
 

 

 

  

 
 

เยอืนเมืองหลวงพระบาง เมืองแห่งมรดกโลกอนัคงคุณค่าและความงดงาม  

ชืน่ชม วฒันธรรม ประเพณแีละวิถชีวิีต อนัเรยีบง่ายของชาวลา้นชา้ง 

พกัผอ่นเมืองขุนเขาและสายน า้ วงัเวยีง จดุหมายปลายทางของชาว Backpacker 
พรอ้มเที่ยวชมเมืองนครหลวงเวยีงจนั เมืองหลวงของ สปป.ลาว 

โดยสายการบนิลาวแอรไ์ลน์ พกั 4+3 ดาว พรอ้มชดุขา้วเหนียวตกับาตรเชา้ 



 

 

 

 

 

วนัแรก          กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-น ้ าตกตาดกวางส-ีพระธาตพุูส-ีตลาดไนทบ์ารซ์า 

07.30 น. พรอ้มกนัที่ สนามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ทางเขา้ประตู 8 เคานเ์ตอร ์W สายการบนิลาว เจา้หนา้ที่ คอยตอ้นรบั

และอ านวยความสะดวก 

10.20 น ออกเดนิทางสู่ หลวงพระบาง โดยสายการบนิลาว เทีย่วบนิที ่QV634 

12.30 น. ถงึสนามบนิหลวงพระบาง อดตีราชธานีของอาณาจกัรลา้นชา้ง เดมิชื่อ “ศรสีตันาคนหุตมะราชธานี” เจรญิรุ่งเรอืง

มากในสมยัพระเจา้ฟ้างุม้ ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืง  

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (1) 

จากนั้น ออกเดินทางไปน ้ าตกตาดกวางซีระหว่างทางผ่านหมู่บา้นชนบทชม

วถิชีีวติของชาวบา้น ถงึน า้ตกตาดกวางซี  ซึง่เป็นน า้ตกที่สวยที่สุด

ในเขตหลวงพระบาง  ชมความงามของน า้ตก ที่ลดหล ัน่เป็นช ัน้ๆ 

อย่างสวยงาม แต่ละช ัน้เกิดจากการสะสมของหินปูนที่ไหลปะปน

มากบัน า้ พรอ้มกบัชมความร่มรื่นเขียวชอุ่มรอบๆ บริเวณ  แลว้

เดนิทางกลบัหลวงพระบาง 

จากนั้น น าท่านไปสกัการะ พระธาตุพูสีที่ต ัง้อยู่บนเนินเขาสูง 

150 เมตร  ใจกลางเมอืงหลวงพระบาง  นกัท่องเที่ยว  

ที่มาเยอืนหลวงพระบาง หากไม่ไดข้ึ้นไปก็เหมอืนมาไม่

ถึงหลวงพระบาง สองขา้งทางขึ้นพระธาตุร่มรื่นและ

หอมอบอวลไปดว้ยดงดอกจ าปาลาวหลากสีสนั(ช่วง 

กพ.-มคี.)  มองจากยอดพูสคีือภาพพานอรามาของราชธานีเก่าแก่รมิแม่น า้โขง ลอ้มรอบดว้ยทวิเขาสลบัซบัซอ้น

สมกบันามว่า บา้นผา เมอืงภูอูอารยะธรรมลา้นชา้ง ชมพระอาทติยอ์สัดงและตวัเมอืงหลวงพระบางในมมุสูง ซึง่

เบื้องล่างจะมองเหน็พพิธิภณัฑ ์โดยมแีม่น า้โขงเป็นฉากหลงั และอกีดา้นหน่ึงจะเหน็น า้คานที่ไหลมาบรรจบกบั

แม่น า้โขง  

เยน็    รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหาร วธุวิง (2)  

 

 

 

 

 



 

 

จากนัน้ใหท่้านชอ้ปป้ิงสนิคา้พื้นเมอืงที่ตลาดไนทบ์ารซ์า(Night Market) เป็นถนนคนเดนิตอนเยน็ต ัง้แต่เวลา 5 

