
 

VIENTIAEN LUANGPRABANG 3D 2N 
โดยสายการบนิ Thai Air Asia (FD) 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนมนีาคม – พฤษภาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลทท์วัร ์
รว่มพธิตีกับาตรขา้วเหนยีว พกัด ี4 ดาว 

นมสัการพระบาง วดัเชยีงทอง ขอพรพระธาตหุลวง 

ประตชูยั วงัเวยีง ถ า้จงั พระธาตภุษู ีวดัวชุินราช 

พเิศษ !! พธิบีายศรสีูข่วญัตามประเพณีพืน้บา้นของหลวงพระบาง 

 



 

 

 

 
 

วนัแรก กรงุเทพฯ– เวยีงจนัทร ์– พระธาตหุลวง – ประตชูยั –วงัเวยีง – ถนนโรต ี  

09.30 น. พรอ้มกันทีส่นามบนิดอนเมอืงอาคาร 1 ขาออก ช ัน้ 2 ประตู 1 เคาน์เตอรส์ายการบนิไทย

แอรเ์อเชยี Thai Air Asia (FD) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกท่กุทา่น 

**พเีรยีดชว่งเดอืนธนัวาคม เปลีย่นแปลงเวลาขาออกเป็น 12.45-14.00 น.** 

12.05 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงหลวงนครเวยีงจนัทน ์โดยเทีย่วบนิ FD 1040 (มบีรกิารอาหารรอ้นบน

เครือ่ง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิ วัตไตเมอืงเวยีงจันทน ์ประเทศลาว ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

บา่ย น าท่านไปสักการะ วดัพระธาตุหลวง ตัง้อยู่ทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือของประตูชัยเป็นศา

สนสถานทีส่ าคัญทีสุ่ดของประเทศลาว เป็นสัญลักษณ์ประจ าชาตลิาวมคีวามหมายต่อจติใจ

ของประชาชนชาวลาวอย่างใหญ่หลวงแทนถงึความเป็นเอกราชและอ านาจอธปิไตยของลาว

สรา้งขึน้ในศตวรรษที่ 16เป็นเจดีย์ที่มีลักษณะโดดเด่นที่สุดในอาณาจักรลา้นชา้งเป็นการ

ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมในพระพุทธศาสนากับสถาปัตยกรรมของอาณาจักรมลีักษณะ

คลา้ยป้อมปราการมกีารก่อสรา้งระเบียงสูงใหญ่ขึน้โอบลอ้มองคพ์ระธาตุไวพ้รอ้มกับท าช่อง

หนา้ต่างเล็กๆเอาไวโ้ดยตลอด ประตูทางเขา้เป็นบานประตูไมใ้หญ่ลงรักสแีดงรอบๆองคพ์ระ

ธาตยุังมเีจดยีบ์รวิารลอ้มอยูโ่ดยรอบ 

 น าทา่น ชมอนุสาวรยีป์ระตชูยั ตัง้อยูท่างทศิตะวันออกเฉียงเหนือของนครเวยีงจันทนบ์นถนน

ลา้นชา้งจะไปสิน้สดุทีบ่รเิวณประตชูยั สรา้งเสร็จในปี พ.ศ.2512เป็นอนุสรณ์สถานเพือ่ระลกึถงึ

ประชาชนชาวลาวทีส่ละชวีติในสงครามกอ่นหนา้การปฏวัิตพิรรคคอมมวินสิตป์ระตชูยัมชีือ่เรยีก

อีกอย่างว่า รัยเวยแ์นวตัง้เพราะการก่อสรา้งน้ีใชปู้นซเีมนสจ์ากประเทศอเมรกิาทีซ่ือ้มาเพื่อ



 

สรา้งสนามบนิใหม่ในเวยีงจันทน์ในระหว่างสงครามอนิโดจนีแต่พ่ายเสยีกอ่นจงึไดน้ ามาสรา้ง

ประตูชัยแทนเป็นสถาปัตยกรรมทีผ่สมผสานศลิปะลา้นชา้งกับฝรั่งเศสเขา้ดว้ยกันอย่างงดงาม

และกลมกลนือยา่งยิง่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ น าท่านเดนิทางมุ่งสู่เมอืงวังเวยีงสัมผัสวถิชีวีติความเป็นอยู่และธรรมชาตทิ่ามกลางขุนเขาที่

รายลอ้มอยูโ่ดยรอบ จนไดช้ือ่วา่เป็น “กุย้หลนิแหง่เมอืงลาว 

ค า่ รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหารทีว่งัเวยีง  และใหท้่านไดพ้ักผ่อนตามอัธยาศัย

