
 

สะบายด.ี..หลวงพระบาง 3วนั 2คนื 
โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี (FD) 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนมนีาคม - สงิหาคม 2563 

ไฮไลทท์วัร ์
พกัโรงแรมหลวงพระบาง 2คนื 

หลวงพระบาง ความคลาสสกิของเมอืงมรดกโลก  

ธรรมชาต ิวฒันธรรม ชวีติผูค้น ผสมผสานกนัอยา่งลงตวั 

พระราชวงัหลวงพระบาง  พระธาตุพูส ี วดัเชยีงทอง   

วดัวชิุนราช  วดัแสนสุขขาราม  น า้ตกตาดกวางส ี ถ า้ต ิง่ 

ช๊อปป้ิงแบบสโลวไ์ลฟ์ ทีต่ลาดมดื และ ตลาดเชา้ 

พเิศษ !! ตกับาตรขา้วเหนยีว ไฮไลทข์องการมาเทีย่วหลวงพระบาง 



 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก2-6ปี ไม่

เสรมิเตยีง 
พกัเดีย่วเพิม่ 

7-9 มนีาคม 63 10,888 

ไมม่รีาคาเด็ก 

 

2,500 

14-16 มนีาคม 63 10,888 2,500 

21-23 มนีาคม 63 10,888 2,500 

28-30 มนีาคม 63 10,888 2,500 

12-14 เมษายน 63 17,888 2,500 

13-15 เมษายน 63 17,888 2,500 

14-16 เมษายน 63 15,888 2,500 

25-27 เมษายน 63 11,888 2,500 

3-5 พฤษภาคม 63 12,888 2,500 

9-11 พฤษภาคม 63 11,888 2,500 

16-18 พฤษภาคม 63 10,888 2,500 

23-25 พฤษภาคม 63 9,888 2,500 

30พฤษภาคม-1มถิุนายน 63 10,888 2,500 

6-8 มถิุนายน 63 9,888 2,500 

13-15 มถิุนายน 63 10,888 2,500 

20-22 มถิุนายน 63 10,888 2,500 

27-29 มถิุนายน 63 9,888 2,500 

11-13 กรกฎาคม 63 10,888 2,500 

18-20 กรกฎาคม 63 10,888 2,500 

1-3 สงิหาคม 63 10,888 2,500 

15-17 สงิหาคม 63 10,888 2,500 

22-24 สงิหาคม 63 10,888 2,500 

29-31 สงิหาคม 63 10,888 2,500 



 

วนัแรก กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง - พระธาตภิษู ี- ตลาดมดื                                           

11.00 น. พรอ้มกัน ณ สนามบนิดอนเมอืง อาคาร1 ผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ช ัน้3 ประตู 3 

เคาเตอรเ์ช็คอนิสายการบนิ Thai Air Asia (รับเอกสารต่าง ๆ พรอ้มขอ้แนะน าขัน้ตอนจาก

เจา้หนา้ที่) กระเป๋าทุกใบจะตอ้งฝากใหก้ับทางเจา้หนา้ที่สายการบนิดว้ยตัวท่านเองตาม

นโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบนิ  

13.55 น. เดนิทางสู ่เมอืงหลวงพระบาง ประเทศลาว โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเซยี(FD)เทีย่วบนิที ่

FD1030 

15.20 น.      เดนิทางถงึ เมอืงหลวงพระบาง ประเทศลาว หลังจากนัน้น าท่านผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืง 

เมอืงหลวงพระบาง สปป.ลาว ปัจจุบันองคก์ารยูเนสโกไดย้กใหห้ลวงพระบางเป็นเมอืงมรดก

โลกทางวัฒนธรรม เมืองที่เก็บรักษากลิ่นไอของประวัติศาสตร์ไวอ้ย่างครบถว้น เมืองที่

ผสมผสานกันระหวา่งธรรมชาตแิละวัฒนธรรมไดอ้ย่างลงตัว 

น าท่านดนิทางสูจุ่ดชมววิ 360องศา สามารถมองเห็นเมอืงหลวงพระบางจากมุมสงู พระธาตุพู

สี(Phou Si Mountian) ตั ้งอยู่ใจกลางเมืองหลวงพระบางอยู่บนยอดเขาที่มีความสูง

ประมาณ 150เมตร เดนิขึน้บันได 328 ขัน้สู่ พระธาตุภูษี  สองขา้งทางร่มรืน่ดว้ยตน้ดอกจ าปา 

