
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ(สนามบนิดอนเมือง) – หลวงพระบาง– พระธาตพุสู ี– ตลาดไนทบ์ารซ่์า 

11.00 น. คณะพรอ้มกนัที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ออกชัน้ 2-3 เคานเ์ตอรเ์ช็คอินสายการบนิ แอรเ์อเชีย (Air Asia) โดยมี

เจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัท่าน 

 **หมายเหตุ** เคาน์เตอรเ์ช็คอนิจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาที และผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูขึ้ น

เครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาท ี 

เน่ืองจากตัว๋เครื่องบนิของคณะเป็นตัว๋กรุป๊ระบบ Random ไม่สามารถลอ็กที่นัง่ได ้ที่นัง่อาจจะไม่ไดน้ัง่ตดิกนัและไม่สามารถ

เลอืกช่วงที่นัง่บนเครื่องบนิไดใ้นคณะ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบนิ   

13.55 น.  บนิลดัฟ้าสู่ เมืองหลวงพระบาง สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว โดยสายการบนิ แอรเ์อเชีย (Air Asia) เทีย่วบนิที ่

FD1030 

 **ไม่มีบรกิารอาหารบนเครื่อง** 

15.20 น.  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตหิลวงพระบาง เมืองหลวงพระบาง สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว หลงัผ่านข ัน้ตอน

การจากนั้นน าท่ านขึ้ นสู่  เขาพูสี ขึ้ นบ ันได 328 ข ั้น 

นมสัการพระธาตพุสู ี เจดยีธ์าตคูุ่บา้นคู่เมอืงของชาวหลวง

พระบาง ตลอดทางขึ้นท่านจะไดร้บัความกลิ่นหอมจาก

ดอกจ าปาลาว (ดอกลลีาวด)ี ซึ่งเป็นดอกไมป้ระจ าชาตลิาว 

เมื่อท่านถึงยอดใหท้่านนมสัการองคธ์าตุ ซึ่งสรา้งในสมยั

พระเจา้ 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 หลงัอาหารค า่อิสระเดินเที่ยวชม ตลาดค ่า (NIGHT 

MARKET) บนถนนศรีสว่างวงศ ์ต ัง้แต่หนา้พระราชวงัจน

สุดถนน ใหท้่านไดเ้ลอืกชมเลอืกซื้อสนิคา้ในบรรยากาศแบบหลวงพระบางยามราตรี มที ัง้เสื้อยืดสกรีนเป็นภาษาลาว, ผา้คลุม

ไหล่, กระเป๋าถอื, เครื่องประดบั, โลหะเกะสลกั, ภาพเขยีน ฯลฯ จดุเด่นคอื สนิคา้แทบทกุชิ้นเป็นสนิคา้แฮนดเ์มดของชาวบา้น

แท ้ๆ   วางจ าหน่ายในราคาทีต่่อรองกนัได ้อกีท ัง้ยงัมเีบเกอรี่ ต่าง ๆ เพือ่ใหท้่านไดล้ิ้มลอง และขนมเคก้อนัแสนอร่อยนานาชนิด 

หากท่านใดจะเลอืกซื้อของใส่บาตรในเชา้วนัรุ่งขึ้นก็สามารถจดัแจงหาซื้อไดเ้ช่นกนั 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ 

ทีพ่กั   CHICHAREUNE MOUANGLUANG HOTEL*4 หรอืเทยีบเท่า เมืองหลวงพระบาง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

วนัที่สอง ตกับาตรขา้วเหนียว – ตลาดเชา้ – พพิธิภณัฑห์ลวงพระบาง - บา้นซ่างไห -ถ ้าติ่ง – น ้ าตกตาดกวางส ี- บา้นผานม - วดั

แสนสุขาราม 

ตื่นเชา้ท  าธุระส่วนตวั จดัแจงเครื่องแต่งกายเพือ่รอ ใสบ่าตรขา้วเหนียว

พรอ้มกบัประชาชนชาวหลวพระบาง ซึ่งพระสงฆแ์ละสามเณรจากวดั

ต่างๆ ท ัว่เมอืงหลวงพระบางจ ะออกบณิฑบาตเป็นแถวนบัรอ้ยรูป ซึ่ง

เ ป็นภาพอันน่าประท ับ ใจและสื่อถึ งความศรัทธ า เลื่ อม ใส ใน

พระพุทธศาสนาของชาวเมืองหลวงพระบาง (ค่าท  าบุญ ไม่รวมใน

รายการ) 

