูง 150 เมตร ใจกลางเมืองหลวงพระบาง  

นักท่องเท่ียว  ท่ีมาเยือนหลวงพระบาง หากไม่ไดข้ึ้ นไปก็เหมือนมาไม่ถึงหลวงพระบาง สองขา้ง

ทางขึ้ นพระธาตุร่มร่ืนและหอมอบอวลไปดว้ยดงดอกจ าปาลาวหลากสีสนั (ช่วง กพ.- มีค.) มอง

จากยอดพูสีคือภาพพานอรามาของราชธานีเก่าแก่ริมแม่น ้าโขง ลอ้มรอบดว้ยทิวเขาสลบัซบัซอ้น

สมกบันามว่า บา้นผา เมืองภูอูอารยะธรรมลา้นชา้ง ชมพระอาทิตยอ์สัดง และตวัเมืองหลวงพระ

บางในมุมสูง ซ่ึงเบื้ องล่างจะมองเห็นพิพิธภณัฑ์ โดยมีแม่น ้าโขงเป็นฉากหลงั และอีกดา้นหน่ึงจะ

เห็นน ้าคานท่ีไหลมาบรรจบกบัแม่น ้าโขง  

เยน็    รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหารพื้ นเมือง วุธิวง (2) 

 จากน้ันใหท่้านชอ้ปป้ิงสินคา้พื้ นเมืองท่ี ตลาดไนทบ์ารซ์า(Night Market) เป็นถนนคนเดินตอน

เย็นตั้งแต่เวลา 5 โมงเย็นถึงประมาณ 4 ทุ่ม ก็จะมีชาวลาวสูง ลาวเทิง ลาวมง้ ชาวบา้นผานม 

แมน้แต่ชาวหลวงพระบางเองก็จะน าสินคา้พื้ นเมือง ไม่ว่าจะเป็นผา้ปัก ผา้ทอมือ ผา้นุ่ง ผา้ซ่ิน 

เคร่ืองเงิน เคร่ืองไม ้สินคา้มากมายถูกวางอยู่บนถนนและริมทางเดินตั้งแต่หน้าพระราชวงัจนสุด

หวัถนน อิสระตามอธัยาศยั 

ที่พกั โรงแรม เมืองทอง ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่ พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีสอง     ตกับาตรตอนเชา้เชา้ – ตลาดเชา้ – พิพิธภณัฑห์ลวงพระบาง - วัดเชียงทอง – ล่องเรือน ้า

โขง – บา้นช่างไห - ถ ้าติง่ 

เชา้ตรู ่  น าท่านชมบรรยากาศของการ ท าบุญ-ตกับาตรขา้วเหนียว กบัชาวหลวงพระบาง ทุกเชา้ชาว

หลวงพระบาง ทุกบา้นจะพากนัออกมานัง่รอตักบาตรพระสงฆ์ท่ีเรียงแถวเดินมาตามถนนเป็น

รอ้ยๆ รูป ซ่ึงเป็นภาพยามเชา้ท่ีมีชีวิตชีวาของหลวงพระบาง โดยสะทอ้นถึงวิถีชีวิตของสงัคมอนั

สงบสุข และความเล่ือมใสศรทัธาท่ีมีต่อพุทธศาสนาท่ีหยัง่รากลึกลงในวฒันธรรมของชาวลา้นชา้ง 

(พิเศษชุดตกับาตรเชา้ท่านละ 1 ชุด ) 

 จากน้ันชม วดัแสนสุขาราม วดัแสนสรา้งขึ้ นในปีพ.ศ. 2261 ตามประวติักล่าวว่าช่ือของวดัมาจาก

เงินจ านวน 100,000 กีบ ท่ีมีผูบ้ริจาคใหเ้ป็นทุนเร่ิมสรา้งวดัแสนไดร้บัการบูรณะ 2 ครั้ง โดยช่าง

สกุลลาว จุดเด่นคือ พระพุทธรูปยนืองคใ์หญ่ องคเ์ดียวภายในแขวงหลวงพระบาง 

น าท่านเดินชม ตลาดเชา้หลวงพระบาง ทุกๆเชา้ชาวเมืองหลวงพระบางจึงตอ้งออกมาจบัจ่ายซ้ือ