โมงเยน็ถงึประมาณ 4 ทุ่ม ก็จะมชีาวลาวสูง ลาวเทงิ ลาวมง้ ชาวบา้นผานม แมน้แต่ชาวหลวงพระบางเองก็จะน า

สนิคา้พื้นเมอืง ไม่ว่าจะเป็นผา้ปกั ผา้ทอมอื ผา้นุ่ง ผา้ซิน่ เครื่องเงนิ เครื่องไม ้สนิคา้มากมายถูกวางอยู่บนถนน

และรมิทางเดนิต ัง้แต่หนา้พระราชวงัจนสุดหวัถนน อสิระตามอธัยาศยั 

โรงแรม เมืองทอง ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

วนัที่สอง         ตกับาตรเชา้-ตลาดเชา้-วดัวชุุนราช-พพิธิภณัฑห์ลวงพระบางวดัเชียงทอง-ล่องเรอืน ้ าโขง-บา้นช่างไห-ถ ้าติ่ง 

05.30 น.   ตื่นเชา้กนัซกัหน่อยร่วม   ท าบุญ-ตกับาตรขา้วเหนียว   กบัชาวหลวงพระ

บาง ทุกเชา้ชาวหลวงพระบาง  ทุกบา้นจะพากนัออกมานัง่รอตกับาตร

พระสงฆท์ี่เรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นรอ้ยๆ รูป ซึ่งเป็นภาพยามเชา้ที่มี

ชวีติชวีาของหลวงพระบาง โดยสะทอ้นถงึวถิชีวีติของสงัคมอนัสงบสุขและ 

ความเลือ่ม ใสศรทัธาที่มต่ีอพุทธศาสนาที่หย ัง่รากลกึลงในวฒันธรรมของ

ชาวลา้นชา้ง ( พเิศษชุดตกับาตรเชา้ท่านละ 1 ชุด ) 

จากนัน้ชม วดัแสนสุขาราม    วดัแสนสรา้งขึ้นในปี พ.ศ.  2261 ตาม

ประวตัิกล่าวว่าชื่อของวดัมาจากเงนิจ านวน 100,000 กีบ ที่มผูีบ้ริจาค

ใหเ้ป็นทุนเริ่มสรา้งวดัแสนไดร้บัการบูรณะ 2 คร ัง้ โดยช่างสกุลลาว 

จุดเด่นคือ พระพทุธรูปยนืองคใ์หญ่ องคเ์ดียวภายในแขวงหลวงพระ

บาง 

06.30 น. เทีย่วชม    ตลาดเชา้     เมอืงหลวงพระบางสมัผสักบัวถิชีวีติ พ่อคา้ แม่คา้ชาวบา้น ทีน่ าสนิคา้พื้นเมอืง 

มากมายมาวางขาย  

07.30 น.  รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม (3)                                        

จากนั้น ท่านชมวดัวชิุนราชสรา้งขึ้นในสมยัพระเจา้วชิุนราช ในปี พ.ศ.2046 สรา้งขึ้นเพือ่เป็นที่ประดิษฐานพระบาง ซึง่

อาราธนามาจากเมืองเวียงค า มีเจดียป์ทุมหรือพระธาตุดอกบวั

ใหญ่ วดัน้ีมพีระธาตุเจดียอ์งคใ์หญ่รูปทรงคลา้ยแตงโมผ่าครึ่ง ท า

ใหช้าวลาวเรียกกนัว่าพระธาตุหมากโมเป็นทรงโอคว า่ ยอดพระ

ธาตุลกัษณะคลา้ยรศัมีแบบเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลงักา

หรือสุโขทยั เจดียน้ี์อาจดูทรุดโทรมมากแมจ้ะมกีารปฏสิงัขรณ์มา 

2 คร ัง้แลว้ในปี พ.ศ.2402 ในสมยัพระเจา้สกักรินทร(์ค าสุก) ซึง่เป็นพระราชบดิาของเจา้มหาชีวติศรีสว่างวงศ ์

