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วนัแรก กรุงเทพฯ-อุดรธานี-หนองคาย-ด่านพรมแดน-เวียงจันทน์-ประตูชัย-พระธาตุหลวงเวียงจันทน์-วัดสีสะ

เกด-วงัเวยีง- ถํา้นางฟ้า-บลูลากูน      (-/L/D) 

04.00 น.  คณะผูเ้ดินทางพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่ประเทศ  
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สายการบิน THAI SMILE (WE) เคาน์เตอร์ B ประตู 1 ซ่ึงมีเจ้าหน้าท่ีของบริษทัคอยอาํนวยความสะดวกเร่ือง

สมัภาระและเอกสารการเดินทางแก่ท่าน 

06.55 น.  เหินฟ้าสู่ ท่าอากาศยานอุดรธานี จังหวดัอุดรธานี   โดยสายการบิน THAI SMILE (WE) เท่ียวบินท่ี WE2 

ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 10 นาที  

08.00 น. เดินทางถึง สนามบินอุดรธานี จังหวดัอุดรธานี  หลงัจากรอรับสมัภาระเรียบร้อยแลว้ นาํทุกท่านเดินทางสู่  

จังหวัดหนองคาย โดยรถตูป้รับอากาศต่อไปยงั ด่านพรมแดนท่าเรือหนองคาย ผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมือง ขา้มแม่นํ้ า

โขงดว้ยสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ชมวิวของแม่นํ้ าโขงท่ีหล่อเล้ียงไทยและลาวมายาวนาน นาํท่านเดินเขา้สู่ ด่านท่า

นาแล้ง นครหลวงเวียงจนัทน์โดยรถมินิบสั สู่เมืองหลวงของประเทศลาว เมืองท่ีเตม็ไปดว้ยวฒันธรรมท่ีหลากหลายท่ี

เป็นเอกลกัษณ์น่าสนใจ ธรรมชาติอนัแสนสวยงาม สถาปัตยกรรมท่ีมีการผสมผสานระหว่าง ความเก่ากบัความ

ทนัสมยัไดอ้ยา่งลงตวั  จากนั้นนาํท่านชม ประตูชัย ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของชยัชนะและอธิปไตยของลาว ชม อนุสาวรีย์

ของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช  (ในอดีตเ รียกว่า  "อานุสาวะลี")  เ ป็นอนุสรณ์สถานตั้ งอยู่ท้ายสุดทางทิศ

ตะวนัออกเฉียงเหนือของถนนลา้นชา้ง ใจกลางนครเวียงจนัทน์ ประเทศลาว ก่อสร้างในระหว่างปี พ.ศ. 2500 ถึงปี 

พ.ศ. 2511[1] เพื่อเป็นการสดุดีวีรชนผูร่้วมรบเพื่อประกาศเอกราชจากประเทศฝร่ังเศส ปะตูไซถูกตกแต่งดว้ยศิลปะ

แบบลา้นชา้ง นาํสัตวใ์นตาํนานตามความเช่ือของศาสนาพุทธ เช่น กินรี และพญานาค เป็นตน้ และเทพเจา้ในศาสนา

พราหมณ์-ฮินดู มาตกแต่ง บริเวณโดยรอบมีลานจดัการแสดงนํ้าพปุระกอบดนตรีและสวนปะตูชยั 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร  

นาํท่านนมสัการ พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ องคพ์ระธาตุมีความสูง 45 เมตร สร้างเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วน

หัวเหน่า 27 พระองค ์ซ่ึงไดอ้ญัเชิญมาจากเมืองราชคฤห์ ประเทศอินเดีย สมเด็จพระไชยเชษฐาธิราชทรงบูรณะข้ึน

ใหม่ภายหลงัจากถูกพวกจีนฮ่อขดุหาส่ิงของมีค่าร้ือส่วนยอดพระธาตุลงมาถึงชั้นบลัลงัก ์ตามตาํนานกล่าววา่พระธาตุ

หลวงมีประวติัการก่อสร้างนบัพนัปีเช่นเดียวกนั พระธาตุพนม ในประเทศไทย นบัเป็นศูนยร์วมใจของประชาชนชาว

ลาวทัว่ประเทศ และปรากฏความเก่ียวพนักบัประวติัศาสตร์ของดินแดนทางฝ่ังขวาแม่นํ้าโขงอยา่งแยกไม่ออกต่อดว้ย

เก็บภาพท่ีระลึกหนา้ประตูชยั สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2512 เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวผูเ้สียสละ



 

 
 

   LA CP LAO03 3D2N WE 

 

ชีวิตในสงครามก่อนหน้าการปฏิวติัของพรรคอมมิวนิสตล์กัษณะสถาปัตยกรรมไดรั้บอิทธิพลของประตูชยัในกรุง

ปารีส ประเทศฝร่ังเศส แต่ลกัษณะสถาปัตยกรรมก็ยงัมีเอกลกัษณ์ของลาวปรากฏให้เห็นอย่างชดัเจน ไม่ว่าจะเป็น