จากนัน้ใหท้่านเดนิชม ตลาดเชา้ของชาวหลวงพระบาง ซึ่งเป็น ตลาด

สดใหท้่านเลือกซื้ออาหารพื้นเมืองและชมของป่าซึ่งของป่าบางชนิดก็

แปลกตาและเป็นทีส่นใจของเหล่านกัท่องเทีย่วผูม้าเยอืน 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิชม พระราชวงัหลวงพระบาง (พพิธิภณัฑ)์ ลกัษณะอาคารเก่าทีอ่อกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรัง่เศส สถาปตัยกรรม

ฝรัง่เศสผสมผสานวฒันธรรมลาว ดา้นนอกอาคารเป็นทีต่ ัง้ของอนุสาวรียเ์จา้มหาชีวติศรีสว่างวงศ ์พระราชวงัแห่งนี้อดตีนัน้เป็น

ทีป่ระทบัของเจา้มหาชีวติศรีสว่างวงศ ์ ต่อมาเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2518 พระราชวงัหลวงพระบาง ได ้

ถูกปรบัเปลีย่นใหเ้ป็นพพิธิภณัฑ ์ภายในเป็นทีป่ระดษิฐานของ “พระบาง”  พระพทุธรูปคู่บา้นคู่เมอืงหลวงพระบาง   น าท่าน

เดนิทางสู่ บา้นช่างไห  ชมวถิชีีวติของชาวบา้นทีอ่ยู่ริมแม่น า้โขง มอีาชีพในการหมกัสาโท และตม้เหลา้ขาว จ าหน่ายและยงัเป็น

แหล่งรวมสนิคา้พื้นเมอืงจ าพวก ผา้ทอลวดลายสวยงามมากมาย เครื่องเงนิ วางจ าหน่ายอย่างเป็นระเบยีบ ชมความร่วมมอืของ

ชาวบา้นทีไ่ดจ้ดัแต่งลานบา้น อย่างสวยงามเพื่อรอรบันกัท่องเทีย่ว จากนัน้เดนิทางสู่ท่าเรือบา้นช่างไห เพือ่ล่องเรือเดนิทางชม

ววิทวิทศันส์องฝัง่แม่น า้โขงสู่ ถ ้าติ่ง ซึ่งเป็นถ า้อยู่บนหนา้ผาริมแม่น า้โขงมอียู่ 2 ถ า้ คอื ถ า้ล่างและถ า้บน ถ า้ติ่งลุ่ม หรือ ถ า้ล่าง

สูง 60 เมตร จากพื้นน า้มลีกัษณะเป็นโพรงน า้ตื้นๆ มหีนิงอกหนิยอ้ย มพีระพทุธรูปไมจ้ านวนนบั 2,500 องค ์ส่วนใหญ่จะเป็น

พระยืน มีท ัง้ปางประทานพร และปางหา้มญาติ ถ า้ติ่งบน จะไปทางแยกซา้ยเดินขึ้นบนัไดไป 218 ข ัน้ ปากถ า้ไม่ลึกมากมี



 

 

 

 

 

 

 

 

พระพทุธรูปอยู่ในถ า้แต่ไม่มากเท่าถ า้ล่าง สมยัโบราณเป็นทีส่กัการะบวงสรวงดวงวญิญาณ ผฟ้ีา ผแีถน เทวดาผาติ่ง ต่อมาพระ

เจา้โพธสิารทรงเลือ่มใสพระพทุธศาสนาเป็นผูน้ าพระพทุธรูปเขา้มา และจงึทรงใชถ้  า้ติ่งเป็นสถานทีศ่กัดิ์สทิธิ์ทางพทุธศาสนา 

 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าเดนิทางผ่านหมู่บา้นชนบทชมวถิชีีวติของชาวบา้นสู่ น ้าตกตาดกวางส ีห่างจากหลวงพระบาง 30กิโลเมตร ไปทางทศิตะวนัตก

เฉียงใต ้โดยผ่านหมู่บา้นชนบทริมถนน 2 ขา้งทาง เป็นหนึ่งในน า้ตกทีส่วยทีสุ่ดในเขตหลวงพระบาง มแีม่น า้ใสสมีรกตตลอดปี 

ชมความงามของน า้ตกทีต่กลดหล ัน่เป็นชัน้ๆอย่างสวยงามแต่ละชัน้เกิดจากการผสมของหนิปูนสูงราว 70 เมตร ม ี2 ชัน้ สภาพ