ไดโ้ปรดใหม้กีารบูรณะใหม่และไดม้กีารบูรณะคร ัง้ใหญ่ในปี พ.ศ.2457 ในรชัสมยัของเจา้มหาชวีติศรสีว่างวงศ์ 

ไดค้น้พบโบราณวตัถมุค่ีามากมาย เช่น เจดยีท์องค า พระพทุธรูปหลอ่ส ารดิ พระพทุธรูปทองค า ปจัจบุนัน าไป

เก็บไวใ้นหอพพิธิภณัฑห์ลวงพระบาง  



 

 

จากนัน้ ชม พิพิธภณัฑห์ลวงพระบางอดีตเป็นพระราชวงัหลวงซึ่งเป็นที่ประทบัของเจา้มหาชีวิตลาว สร ้างขึ้นในปี 

ค.ศ.1904(พ.ศ.2447) โดยสถาปนิกชาวฝร ัง่เศสเป็นผูอ้อกแบบ เมือ่ปี 

ค.ศ.1975 (พ.ศ.2519) มีหอที่ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปปาง

หา้มสมุทร สูง 1.14 เมตร หนกั 54 กิโลกรมั กล่าวกนัว่า ท าดว้ย

ทองค า 90 เปอรเ์ซน็ตเ์ป็นพระพทุธรูปคู่บา้นคู่เมอืงหลวงพระบางและ

ของชาวลาว ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเมืองหลวงพระบาง เดิมเมืองน้ีชื่อ

เมอืงขวา แลว้เปลีย่นมาเป็น เชยีงดง เชยีงทอง ตามล าดบั 

จากนั้น ชม วดัเชียงทอง ซึ่งเป็นวดัหลวงคู่เมอืงหลวงพระบาง โดยพระเจา้

ไชยเชษฐาธิราชไดโ้ปรดใหส้รา้งขึ้น และไดร้บัการอปุถมัภจ์ากเจา้มหา

ชีวิตศรีสว่างวงศ์ และเจา้ชีวิตศรีสว่างวงศ์วฒันามากเป็นพิเศษ 

บริเวณที่ต ัง้ของวดัอยู่ตอนหวัโคง้ของแผ่นดินที่แม่น า้คานมาบรรจบ

กนักบัแม่น า้โขง เป็นศูนยศิ์ลปกรรมลา้นชา้ง ความงามของวดัอยู่ที่

ความสงบ สงา่ สะอาด มกีารวางผงัออกแบบ และบ ารุงรกัษาอย่างดีเยี่ยม ชมสมิหรอืโบสถ ์ซึง่เป็นตน้ก าเนิด

ของศิลปะสกุลช่างลา้นชา้ง  

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (4) 

. เดนิทางสู่ท่าเรอืลงเรอื   ลอ่งแม่น า้โขงสู่บา้นช่างไห่และถ า้ติ่ง   ชมววิ

ทวิทศันแ์ละวถิชีวีติสองฝัง่แม่น า้โขง ลอ่งเรอืถงึ บา้นช่างไห สมัผสั

วถิชีวีติของชาวบา้นทีอ่าศยัอยู่รมิแม่น า้โขง มอีาชพีในการหมกัสาโท

และตม้เหลา้โรง และยงัเป็นแหลง่รวมสนิคา้พื้นเมอืงจ าพวกผา้ทอ

ลวดลายสวยงามมากมายวางจ าหน่าย แลว้ลอ่งเรอืต่อสู่ ติ่งซึง่เป็นถ า้

อยู่บนหนา้ผารมิแมน่ า้โขง เดมิเคยมพีระพทุธรูปทอง เงนินาก 

ปจัจบุนัเหลอืพระพทุธรูปไมจ้ านวนนบัพนัองค ์ 

จากนั้น ลอ่งเรอืกลบัสูต่วัเมืองหลวงพระบาง ใหไ้ดไ้ดส้นุกกบัการรอ้งเพลงคาราโอเกะบนเรอื 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ พเิศษลอ่งเรอืแม่น า้โขง พรอ้มรอ้งเพลงคาราโอเกะ  (5)  

 เดนิทางถงึท่าเรอื น าท่านเขา้สูโ่รงแรม เมืองทอง ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