พระพุทธรูปศิลปะลาว ภาพเร่ืองราวมหากาพยร์ามายณะ แบบปูนป้ันใตซุ้้มประตูโคง้ของประตูชยั ข้ึนบนัไดไปชม

ทิวทศัน์ของนครเวียงจนัทน์ แวะนมสัการ เจา้แม่ศรีเมือง วดัศรี เมืองสร้างข้ึนในปีพ.ศ.2106 โดยพระเจา้ไชยเชษฐาธิ

ราชไดล้งความเห็นใหส้ร้างวดัศรีเมือง ณ ท่ีแห่งน้ี ต่อมาถูกกองทพัสยามทาํลายลงในปีพ.ศ.2371 และสร้างวดัศรีเมือง

ข้ึนมาใหม่ในปี พ.ศ.2458 ภายในวดัศรีเมืองมีพระพุทธรูปเก่าแก่ประดิษฐานอยู่มากมายนับเป็นศาลหลกัเมืองส่ิง

ศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองเวียงจนัทน์  
 

 

 

 

 

 

 

 

นาํท่านเดินทางชม วัดสีสะเกด เดิมเป็นวดัหลวง ตั้งอยูใ่นเวียงจนัทน์ ประเทศลาว ติดกบัหอคาํ พระราชวงัหลวงของ

กษตัริยล์าวสมยัก่อน สร้างข้ึนในปี พ.ศ. 2361 โดยเจา้อนุวงศ ์จากการบูรณะวดัเก่าแห่งหน่ึงและจดัสร้างพระอุโบสถ

หลงัใหม่ ช่ือใหม่ของวดัเป็นการนาํเอาคาํวา่ "สี" หรือ "ศรี" ไปใชเ้ป็นอุปสรรค (Prefix) นาํหนา้ช่ือของวดัสระเกศราช

วรมหาวิหาร แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สิมและหอไตรไดรั้บอิทธิพลมาจากศิลปะรัตนโกสินทร์อยา่งมาก เป็นวดัท่ีไม่ได้

ถูกทาํลายจากการบุกรุกของสยาม อาจเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีทาํใหว้ดัสีสะเกด รอดพน้จากการเผาทาํลายจากสยาม 

 ได้เวลาอนัสมควรนําท่านเดนิทางสู่เมืองวงัเวยีงโดยรถบัส เดนิทางผ่านเส้นทางหลวงพเิศษ เส้นทางใหม่ทางด่วนลาว-

จีน  ใช้เวลาเพยีง 1.30 ชม. ให้ทางช่ืนชมบรรยากาศธรรมชาติสองข้างทาง 

นาํท่านชม  ถํ้านางฟ้า (ANGEL CAVE) หลงัจากขา้ม "สะพานฟ้า" ถํ้าแห่งน้ีถือเป็นถํ้าขนาดใหญ่ท่ีสว่างไสวดว้ย

สปอตไลตเ์จลซ่ึงเตม็ไปดว้ย หินปูนขนาดใหญ่และมีหินยอ้ยตระการตาในรูปแบบต่างๆ ท่ีไม่เหมือนใคร ไม่วา่จะเป็น

ในพระพทุธเจา้ หอ้งครัว หรือสตัว ์และอ่ืนๆ เดินไปตามทางเดินในตรอกแคบๆ  และเพลิดเพลินไปกบัความน่าดึงดูด

ใจของหินงอกหินยอ้ยท่ีซ่อนอยูใ่นถํ้าแห่งน้ี 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1
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นาํทุกท่านไดพ้กัผอ่น เล่นนํ้า กบั กจิกรรมล่องเรือหางยาว หรือ พายเรือคายคั  ท่ีแม่นํา้ซอง (Nam Song River) (ไม่รวมค่า

กิจกรรม) เป็นแม่นํ้ าสายหลกัของเมืองวงัเวียงหรือเรียกไดว้่าเป็นหัวใจของเมืองวงัเวียง ตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขาหินปูนท่ี

เรียกวา่ “คาสต”์ ลกัษณะของหินปูนท่ีถูกนํ้าแซะละลายจนหลงเหลือเป็นภูเขาท่ีพื้นผิวเป็นหลุมเป็นบ่อ มีถํ้าและทางนํ้ าใต้

ดิน มีความยาวประมาณ 36 กิโลเมตร นกัท่องเท่ียวท่ีมาเยอืนนิยมทาํกิจกรรมทางนํ้าหลายอยา่ง เช่น การนัง่เรือหางยาวล่อง

แม่นํ้ าซองชมวิวทิวทศัน์ธรรมชาติ,กิจกรรมพายเรือคายคั,และเสน่ห์ของการมาเท่ียววงัเวียงอีกอยา่งก็คือ การล่องห่วงยาง

ในแม่นํ้าซอง หรือ Tubing  (อสิระเล่นนํา้ตามอธัยาศัย) ไดเ้วลาอนัสมควรนาํทุกท่านเดินทางสู่ท่ีพกั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นาํท่านเดินทางไปยงั บลูลากูน (Blue Lagoon) หรือท่ีเรียกกนัวา่สระนํ้าจืดสีมรกต เป็นสระท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ นํ้า