ป่าร่มรื่น มสีะพานและเสน้ทางเดนิชมรอบๆ น า้ตก ใหเ้วลาอสิระดืม่ด  า่กบัธรรมชาติ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ บา้นผานม เป็น

หมู่บา้นชาวไทลื้อทีอ่พยพมาจากเมอืงสบิสองปนันา มปีระชากรประมาณ 250 ครอบครวัผูห้ญิงชาวไทลื้อช านาญในการทอผา้ 

ในอดตีบา้นผานมเป็นแหล่งทอผา้ถวายเจา้มหาชีวติและราชส  านกัในปจัจุบนับา้นผานมไดร้บัการยกระดบัจากทางการใหเ้ป็น  

“หมบูา้นวฒันธรรม” ผา้ทอมอืจากบา้นผานมเป็นผา้ทอทีม่ชีื่อเสยีงมาก มกีารรวมกลุ่มต ัง้เป็นศูนยห์ตัถกรรมแสดงสนิคา้ มกีาร

สาธิตการทอผา้ดว้ยกี่กระตุกแบบด ัง้เดมิและยงัมผีา้ทอรูปแบบต่างๆ จ าหน่ายใหน้กัท่องเที่ยว ผา้ทอบา้นผานมมที ัง้ผา้แพร

เบีย่งลวดลายแบบลื้อแท ้ๆ และผา้ทีป่ระยุกตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั  เช่น ผา้ปูโตะ๊, ผา้คลุมเตยีง, ผา้รองแกว้รองจาน ฯลฯ จากนัน้

น าท่านสู่ วดัแสนสุขาราม จุดเด่นของวดัแสนสุขารามคือ พระพทุธรูปยืนองคใ์หญ่ ที่มอียู่เพยีงองคเ์ดยีวในหลวงพระบาง มี

พระหตัถท์ี่งดงามผ่องแผว้ และหอรอยพระพทุธบาทจ าลองดา้นขา้งหอพระยืน ส่วนพระอุโบสถล์งรกัปิดทองอย่างสวยงาม 

จดัเป็นศิลปะแบบหลวงพระบางตอนกลาง สงัเกตไดจ้ากเสาทรงแปดเหลี่ยม และยอดเสารูปกลบีบวั ส่วนผนงัภายในพระ

อุโบสถตกแต่งดว้ยการเขยีนภาพสทีองลงบนพื้นแดง โดยตรงกลางเป็นทีป่ระดษิฐานพระประธานหรือพระองคห์ลวง เป็นวดั

เก่าแก่ทีถู่กสรา้ง ภายหลงัหลวงพระบางแยกออกจากนครเวยีงจนัทรเ์มือ่ 11 ปีทีแ่ลว้เป็นอกีอาณาจกัรหนึ่งก่อนหนา้นัน้บริเวณ

ทีส่รา้งวดัแสนสุขารามมวีดัเก่าอยู่ก่อนหนา้นัน้สรา้งขึ้นเมื่อคริสศตวรรษที่ 15 สรา้งใหว้ดัแห่งนี้มคีวามสวยงามและน่าสนใจไม่

นอ้ยเลย 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 



 

 

 

 

 

 

 

 

 สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั  CHICHAREUNE MOUANGLUANG HOTEL*4 หรอืเทยีบเท่า เมืองหลวงพระบาง 

วนัที่สาม วดัเชียงทอง - วดัวชิุนราช - วดัใหม่สวุรรณภมูาราม – ศูนยเ์ครื่องเงนิ - หลวงพระบาง – กรงุเทพฯ(สนามบนิดอนเมือง) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
จากนัน้น าท่านสู่ อีกหน่ึงสถานที่ของผูม้าเยือน

เมอืงหลวงพระบางควรมาเที่ยวชม วดัเชียงทอง 

ซึ่งเป็นวดัที่ส  าคญัและมีความงดงามที่สุดแห่ง

หนึ่งจนไดร้บัการยกย่องจากนกัโบราณคดวี่าเป็น 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ดัง่อญัมณีแห่งสถาปตัยกรรมลาว วดัเชียงทองถูกสรา้งขึ้นในรชัสมยัพระเจา้ไชยเชษฐาธริาช ผนงัภายในปิดทองฉลุบนพื้นรกัสี

ด  า เล่าเรื่องพทุธประวตัพิระสุธน-มโนราห ์ทศชาตชิาดกและภาพนิทานเพือ่นบา้น พระประธานมชีื่อว่า “พระองคห์ลวง”นอกจาก

วดัเชียงทองจะมพีระอโุบสถที่โดดเด่นดว้ยสถาปตัยกรรมแบบลา้นชา้งแลว้ การตกแต่งลวดลายตามผนงัภายในมกีารตบแต่ง