วนัที่สาม  หลวงพระบาง-วงัเวยีง-บลูลากูน 

07:00น. บรกิารอาหารเชา้ที่โรงแรม (ม้ือที่ 9 )                            

08:00น. จากนัน้อ  าลาเมอืงหลวงพระบางมุ่งหนา้สู่ วงัเวยีง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4ชม.)                                               



 

 

 

12.00 น. บรกิารอาหารกลางวนั ณ. รา้นอาหาร(10) 

13.00 น. เดนิทางสู่ เมอืงวงัเวยีง เมอืงแห่ง ขนุเขาและสายน า้ เคยถูกเลอืกเป็นทีต่ากอากาศ ของทหารอเมรกินั 

 ในช่วงสงคราว น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรม ทวสีุข ระดบั 3ดาว หรอืเทยีบเท่า วงัเวยีงซึง่ไดร้บัฉายาว่ากุย้หลนิ

เมอืงลาวเพือ่ใหท่้านไดพ้กัผ่อนดื่มด า่กบับรรยากาศ       

จากนั้น.      น าคณะเดนิทางสู่ “ ถา้ปูค า “ หรอืชาวต่างชาตรูิจ้กัในนาม BlueLagoon     ภายในประดษิฐาน  พระนอนส าริด

จากประเทศไทยครบั ดา้นหนา้ทางขึ้น ถ า้ปูค าจะมสีระน า้

มรกตที่ใสสะอาด สเีขยีวสวยมากๆ และมนีกัท่องเที่ยวลง

เล่นน า้กนัครบั ทางขึ้นไปชมถ า้น ัน้จะสูงชนัสกัเลก็นอ้ยครบั 

แต่ก็เล่นเอาหลายๆคนเหงือ่ตกอยู่ไม่นอ้ยถ า้ปู่ค า เป็นถ า้

ขนาดใหญ่มากอีกแห่งครบั มพีระพุทธรูปนอน อยู่ดา้นใน 

มลี  าแสงส่องเขา้มาดา้นในถ า้ จากปากถ า้และช่องเขาอกีดา้น

สวยงามมากๆ ครบั กิจกรรมในถ า้ปูค าที่เป็นไฮไลท ์ตอ้ง

เดนิลกึลงไปใน ถ า้ อาจไดพ้บเหน็ ปูทองค า ถา้ไดเ้หน็จะโชคดมีากๆๆๆๆและที่แห่งน้ีจะมกีิจกรรมต่างๆใหเ้ลน่

กนัท ัง้ โดดน า้ลอ่ง สไลนเ์ดอร ์ลอ่งห่วงยาง  

  ไดเ้วลาพอสมควรน าทกุท่านกลบัสู่ตวัเมอืงวงัเวยีง                                        

 19.00 น. บรกิารอาหารเยน็ หอ้งอาหาร ของโรงแรม (ม้ือที่ 11) หลงัอาหารน าท่านเดนิทางท่องราตรชีม บรรยากาศ ของ

เมอืงวงัเวยีง  มคีนขนานนามว่าเมอืงปายแห่งทีส่องชมรา้น กิน นอน ดืม่ ทีถู่กใจ ชาวตะวนัตกจนไดเ้วลา

พอสมควรน าท่านกลบัสู่ทีพ่กั......ราตรสีวสัดิ์     

วนัที่สี ่          วงัเวยีง-ถ ้าจงั-เข่ือนน ้างึ้ม-เวยีงจนัทน์-สุวรรณภมูิ 

เชา้ ตื่นแต่เชา้ชมบรรยากาศตอนเชา้ของเมืองวงัเวยีง 

 

 

 



 

 

05.30น. Balloons Over Vang Vieng กจิกรรมน้ี แมจ้ะแตกต่างจากกจิกรรมอืน่ๆในวงัเวยีง แต่ความน่าสนใจอยู่ที่

การไดช้มทศันียภาพ ความสวยงามท่ามกลางธรรมชาติที่ลอ้มรอบเมืองแห่งน้ีเอาไว ้การไดช้มภาพจากมมุสูง