ขา้วของจากตลาดเพื่อน ากลบัไปปรุงเป็นอาหารท่ีบา้น โดยเฉพาะท่ีตลาดเชา้แห่งน้ี ส าหรบัสินคา้

ท่่ีวางขายอยู่ทัว่ไปก็มีตั้งแต่ ผัก ผลไม ้อาหารปรุงส าเร็จ ขนมพื้ นบา้น ขา้วของเคร่ืองใช้ใน

ชีวิตประจ าวนั เน้ือสตัวท์ัว่ไป รวมถึงปลาแม่น ้าโขงและสตัวป่์านานาชนิด ท่ีคนลาวนิยมน ามาปรุง



 

อาหาร เรียกไดว้่าโดยพื้ นเพแลว้ตลาดเชา้หลวงพระบางแห่งน้ีเป็นตลาดเพื่อคนทอ้งถ่ินอย่าง

แทจ้ริง ไม่ใช่ตลาดท่ีเปิดมาเพื่อรองรบันักทองเท่ียวโดยเฉพาะ   

 

 

 

 

 

 

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑห์ลวงพระบาง อดีตเป็นพระราชวงัหลวงซ่ึงเป็นท่ีประทับของเจา้

มหาชีวิตลาว สรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.1904 (พ.ศ.2447) โดยสถาปนิกชาวฝรัง่เศสเป็นผูอ้อกแบบ เมื่อปี 

ค.ศ.1975 (พ.ศ.2519) มีหอท่ีประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปปางหา้มสมุทร สูง 1.14 เมตร 

หนัก 54 กิโลกรัม กล่าวกนัว่า ท าดว้ยทองค า 90 เปอร์เซ็นต์เป็นพระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมืองหลวง

พระบางและของชาวลาว ซ่ึงเป็นท่ีมาของช่ือเมืองหลวงพระบาง เดิมเมืองน้ีช่ือเมืองขวา แลว้

เปล่ียนมาเป็น เชียงดง เชียงทอง ตามล าดบั 

จากน้ันชม วดัเชียงทอง ซ่ึงเป็นวดัหลวงคู่เมืองหลวงพระบาง โดยพระเจา้ไชยเชษฐาธิราชไดโ้ปรด

ใหส้รา้งขึ้ น และไดร้บัการอุปถมัภจ์ากเจา้มหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ และเจา้ชีวิตศรีสว่างวงศว์ฒันามาก

เป็นพิเศษ บริเวณท่ีตั้งของวดัอยู่ตอนหวัโคง้ของแผ่นดินท่ีแม่น ้าคานมาบรรจบกนักบัแม่น ้าโขง 

เป็นศูนยศิ์ลปกรรมลา้นชา้ง ความงามของวดัอยู่ท่ีความสงบ สง่า สะอาด มีการวางผังออกแบบ 

และบ ารุงรกัษาอยา่งดีเยีย่ม ชมสิมหรือโบสถ ์ซ่ึงเป็นตน้ก าเนิดของศิลปะสกุลช่างลา้นชา้ง  

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารพื้ นเมือง (4) 

 

 

 

 

 

 
 

เดินทางสู่ท่าเรือลงเรือ ล่องแม่น ้าโขงสู่ บา้นช่างไห่ และ ถ ้าติ่ง ชมวิวทิวทศัน์และวิถีชีวิตสองฝั่ง

แม่น ้าโขง ล่องเรือถึง บา้นช่างไห สมัผัสวิถีชีวิตของชาวบา้นท่ีอาศยัอยูริ่มแม่น ้าโขง มีอาชีพในการ

หมักสาโทและตม้เหลา้โรง และยงัเป็นแหล่งรวมสินคา้พื้ นเมืองจ าพวกผา้ทอลวดลายสวยงาม

มากมายวางจ าหน่าย แลว้ล่องเรือต่อสู่ ถ ้าต่ิงซ่ึงเป็นถ ้าอยู่บนหน้าผาริมแม่น ้าโขง เดิมเคยมี

