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LFD05 เวยีงจนัทน ์วงัเวยีง หลวงพระบาง 4วัน 3คนื 
พิเศษ!! เปดประสบการณน์งัรถไฟฟาความเรว็สูง  

เวียงจันทน์  เชค็อนิแลนด์มาร์คชือดัง พระธาตุหลวง ประตูไซ วัดสีเมือง 
วังเวยีง   ถ่ายรูปสุดชคิ! บลูลากูน2 พูผาจําปาลาว อา่งสวรรค์ สะพานสีฟา  

ล่องเรือชมธรรมชาติผ่านสายนําอนังดงามที ”แม่นาํซอง” 
หลวงพระบาง      นาํตกตาดกวางสี พระราชวัง พระธาตุพูสี วัดวิชุลราช วัดเชียงทอง  

                JOMA Café ช้อปปงตลาดมืดหลวงพระบาง ร้านกาแฟประชานิยม 
Optional Tour!  ล่องเรือชมวิวแมน่าํโขง ชมพระอาทิตยต์กยามเย็นอันนา่หลงใหล 

เดนิทางโดยสายการบนิ AIR ASIA 
นาํหนกัสัมภาระโหลดใตท้อ้งเครอืง 20 kg. / CARRY ON 7 kg.  
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 FLIGHT 
 DEPARTURE:  FD1040     DMK-VTE       12.50-14.00 
 RETURN:  FD1031       LPQ-DMK       15.50-17.20 
 

 

 

10.00 น.  พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชัน 3 เคาน์เตอร์ สายการบิน Air  

  Asia โดยมีเจ้าหน้าทีบริษัทฯคอยต้อนรับอํานวยความสะดวกด้านเอกสาร  

12.50 น.   นําท่านเดินทางสู่ นครเวียงจันทน์ ประเทศลาว โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เทียวบินที FD1040 นําท่านผ่านขนัตอน 

  การตรวจคนเขา้เมือง  

14.00 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติวัตไต เวียงจันทน ์ประเทศลาว นําท่านสู่ขันตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 

(เวลาท้องถนิทีลาวเท่ากับประเทศไทย) 

 นําทุกท่านเทียวชมความสวยงามของ พระธาตุหลวง หรือ พระเจดีย์โลกะจุฬามณี นับเปนปูชนียสถานอันสําคัญยิงแห่ง

เวียงจันทน์ และเปนศูนย์รวมใจของประชาชนชาวลาวทัวประเทศ ตามตํานานกล่าวว่าพระธาตุหลวงมีประวัติการ

ก่อสร้างนับพันปเช่นเดียวกันพระธาตุพนมในประเทศไทย และ ปรากฏความเกียวพันกับประวัติศาสตร์ของดินแดนทาง

ฝงขวาแม่นําโขงอย่างแยกไม่ออก สถานทีนถีือได้ว่าเปนสัญลักษณ์สําคัญอย่างของประเทศลาว ประตูไซ หรือ ปะตูไซ 

วนัเดินทาง  ราคาผู้ใหญ่ 

(บาท) 

ราคาเด็ก 

(บาท) 

พักเดียวเพิม 

(บาท) 

ทีนัง หมายเหตุ  

30 ธันวาคม 65 –  
02 มกราคม 66 

17,888  
 

ไม่มีราคาเด็ก 

(Infant ไม่เกิน 2 ป 

ราคา 2,800 บาท)  