ในสระเป็นสีฟ้าหรือเขียวมรกตเพราะนํ้ าท่ีผุดข้ึนมาจากบาดาลมีแหล่งกาํเนิดมาจากภูเขาหินปูนท่ีโอบลอ้มวงัเวียง

เอาไว ้ซ่ึงในหินปูมีแคลเซียมคาร์บอเนตซ่ึงทาํให้นํ้ าตกตะกอน จึงเหลือเพียงความใสบนผิวนํ้ าเท่านั้น (อิสระเล่นนํ้า

ตามอธัยาศัย)  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

   LA CP LAO03 3D2N WE 

 

คํา่   บริการอาหารคํา่ ณ ร้านอาหาร   ได้เวลาอนัสมควรนําทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั 

 พกัท่ี โรงแรมวไิลวง ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

วนัที่สอง วังเวียง-หลวงพระบาง-รถไฟด่วนลาว-จีน EMU –หอพระบาง- นํ้าตกตาดกวางสี-ตลาดมืด           

(B/L/D) 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่สถานีรถไฟวงัเวยีง 

08.25 น.    ออกเดนิทางสู่ เมืองหลวงพระบาง โดยรถไฟด่วนลาว-จีน EMU ขบวนท่ี C82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.23 น. เดินทางถึง สถานีรถไฟ เมืองหลวงพระบาง  เมืองหลวงพระบาง เมืองมรดกโลก ซ่ึงไดรั้บการข้ึนทะเบียนใหเ้ป็น

มรดกโลกเม่ือเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2538 ดว้ยเหตุผลกคื็อเมืองหลวง มีวดัวาอารามเก่าแก่มากมาย มีบา้นเรือนเป็น

เอกลกัษณ์ ตวัเมืองตั้งอยูริ่มแม่นํ้าโขงและแม่นํ้าคาน ซ่ึงไหลบรรจบกนัท่ามกลางธรรมชาติอนังดงาม และชาวเมือง

หลวงพระบางมีบุคลิกท่ียิม้แยม้แจ่มใส เป็นมิตร มีขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีงดงาม 

นาํท่านชมหอพระบางสร้างใหม่สวยงามสีเหลืองทองเขียวสดใส บนัใดนาค ตรงกนัขา้มเป็นโรงละครพะลกั-พะลาม 

มีอนุสาวรียพ์ระเจา้ศรีสว่างวงศ ์อยู่หนา้โรงละคร และดา้นในของหอพิพิธภณัฑแ์ห่งชาติ เป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัพระ

ราชกรณียกิจ เคร่ืองใช ้ต่างๆของพระองค ์หา้มถ่ายภาพหอพิพิธภณัฑเ์มืองหลวงพระบาง ท่ีในอดีตเคยเป็นพระราชวงั

หลวงท่ีพาํนกัของเจา้มหาชีวิต(พระมหากษตัริย)์ 

กลางวนั   บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 

นาํทุกท่านเดินทางสู่ นํา้ตกตาดกวางสี นํ้าตกท่ีสวยท่ีสุดในเขตหลวงพระบาง ห่างจากหลวงพระบาง 30 กิโลเมตร

ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใต ้หน่ึงในนํ้าตกท่ีสวยท่ีสุดในเขตหลวงพระบาง ชมความงามของนํ้าตกท่ีตกลดหลัน่
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เป็นชั้นๆ อยา่งสวยงามแต่ละชั้นเกิดจากการผสมของหินปูนสูงราว 70 เมตร มี 2 ชั้น สภาพป่าร่มร่ืนและบริเวณ

โดยรอบนํ้าตกนั้นกย็งัป่าอุดมสมบูรณ์ เน่ืองจากตวันํ้าตกตั้งอยูใ่นเขตป่าสงวน มีสะพานและเส้นทางเดินชมรอบๆ 

นํ้าตก (สามารถเล่นนํา้ตกได้หากมีเวลาเพยีงพอ)    

 

 

 
 

 

 

 

 

คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ ร้านอาหาร   

นาํทุกท่าน อสิระช้อปป้ิง ท่ีและชมบรรยากาศถนนคนเดินเมืองหลวงพระบางยามราตรีได ้ท่ี ตลาดมืด Night Market  

อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  

ได้เวลาอนัสมควรนําทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั 

 พกัท่ี โรงแรมสะดา ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

วนัที่สาม      ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-วดัวชุินราช-วดัเชียงทอง-รถไฟด่วนลาว-จีน EMU-เวยีงจันทร์-ดวิตีฟ้รี-  

        หนองคาย-ด่านพรมแดน-สนามบินอุดรธานี-กรุงเทพฯ      (B/L/-) 
 

เช้าตรู่ ต่ืนเชา้ไปร่วมทาํบุญ-ตกับาตรกบัชาวหลวงพระบางทุกเชา้ชาวหลวงพระบาง ทุกบา้นจะพากนัออกมานัง่รอตกั 

บาตร พระสงฆ์ท่ีเรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นร้อยๆรูปซ่ึงเป็นภาพยามเช้าท่ีมีชีวิตชีวาของหลวงพระบางโดย