ภูษีนี้ หมายถงึ “ภูศรี” คอืเป็นศรีของเมอืงหลวงพระบางน่ันเอง ตัง้โดดเด่นกลางใจเมอืงมจุีด

ชมววิก่อนถงึยอดพระธาตุ มองเห็นวัด บา้นเรือน ทอดยาวขนานกับแม่น ้าโขงจรดปากแม่น ้า

คาน ยอดสูงสุดของภูษี อยู่บนพื้นทีร่าบแคบๆ ตัวพระธาตุเป็นทรงดอกบัวสีเ่หลีย่มทาสีทอง 

ตัง้อยู่บนฐานสีเ่หลีย่มยอดประดับดว้ยเศวตฉัตรทองส ารดิ7ชัน้สงูประมาณ 21 เมตร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

หลังอาหารใหท้่านเดนิเที่ยวชม ตลาดมดื หรอื ถนนคนเดนิของเมอืงหลวงพระบาง ให ้

ท่านไดเ้ลอืกซื้อสนิคา้พื้นเมือง เป็นของระลกึ หรือของฝาก มีซุม้รา้นคา้กว่า 100 รา้น ส่วน

ใหญ่จะเป็นเสือ้ผา้ ผา้ทอมอื และของตกแต่งบา้นทีเ่ป็นงานท ามอืและมเีอกลักษณ์เฉพาะตัว

ของชนเผ่าตา่งๆในหลวงพระบาง และ ของฝากพืน้เมอืงย่านนี้ ยังมรีา้นกาแฟชือ่ดังหลายๆรา้น 

เช่นรา้น โจมาเบเกอรี่เป็นรา้นทีใ่ชต้กึเก่ามาท าเป็นรา้นกาแฟ มเีครื่องดืม่กาแฟ ขนมปัง เคก้ 

อสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย..ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก   

ทีพ่กั โรงแรมSUNWAY HOTEL / โรงแรมMY LAO HOME หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

วนัทีส่อง ท าบุญตกับาตรตอนเชา้ – ตลาดเชา้ - วดัแสนสุขขาราม  - วดัเชยีงทอง –  - บา้นชา่ง

ไห ่- ถ า้ต ิง่ - น า้ตกตาดกวางส ี                                              

05.30 น. ตืน่เชา้ ท าบุญ-ตกับาตรขา้วเหนยีว ถอืว่าเป็นอกีหนึ่งไฮไลทข์องการมาเทีย่วทีห่ลวงพระ

บาง ร่วมตักบาตรการตักบาตรขา้วเหนียว ร่วมกับชาวหลวงพระบางทุกเชา้ชาวหลวงพระบาง

ทุกบา้นจะพากันออกมาน่ังรอตักบาตรพระสงฆท์ีเ่รยีงแถวเดนิมาตามถนนเป็นรอ้ยๆ รูป ซึง่เป็น

ภาพยามเชา้ที่มีชวีติชวีาของหลวงพระบางโดยสะทอ้นถงึวถิีชวีติของสังคมอันสงบสุขและ

ความเลือ่มใสศรัทธาทีม่ตีอ่พุทธศาสนาทีห่ยั่งรากลกึลงในวัฒนธรรมของชาวลา้นชา้ง (คา่ทัวร์

ไม่รวมของใสบ่าตร)  

น าท่านสู ่วดัแสนสุขขาราม เป็นวัดเกา่แกท่ีถู่กสรา้ง ภายหลังหลวงพระบางแยกออกจากนคร

เวยีงจันทร ์ เป็นวัดทีม่พีระพุทธรูปยนืองคใ์หญ่ ทีม่อียู่เพยีงองคเ์ดยีวในหลวงพระบาง และหอ