2,500 16  

06-09 มกราคม 66 14,888 2,500 16  

13-16 มกราคม 66 14,888 2,500 16  

26-29 มกราคม 66 14,888 2,500 16  

02-05 กุมภาพันธ์ 66 14,888 2,500 16  

09-12 กุมภาพันธ์ 66 14,888 2,500 16  

16-19 กุมภาพันธ์ 66 14,888 2,500 16  

23-26 กุมภาพันธ์ 66 14,888 2,500 16  

02-05 มีนาคม 66 15,888 2,500 16  

03-06 มีนาคม 66 15,888 2,500 16  

09-12 มีนาคม 66 14,888 2,500 16  

16-19 มีนาคม 66 14,888 2,500 16  

23-26 มีนาคม 66 14,888 2,500 16 *เปลยีนเวลาไฟล์ท 
ขากลับ 16.30-17.55* 

30 มีนาคม – 02 เมษายน 66 14,888 2,500 16 *เปลยีนเวลาไฟล์ท 
ขาไป 12.05-13.15 

ขากลับ 16.30-17.55* 

 วันที 1   ทา่อากาศยานดอนเมอืง-ทา่อากาศยานนานาชาติวตัไต-นครเวียงจนัทน์ -พระธาตุหลวง-ประตูไซ-วดัสีเมือง-วงัเวยีง -ถนนคน
เดินวังเวียง                                          อาหาร เย็น      
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 เปนอนุสรณส์ถานตังอยู่ท้ายสดุทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ
ถนนล้านช้าง ใจกลางนครเวียงจันทน์ ก่อสร้างในระหว่างป พ.ศ. 

2500 ถึงป พ.ศ. 2511 เพือเปนการสดุดีวีรชนผู้ ร่วมรบเพือ
ประกาศเอกราชจากประเทศฝรังเศส ถูกตกแต่งด้วยศิลปะแบบ

ล้านช้าง นําสัตว์ในตํา นานตามความเชือของศาสนาพุทธ เช่น 
กินรี และพญานาค เปนต้น และเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 

มาตกแต่ง บริเวณโดยรอบมีลานจัดการแสดงนําพุประกอบ

ดนตรีและสวนปะตูไซ จากนันพาทุกท่านไปขอเงินทองที วัดสีเมือง 

เปนพระอารามหลวง ตังอยู่บนถนนเชษฐาธิราช ในนครหลวง

เวียงจันทน์ ถือเปน 1 ใน ศรี 5 ประกอบด้วย ศรีเมือง ศรีพูล ศรี
ฐาน สีบัวบาน ศรีหอม ในสมัยโบราณ เกียวข้องกับการทําพิธี

สําคัญของกษัตริย์โบราณ เช่น การราชาภิเษกขึนครองราชย์ 
จะต้องนํานําพุทธมนต์จาก วัด 5 ศรี ทังหมดมาประกอบพิธีพุทธา

ภิเษก ภายในวัดมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่เปนจํานวนมาก แต่มี

พระพุทธรูปอยู่องค์หนึงทีชํารุดไปแล้ว บางส่วนตังประดิษฐานอยู่ 

ซึงพระพุทธรูปทีวัดแห่งนีเปนทีเชือกันว่ามีความศักดิสิทธิเปน
อย่างมาก ไม่ว่าใครมาขอพรก็จะสมดังใจ คนส่วนมากมักมาขอพรเรืองเงินทองและโชคลาภ จากนันนําท่านเดินทางสู่ วัง

เวียง โดยทางมอเตอร์เวย์ใหม่  
เย็น     บริการอาหารเย็น (มือที 1)  

จากนันอิสระให้ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัยที ถนนคนเดินวังเวียง โดยสองข้างทางจะมีร้านค้าและร้านอาหารมากมาย 

แนะนําใหท้่านได้ลองชิมโรตีทีเปดเรียงกันหลายร้าน และช้อปปงชุดพืนเมือง กระเปา มากมาย 

ทพัีก : โรงแรม M&M / ภูอ่างคํา / ศรีสมบัติ หรือระดบัใกล้เคียง 
(ชอืโรงแรมทที่านพักทางบริษัทจะแจ้งพร้อมใบนดัหมาย 5-7วนักอ่นเดนิทาง) 

 
 

 
เช้า  รับประทานอาหารเชา้ (มือที 2) 