ดว้ยการนัง่บอลลูน เป็นอะไรที่หาชมไดย้ากมากท่านใดที่ประสงคจ์ะข้ึนบอลลูน กรุณาตดิต่อกบัไกดท์อ้งถิน่ค่ะ 

( กจิกรรมบอลลูนไม่รวมในค่าใชจ้า่ย ค่าข้ึนท่านละ 95USD)  

07.00 น.  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ที่พกั (ม้ือที่ 12)                             

จากนั้น น าท่านเดนิทางสู่ ถ ้าจงั ค าว่า "จงั" ในทีน้ี่เขาบอกว่า หมายถงึ หนาวเยน็จนตวัส ัน่อาการ"จงั" นัน้เอง พอเรา

ไดม้ายนืหนา้ปากทางเขา้ถ า้ตอ้งขอบอกว่าจรงิๆ ในถ า้มหีนาวเยน็มาก เป็นถ า้ทีท่  าใหท้กุคนรูส้กึเยน็แบบทีไ่ม่เคย

เทีย่วถ า้ทีไ่หนมาก่อน ยิง่เราเดนิเขา้ไปดา้นในยิง่เยน็ ค าวา่ถ า้จงั มคีวามหมายอกีอย่างหน่ึงดว้ยคือ ในสมยั

ศตวรรษที1่9 ถ า้น้ีถกูใชเ้พือ่เป็นทีห่ลบซอ้นการปลน้สะดมของชาวจนีฮ่อ ค าว่า "จงั" ในทีน่ี่จงึมคีวามหมายว่า 

"อดทน"                                                      

จากนั้น เดนิทางสู่ เข่ือนน ้างมึ สรา้งขึ้นในปี พ.ศ. 2515 มลีกัษณะเป็นทะเลสาบน า้จดืขนาดใหญ่กกัเก็บน า้ในล  าน า้งมึ

เอาไว ้เขือ่นน า้งมึแห่งน้ีสามารถผลติกระแสไฟฟ้าไดใ้นปริมาณทีม่ากพอส าหรบัใชใ้นนครเวยีงจนัทน ์และยงัมี

เหลอืพอส่งออกมาขายทางฝัง่ไทย การสรา้งเขือ่นน า้งมึตอ้งเสยีพื้นทีป่่าไปประมาณ 250 ตารางกิโลเมตร ภายใน

เขือ่นน า้งมึมเีกาะเลก็เกาะนอ้ยกระจดักระจายอยู่หลายรอ้ยเกาะ เหมอืนอ่างเก็บน า้ท ัว่ๆ ไป เดนิทางถงึเขือ่นน า้

งมึ ถ่ายรูปบรเิวณเขือ่น จากนัน้น าทกุท่านลงเรอืลอ่งอ่างเก็บน า้ของเขือ่น 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ บนเรอืที่ลอ่งบนทะเลสาบ ที่มีความงดงามดว้ยเกาะแกง่ต่างๆ  (ม้ือที่ 13)  

จากน้ัน ไดเ้วลาสมควรเดนิทางสู่นครหลวงเวยีงจนัทร ์ท่านชม อนุสาวรยีป์ระตูชยั สญัลกัษณอ์นัโดดเด่นของชาวนคร

เวยีงจนัทน ์                                             

จากนั้น น าคณะสู่ สนามบนิวดัไต นครหลวงเวยีงจนัทร ์เพือ่เดนิทางกลบัโดยสายการบนิลาว แอรไ์ลน ์LaoAirlines 

18.35 น. เดนิทางสู่กรุงเทพ เทีย่วบนิที่  Lao Airlines QV445                

19.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิ สุวรรณภูมดิว้ยความประทบัใจ 

 

 

 



 

 