สะทอ้นถึงวิถีชีวิตของสังคมอนัสงบสุขและความเล่ือมใสศรัทธาท่ีมีต่อพทุธศาสนาท่ีหย ัง่รากลึกลงในวฒันธรรม

ของชาวลา้นชา้ง (รวมค่าใส่บาตรและชุดพืน้เมือง) จากน้ันทําท่านเดนิชมวถีิชีวติชาวหลวงพระบาง ณ ตลาดเช้า 
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เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นาํท่านเดินทางสู่ วดัวชุินราช สร้างข้ึนโดยพระเจา้วิชุนราชในราวปี พ.ศ. 2057 วดัน้ีผา่นการเผาทาํลายโดยจีนฮ่อท่ีเขา้ 

มาปลน้เมืองในอดีตและไดรั้บการบูรณะ ใหม่ในปี พ.ศ. 2457 โดยนายช่างชาวฝร่ังเศสผูท่ี้ไดท้าํการบูรณะนครวดั  

จุดเด่นของวดัแห่งน้ี คือ เป็นท่ีประดิษฐานพระธาตุหมากโม พระธาตุท่ีมีลกัษณะพิเศษคลา้ยผลแตงโมควํ่า คลา้ยสถูป 

แบบฟองนํ้าท่ีสาญจี ประเทศ อินเดีย พระพทุธรูปแบบลงักาหรือสุโขทยั ซ่ึงพระธาตุหมากโมเคยถูกปฏิสงัขรณ์ 

มาแลว้ 2 คร้ัง ในปีพ.ศ.2402 รัชสมยัเจา้มหาชีวิตสกัรินทร์ (คาํสุก) และบูรณะอีกคร้ังในปีพ.ศ. 2457 รัชสมยัเจา้มหา 

ชีวิตศรีสวา่งวงศ ์ซ่ึงในการบูรณะคร้ังน้ี ไดค้น้พบโบราณสถานศิลปวตัถุมากมาย เช่น เจดียท์องคาํ พระพทุธรูปหล่อ 

สาํริด พระพทุธรูปทองคาํ พระพทุธรูปเงิน และโดยเฉพาะพระพทุธรูปท่ีแกะสลกัจากแกว้ เช่น เดียวกบัพระแกว้ 

มรกต ปัจจุบนัโบราณวตัถุเหล่าน้ีไดเ้กบ็รักษาไวใ้นพระราชวงัหลวงพระบาง ในปัจจุบนัไดเ้ปิดส่วนหน่ึงเป็น 

พิพิธภณัฑเ์พื่อเกบ็รักษาโบราณวตัถุสาํคญัๆ รวมไปถึง ซุม้ประตูโขง ในพระอุโบสถท่ีเป็นซุม้ประตูโขงท่ีเก่าแก่ท่ีสุด 

ของเมือง ต่อดว้ยเขา้ชมหอพิพิธภณัฑแ์ห่งชาติ ชม พระราชวงัหลวง ข้ึนในปีพ.ศ. 2477 เพื่อเป็นท่ีประทบัของเจา้มหา 

ชีวิตศรีสวา่งวงศอ์อกแบบโดยสถาปนิกชาวฝร่ังเศส สร้างฐานซอ้นกนัหลายชั้น หลงัคามุงกระเบ้ือง นบัเป็นการ 

ผสมผสานความงดงามของตวัอาคารแบบฝร่ังเศสกบัศิลปะแบบลา้นชา้งในตวั พระราชวงัไดอ้ยา่งลงตวั เจา้มหาชีวิต 

ศรีสวา่งวงศป์ระทบัอยูท่ี่พระราชวงัหลวงพระบางจวบจนส้ินพระชนม ์

 

 

 

 

 

 

 

 

นาํท่านเดินทางสู่ วดัเชียงทอง วดัเก่าแก่ท่ีสวยงามดว้ยศิลปะแบบลา้นชา้ง “หลงัคาปีกนก” 3 ชั้น สร้างข้ึนในสมยัพระ

เจา้ไชยเชษฐาธิราช พ.ศ. 2102-2103 ภายในอุโบสถมีงานจิตรกรรมฝาผนงัเร่ืองราวในพระชาดกและนิทานพื้นบา้น

สวยงามนอกจากนั้นภายในเขตวดัยงัมีพอพระม่านซ่ึงเป็นท่ีประดิษฐาน “พระม่าน” 1 ใน 3 พระพุทธรูปคู่เมืองของ

หลวงพระบางหอพระพุทธไสยาสน์ท่ีมีงานประดับกระจกสีเป็นลายเร่ืองราวพื้นบา้นของชาวลาว และยงัเป็นท่ี

ประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์อายกุว่า 400 ปี พระธาตุศรีสว่างวงศซ่ึ์งเป็นสถานท่ีเก็บพระอฐิัของเจา้เมืองใน