พาทุกท่าน ล่องเรือชมแม่นําซอง ชมธรรมชาติและเก็บภาพ
บรรยากาศทีมีโรงแรม ร้านอาหาร และบ้านเรือนตลอดสอง

ข้างทาง แม่นําซองเปนแม่นําสายเล็กๆ ของประเทศลาวทีไหล
ผ่านเมืองวังเวียง ในนครเวียงจันทร์ มีความยาวประมาณ 36 

กิโลเมตร จากนันพาท่านแวะถ่ายภาพด้านหน้า พูผาจําปาลาว 

เปนสวนดอกไม้ทีมีขนาดกว้าง มีประตูทางเข้าทีก่อด้วยอิฐสี

ส้มทําให้มีความสวยงามตระการตา และ อ่างสวรรค์ หรือ ประตู
บาหลีแห่งประเทศลาว เปนจุดเช็คอินทีใกล้ชิดวิวภูเขาและมีลํา

ธารไหลผ่านตลอดสาย มีมุมมากมายให้ทา่นได้เกบ็ภาพความประทบัใจตามอธัยาศัย จากนันนําทา่นเดินทางไป บลูลากนู 2 
สระเขียวมรกต เปนอีกหนึงสถานทยีอดฮิต เปนสระกลางแจ้งทีสามารถเห็นวิวภูเขาได้อย่างสวยงาม นอกจากนียังมีมุม

ให้นังพักผ่อนอีกด้วย 

วันที 2 วงัเวียง-ลอ่งเรือแมน่ําซอง-พูผาจําปาลาว-อา่งสวรรค์-บลูลากนู 2-สะพานสีฟา-สถานีรถไฟความเร็วสูง สถานีวังเวยีง ถงึ
สถานหีลวงพระบาง - ตลาดมดืหลวงพระบาง                           อาหาร เชา้,เทยีง,เย็น      
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เทยีง     บริการอาหารเทียง (มือที 3)  
พาทุกท่าน ถ่ายภาพกับ สะพานสีฟา อีกหนึงมุมถ่ายรูปเก๋ๆ ในวังเวียง ก็คือสะพานแขวนสีฟา ทอดข้ามแม่นําซอง 

นักท่องเทียวส่วนมากนิยมมาเดินชมวิวและถ่ายรูปสวยๆ บนสะพานแห่งนีกัน จากนันนําทุกท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟ

ความเร็วสูง สถานีวังเวียง นําท่านนังรถไฟความเร็วสูง LCR สู่หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก การเดินทางด้วยรถไฟ

ความเร็วสูงนี จะช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางได้มาก ให้ท่านได้ชมบรรยากาศธรรมชาติตลอดสองขา้งทางตังแต่วงั
เวียงจนถึงหลวงพระบาง โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ชัวโมง เดินทางถึง หลวงพระบาง  เมืองมรดกโลก เปนเมืองทนี่า

เทียวมากๆของประเทศลาว แม้จะเปนเมืองทีไม่ใหญ่มากนัก แต่ก็เปยมไปด้วยเสน่ห์ บรรยากาศทีเงียบสงบเหมาะกับการ
มาเดินเทียว ชมเมือง ชมศิลปะวัฒนธรรม ธรรมชาติทีงดงาม วดัวาอาราม แม่นําโขง และกลนิอายของประวตัิศาสตร์  

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

เย็น    บริการอาหารเย็น (มือที 4)  
จากนันอิสระให้ท่านพักผ่อนที ตลาดมืดหลวงพระบาง ช่วงหัวคําทีด้านล่างของพระธาตุพูสี จะมีการตังร้านรวงขายของ
เปนแถวแนวยาวผ่านพระราชวังเก่าไปจนถึงวงเวียน ลักษณะคล้ายๆกับถนนคนเดินบ้านเรา มีการปดถนนให้ได้เปดร้าน
กันอย่างเต็มที สําหรับของทีวางขายจะออกเปนของทีระลึกต่างๆ งานแฮนด์เมด  งานหัตถกรรม ไปจนผ้าไหม มีสินค้า
หลากหลายแนว สามารถเลือกซือของฝากจากการมาเทียวหลวงพระบางได้เลย 
ทพัีก : โรงแรมสายนําคาน หลวงพระบาง / My Laos Home หรือระดับใกล้เคียง 
(ชอืโรงแรมทที่านพักทางบริษัทจะแจ้งพร้อมใบนดัหมาย 5-7วันก่อนเดินทาง) 