เพลดิเพลนิไปกับสสีันยามค ่าคืนในเมืองวังเวียงบน ถนนคนเดนิ(Walking Street) หรือ

ถนนโรตซีึง่มโีรตใีหท้า่นไดเ้ลอืกชมิกนัอยา่งจใุจ 

เขา้สูท่ ีพ่กั THE GRAND RIVERSIDE HOTEL (4*) หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

 

วนัสอง วงัเวยีง – ถ า้จงั – หลวงพระบาง – พระธาตภุษู–ี ถนนคนเดนิ                               

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ  โรงแรมทีพ่กั  

หลังอาหารพาท่านตระการตากบัความงามของหนิงอกหนิยอ้ยใน ถ า้จงัภายในบรรยากาศเย็น

สบายรวมทัง้สูดอากาศแสนบริสุทธิบ์นยอดถ ้า พรอ้มทัง้ชม จุดชมววิ สุดยอดถ ้าที่ท่านจะ

สามารถมองเห็นเมอืงวังเวยีงไดท้ัง้เมอืง  และชม สระมรกต ซึง่เป็นบ่อน ้าแร่ทีไ่ดจ้ากภูเขา

หนิปนูไดเ้วลาสมควรพาทกุทา่นมุ่งหนา้เมอืงหลวงพระบางเมอืงมรดกโลกระหว่างทาง ท่านจะ

ไดผ้่านหมู่บา้นชาวลาวพรอ้มทัง้ตน้ไมน้านาพันธุ ์ เพลดิเพลนิไปกบัทัศนียภาพอันงดงาม การ

ท านาขัน้บันไดและหมูบ่า้นชนเผา่ตา่งๆ ของลาว ผา่นเมอืง กาส ีพูคณู เชยีงเงนิ   และเสน้ทาง

สายน้ีถอืว่าเป็นสันทางทีส่วยทีสุ่ด เสน้ทางหนึ่งในเอเชยีอาคเนยร์ะหว่างทางใหท้่านถ่ายรูป



 

จากมุมสูงของยอดเขาทีส่วยทีสุ่ดแห่งหนึ่งบนเสน้ทางน้ีและพักผ่อนหย่อนใจกับบรรยากาศ

แสนสบายทีภ่เูพยีงฟ้า 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดนิทางถงึหลวงพระบางแลว้น าทา่นเดนิขึน้บันได 328 ขัน้เพือ่นมัสการ พระธาตุภษู ี(Phou 

Si Mountian) สองขา้งทางรม่รืน่ดว้ยตน้ดอกจ าปา ภษีูนี้หมายถงึ “ภศูร”ี คอืเป็นศรขีองเมอืง

หลวงพระบางน่ันเองตัง้โดดเด่นกลางใจเมืองมีจุดชมวิวก่อนถึงยอดพระธาตุ มองเห็นวัด 

บา้นเรือนทอดยาวขนานกับแม่น ้าโขงจรดปากแม่น ้าคานยอดสูงสุดของภูษี อยู่บนพื้นทีร่าบ

แคบๆตัวพระธาตุเป็นทรงดอกบัวสี่เหลี่ยมทาสีทองตัง้อยู่บนฐานสี่เหลี่ยมยอดประดับดว้ย

เศวตฉัตรทองส ารดิ7 ชัน้ สูงประมาณ 21 เมตรจะสวยมากในยามเย็น แบบน้ีแสงแดดจะสอ่ง

องคพ์ระธาตเุป็นสทีองสกุปลั่งมทีางเดนิรอบองคพ์ระธาตสุามารถชมทวิทัศนต์ัวเมอืงหลวงพระ

บางไดเ้กอืบรอบเลยทเีดยีว 

ค า่ รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (พศิษ!! พธิบีายศรสีู่ขวญัตามประเพณีพืน้บา้น

ของหลวงพระบาง) หลังทานอาหารสามารถเดนิเทีย่ว ชมถนนขา้วเหนียว ของหลวงพระบาง 

หรือ ตลาดมืดเลือกซื้อสนิคา้พื้นเมืองไวเ้ป็นของฝากหรือเป็นที่ระลึก อิสระพักผ่อนตาม

อัธยาศัย  

น าท่านเข้าสู่พกัที่ ChitchareungMuanglouang Hotel ณ หลวงพระบาง หรือ

เทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

 