รอยพระพุทธบาทจ าลองดา้นขา้งหอพระยืน ส่วนพระอุโบสถลงรักปิดทองอย่างสวยงาม 

จัดเป็นศลิปะแบบหลวงพระบางตอนกลาง สังเกตไดจ้ากเสาทรงแปดเหลีย่ม และยอดเสารูป

กลบีบัว สว่นผนังภายในพระอโุบสถตกแตง่ดว้ยการเขยีนภาพสทีองลงบนพืน้แดง 

จากนัน้น าเทีย่วชมสัมผัสความเป็นอยู่ ชมวถิชีวีติคนหลวงพระบาง อาหารการกนิ และแสดงได ้

ถงึความบรบิูรณ์ของพืชพันธใ์นทอ้งถิน่ ที ่ตลาดเชา้ เป็นตลาดของชาวบา้นทีช่าวหลวงพระ

บางจะมาจับจ่ายซือ้ของใชย้ามเชา้ ชมิขา้วจี่ กาแฟลาวที ่รา้นกาแฟประชานิยมซึง่รา้นนี้เป็น

รา้นธรรมดามากกับผูท้ีเ่ดนิทางไปครัง้แรกแต่เมือ่ไดช้มิกาแฟหรือโอวัลตนิ จะยกนิ้วแสดงถงึ

รสชาตทิีอ่ร่อย 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านเทีย่วชม วดัเชยีงทอง (Xieng Thong Temple) เป็นวัดหลวงคูบ่า้นคูเ่มอืง

หลวงพระบาง สรา้งขึน้ในสมัยพระเจา้ไชยเชษฐาธริาชกอ่นทีจ่ะยา้ยเมอืงหลวงไปเวยีงจันทน์ 

และยังไดร้ับการอปุถัมภจ์ากเจา้มหาชวีติศรสีว่างวงศ ์และเจา้ชวีติศรีสว่างวงศวั์ฒนา กษัตรยิ์



 

สองพระองคส์ุดทา้ยของลาวบรเิวณทีต่ัง้ของวัดอยู่ทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเมอืง

หลวงพระบาง ใกลบ้รเิวณทีแ่ม่น ้าคานไหลมาบรรจบกันกับแม่น ้าโขง ไฮไลต ์คอื พระอุโบสถ 

หรือภาษาลาวเรียกว่า “สมิ” ทีถ่อืไดว้่าเป็นอัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมสกุลชา่งลา้นชา้ง  สิง่ที่

โดดเด่นจนสะดุดตาคือหลังคา ทีซ่อ้น 3 ตับ ถูกดัดใหอ้่อนโคง้ไล่ระดับต ่าลงมามากทีเดียว

และตรงกลางหลังคายังมยีอดฉัตรทีเ่ดน่ตระหง่านสัญลักษณ์ทีแ่สดงถงึวัดของพระมหากษัตรยิ ์

จากนัน้น าท่านเขา้ชม วดัวชิุนราช (Visounnarath Temple) สรา้งขึน้ในสมัยพระเจา้วชิุน

ราช ในปี พ.ศ. 2046 สรา้งขึน้เพื่อเป็นทีป่ระดษิฐานพระบาง ซึง่อาราธนามาจากเมอืงเวยีงค า 

มเีจดยีป์ทุมหรอืพระธาตดุอกบัวใหญ่ วัดนี้มพีระธาตเุจดยีอ์งคใ์หญ่รูปทรงคลา้ยแตงโมผ่าครึง่ 

ท าใหช้าวลาวเรียกกันว่า พระธาตุหมากโม เป็นทรงโอคว ่า ยอดพระธาตุลักษณะคลา้ยรัศมี

แบบเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลังกาหรือสุโขทัย เจดีย์นี้อาจดูทรุดโทรมมากแมจ้ะมกีาร

ปฏสัิงขรณ์มา 2 ครัง้แลว้ในปี พ.ศ.2402 ในสมัยพระเจา้สักกรนิทร ์(ค าสุก) ซึง่เป็นพระราช

บดิาของเจา้มหาชวีติศรีสวา่งวงศ ์ไดโ้ปรดใหม้กีารบรูณะใหม่และไดม้กีารบรูณะครัง้ใหญ่ในปี 