อดีต และโรงราชรถพระโกศหรือ “โรงเม้ียนโกศ” โรงราชรถเจ้าเมืองโบราณ ภายในมีราชรถไม้แกะสลกัปิด
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ทองคาํเปลว และภาพแกะสลกัลงรักปิดทองตอนสาํคญัต่างๆ ของมหากาพยร์ามเกียรต์ิ วดัแห่งน้ียงัไดรั้บการดูแลจาก

เจา้มหาชีวิตสวา่งวงศ ์ท่ีไดรั้บการกล่าวขานและไดรั้บการยกยอ่งจากนกัโบราณคดีวา่เป็นสถาปัตยกรรมท่ีมีโดดเด่น

ยิง่นกัความงดงามและทรงคุณค่าเป็นดัง่อญัมณีแห่งสถาปัตยกรรมของลาว 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั   บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร นําท่านเดนิทางสู่สถานีรถไฟหลวงพระบาง 

13.45 น.    ออกเดนิทางสู่ เมืองเวยีงจันทร์โดยรถไฟด่วนลาว-จีน EMU ขบวนท่ี C81 

15.45 น.  เดินทางถึง สถานีรถไฟ เมืองเวยีงจันทร์   

เดินทางสู่ ด่านท่านาแล้ง นครหลวงเวยีงจันทน์ แวะดวิตีฟ้รีใหท่้านซ้ือสินคา้ปลอดภาษี จากนั้นขา้มแม่นํ้าโขงดว้ย

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ชมวิวของแม่นํ้าโขง ต่อไปยงั ด่านพรมแดนท่าเรือหนองคาย ผา่นพิธีตรวจคน นาํท่าน

เดินทางสู่ สนามบินอุดรธานี  

19.35 น.  เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ THAI SMILE เท่ียวบินท่ี WE9 

20.50 น.   เดนิทางถึง ท่าอาการศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ....พร้อมความประทับใจ........ 

 

 

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

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดนิ ราคาผู้ใหญ่ ราคาเดก็ 

เสริมเตียง 

ราคาเดก็ไม่ 

เสริมเตียง 

พกัเดีย่ว 

24-26 ม.ค. 66 12,990.- 12,990.- 12,990.- 4,000.- 
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**การันตี เดนิทาง 08  ท่านขึน้ไป** 
โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมอีายุคงเหลือ ณ วนัเดนิทางมากกว่า 6 เดือนขึน้ไป  

และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ํา 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ : ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการสลบัโปรแกรมทวัร์ตามความเหมาะสม โดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหนา้ อนั

เน่ืองมาจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนจากเหตุสุดวิสัย เช่น เหตุการณ์ทางธรรมชาติ การเมือง สภาพการจราจรทั้ง

ทางบกและทางอากาศ สถานะห้องพกัของแต่ละโรงแรมรวมไปถึงสภาพอากาศท่ีไม่เอ้ืออาํนวย ทั้งน้ีทางเราจะ

คาํนึงถึงความปลอดภยัและผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคญัและการบริการของรถบสันาํเท่ียวตามกฎหมายของ

ประเทศลาว สามารถใหบ้ริการวนัละ 10 ชัว่โมง มิอาจเพิ่มเวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตาม

ความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนั้น ๆ เป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลา

ท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 

 

26-28 ม.ค. 66 13,990.- 13,990.- 13,990.- 4,000.- 

7-9 ก.พ. 66 12,990.- 12,990.- 12,990.- 4,000.- 

17-19 ก.พ. 66 13,990.- 13,990.- 13,990.- 4,000.- 

25-27 ก.พ. 66 13,990.- 13,990.- 13,990.- 4,000.- 

4-6 มี.ค. 66 มาฆบูชา 15,990.- 15,990.- 15,990.- 4,000.- 

11-13 มี.ค. 66 13,990.- 13,990.- 13,990.- 4,000.- 

17-19 มี.ค. 66 14,990.- 14,990.- 14,990.- 4,000.- 

21-23 มี.ค. 66 12,990.- 12,990.- 12,990.- 4,000.- 

24-26 มี.ค. 66 14,990.- 14,990.- 14,990.- 4,000.- 

7-9 เม.ย. 66 วนัจักรี 15,990.- 15,990.- 15,990.- 4,000.- 

15-17 เม.ย. 66 วนัสงกรานต์ 15,990.- 15,990.- 15,990.- 4,000.- 

21-25 เม.ย. 66 14,990.- 14,990.- 14,990.- 4,000.- 

25-27 เม.ย. 66 12,990.- 12,990.- 12,990.- 4,000.- 
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ข้อสําคญั  

- ถา้หากมีผู้เดินทางตํ่ากว่า 8 คน ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลกิการเดินทางหรือมีการเปลีย่นแปลงราคา โดยจะแจ้ง

ให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดนิทาง  

- หากมีสถานท่ี ร้านค้าท่ีไม่สามารถเปิดให้บริการได้ภายหลงั โปรแกรมอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่

แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนีท้างบริษัทจะคาํนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั หากกรณท่ีีจําเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่าย

เพิม่ ทางบริษทัจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

- เง่ือนไขและข้อจํากดัในการเดินทาง อาจจะมีการเปลีย่นแปลงได้โดยเป็นไปตามนโยบาลของทางรัฐบาล ท้ังนีนั้กท่องเท่ียว