พระพุทธรูปทอง เงิน นาก ปัจจุบนัเหลือพระพุทธรูปไมจ้ านวนนับพนัองค ์

ล่องเรือกลบัสูต่วัเมืองหลวงพระบาง ใหท้า่นไดส้นุกกบัการรอ้งเพลงคาราโอเกะบนเรือ” 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ พิเศษล่องเรือแม่น ้าโขง พรอ้มรอ้งเพลงคาราโอเกะ (5)  

ที่พกั โรงแรม เมืองทอง ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่ พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 



 

  

 

 

 

 
 

วนัท่ีสาม     หลวงพระบาง – วดัวิชุนราช – พระธาตหุมากโม – เวียงจนั – ประตชูยั – พระธาตหุลวง –

กรุงเทพมหานคร 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

น าท่านชม วัดวิชุนราช สร้างขึ้ นในสมัยพระเจา้วิชุนราช ในปีพ.ศ.2046 สร้างขึ้ นเพื่อเป็นท่ี

ประดิษฐานพระบาง ซ่ึงอาราธนามาจากเมอืงเวียงค า มีเจดียป์ทุมหรือพระธาตุดอกบวัใหญ่ วดัน้ีมี

พระธาตุเจดียอ์งค์ใหญ่รูปทรงคลา้ยแตงโมผ่าคร่ึง ท าใหช้าวลาวเรียกกนัว่า พระธาตุหมากโม 

เป็นทรงโอคว า่ ยอดพระธาตุลกัษณะคลา้ยรศัมีแบบเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลงักาหรือสุโขทยั 

เจดียน้ี์อาจดูทรุดโทรมมากแมจ้ะมีการปฏิสงัขรณม์า 2 ครั้งแลว้ในปี พ.ศ.2402 ในสมยัพระเจา้สกั

กรินทร ์(ค าสุก) ซ่ึงเป็นพระราชบิดาของเจา้มหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ไดโ้ปรดใหม้ีการบรูณะใหม่และ

ได้มีการบูรณะครั้งใหญ่ในปี พ.ศ.2457 ในรัชสมัยของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์  ได้ค้นพบ

โบราณวตัถุมีค่ามากมาย เช่น เจดียท์องค า พระพุทธรูปหล่อส าริด พระพุทธรูปทองค า ปัจจุบนั

น าไปเก็บไวใ้นหอพิพิธภณัฑห์ลวงพระบาง 

น าท่านสู่ บา้นผานม เป็นหมู่บา้นชาวไทล้ือท่ีอพยพมาจากเมืองสิบสองปันนา มีประชากร

ประมาณ 250 ครอบครวั ผูห้ญิงชาวไทลื้ อช านาญในการทอผา้ ในอดีตบา้นผานมเป็นแหล่งทอผา้

ถวายเจา้มหาชีวิตและราชส านักในปัจจุบันบา้นผานมไดร้ับการยกระดับจากทางการใหเ้ป็น 

“หมู่บา้นวฒันธรรม” ผา้ทอมือจากบา้นผานมเป็นผา้ทอท่ีมีช่ือเสียงมาก มีการรวมกลุ่มตั้งเป็น

ศูนยห์ตัถกรรมแสดงสินคา้ มีการสาธิตการทอผา้ดว้ยกี่กระตุกแบบดั้งเดิมและยงัมีผา้ทอรูปแบบ

ต่างๆ จ าหน่ายใหนั้กท่องเท่ียว ผา้ทอบา้นผานมมีทั้งผา้แพรเบี่ยงลวดลายแบบล้ือแท้ๆ  และผา้ท่ี

ประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั  เช่น ผา้ปโูต๊ะ ผา้คลุมเตียง ผา้รองแกว้รองจาน  

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารพื้ นเมือง ผลาไช (7) 

 

 

 

 

 

 
 

สมควรแก่เวลาออกเดินทางสู่ สนามบินหลวงพระบาง เพื่อเดินทางสู่นครหลวงเวียงจนั 

13.05 น. เดินทางสู ่นครหลวงเวียงจนั โดยสายการบินลาว แอรไ์ลน ์เที่ยวบินท่ี QV 102                                            

13.50 น. ถึงสนามบินวดัไต นครหลวงเวียงจนั ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  