 
 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ (มือที 5) 

วันที 3  เมืองหลวงพระบาง-นําตกตาดกวางสี-ศูนย์อนุรักษ์หมี-นาํตกตาดแก้ว-วัดวิชุลราช-พระราชวังหลวงพระบาง-พระธาตุพูสี-
Option! ล่องเรือแม่นําโขง- ตลาดมืดหลวงพระบาง                อาหาร เช้า,เทยีง  
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พาทุกท่านเทยีว นําตกตาดกวางสี นาํตกหินปูนทีสวยมหัศจรรย์แห่งหลวงพระ

บาง จุดเด่นของนําตกแห่งนีคือสายนาํสีฟาเทอควอ๊ยซ์ ซึงเกิดจากแร่ธาตุทีอยู่
บริเวณนําตก ไหลลดหลันลงมาทังหมด 4 ชัน ท่ามกลางปาไม้ร่มรืน ทําให้ทีนี

กลายเปนนําตกทีสวยทีสุดของหลวงพระบางเลยทีเดียวทีเดียว และบริเวณ
นําตกยังมี ศูนย์อนุรักษ์หมี สถานทีซึงรวบรวมน้องหมีทีถูกช่วยจากการค้า

สัตว์ปาและการโดนล่า แต่ละตัวก็ต่างเคยได้รับบาดเจ็บจากการโดนทําร้ายมา
มากมาย ซึงทางศูนย์ก็ดูแลรักษาเปนอย่างดีและให้อยู่ในเขตพืนทีทีปลอดภัย 

สามารถไปชมและถ่ายรูปเจ้าหมีได้ตามอัธยาศัย จากนัน นําท่านไปชมนําตกที

สวยงามอีกที นําตกตาดแก้ว หรือ นําตกตาดแก้วมงคล ซึงเปนหนึงในนําตก

ของสายนําเดียวกันกับ นําตกกวางชี สวยงามไม่แพ้กันกันเลยทีเดียว ใน

วันหยุดผู้คนมักจะนําเสือนําอาหารมานังทานพักผ่อนหย่อนใจพร้อมชมวิว
นําตกทีไหลตกลงมากระทบกับหินและฟงเสียงนําตกจากธรรมชาติ พร้อม

รับประทานมือเทียงมือพิเศษ ริมนําตก  
 

 

 

 
 

 
 

 

เทยีง   บริการอาหารเทยีง (มือที 6) ร้านตาดแก้ว ร้านอาหาร บรรยากาศดีริมนําตก ตาดแก้ว 
จากนันพาทุกท่านเดินทางไปชมความสวยงามของ วัดวิ

ชุลราช (หรือวัดวิชนุ) เปนวัดเก่าแก่ทีสุดของเมืองหลวง
พระบาง สร้างเมือ พ.ศ. 2046 ในรัชสมัย พระเจ้าวิชุนราช 

(เจ้าชีวิตวิชุนราช) แห่งอาณาจักรล้านช้าง โดยตังชือวดั
ตามพระนามของพระองค์ เมือสร้างเสร็จแล้วได้อัญเชญิ 

“พระบาง” จากวัดมโนรมย์มาประดิษฐานทีวัดนี ก่อนจะ
อัญเชิญไปประดิษฐานที หอพระบาง ในพิพิธภัณฑ์