จะต้องมีความพร้อมท่ีจะทําตามเง่ือนไขต่างๆ เช่น การฉีดวัคซีน การตรวจหาเช้ือโควิด-19 และการลงทะเบียนต่างๆตาม

นโยบายของแต่ละประเทศและสายการบิน 

อตัราค่าบริการนีร้วม 

- ค่าบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชั้นประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน

และค่าภาษีนํ้ามนัทุกแห่ง กรณีตอ้งการอพัเกรด UPGRADE ใชว้ีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ เปล่ียนแปลงบตัรโดยสาร 

ไม่วา่เท่ียวใด เท่ียวหน่ึง กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ ทางบริษทัของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามจริงท่ี

เกิดข้ึนกบัผูเ้ดินทาง 

- นํา้หนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเคร่ืองคนละ 1 ใบ ใบละไม่เกนิ 20 ก.ก. และนํา้หนักกระเป๋าถือขึน้เคร่ือง (CARRY ON) คนละ 

1 ใบ ใบละไม่เกนิ 7 ก.ก.  (เง่ือนไขเป็นไปตามท่ีสายการบินกาํหนด) 

- ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทิปพนกังานขบัรถ) 

- ค่าตัว๋รถไฟ EMU 2 รอบ 

- ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามท่ีระบุในโปรแกรมท่องเท่ียว 

- มคัคุเทศกแ์ละหวัหนา้ทวัร์นาํเท่ียวตลอดการเดินทาง 

- ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุในโปรแกรมการเดินทาง 

- ค่าอุปกรณ์ตกับาตรขา้วเหนียวและชุดพื้นเมือง 

- ค่าโรงแรมท่ีพกัระดบัมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง กรณีพกั 3 ท่านจะเป็นเตียงเสริม 1 ท่าน) ในกรณี

มีงานเทรดแฟร์ การแข่งขนักีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทาํใหโ้รงแรมตามรายการท่ีระบุเตม็ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพกั ไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทน อา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคาํนึงถึง

ประโยชน์ของลูกคา้เป็นสาํคญั ทางบริษทัไม่มีนโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ท่ีไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 

ท่าน จาํเป็นตอ้งชาํระค่าหอ้งพกัเด่ียวตามท่ีระบุ  

- ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
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อตัราค่าบริการนี ้ไม่รวม 

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศลาวสาํหรับชาวต่างชาติ ท่ีไม่ไดรั้บการงดเวน้วีซ่าเขา้ประเทศลาว 

- ค่ามินิบาร์ในหอ้งพกั (ถา้มี) และค่าใชจ่้ายส่วนตวั นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 

- ค่าอาหารสาํหรับท่านท่ีทานเจ มงัสวิรัติ หรืออาหารสาํหรับมุสลิม 

- ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานท่ีของชาวต่างชาติท่ีเพิ่มเติมตามการจ่ายจริง 

- ไม่ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีนํ้ าหนักเกินกว่าท่ีสายการบินนั้นๆกาํหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  

- ค่าธรรมเนียมการจองท่ีนัง่บนเคร่ืองบินตามความตอ้งการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทาํได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสายการบิน และ 

รุ่นของเคร่ืองบินแต่ละไฟลท์ท่ีใชบิ้น ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดอ้ยูท่ี่สายการบินเป็นผูก้าํหนด 

- ค่าภาษีนํ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเกบ็เพิ่ม ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 

- ค่ากิจกรรมล่องเรือแม่นํ้าซอง  

- ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,000 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดนิทาง 1 ท่าน 

รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลบั (Infant) ท้ังนี้ท่านสามารถให้มากกว่านีไ้ด้ตามความเหมาะสม

และความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวัน

เช็คอนิ 

เง่ือนไขการจอง  

- กรุณาทาํการจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนั ก่อนออกเดินทาง พร้อมชําระเงินมัดจําคร้ังท่ี 1 ท่านละ 5,000 บาท หลงัจากส่ง

เอกสารยืนยนัการจอง 2 วนั ตวัอยา่งเช่น ท่านจองวนัน้ี กรุณาชาํระเงินในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น โดยระบบ

จะยกเลิกอตัโนมติัทนัที หากยงัไม่ไดรั้บยอดเงินตามเวลาท่ีกาํหนด และหากท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งเดินทางในพีเรียด

เดิม ท่านจําเป็นต้องทาํจองเข้ามาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีท่ีมีคิวรอ (WAITING LIST) ก็จะให้สิทธ์ิไปตามระบบ 

ตามลาํดบั เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีท่ีนัง่ราคาพิเศษจาํนวนจาํกดั ยกเว้นโปรแกรมราคาพเิศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียก

เกบ็ค่าบริการ เต็มจํานวน เท่าน้ัน  

- กรุณาชาํระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลืออยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชาํระภายในระยะเวลาท่ีบริษทักาํหนด ทาง