วนัสาม ตกับาตรขา้วเหนียว - วดัเชียงทอง– พระราชวงั – หอพระบาง – วดัวชุินราช - 

กรงุเทพฯ             

05.00  น. ตืน่เชา้ไปรว่มท าบญุ-ตกับาตรกบัชาวหลวงพระบางทกุเชา้ชาวหลวงพระบางทกุบา้นจะพากัน

ออกมาน่ังรอตักบาตรพระสงฆท์ีเ่รยีงแถวเดนิมาตามถนนเป็นรอ้ยๆ รูปซึง่เป็นภาพยามเชา้ทีม่ี

ชีวิตชีวาของหลวงพระบางโดยสะทอ้นถึงวิถีชวีิตของสังคมอันสงบสุขและความเลื่อมใส

ศรัทธาทีม่ตี่อพุทธศาสนาทีห่ยั่งรากลกึลงในวัฒนธรรมของชาวลา้นชา้ง และน าท่านแวะเทีย่ว

ชมตลาดเชา้ 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ  โรงแรมทีพ่กั 

จากนัน้ น าท่านเทีย่วชม วดัเชยีงทอง (Xieng Thong Temple) เป็นวัดหลวงคู่บา้นคู่เมอืง

หลวงพระบางสรา้งขึน้ในสมัยพระเจา้ไชยเชษฐาธริาชกอ่นทีจ่ะยา้ยเมอืงหลวงไปเวยีงจันทน์



 

และยังไดร้ับการอปุถัมภจ์ากเจา้มหาชวีติศรสีว่างวงศ ์และเจา้ชวีติศรีสว่างวงศวั์ฒนากษัตรยิ์

สองพระองคส์ุดทา้ยของลาวบรเิวณทีต่ัง้ของวัดอยู่ทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเมอืง

หลวงพระบางใกลบ้รเิวณทีแ่ม่น ้าคานไหลมาบรรจบกันกับแม่น ้าโขง มพีระอโุบสถ หรอืภาษา

ลาวเรยีกว่า“สมิ” เป็นหลังไม่ใหญ่โตนัก หลังคาพระอโุบสถแอน่โคง้และลาดต ่าลงมาก ซอ้น

กันอยู่ 3 ชัน้ เป็นศลิปะแบบหลวงพระบาง ส่วนกลางม ีชอ่ฟ้า ประกอบดว้ย 17 ชอ่ซึง่เป็นที่

สังเกตกันว่า เป็นวัดทีพ่ระมหากษัตรยิส์รา้งขึน้จงึม ี17 ขัน้ส่วนสามัญจะสรา้งกันแค่ 1-7 ชอ่ 

เชือ่กันว่าจะเก็บของมคี่าไวใ้นนัน้ดว้ยส่วนหนา้บัน หรือภาษาลาวว่า “โหง่” เป็นรูปเศยีรนาค

ความงามของวัดอยูท่ีค่วามสงบสง่าสะอาดมกีารวางผังออกแบบและบ ารงุรักษาจากนัน้น าท่าน

ชมพระราชวงัเก่า (Royal Palace Museum) เป็นวังที่ เจา้มหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ทรง

ประทับอยูท่ีน่ี่จนสิน้พระชนม ์ เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงการปกครองเมือ่ปี พ.ศ.2518  พระราชวัง

ก็ไดถู้กเปลีย่นเป็น พพิธิภัณฑ ์ประกอบดว้ยหอฟังธรรมหอ้งรับแขกของเจา้มหาชวีติและพระ

มเหส ีหอ้งทอ้งพระโรง ทางดา้นหลังก็เป็นพระต าหนักซึง่มเีครื่องใชไ้มส้อยต่างๆ จัดเก็บไว ้

เป็นระเบยีบเรียบง่าย และ นมสัการหอพระบาง ซึง่เป็นพระคู่บา้นคู่เมอืงของหลวงพระบาง 

เป็นพระพุทธรูปประทับยนืปรางคห์า้มสมุทรเป็นพระพุทธรูปศลิปะขอมสมัยหลังบายน น ้าหนัก 

54 กก. ประกอบดว้ยทองค า 90% และยังมพีระพุทธรปูนาคปรกสลักศลิาศลิปะขอมอกี 4 องค์

ประดษิฐานอยู ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

หลังอาหารน าทา่นเดนิทางไป วดัใหมสุ่วรรณภมูาราม หรอืทีช่าวหลวงพระบางเรยีกกนัสัน้ๆ

วา่ "วดัใหม"่ เคยเป็นทีป่ระทับของสมเด็จพระสงัฆราชบุญทัน ซึง่เป็นสมเด็จพระสงัฆราชองค์