แห่งชาติหลวงพระบาง ถือเปนพระพุทธรูปศักดิสิทธิ
คู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง วัดแห่งนียังเปนทีประดิษฐาน

พระพุทธรูปสําคัญหลายองค์ อาทิ พระแซกคํา, พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) ก่อนอัญเชิญมา
ประดิษฐานทกีรุงเทพฯ, พระแก้วขาว จาก จ.เชยีงใหม่ ฯลฯ จากนันนําทุกทา่นชม พระราชวงัหลวงพระบาง เปนพระราชวัง

เก่าของเจ้ามหาชีวิตสายหลวงพระบาง ทีนีมีสถาปตยกรรมทีงดงามมาก และตัวอาคารยังมีการผสมผสานของ
สถาปตยกรรมแบบยุโรปอีกด้วย ปจจุบันทีนีไดก้ลายเปนพิพิธภัณฑ์ทสีําคัญของเมอืง นอกจากน ีทีนยีังเปนทปีระดิษฐาน

ของ พระบาง พระพุทธรูปอันเก่าแก่และคู่บ้านคู่เมืองของเมืองหลวงพระบางอีกด้วย พาทุกท่านเทียวชม พระธาตุพูสี 
ตังอยู่บนยอดเขาทีมีความสูงราว 150 เมตร ตังอยู่ใจกลางเมืองหลวง พระบาง สามารถเดินขึนบันได 328 ขันเพือชม

ความสวยงามของพระธาตุ และชมวิวทีสวยๆ ของหลวงพระบางได้แบบ 360 องศาจากด้านบน ซึงช่วงเวลาทีเหมาะมาชม
พระธาตุ และวิวสวยทีสุดก็คือช่วงทีพระอาทิตย์ตกดิน แสงแดดจะสาดส่องมาทีพระธาตุเปนสีทองสวยอร่าม และยังได้ชม

ววิพระอาทิตย์ตกในหลวงพระบางอีกด้วย 
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จากนันพาท่าน ล่องเรือชมวิวแม่นาํโขง (ไม่รวมค่าบริการล่องเรือ) ชมทิวทัศน์ธรรมชาติ ปาทีอุดมสมบูรณ์ และวิวภูเขาสี
เขียวชอุ่ม เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศยามเย็น และความสงบของพระอาทิตย์ทีกําลังจะตก แม่นําโขงยังเปน 1 ในแม่นํา 3 
สาย ทีได้รับการขึนทะเบียนเปนมรดกโลกร่วมกับแม่นาํแยงซีและแม่นาํสาละวินในเขตพืนทีมณฑลยูหนานอีกด้วย  จากนัน
อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยที ตลาดมืดหลวงพระบาง อิสระอาหารเย็น ให้ท่านได้เลือกซือของรับประทานตาม
อัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทพัีก : โรงแรมสายนําคาน หลวงพระบาง / My Laos Home หรือระดับใกล้เคียง 
(ชือโรงแรมทที่านพักทางบริษัทจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7วนัก่อนเดินทาง) 

 
 

 

พาทุกท่านไปทํากิจกรรมยามเช้า การตักบาตรข้าวเหนียวทีหลวงพระบาง (ไม่รวมค่าของตักบาตร) ถือว่าเปนอีกหนึง
ประเพณีการตักบาตรทีถูกให้ความ โดยการตักบาตรข้าวเหนียวทีหลวงพระบาง ชือก็บอกอยู่แล้วว่า ตักบาตรข้าวเหนียว  

ชาวหลวงพระบางจะใส่บาตรเพียงแค่ข้าวเหนียวอย่างเดียว นักท่องเทียวหลายท่านอาจจะสงสัยว่าแล้วพระจะฉันแต่ข้าว

เหนียวอย่างเดียวหรือ หลังจากทีพระบิณฑบาตเสร็จกลับถึงวัด พอพระท่านจะฉันพระท่านจะเคาะเกราะไม้ไผ่เปน