บริษทัจะถือว่าท่านสละสิทธ์ิยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธ์ิไม่สามารถคืนเงินมดัจาํให้ท่านใดไม่ว่าส่วนในส่วน

หน่ึงกต็าม 

- กรณีลูกคา้ทาํการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถึง 15 วนั ก่อนออกเดินทาง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่า

ทวัร์เตม็จาํนวน 100% 
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เง่ือนไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง  

- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทวัร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง *ในกรณีท่ีวนัเดินทางตรงกบั

วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลิกก่อน 45 วนั* 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทวัร์ หรือหักค่าใชจ่้ายตามจริง เช่น ค่ามดัจาํตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรม 

และค่าใชจ่้ายจาํเป็นอ่ืนๆ 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีชาํระแลว้ทั้งหมด  

- กรณีมีเหตุยกเลิกทวัร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทัทวัร์ เช่น มีนโยบายหา้มการเขา้ออกของแต่ละประเทศ หรือการยกเลิก

เท่ียวบินโดยสายการบิน บริษทัจะเก็บเป็นเครดิตหรือเล่ือนการเดินทางในพีเรียดถดัไปให้กบัลูกคา้ โดยยึดตามนโยบาย

ของสายการบินและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณ ี

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิความรับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ินในกรณดีงัต่อไปนี ้

- หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภยัธรรมชาติ หรือกรณี

ท่ีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทั้ งจากไทยและ

ต่างประเทศ  ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ       

- หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่งทาง

บริษทัฯ ไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

- หากเกิดทรัพยสิ์นสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบติัเหตุสูญหายท่ีเกิดจากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

- ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่วา่จะดว้ยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนาํมาเล่ือนวนัเดินทาง

หรือคืนเงินได ้

- หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านอยา่งนอ้ย 6 เดือน บริษทัฯไม่รับผิดชอบหากอายเุหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทาง

ออกนอกประเทศได ้

เง่ือนไขสําคญัอ่ืนๆที่ควรทราบก่อนการเดนิทาง 

- คณะจะสามารถออกเดินทางไดต้ามจาํเป็นตอ้งมีข้ึนตํ่า อยา่งนอ้ย 8 ท่าน หากตํ่ากวา่กาํหนด คณะจะไม่สามารถเดินทางได ้

หากผูเ้ดินทางทุกท่านยนิดีท่ีจะชาํระค่าบริการเพิ่มเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษทัยนิดีท่ีจะประสานงาน เพื่อใหทุ้กท่าน

เดินทางตามความประสงคต่์อไป  

- ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวนัอ่ืนต่อไป โดยทางบริษทัฯ จะแจง้ให้

ท่านทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกคร้ัง ทั้งน้ี ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ

ทุกคร้ังหากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปล่ียนแปลงได ้
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- กรณีท่ีท่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถาม

เพื่อยนืยนักบัเจา้หนา้ท่ีก่อนทุกคร้ัง และควรจองบตัรโดยสารภายในท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาเดินทางได ้ 

-  

- เพราะมีบางกรณีท่ีสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์บิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั

ฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสําคญัเท่านั้น ส่ิงสําคญั ท่านจาํเป็นตอ้งมาถึงสนามบินเพื่อ

เช็คอินก่อนเคร่ืองบิน อย่างน้อย 3 ชั่วโมง โดยในส่วนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่

รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนใดๆทั้งส้ิน   

- อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์บิน จากสายการบิน จะแจง้ใหท่้านทราบอีกคร้ังก่อนการเดินทาง 

- กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรือ แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

- กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ีลแชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจง้บริษทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนั

ก่อนการเดินทาง หรือตั้งแต่ท่ีท่านเร่ิมจองทวัร์ เพื่อใหท้างบริษทัประสานงานกบัสายการบินเพื่อจดัเตรียมล่วงหนา้ กรณีมี

ค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม ทางบริษทัของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจริงท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้ดินทาง  

- กรุณาส่งรายช่ือผูเ้ดินทาง พร้อมสาํเนาหนา้แรกของหนงัสือเดินทางทุกท่านให้กบัเจา้หนา้ท่ีหลงัจากชาํระเงินกรณีท่ีท่าน

เดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หนา้ท่ีใหท้ราบ 

- กรณีท่ีออกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรียบร้อยแลว้ มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบไม่ว่าส่วน

ใดส่วนหน่ึง หากท่านไม่ดาํเนินการส่งสาํเนาหนา้แรกของหนงัสือเดินทางใหท้างบริษทัเพื่อใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

- หลงัจากท่านชาํระค่าทวัร์ครบตามจาํนวนเรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัจะนาํส่งใบนดัหมายและเตรียมตวัการเดินทางใหท่้าน

อยา่งนอ้ย 3 หรือ 7 วนั ก่อนออกเดินทาง 

- อตัราทวัร์น้ี เป็นอตัราสําหรับบตัรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเล่ือนไฟลท์ วนั ไป หรือ 

กลบัส่วนใดได ้จาํเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามกาํหนดการเท่านั้น หากตอ้งการเปล่ียนแปลงกรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีเป็น