สุดทา้ยของลาวและยังเคยเป็นทีป่ระดษิฐานพระบาง พระพุทธรูปคู่เมอืงหลวงพระบางในรัช

สมัยของเจา้มหาชีวิตสักรินฤทธิ์ จนกระทั่งถึงปีพ.ศ. 2437 จึงไดอ้ัญเชิญพระบางไป

ประดษิฐานในหอพระบางภายในพระราชวังจวบจนกระทั่งปัจจบุัน เมือ่มาเยอืนวัดแหง่น้ีสิง่ทีเ่รา 

จะสังเกตเห็นถงึความแตกต่างจากวัดอืน่ๆ คอืตัวอุโบสถ(สมิ) ลักษณะจะเป็นอาคารทรงโรง 

หลังคามขีนาดใหญ่ มชีายคาปกคลุมทัง้สีด่า้นสองระดับต่อเน่ืองกัน จากนัน้น าท่าน นมัสการ 

พระธาตหุมากโม เป็นเจดยีป์ทมุหรอืพระธาตดุอกบัว แตช่าวลาวทั่วไปเรยีกวา่ พระธาตหุมาก

โม เนื่องจากเห็นว่ามีรูปทรงคลา้ยแตงโมผ่าครึง่หรือทรงโอคว ่า คลา้ยสถูปฟองน ้าที่สาญจี 

ประเทศอนิเดยี ยอดพระธาตุมลีักษณะคลา้ยรัศมแีบบเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลังกาหรือ

สโุขทัย บรเิวณมุมฐานชัน้กลางและชัน้บนมเีจดยท์ศิทรงดอกบัวตูมทัง้สีมุ่ม ไดเ้วลาสมควรน า

ทกุทา่นมุง่หนา้สูส่นามบนินานาชาตหิลวงพระบาง 



 

16.30 น. ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเซยี เทีย่วบนิที ่FD 1031  

17.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯโดยสวัสดภิาพ 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญพ่กั

หอ้งละ 2 – 3 ทา่น 
เด็กมเีตยีง เด็กไมม่เีตยีง พกัเดีย่วเพิม่ 

07 - 09 มนีาคม 63 13,900 13,500 12,900 3,000 

21 - 23 มนีาคม 63 13,900 13,500 12,900 3,000 

04 - 06 เมษายน 63 15,900 15,500 14,900 3,000 

11 - 13 เมษายน 63 16,900 16,500 15,900 3,000 

12 - 14 เมษายน 63 16,900 16,500 15,900 3,000 

13 - 15 เมษายน 63 16,900 16,500 15,900 3,000 

02 - 04 พฤษภาคม 63 15,900 15,500 14,900 3,000 

16 - 18 พฤษภาคม 63 13,900 13,500 12,900 3,000 

30 พ.ค. - 01 ม.ิย.63 13,900 13,500 12,900 3,000 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

✓ ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ทัศนาจรไป -กลับพรอ้มกรุ๊ป อยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลีย่นแปลงตัว๋ 

✓ ทีพ่ักโรงแรมตามรายการ2 คนื (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพิม่เงนิพักหอ้งเดีย่ว) 

✓ อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลับมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✓ คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 

✓ คา่รถตูร้ับ-สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบ ุ

✓ คา่ไกดท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทัวรน์ าเทีย่วตามรายการ 

✓ ประกนัอบุัตเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

✓ เงือ่นไขประกนัการเดนิทาง  คา่ประกนัอบุัตเิหตแุละคา่รักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดร้ับ

อบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการสญูเสยีทรัพยส์นิสว่นตัวและไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตัว

ของผูเ้ดนิทาง 

✓ ภาษีน ้ามันและภาษีตั๋วทกุชนดิ(สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง) 

✓ คา่ระวางน ้าหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.ตอ่ 1 ใบ 



 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

× ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

× คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนียมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศัพท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร,์ซกั

รดีทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

× ค่าใชจ้่ายอันเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุัตภิัยทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การ

นัดหยุดงาน,การถูกปฏเิสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ที่กรม

แรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความควบคมุของบรษัิทฯ 

× ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขับรถ,ผูช้ว่ยคนขับรถ 600 บาท/ทรปิ/ลูกทัวร ์1 ท่าน(บังคับตามระเบยีบธรรม

เนียมของประเทศคะ่) 

× คา่ทปิหัวหนา้ทัวรต์ามสนิน ้าใจของทกุทา่นคะ่(ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขับรถนะคะแตไ่มบ่ังคับ

ทปิคะ่) 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่และการยกเลกิทวัร ์

การจองทวัร ์: 

• กรณุาจองทัวรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมัดจ า 5,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระทันทกีอ่นการ

เดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน มฉิะนัน้ถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ(ชว่งเทศกาลกรุณา

ช าระกอ่นเดนิทาง 21 วัน) 

กรณียกเลกิ : 

• ยกเลกิการเดนิทางก่อนการเดนิทาง 30 วัน บรษัิทฯ จะคืนเงนิค่ามัดจ าใหท้ัง้หมด ยกเวน้ในกรณี

วันหยดุเทศกาล, วันหยดุนักขัตฤกษ์ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิมัดจ าโดยไม่มเีงือ่นไขใด ๆ 

ทัง้สิน้ 

• ยกเลกิการเดนิทาง 15 - 30 วัน กอ่นการเดนิทาง หักคา่ทัวร ์50% และรบิเงนิมัดจ าทัง้หมด 

• ยกเลกิภายใน 14 วัน กอ่นการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมดไมว่า่กรณีใด ๆ 

ทัง้สิน้ 

กรณีเจ็บป่วย :  

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ 

จะท าการเลือ่น            การเดนิทางของท่านไปยังคณะตอ่ไป แต่ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่ม่

สามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันกอ่นล่วงหนา้เพยีง 7 วันท าการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทุก

กรณ ี

เงือ่นไขอืน่ ๆ :  

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด กรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ

เดนิทางไม่ครบตามจ านวนทีบ่รษัิทฯ ก าหนดไว ้(15 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทาง

บรษัิทฯ และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่ง ๆ ทีเ่กดิจาก

การยกเลกิของทา่น 



 

• คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 10 ท่านขึน้ไป จึงออกเดนิทาง  ในกรณีที่มีผูเ้ดนิทางไม่ถงึ 10 ท่าน ไม่มี

หัวหนา้ทัวร์ไทยร่วมเดินทางไปดว้ยโดยทางบริษัทจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 10 วันก่อนการ

เดนิทาง 

• กรณีทีท่า่นตอ้งออกตั๋วภายใน เชน่ (ตั๋วเครือ่งบนิ, ตั๋วรถทัวร,์ ตั๋วรถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่ก

ครัง้ก่อนท าการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรือเวลาบนิ โดยไม่ได ้

แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ในกรณี ถา้ท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจง้ให ้

ทราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรับเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืวา่ทา่นยอมรับในเงือ่นไขดังกลา่ว 

• กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มน ้าเงนิ) เดนิทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูก

ปฏเิสธในการเขา้ – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรแ์ละรับผดิชอบใด 

ๆ ทัง้สิน้ 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

➢ บรษัิทฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 

➢ เที่ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึง

ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

➢ หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน และบรษัิทฯรับเฉพาะผูม้จีุดประสงค์

เดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ (หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน บรษัิทฯไม่

รับผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้) 

➢ ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , 

การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกเมืองจาก

เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือ

ความรับผดิชอบของบรษัิทฯหรือเหตุภัยพบิัตทิางธรรมชาต(ิซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเงื่อนไขน้ีใน

กรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึง่

ไม่ไดเ้กดิจากอุบัตเิหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตุ

สดุวสิยั ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิททัวร)์ 

➢ กรณีม ี“คดคีวาม” ที่ไม่อนุญาตใิหท้่านเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบกอ่นการ

จองทัวรว์่าท่านสามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม่ ถา้ไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยู่

เหนือการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมร่ับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

➢ กรณี “หญงิตัง้ครรภ”์ ทา่นจะตอ้งมใีบรับรองแพทย ์ระบชุดัเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้

รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งน้ีอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่

รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

➢ กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ(เลม่น ้าเงนิ)เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทัวร ์หากทา่นถกูปฏเิสธ

ในการเขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรแ์ละรับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

➢ ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบาง

รายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่างทางบริษัทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้ัวแทน

ตา่งประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุัตเิหตุ

ทีเ่กดิจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรอืช ารุดจากสายการ

บนิ 



 

➢ กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศ

ทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

➢ ตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิ

และไมส่ามารถเปลีย่นชือ่ได ้

➢ เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบรษัิทฯหรือช าระโดยตรงกับทาง

บรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้น้ีแลว้ทัง้หมด 

➢ กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรือผ่านตัวแทนในประเทศ

หรอืตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอื

คา่ทัวรท์ัง้หมด 

 

** กอ่นตัดสนิใจจองทัวรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมัด

จ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง** 

 

   