หลังจากน้ันน าท่านชม อนุสาวรียป์ระตูชัย สัญลักษณ์อันโดดเด่นของชาวนครเวียงจันทน์ 

หลงัจากน้ันไหวอ้งคพ์ระธาตหุลวง พระธาตุท่ีงดงามที่สุดในโลก  



 

  น าคณะกลบัสู่ สนามบินวดัไต นครหลวงเวียงจนั เพื่อเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย  

18.35 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน LAO 

AIRLINES เที่ยวบินท่ี  QV445                 

19.35 น. เดินทางถึงกรุงเทพมหานคร โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

หมายเหต ุ:  

1. อตัราค่าบริการเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ ไม่สามารถยกเลิก เปล่ียนแปลง เล่ือนวนั

เดินทางได ้และ/หรือ ขอคืนเงินค่าทวัร ์ค่าจองทวัร ์

2. กรุ๊ปออกเดินทางตอ้งมีจ านวนไม่ต า่กว่า 8 ท่านขึ้ นไป กรณีไม่ถึงไม่สามารถออกเดินทางได ้บริษัทจะแจง้

ใหท่้านทราบก่อนการเดินทางอยา่งน้อย 10 วนั  

3. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนอตัราค่าบริการ เน่ืองจากค่าภาษี เซอรช์ารท์น ้ามนัสายการบินปรบัขึ้ น 

และ/หรือ มีผลมาจากอตัราแลกเปล่ียน 

4. กรณีท่ีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดัโดยสายการบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งบริษัทก่อนท าการจอง 

มิฉะน้ัน บริษัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น  

ประกาศส าคญั  

สายการบินมีนโยบายจ ากดัน ้าหนกักระเป๋าทา่นละไม่เกิน 20 กิโลกรมั กรณีน ้าหนกักระเป๋าเกิน 20 กิโลกรมั 

ท่านตอ้งช าระค่าน ้าหนักส่วนเกินกับสายการบินโดยตรงตามอัตราสายการบินเรียกเก็บ และกรุป๊จะออก

เดินทางไดแ้ละมีหวัหนา้ทวัร ์ตอ้งมีผูเ้ดินทางที่เป็นผูใ้หญ่ 15 ทา่นข้ึนไป  

อตัราน้ีรวม 

o ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง / หลวงพระบาง – เวียงจนัทร ์– กรุงเทพ ชั้น

ประหยดั โดยสายการบินลาวแอรไ์ลน์  

o ค่าภาษีสนามบินกรุงเทพฯ และท่ีเมืองหลวงพระบาง  

o ค่าท่ีพกัโรงแรม  รวมทั้งสิ้ น 2 คนืพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน  

o ค่าอาหารครบทุกมื้ อตลอดรายการ   

o ค่ารถรบั-ส่งสนามบิน และ รายการทวัรต์ลอดรายการ   

o อตัราค่าเขา้ชมสถานท่ีท่ีระบุไวใ้นรายการ   

o ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท / ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของ

บริษัทฯประกนัภยั  

o ชุดตกับาตรเชา้ท่านละ 1 ชุด 

อตัราน้ีไม่รวม   

o ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% คา่บริการ และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวัท่ีไม่ระบุไวใ้นรายการ คา่

ระวางน ้าหนักเกนิ 20 กิโลกรมั  

o ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน+คนขบัรถ ตลอดทริปท่านละ 600 บาท 

เอกสารทีป่ระกอบการเดินทาง  หนังสือเดินทางเหลืออายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดือนนับจากวนัหมดอายุ และ

เหลือหน้าว่างติดกนัอยา่งนอ้ย 2 หน้า / การจองทวัรท่์านละ 5,000 บาท สว่นท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางอยา่ง

น้อย 25 วนั 

 

 



 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทวัรช์ าระเงินค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืน

เงิน ไดทุ้กกรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้

ประเทศท่ีระบุไวใ้นรายการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น รวมถึงเมื่อท่าน

ออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพรอ้มคณะ ถือว่าท่าน

สละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจ าคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น เน่ืองจากรายการทัวร์เป็นการช าระ