กรณีพิเศษ 

- ทางบริษทัไม่มีนโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกคา้ท่ีไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จาํเป็นตอ้งชาํระค่า

หอ้งพกัเด่ียวตามท่ีระบุ 

- หนงัสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ตอ้งมีอายใุชง้านไดค้งเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน ณ วนักลบั  

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ ส่ีโมงเยน็ก็จะเร่ิมมืดแลว้ สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ 

จะปิดเร็วกวา่ปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผือ่เวลาใหเ้หมาะสม และ หากมีสถานท่ีท่องเท่ียวกลางแจง้ เวลาเดิน

บนหิมะ อาจล่ืนไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดินเป็นอยา่งสูง หรือ ใชร้องเทา้ท่ีสามารถเดินบนหิมะได ้แว่นกนัแดด

ควร เม่ือแสงแดดกระทบหิมะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจทาํใหร้ะคายเคืองตาได ้
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- ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทาง

การเมือง การล่าชา้ของสายการบิน เง่ือนไขการใหบ้ริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนน้ีทางบริษทัจะคาํนึงถึง

ประโยชน์ของลูกคา้เป็นสาํคญั หากกรณีท่ีจาํเป็นจะตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพิ่ม ทางบริษทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

- เน่ืองจากการเดินทางท่องเท่ียวในคร้ังน้ี เป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายขาดกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบริษทัจึงขอ

สงวนสิทธ์ิ ไม่สามารถขอรับเงินคืนไดใ้นบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหน่ึงท่ีท่านไม่ตอ้งการไดรั้บบริการ หาก

ระหวา่งเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่ 

-  

- สามารถคืนค่าใชจ่้ายไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึงใหท่้าน เน่ืองจากทางบริษทัไดท้าํการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ่้ายแบบเหมาจ่ายไป

ล่วงหนา้ทั้งหมดแลว้ 

- กรณีท่ีท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเขา้เมือง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีจะเกิดข้ึนตามมา และ จะไม่

สามารถคืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านชาํระเรียบร้อยแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึง 

- หากวนัเดินทาง เจา้หนา้ท่ีสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง ตรวจพบ หนงัสือเดินทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านชาํรุดแมเ้พียงเล็กนอ้ย เช่น เปียกนํ้ า ขาดไปหนา้ใดหนา้หน่ึง มีหนา้ใดหนา้หน่ึงหายไป มีกระดาษ

หนา้ใดหนา้หน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวา่งสันของเล่มหนงัสือเดินทาง เป็นตน้ ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน ทางสายการบิน 

หรือ เจา้หนา้ท่ีด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง มีสิทธ์ิไม่อนุญาตใหท่้านเดินทางต่อไปได ้ดงันั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล 

หนงัสือเดินทางของท่านใหอ้ยูใ่นสภาพดีอยูต่ลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชาํรุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการ

ต่างประเทศเพื่อทาํหนงัสือเดินทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งอิง และ ยืนยนัดว้ย พร้อมกบัแจง้มาท่ีบริษทัเร็วท่ีสุด 

เพื่อยืนยนัการเปล่ียนแปลงขอ้มูลหนังสือเดินทาง หากท่านไดส่้งเอกสารมาท่ีบริษทัเรียบร้อยแลว้ กรณีท่ียงัไม่แ (ตัว๋

เคร่ืองบิน) ท่านสามารถเปล่ียนแปลงไดไ้ม่มีค่าใชจ่้าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เคร่ืองบิน) เรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัขอ

สงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมด ซ่ึงโดยส่วนใหญ่ตัว๋เคร่ืองบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทาง

ประมาณ 14-20 วนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บักระบวนการและขั้นตอนของแต่ละคณะ 

- เก่ียวกบัท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธ์ิ

ในการเลือกท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน กรณีลูกคา้เดินทางดว้ยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดใหท่้าน

ไดน้ัง่ดว้ยกนั หรือ ใกลก้นัใหม้ากท่ีสุด  

- ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัห้องพกัในโรงแรมท่ีพกั เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจ

ทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเด่ียว (SINGLE) และหอ้งคู่ (TWIN/DOUBLE) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (TRIPLE) จะแตกต่าง

กนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชั้นกนั (ไม่ติดกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสิทธ์ิการเกบ็ค่านํ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง  
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- มคัคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการให้คาํสัญญาใดๆทั้งส้ินแทนบริษทัผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูมี้อาํนาจของผูจ้ดักาํกบัเท่านั้น 

- บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ

ประทว้ง , การนดัหยดุงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การนาํส่ิงของผดิกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบ

ของบริษทั  

- บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหวา่งการเดินทาง ไม่วา่กรณีใดๆกต็าม และ 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจริง กรณีท่านลืมส่ิงของไวท่ี้โรงแรมและจาํเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมายปลายทาง

ตามท่ีท่านตอ้งการ  

- รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ

เรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

*เม่ือท่านชําระเงินค่าทัวร์ให้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงท้ังหมดนีแ้ล้ว* 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