ดว้ยการน ากระจกสมีาตดัต่อกนัเป็นรูปตน้โพธิ์ขนาดใหญ่ ดา้นขา้งก็ติดเป็นรูปสตัวใ์นวรรคดี ยามบ่ายที่แสงแดดส่องสะทอ้น

ลงมาดูสวยงาม สถานทีท่ีเ่ราจะไปเยี่ยมชมอกีทีซ่ึ่งมคีวามส าคญัและเรื่องราวยาวนานเช่นเดยีวกนัคอื วดัวชิุนราช ทีส่รา้งขึ้นใน

สมยัพระเจา้วชิุนราช (พ.ศ. 2046) นบัเป็นอกีหนึ่งพระธาตุทีช่าวหลวงพระบางใหค้วามนบัถอื ซึ่งเป็นพระธาตทุี่มรูีปทรงคลา้ย

กบัลูกแตงโมผ่าครึ่ง ชาวหลวงพระบาง จึงเรียกชื่อ พระธาตุหมากโม น้ีมาจนถึงปจัจุบนั  จากนัน้น าท่านชม วดัใหม่สุวรรณภู

มาราม  หรือที่ชาวหลวงพระบางเรียกกนัส ัน้ๆ ว่า "วดัใหม่" เคยเป็นที่ประทบัของสมเดจ็พระสงัฆราชบุญทนั ซึ่งเป็นสมเดจ็

พระสงัฆราชองคส์ุดทา้ยของลาวและยงัเคยเป็นทีป่ระดษิฐานพระบาง พระพทุธรูปคู่เมอืงหลวงพระบางในรชัสมยัของเจา้มหา

ชีวติสกัรินฤทธิ์ จนกระท ัง่ถงึปี พ.ศ. 2437 จงึไดอ้ญัเชิญพระบางไปประดษิฐานในหอพระบางภายในพระราชวงัจวบจนกระท ัง่

ปจัจุบนั เมื่อมาเยือนวดัแห่งน้ีสิ่งที่เราจะสงัเกตเหน็ถึงความแตกต่างจากวดัอื่นๆ คือ ตวัอุโบสถ (สมิ) ลกัษณะจะเป็นอาคาร

ทรงโรง หลงัคามขีนาดใหญ่ มชีายคาปกคลุมท ัง้สีด่า้นสองระดบัต่อเน่ืองกนั ผนงัดา้นหนา้พระอโุบสถตกแต่งดว้ยภาพลงรกัปิด

ทองดูเหลอืงอร่ามงามตายาวตลอดผนงั เล่าเรื่องพระเวสสนัดรชาดก โดยฝีมอืช่างหลวงประจ ารชักาลเจา้มหาชีวติศรีสว่างวงศ ์  

 
เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเขา้สู่ ศูนยเ์ครื่องเงิน ใหท้่านไดช้มงานฝีมอืการท าเครื่องเงนิ และเครื่องประดบัของใชต่้างๆ ที่มกีารออกแบบไวอ้ย่าง

สวยงามเป็นสนิคา้ส่งออกทีม่ชีื่อเสยีงของลาว  สมควรแก่เวลาอ าลาเมอืงหลวงพระบาง เดนิทางสู่ สนามบนินานาชาตหิลวงพระ

บาง เพือ่น าท่านเดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย 

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

เครื่อง** 

17.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ประเทศไทยโดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

                          อตัราค่าบรกิารและเงือ่นไขการใชบ้รกิาร 

 

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

***ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์และ ต ัว๋เครื่องบิน*** 

 

 

 

 

 

 

FT- LPQ FD01V เที่ยวฟิน หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก 3 วนั 2 คนื โดย FD 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่พกัหอ้ง

ละ2-3ท่าน 

เด็กอายุไม่เกนิ12ปี

เสริมเตียง 

เด็กอายุไม่เกนิ12ปี

ไม่เสริมเตียง 

ไม่รวมตัว๋

เครื่องบิน  
พกัเดี่ยว 

31 ม.ค. – 02 ก.พ. 63 15,990 15,990 15,990 10,900 5,990 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าขา้งตน้น้ีรวม 

✓ ตัว๋เครื่องบนิชัน้ประหยดัระบวุนัเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ พรอ้มน ้าหนกัสมัภาระ 20 กโิลกรมัต่อท่าน  