พ.ศ.2457 ในรัชสมัยของเจา้มหาชวีติศรีสว่างวงศ์ ไดค้น้พบโบราณวัตถุมีค่ามากมาย เช่น 

เจดยีท์องค า พระพุทธรูปหลอ่ส ารดิ พระพุทธรูปทองค า ปัจจุบันน าไปเก็บไวใ้นหอพพิธิภัณฑ์

หลวงพระบาง ในพระราชวังหลวงจนปัจจุบัน   จากนั้นน าท่านเยี่ยมชม บา้นผานมศูนย์

หตัถกรรม พืน้บา้นของเมอืงหลวงพระบาง  ทีร่วบรวมสนิคา้หัตกรรมงานฝีมอืตา่งๆ ไวส าหรับ

นักท่องเทีย่วเขา้เยีย่มชม  และชมงานฝีมอื เชน่ งานกระดาษสาการทอผา้ไหมของลาว   

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.รา้นอาหาร 

จากนัน้เดนิทางสูท่่าเรอื บา้นชา่งไห เพือ่ลอ่งเรอืเดนิทางชมววิทวิทัศน์สองฝ่ังแม่น ้าโขง 

สู ่ถ า้ต ิง่ ผารมิแม่นา้โขงมอียู่ 2 ถา้ คอืถ ้าลา่งและถ ้าบน ถ ้าติง่ลุม่ หรอืถ ้าลา่งสงู 60 เมตรจาก

พื้นน ้ า มีลักษณะเป็นโพรงน ้ า ภายในถ ้ามีหินงอกหินยอ้ยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มี

พระพุทธรูปไมจ้ านวนนับ 2,500 องคส์่วนใหญ่จะเป็นพระยนืมทีัง้ปางประทานพรและปางหา้ม

ญาตถิา้ ติง่บน จะไปทางแยกซา้ยเดนิขึน้บันไดไป 218 ขัน้ปากถ ้า  แต่เดมิทีน่ี่เป็นทีสั่กการะ

บวงสรวงดวงวญิญาณ ผีฟ้า ผีแถน เทวดาผาติง่ ก่อนที่ศาสนาพุทธจะเขา้มาในแผ่นดินลาว 

และใชถ้ ้าติง่เป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์างพุทธศาสนา ถ ้าติง่ แสดงถงึยุคแห่งการปฏวัิตคิวามเชือ่

ของชาวลาวในอดตีทีเ่คยนับถอืผพีระเจา้โพธสิารราชทรงเลือ่มใส จากนัน้ลอ่งเรอืกลับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

น่ังรถบัสเดนิทางสู ่น า้ตกตาดกวางส ีไดช้ือ่วา่เป็นน ้าตกทีส่วยทีส่ดุของหลวงพระบางเป็นอกี

หนึ่งจุดทีค่วรค่าแก่การมาเยอืนสักครัง้โดยน ้าตกแห่งนี้เป็นน ้าตกหนิปูน น ้าในน ้าตกจงึเป็นสี

เขียวมรกตสดใส แวดลอ้มดว้ยป่าไมอ้ันอุดมสมบูรณ์ และดว้ยความสวยงามของธรรมชาต ิ

น ้าตกตาดกวางส ีจงึเป็นจุดทีนั่กท่องเทีย่วต่างชาตนิิยมมาตัง้แคมป์ผจญภัยกันนักท่องเทีย่ว

สามารถเทีย่วชมน ้าตกไดใ้นชัน้ตา่งๆ สว่นจุดทีเ่ป็นไฮไลต ์คอื สะพานไมท้ีช่ัน้ 4 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั โรงแรมSUNWAY HOTEL /โรงแรม MY LAO HOME หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

    อสิระใหท้า่นพกัผอ่น และ สมัผสับรรยากาศของเมอืงหลวงพระบางตามอธัยาศยั 

 

วนัสาม พระราชวงัหลวงพระบาง - สนามบนิหลวงพระบาง – สนามบนิดอนเมอืง 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ พระราชวงัหลวงพระบาง(Royal Palace Museum) เป็น

พระราชวังเกา่แกข่องเจา้มหาชวีติสายหลวงพระบางโดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมและตัวอาคารที่