สัญญาณบอกใหช้าวบ้านรู้ว่าพระท่านจะฉันแล้ว ชาวบ้านหลวงพระบางก็จะจัดอาหารกับข้าวมาถวายท่านอีกครังนึง และ
ทุกท่านยังสามารถเดินชมและช้อปปงที ตลาดเช้า โดยของทีขายจะเปนอาหารสด อาหารแห้ง อาหารเช้า หรือขนมต่างๆ 

สามารถซือเปนของฝากได้เช่นกัน  
เช้า            รับประทานอาหารเช้า (มอืที 7) ร้านกาแฟประชานิยม 

พาท่านชมอีกหนึงความสวยงามของเมืองหลวงพระบาง วัดเชียงทอง เปนวัดทสีําคัญ และมีความงดงามทีสุดแห่งหนงึ

ของลาว สร้างขึนในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช วัดนีได้รับการยกย่องจากนักโบราณคดีว่า เปนดังอัญมณีแห่ง

สถาปตยกรรมลาว ด้วยความงดงาม และยังคงซึงไว้ซึงรูปแบบของศิลปะล้านช้างทีสมบูรณ์ ทางด้านหลังของพระวิหาร

วันที 4  เมืองหลวงพระบาง-การตักบาตรข้าวเหนียวทีหลวงพระบาง -ร้านกาแฟประชานิยม-วัดเชียงทอง -คาเฟ Joma Bakery – 
 ท่าอากาศยานนานาชาติหลวงพระบาง-ท่าอากาศยานดอนเมือง                                                        อาหาร เชา้,เทียง  
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ซึงเปนทีตังของหอพระม่าน และหอพระพุทธไสยาสน์ ผนังด้านนอกทาพืนเปนสีชมพูกุหลาบ ตกแต่งดอกลวดลาย

สวยงาม เปนเอกลักษณ์ เปนอีกมุมสวยทีเห็นแล้วจําได้ทันทีเลยว่า ทีนคืีอ “หลวงพระบาง”  
 

 
 

 

 

 

 

 

 
จากนันนาํทกุท่านแวะพักผ่อนท ีคาเฟ Joma Bakery (ไม่รวมค่าอาหารและค่าเครืองดืม) ชอืร้าน Joma มาจากชอืหุน้สว่น 

4 คน คือ Jonathan & Jocelyn Blair และ Michael & Areerat Harder โด่งดังขนาดใช้เรียกเปนชือซอยข้างร้านว่า

ซอยโจมา เปนอาหารสไตล์ตะวันตก เน้นฟาสต์ฟูดส์ ได้แก่ เบอร์เกอร์ แซนด์วิช พิซซ่า สลัด ซุป เครืองดืมร้อน เย็นต่างๆ 

ไอศกรีม สําหรับเบเกอรี จะเน้นพวกขนมปง คุ้กกี และ เค้ก  
เทยีง     บริการอาหารเทียง (มือที 8)  

สมควรแก่เวลานัดหมาย พาทุกท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติหลวงพระบาง 

15.50 น.    นําท่านเดินทางสู่ ประเทศไทย โดย สายการบินไทยแอร์เอเชีย เทียวบินที FD1031 

17.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย 
 

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

► เอกสารทต้ีองทําการเตรียมก่อนเดนิทางและเดนิทางกลบัประเทศไทย 

1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายกุารใช้งานตอ้งเหลอืมากกวา่ 6 เดอืน)  

2. เอกสารใบรับรองทีได้รับวัคซีนปองกนัโควิด19 ครบ 2 เขม็ Vaccinated (ขอ้มูล ชอื-นามสกุล เลขพาสปอร์ต ภาษาอังกฤษ)หรือ 

International Vaccinated Certificate หรือ Vaccine Passport (เลม่เหลือง) ทอีอกโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข 

(ขอจากแอปหมอพร้อม) 
 