✓ ค่าธรรมเนียมภาษีน ้ามนัเช้ือเพลงิและค่าภาษีสนามบิน 

✓ ที่พกัโรงแรมตามรายการ 2 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

✓ อาหารตามรายการระบ ุ(สงวนสทิธใินการสลบัมื้ อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✓ ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบ ุ

✓ ค่ารถรบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบ ุ

✓ ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

✓ ค่ามคัคุเทศกผู์ช้ านาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดินทาง 

✓ ค่าประกนัชีวติกรณีอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณี

อบุตัเิหตใุนวงเงนิไม่เกนิ ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์  

 
อตัราค่าบรกิารขา้งตน้น้ีไมร่วม 

 ค่าธรรมเนียมภาษีน ้ามนัเช้ือเพลงิและค่าภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบนิปรบัเพิม่ขึ้น 

 ค่าท าหนงัสอืเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ(Re-Entry) 

หรอื คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ที่ของผูเ้ดินทางในการจดัท าเอง) 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่ส ัง่เพิม่เอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่

พเิศษนอกรายการ, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

 ค่าใชจ้่ายอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัิภยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ให ้

ออกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ

ควบคุมของบรษิทัฯ 

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

 ค่าทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน ้าใจของทกุท่าน(ไม่รวมในทปิไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถแต่ไม่บงัคบัทปิ) 

 

เงือ่นไขการส ารองที่นัง่ 

1.กรุณาท าการจองก่อนการเดินทาง โดยสง่แฟกซห์รอือเีมลลร์ายช่ือและหนา้หนงัสอืเดินทางเพื่อยนัการจองที่นัง่ พรอ้มช าระมดัจ าค่าทวัร ์

เตม็จ านวน 

2.เมื่อท่านตกลงช าระเงนิค่าบรกิารไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขและขอ้ตกลงการ

ใหบ้รกิารที่ไดร้ะบไุวใ้นเอกสารฉบบัน้ีท ัง้หมดน้ีแลว้ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

1.ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั เกบ็ค่าใชจ้่าย 100% ของราคาทวัร ์ต่อท่าน เน่ืองจากเป็นตัว๋ราคาโปรโมชัน่  

ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงนิมดัจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น 

2. ส าหรบัผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถ้อืหนงัสอืเดินทางไทย และทางบรษิทัฯเป็นผูย้ื่นวซ่ีาให ้เมื่อผลวซ่ีาผ่านแลว้มีการยกเลกิการเดินทางบรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิ์ในการคนืค่ามดัจ าท ัง้หมด 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ท ัง้น้ีใหข้ึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทั

ฯ เท่านั้น อกีท ัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใดๆ ของบรษิทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุตสิิ้นสดุสมบูรณ์ 

2. บรษิทัฯ และตวัแทนของบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ขอ้จ ากดั

ดา้นภมูิอากาศ และเวลา ณ วนัที่เดินทางจรงิ ท ัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะยดึถอืและค านึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนส์ูงสดุของลูกคา้

สว่นมากเป็นส าคญั 

3. .รายการทวัรน้ี์เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จดัท าและด าเนินการโดยบรษิทัคู่คา้ (Partner) 

4. อตัราค่าบรกิารคดิค านวณจากอตัราแลกเปลี่ยน และราคาตัว๋เครื่องบนิในปจัจุบนั บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการปรบัเปลี่ยนราคา

ค่าบรกิารในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าต ัว๋เครื่องบนิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ ค่าธรรมเนียมน ้ามนั หรอืมีการประกาศลดค่าเงนิบาท หรอื

อตัราแลกเปลี่ยนไดป้รบัขึ้นในช่วงใกลว้นัที่คณะจะเดินทาง 

5. ในระหว่างการท่องเที่ยวน้ี หากท่านไม่ใชบ้รกิารใดๆ ไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่น ถอืว่าท่านสละสทิธิ์ไม่สามารถเรยีกรอ้งขอคนืค่าบรกิาร

ได ้

6. หากท่านไม่เดินทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ต ัว๋เครื่องบนิขากลบัซึ่งยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคืนเงนิได ้

7. ค่าบรกิารที่ท่านช าระกบัทางบรษิทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบรษิทัฯ ไดช้ าระใหก้บับรษิทัฯ ตวัแทนแต่ละแหง่แบบเหมา

ขาดเช่นกนั ดงันั้นหากท่านมีเหตอุนัใดที่ท าใหท้่านไม่ไดท้่องเที่ยวพรอ้มคณะตามรายการที่ระบไุว ้ท่านจะขอคนืค่าบรกิารไม่ได ้

8. กรณีเกดิความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง จนมีการยกเลกิ ล่าชา้ เปลี่ยนแปลง การบรกิารจากสายการบนิ บรษิทั

ขนสง่ หรอื หน่วยงานที่ใหบ้รกิาร บรษิทัฯ จะด าเนินโดยสดุความสามารถที่จะจดับรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แต่จะไม่คนืเงนิใหส้ าหรบั

ค่าบรกิารนั้นๆ 

9. มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษิทัฯ ไม่มีสทิธิ์ในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิ้นแทนบรษิทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษิทัฯ ก ากบัเท่านั้น 

10. โปรแกรมทวัรน้ี์จะสามารถออกเดินทางได ้ตอ้งมีจ านวนผูเ้ดินทางขัน้ต า่ 20 ท่านรวมในคณะตามที่ก าหนดไวเ้ท่านั้น หากมีจ านวนผู ้

เดินทางรวมแลว้นอ้ยกว่าที่ก าหนดไว ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิหรอืปรบัเปลี่ยนก าหนดการเดินทาง และราคาได ้

11. บรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้ีวตัถปุระสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผูเ้ดินทางดว้ยวตัถปุระสงคแ์อบแฝงอืน่ ๆ เช่น การไป

คา้แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนสง่สนิคา้หนีภาษี การขนยาเสพตดิ การโจรกรรม การขนอาวธุสงคราม การก่อการรา้ย 



 

 

 

 

 

 

 

 

และ อืน่ ๆ ที่เขา้ข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอนัดี บรษิทัฯ มิไดม้ีสว่นรูเ้หน็ เกี่ยวขอ้ง หรอื มีสว่นตอ้งรบัผิดชอบใด ๆ กบัการกระท า

ดงักล่าวท ัง้สิ้น 

12. หากผูเ้ดินทางถกูเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้นๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมือง ดว้ยเหตผุลใดๆ กต็าม ถอืเป็นเหตผุลซึ่งอยู่

นอกเหนืออ านาจ และความรบัผิดชอบของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบคนืเงนิท ัง้หมด 

13. ผูเ้ดินทางตอ้งใชว้จิารณญาณสว่นตวัและรบัผิดชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื้อสนิคา้ต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวดว้ย

ตวัท่านเอง บรษิทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบใด ๆ หากเกดิความไม่พงึพอใจในสนิคา้ที่ผูเ้ดินทางไดซ้ื้ อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวน้ี 

14. ผูเ้ดินทางตอ้งรบัผิดชอบต่อการจดัเกบ็ และ ดูแลทรพัยส์นิสว่นตวั ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บรษิทัฯ จะไม่สามารถรบัผิดชอบ

ใด ๆ หากเกดิการสูญหายของ ทรพัยส์นิสว่นตวั ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อนัมีสาเหตุมาจากผูเ้ดินทาง 

15. บรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการสูญหายของทรพัยส์นิ และ สมัภาระระหว่างการเดินทางอนัมีสาเหตมุาจากสนามบนิ สายการบนิ บรษิทั

ขนสง่ โรงแรม หรอื การโจรกรรม แต่จะท าหนา้ที่เป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งค่าชดใชใ้หก้บัผูเ้ดินทาง 

16. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ที่เกดิจากการยกเลกิหรอืความล่าชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิการ

นดัหยุดงาน การจลาจล การปฏวิตั ิรฐัประหาร ที่อยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบรษิทัฯ หรอื ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิที่เกดิขึ้นทางตรง 

หรอืทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถกูท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุ่างๆ 

17. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พงึพอใจของผูเ้ดินทาง ที่เกี่ยวขอ้งกบั 

สภาพธรรมชาต ิภมูิอากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศที่เดนิทางไป 

18. ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึ่งไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุนรายการ

ท่องเที่ยว(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุดุวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัทวัร)์ 

19. กรณีที่ท่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ต ัว๋เครื่องบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทกุคร ัง้ก่อนท าการออกตัว๋ เน่ืองจากสาย

การบนิอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์บนิ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆในกรณีถา้ท่านออกตัว๋

ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมีการปรบัเปลี่ยนเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงื่อนไขดงักล่าวแลว้ 

20. กรณีใชห้นงัสอืเดินทางราชการ(เล่มน ้าเงนิ)เดินทางเพือ่การท่องเที่ยวกบัคณะทวัร ์หากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆกต็าม 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น 

21. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น 

(หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 

 
 