มกีารผสมผสานของสถาปัตยกรรมแบบยุโรป ตัวอาคารมลีักษณะแบบฝรั่งเศส ส่วนหลังคาจะ

เป็นทรงลาว ดา้นหนา้หันไปทางพระธาตุพูส ี ปัจจุบันถูกตัง้ใหเ้ป็นพพิธิภัณฑสถานแห่งชาติ

เมืองหลวงพระบางและหอพระแกว้ ที่นี่เคยเป็นพระราชวังเก่า ที่ประทับของเจา้มหาชวีติ 

หมายถงึทีป่ระทับของพระมหากษัตรยิ ์สรา้งขึน้ในปี พ.ศ.2447 สมัยเจา้มหาชวีติศรสีวา่งวงศ ์

สบืทอดต่อมาถงึสมัยเจา้มหาชวีติศรีสว่างวัฒนา เจา้ม  หาชวีติองคส์ุดทา้ยของลาว  บรเิวณ

ขอ้ปฏบิัตสิ าคัญคอื หา้มถ่ายรูป ยกเวน้ภายนอกตัวอาคารและน าท่านนมัสการ หอพระบาง ซึง่

เป็นพระคู่บา้นคู่เมืองของหลวงพระบาง เป็นพระพุทธรูปประทับยืน ปรางค์หา้มสมุทร เป็น

พระพุทธรูปศลิปะขอมสมัยหลังบายน น ้าหนัก 54 กก. ประกอบดว้ยทองค า 90% และยังมี

พระพุทธรูปนาคปรกสลักศลิาศลิปะขอมอกี 4องคป์ระดษิฐานอยู่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

  ไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิหลวงพระบาง 

15.50 น.  เดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน โดยสายการบิน ไทยแอรเ์อเซีย(FD) เที่ยวบินที่ 

FD1031 (สายการบนิมีบริการจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) **ค่าทัวร์ไม่รวม

คา่อาหารบนเครือ่ง 

17.20 น. เดนิทางถงึประเทศไทย สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

 

 

การทอ่งเทีย่วในตวัเมอืงหลวงพระบาง ไมส่ามารถทอ่งเทีย่วโดยรถทอ่งเทีย่วขนาดใหญ่ 

จะตอ้งเปลีย่นเป็นรถเล็กรถตู ้น ัง่คนัละ 8-10ทา่น 

หมายเหต ุ:รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

กรณีทีท่่านเดนิทางมาจากตา่งจังหวัดโดยเครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาแจง้บรษัิทกอ่นท าการจองตั๋วเครือ่ง 

มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถรับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ กรณีกรุป๊ออกเดนิทางไม่ได ้

กรุ๊ปออกเดนิทางได ้9ท่านขึน้ไป มหัีวหนา้ทัวร ์

  

อตัราคา่บรกิารรวม 

✓ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ กรุงเทพฯ–หลวงพระบาง–กรุงเทพฯ ไปกลับ 

✓ ทีพั่ก2คนื พักหอ้งละ 2-3ท่าน 

✓ อาหารทัวร ์(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืค ่าตามรายการ)  

✓ บัตรท่องเทีย่วสถานทีต่า่ง ๆ  

✓ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น  

✓ คา่มัคคเุทศก ์ 

✓ คา่น ้าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20กก.  

✓ ค่าประกันอบุัตเิหตุตามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล โดยความคุม้ครองเป็นไป

ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยทีบ่รษัิทท าไว ้**  

✓ รวมคา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่และคา่ภาษีน ้ามันของสายการบนิตามรายการ    

*คา่บรกิารนี้รับเฉพาะนักท่องเทีย่วชาวไทยเท่านัน้  

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

× คา่ใชจ่้ายสว่นตัวอาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่ โทรศัพท ์โทรสาร มนิบิาร ์ทวีชีอ่งพเิศษ  

× คา่ท าหนังสอืเดนิทาง  

× คา่ซักรดี  

× คา่สัมภาระทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ20กก.)  