►เงอืนไขเข้าประเทศลาว 
แสดงเอกสารฉีดวคัซนีครบ Dose (2 เข็ม) ได้ทุกชนิด 

►เมอืเดินทางถึงประเทศลาว 
แสดงเอกสารต่าง ๆ ให้เจ้าหน้าทด่ีานตรวจคนเข้าเมือง 
 
เงอืนไขการให้บริการ 

► การเดินทางครังนีจะตอ้งมจีํานวน 15 ทา่นขึนไป กรณีไม่ถงึจํานวนดังกล่าว 

- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัททีมโีปรแกรมใกล้เคียงกนั 
- หรือเลือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทาํการแจ้งใหท้า่นทราบล่วงหนา้ก่อนการเดนิทาง 15 วนั 

- หรือขอสงวนสทิธิในการปรับราคาค่าบริการเพิม (ในกรณทีผีู้เดินทางไม่ถึง15ทา่นและทา่นยังประสงค์เดนิทางตอ่) โดยทางบริษัท

จะทาํการแจ้งให้ทา่นทราบก่อนล่วงหน้า 

► ในกรณีทลีกูค้าต้องออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหนา้ทีของบริษัทฯ กอ่นทกุครัง มฉิะนนัทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทังสนิ  

► การจองทัวร์และชาํระค่าบริการ  
- กรุณาชําระคา่มัดจาํ ทา่นละ 8,000 บาท  
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- ค่าทัวร์ส่วนทีเหลอืชําระ 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯตอ้งออกตัวหรือวีซา่ออกใกล้วนัเดินทางท่านจาํเปนต้องชําระค่า 

ทัวร์สว่นทีเหลอืตามทบีริษัทกําหนดแจ้งเทา่นัน 
**สาํคัญ**สําเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมอีายุเหลือมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนุับจากวนัเดินทางไป-กลับและจาํนวน 

หน้าหนังสอืเดินทางต้องเหลอืวา่งสาํหรับติดวีซา่ไม่ตํากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษทัมฉิะนันทางบริษัทจะไม ่
รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจาํ 

 
เงือนไขการยกเลกิ 

- ยกเลกิก่อนการเดินทางตังแต ่30 วันขนึไป คืนเงนิคา่ทัวร์โดยหักคา่ใช้จ่ายทีเกดิขึนจริง 
- ยกเลกิก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงนิ 50% จากยอดทลีกูค้าชาํระมา และเก็บค่าใช้จา่ยทีเกิดขนึจริง(ถ้ามี) 
- ยกเลกิก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนั ขอสงวนสทิธยิึดเงนิเต็มจาํนวน 

 *กรณมีีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไมใ่ช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหกัคา่ใชจ้่ายทีเกดิขนึจริง(ถ้ามี) 
 *คา่ใช้จา่ยทีเกิดขนึจริง เช่น คา่มดัจําตัวเครืองบิน โรงแรม ค่าวซ่ีา และคา่ใชจ้่ายจําเปนอนืๆ 

 
อตัราค่าบรกิารนีรวม   

(บริษัท ดาํเนนิการให ้กรณยีกเลกิทังหมด หรืออยา่งใดอยา่งหนึง ไมส่ามารถรฟีนดเ์ปนเงนิหรอืการบรกิารอืนๆได)้ 

1.  ค่าตัวโดยสารเครอืงบินไป-กลับ ชันประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  )ตัวกรุ๊ปไม่
สามารถ UpgradeทนัีงเปนBusiness Class ได้ และต้องเดินทางไป -กลบัพร้อมตัวกรุ๊ปเทา่นนัไม่สามารถเลอืนวนัได้( 

2. ค่าทีพักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกนั  
3. กรณีพัก 3 ทา่นถา้วันทีเขา้พักห้องโรงแรม ไมมี่ห้อง TRP (3ท่าน) อาจจําเปนต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จา่ยพักเดียว