แบบเหมาจ่ายขาดก่อนออกเดินทาง 

หนงัสือเดินทาง 
 

*** กรุณาสง่ส าเนาหนงัสือเดินทางใหบ้ริษทัก่อนออกเดินทาง 25 วนั เพื่อทางบริษทัจะไดส้ง่ใหท้างสายการ

บินเพื่อออกตัว๋เครื่องบิน ***เอกสารการเดินทาง  หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายกุารใชง้านมากกว่า 6 เดือน

ข้ึนไป (นบัจากวนัออกเดินทาง) และตอ้งเหลือหนา้ว่างส าหรบัแสตมป์วีซ่ามากกว่า 2 หนา้ข้ึนไป   

 

หมายเหต ุ:  

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างทา่น

ลกูคา้และบริษทั 

1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรบัราคาค่าบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน 

2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่มหากสายการบินมีการปรบัข้ึนก่อนวนั

เดินทาง 

3. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบินโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 

4. บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน การยกเลิกบิน การประทว้ง  

การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ภัยธรรมชาติ การนาสิ่งของผิดกฎหมายซ่ึงอยู่นอกเหนือความ

รบัผิดชอบของบริษัท 

5. บริษัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดสิ่งของสูญหายอนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน เกิดจาก

การโจรกรรม และอุบติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

6. ก่อนตดัสินใจจองทวัร ์ท่านควรอ่านเงื่อนไขต่างๆ ใหค้รบถว้นจนเป็นท่ีพอใจก่อนช าระค่าบริการ ทั้งน้ีเพื่อ

เป็นประโยชน์แก่ตัวท่านและสมาชิกเอง และเมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทาง

บริษัทแลว้ ทางบริษัทจะถือว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยนืยนัจากบริษัทอีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพกัใน

ต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุใน

โปรแกรมได ้

8. การจดัการเร่ืองหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปท่ีเขา้พกัโดยมีหอ้งพกัส าหรบัผูสู้บ

บุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัความพรอ้ม

ใหบ้ริการของโรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได ้

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ีลแชร ์กรุณาแจง้บริษัทอยา่งนอ้ย 7 วนัก่อน

การเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทไม่สามารถจดัการไดล่้วงหน้าได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนผูจ้ดั นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่าน้ัน  



 

11. ผูจ้ดัจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ใน

กรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืง

หรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระท า ท่ีส่อไปในทางผิด

กฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

12. บริการน ้าด่ืมท่านวนัละ 1 ขวดต่อคนต่อวนั 

13. ทางบริษัทไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดขึ้ นท่ีอยู่เหนือการควบคุมของเจา้หน้าท่ี อาทิ การนัด

หยุดงาน จลาจลเหตุวุ่นวายหรือภัยทางการเมือง ภัยธรรมชาติต่างๆ ซ่ึงอาจจะท าใหท้างสายการบินงด

เวน้การบินตามเวลาท่ีก าหนด และ/หรือตารางเวลาบินของสายการบินท่ีใชใ้นเท่ียวบินน้ันๆ ไม่สามารถ

เดินทางตามเวลาท่ีก าหนด โดยค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้ นจากทั้งทางตรงและทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย 

การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้จากอุบติัเหตุต่างๆ รวมถึงการตอบปฏิเสธการเขา้และออกเมือง

จากทางเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง อนัเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง

หรือการถูกปฏิเสธในทุกกรณี โดยทั้งน้ีทางบริษัทจะยดึผลประโยชน์ทุกท่านสมาชิกเป็นส าคญั  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

 

รายการทวัร.์................................................................................. วนัเดินทาง........................................ 

ช่ือผูติ้ดต่อ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ท่าน / เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี..............ท่าน) 

จ านวนหอ้งพกัท่ีใชท้ั้งหมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 

รายช่ือผูเ้ดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสือเดินทาง เรียงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ื่นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 

อาหาร   ไม่ทานเน้ือววั  ไม่ทานเน้ือหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมงัสวิรตั 

รายละเอียดอ่ืนๆ .................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................... 

 

ขา้พเจา้รบัทราบเง่ือนไขในรายการทวัรเ์รียบรอ้ยแลว้ 

 

ลงช่ือ.............................................................ผูจ้อง 

(..............................................................) 

 

ล าดบั ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาองักฤษ) วนัเกิด (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