× คา่วซีา่พาสปอรต์ตา่งดา้ว  นักท่องเทีย่วชาวตา่งชาต(ิเก็บเพิม่ 800บาท) 

× คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 900บาท/ทรปิ/ทา่น   

ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในการบรกิาร  ราคาทวัรไ์มร่วมคา่วซ่ีา 

เง ือ่นไขในการจอง  



 

มดัจ าทา่นละ  5,000 บาทตอ่ทา่น  และ ช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วนัลว่งหนา้ 

(การไมช่ าระเงนิคา่มดัจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเช็คธนาคารถูกระงบัการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตุใดใด 

ผูจ้ดัมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง     

หนังสอืเดนิทางเหลอือายุการใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน นับจากวันหมดอายุ นับจากวันเดนิทางไป-กลับ  **

กรุณาตรวจสอบก่อนส่งใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและด่านตรวจ

ปฏเิสธการออกและเขา้เมืองท่าน*** กรุณาส่งพรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า หรือส่งพรอ้มยอด

คงเหลอื 

การยกเลกิการจอง  

เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่ ตั๋วเครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด เมือ่ท่านตกลงจองทัวรโ์ดยจ่ายเงนิมัดจ า หรอื 

ค่าทัวรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง หรือ เลือ่นการเดนิทาง ขอคนืเงนิไม่ว่ากรณีใด

ทัง้สิน้ 

หมายเหตุ 

กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหว่างท่าน

ลูกคา้และบรษัิทฯ และเมือ่ท่านช าระเงนิค่าจอง และหรือ ค่าทัวรแ์ลว้ ถอืว่าท่านยอมรับเงื่อนไขของบริษัท

แลว้ 

❖ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า 18 ท่าน โดยจะแจง้

ใหก้ับท่านไดท้ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย  7 วันกอ่นการเดนิทาง  

❖ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวร ์เมือ่เกดิเหตสุดุวสัิยจนไม่สามารถแกไ้ข

ได ้ 

❖ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสียหายทีเ่กดิจากสายการบนิ การนัดหยุดงาน  ภัยธรรมชาต ิการก่อ

จลาจล การปฏวิัต ิอบุัตเิหต ุและอืน่ ๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคมุของทางผูจั้ด หรอื คา่ใชจ่้ายเพิม่เตมิ

ที่เกดิขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จาก

อบุัตเิหตตุา่ง ๆ   

❖ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตามสถานการณ์ทีม่กีารปรับขึน้จากภาษีเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจจะ

มกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิ ตลอดจนการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิและตามตารางบนิของสายการบนิ   

❖ หากมกีารถอนตัวหรอืไม่ไดใ้ชบ้รกิารตามทีจ่องระบเุอาไวห้รอืกอ่นรายการท่องเทีย่วจะสิน้สุดลง ผูจั้ด

ถอืว่าผูท้่องเทีย่วสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบค่าบรกิารทีไ่ดช้ าระไว ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ เนื่องจาก

คา่ใชจ่้ายทีท่่านไดจ่้ายใหก้ับผูจั้ด เป็นการช าระแบบยนืยันการใชบ้รกิารแบบผูจั้ดเป็นตัวแทนนายหนา้ 

ผูจั้ดไดช้ าระคา่ใชจ่้ายทัง้หมดใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิารในแตล่ะแหง่แบบช าระเต็มมเีงือ่นไข   

❖ กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทนหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การ

บรกิารจากสายการบนิ บรษัิทขนส่ง หรือ หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร ผูจั้ดจะด าเนินโดยสุดความสามารถที่

จะประสานงานใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแกล่กูคา้ แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ ๆ  

❖ การประกันภัย ทีบ่รษัิทไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอุบัตเิหตุจากการ

เดนิทางท่องเทีย่วเท่านัน้ ไม่ไดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไข



 

กรมธรรมของบรษัิทได ้และทางบรษัิทถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิ

คา่ทัวร ์  (ท่านสามารถซือ้ประกันสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกันทั่วไป)  

❖ มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด  นอกจาก

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเท่านัน้  

❖ ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ 

ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคน

เขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไป

ในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏเิสธในกรณี

อืน่ ๆ  

 

 

 