เพิม) กรณหี้องพักในเมอืงทีระบุไว้ในโปรแกรมมเีทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดทีพักในเมอืงใกล้เคียง
แทน  

4. ค่าอาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามทีระบุไว้ในรายการทัวร์ขา้งตน้  
5. เจ้าหน้าทบีริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
6. ค่านําหนกักระเปาสายการบนิ Air Asia สมัภาระโหลดใตท้้องเครือง 20 กิโลกรัม ถอืขนึเครืองได้ 7 กิโลกรัม และค่า

ประกนัวนิาศภัยเครืองบินตามเงือนไขของแตล่ะสายการบนิทมีกีารเรียกเก็บ และกรณสัีมภาระเกนิท่านต้องเสยี
ค่าปรับตามทีสายการบินเรียกเก็บ  

7. ค่าประกนัอบัุติเหตตุามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงือนไขของบริษัทฯประกนัภัยที
บริษัททําไว ้ทังนยี่อมอยู่ในขอ้จาํกดัทมีกีารตกลงไวก้ับบรษัิทประกนัชีวิต ทกุกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรอง
ทางการแพทย์ จากหน่วยงานทีเกยีวข้อง ไม่รวมประกนัสุขภาพ ทา่นสามารถสังซือประกนัสุขภาพเพิมได้จากบริษัท
ประกนัทัวไป 

8. ค่าภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํามนัตามรายการทัวร์ 
9. คา่รถปรบัอากาศนําเทียวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกนิ 12 ช.ม./วนั) 
10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ทีจา่ย 3% 

อตัราค่าบรกิารนีไมร่วม  
1. ค่าทําหนังสือเดนิทางไทย และเอกสารตา่งด้าวต่างๆ  
2. ค่าใช้จ่ายอนืๆ ทนีอกเหนอืจากรายการระบุ อาทเิช่น คา่อาหาร เครืองดืม ค่าซกัรีด ค่าโทรศัพท์ เปนตน้  
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรียกเก็บ)  
4. ค่าภาษีนํามนัทสีายการบินเรียกเก็บเพิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดอ้อกตัวเครืองบิน และได้ทาํการขายโปรแกรมไปแล้ว 
5. ค่าพนกังานยกกระเปาทีโรงแรม 
6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ทา่นละ 800 บาท/ทา่น สาํหรับหัวหน้าทวัร์แล้วแต่ความประทบัใจและนาํใจจากท่าน 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทังหมดก่อนทําการจอง เพือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ

บริษัทฯ และเมือท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทวัร์ทังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือนไข้อตกลง

ต่างๆ ทังหมด 
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1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทจีะเลอืนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึนในกรณีทมีีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิการเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม หากสายการบินมีการปรับขึนก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนเทยีวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนืองจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสงิของผิดกฎหมาย ซึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสนิ หากเกิดสงิของสูญหาย อันเนืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ  
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเทียวเอง  

6. เมอืท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือนไขขอ้ตกลงต่างๆ  

ทงัหมด  

7. รายการนีเปนเพียงข้อเสนอทีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครังหนึง หลังจากได้สํารองโรงแรมทีพักในต่างประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึงอาจจะปรับเปลียนตามทรีะบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรืองห้องพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปทีเข้าพัก  โดยมีห้องพักสําหรับผู้สูบบุหรี / ปลอดบุหรีได้

โดยอาจจะขอเปลียนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ทีพัก ทงันีขนึอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกัน
ได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเปนพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วนัก่อนการเดินทาง มิฉะนัน  

บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คําสัญญาใด ๆ ทังสนิแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี 
อํานาจของผู้จัดกํากับเท่านัน 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนืองจากเปนการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู้เดินทางไม่ผา่น
การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเปนกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ

ท่องเทียว อันเนืองมาจากการกระทําทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูก

ปฏิเสธในกรณีอืน ๆ  

 
 