อตัราค่าบริการ 
วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

7-10 ธนัวาคม 61 19,900 18,900 5,500 

8-11 ธนัวาคม 61 19,900 18,900 5,500 

21-24 ธนัวาคม 61 19,900 18,900 5,500 

30 ธนัวาคม 61- 2 มกราคม 62 20,900 20,900 6,500 

4-7 มกราคม 62 18,900 18,900 4,500 

18-21 มกราคม 62 18,900 18,900 4,500 

16-19 กมุภาพนัธ ์62 19,900 19,900 5,500 

8-11 มนีาคม 62 18,900 18,900 4,500 

 
ราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่เม่ือจองทวัรแ์ลว้ไม่สามารถเปล่ียนแปลง ยกเลิก ขอคืนเงินค่าจองทวัร ์ค่าทวัรไ์ดใ้นทุกกรณี 

 

หมายเหต ุ:  

1.อตัราค่าบริการเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทวัร ์ไมส่ามารถยกเลิก เปล่ียนแปลง เล่ือนวนัเดินทางได ้และ/หรือ 

ขอคืนเงินค่าทวัร ์ค่าจองทวัร ์

2.กรุป๊ออกเดินทางตอ้งมีจ านวนไมต่ า่กว่า 8 ท่านขึ้ นไป กรณีไมถึ่งไมส่ามารถออกเดินทางได ้บริษัทฯจะแจง้ใหท่้านทราบก่อน

การเดินทางอยา่งนอ้ย10 วนั  

3.บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนอตัราค่าบริการ เน่ืองจาก ค่าภาษี เซอรช์ารท์น ้ามนัสายการบินปรบัขึ้ น และ/หรือมีผล

มาจากอตัราแลกเปล่ียน  

4.กรณีท่ีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดัโดยสายการบินภายในประเทศ กรุณาแจง้บริษัทฯก่อนท าการจอง มิฉะน้ัน  

บริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน  

ประกาศส าคญั 

สายการบิน มีนโยบายใน จ  ากดัน ้าหนกัท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรมั  กรณีน ้าหนกักระเป๋าเกิน 20 กิโลกรมั ท่านตอ้ง

ช าระค่าน ้าหนกัส่วนเกินกบัสายการบินโดยตรงตามอตัราสายการบินเรียกเก็บและกรุป๊ออกเดินทางได ้8 ท่านข้ึนไปไม่

มีหวัหนา้ทวัร ์ออกเดินทาง 15 ท่านข้ึนไปมีหวัหนา้ทวัรเ์ดินทางพรอ้มคณะ  

อตัราน้ีรวม 

ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ– หลวงพระบาง //เวียงจนัทน์ - กรุงเทพ ชั้นประหยดั โดยสายการบินลาวแอรไ์ลน์ ,ค่า

ภาษีสนามบินกรุงเทพฯ และท่ีเมืองหลวงพระบาง  

ค่าท่ีพกัโรงแรม  รวมทั้งส้ิน 3 คืนพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน  

ค่าอาหารครบทุกมื้ อตลอดรายการ  

ค่ารถรบั-ส่งสนามบิน และ รายการทวัรต์ลอดรายการ  

อตัราค่าเขา้ชมสถานท่ีท่ีระบุไวใ้นรายการ  

ค่าเรือล่องแม่น ้าโขง พรอ้มคาราโอเกะ 

ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท / ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเง่ือนไขของบริษัทฯประกนัภยั  

ชุดขา้วเหนียวตกับาตรเชา้ 



 

 

 

อตัราน้ีไม่รวม  

ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7 %,  ค่าบริการ และค่าใชจ้่ายส่วนตวัท่ีไมร่ะบุไวใ้นรายการ,ค่าระวางน ้าหนักเกิน 20 กิโลกรมั  

ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน คนขบัรถ ท่านละ 200 บาท / วนั / คน  (รวม 4 วนั = 800 บาท / ลกูคา้ 1 ท่าน) 

****หวัหนา้ทวัรไ์ทย แลว้แตค่วามพึงพอใจในการบริการ**** 

เอกสารที่ประกอบการเดินทางหนังสือเดินทางเหลืออายุการใชง้านไม่ต า่กวา่ 6 เดือนนับจากวนัหมดอายุ และเหลือหนา้ว่าง

ติดกนัอยา่งนอ้ย 2 หนา้ / การจองทวัร ์ท่านละ 5,000 บาทท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางอยา่งน้อย20วนั 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทวัรช์ าระเงินค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุ้ก

กรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุไวใ้น

รายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นค่าทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ถา้

ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไมเ่ดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิไมอ่าจเรียกรอ้งค่าบริการและเงิน

มดัจาคืนไมว่า่กรณีใดๆทั้งส้ิน เน่ืองจากรายการทวัรแ์บบเหมาเหมาจ่าย 

หนงัสือเดินทาง 

*** กรุณาส่งส าเนาหนังสือเดินทางใหบ้ริษัทฯ ก่อนออกเดินทาง 20 วัน เพื่อทางบริษัทฯ จะไดส้่งใหท้างสายการบิน

เพื่อออกตัว๋เครื่องบิน ***เอกสารการเดินทาง  หนังสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านมากกว่า 6 เดือนข้ึนไป (นับ

จากวนัออกเดินทาง) และตอ้งเหลือหนา้ว่างส าหรบัแสตมป์วีซ่ามากกว่า 2 หนา้ข้ึนไป   

 

หมายเหต ุ:  

กรุณาอา่นศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1.บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรบัราคาค่าบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไม่ถึง 15 ท่าน 

2.ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่มหากสายการบินมีการปรบัขึ้ นก่อนวนัเดินทาง 

3. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบินโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 

4. บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน,การยกเลิกบิน,การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล

, ภยัธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมายซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ินหากเกิดส่ิงของสญูหายอนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรมและอุบติัเหตุจาก

ความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

6. ก่อนตดัสินใจจองทวัร ์ท่านควรอา่นเง่ือนไขต่างๆ ใหค้รบถว้นจนเป็นท่ีพอใจกอ่นช าระค่าบริการ ทั้งน้ีเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตวัท่านและ

สมาชิกเอง และเมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจาหรือคา่ทวัรท์ั้งหมดกบัทางบริษัทฯแลว้ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆใน

บริษัทฯ ก าหนด 

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยนืยนัจากบริษทัฯอีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดย

โรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรบัเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรมได ้

8. การจดัการเร่ืองหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปท่ีเขา้พกัโดยมีหอ้งพกัส าหรบัผูส้บูบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได ้โดยอาจจะขอ

เปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัความพรอ้มใหบ้ริการของโรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได ้

9.กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ิวแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ อยา่งน้อย 7วนัก่อนการเดินทาง มิฉะน้ัน บริษัทฯไม่

สามารถจดัการไดล่้วงหน้าได ้ 

10.มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของผู้

จดัก ากบัเท่าน้ัน  

11.ผูจ้ดัจะไม่รบัผิดชอบและไมส่ามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ผ่านการ

พิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อนั

เน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏเิสธในกรณีอื่น ๆ  



 

 

12. บริการน ้าด่ืมท่านวนัละ1ขวดต่อคนต่อวนั 

13.ทางบริษัทฯ ซ่ึงไม่อาจรบัผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดขึ้ นท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของเจา้หน้าท่ี อาทิการนัดหยุดงาน จลาจลเหตุวุ่นวายหรือ

ภยัทางการเมือง ภยัธรรมชาติต่างๆ ฯลฯซ่ึงอาจจะท าใหท้างสายการบินงดเวน้การบินตามเวลาท่ีก าหนด และ/หรือตารางเวลาบินของสายการ

บินท่ีใชใ้นเท่ียวบินน้ันๆ ไม่สามารถเดินทางตามเวลาท่ีก าหนด โดยค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้ นจากทั้งทางตรงและทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การ

ถูกท ารา้ย การสญูหาย ความล่าชา้จากอุบติัเหตุต่างๆฯลฯรวมถึงการตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมืองจากทางเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง อนั

เน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือการถูกปฏเิสธในทุกกรณี โดยทั้งน้ีทางบริษัทจะยดึผลประโยชน์ทุกท่าน

สมาชิกเป็นส าคญั 

 

 เอกสารทีป่ระกอบการเดินทาง : หนงัสือเดินทางเหลืออายกุารใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดือน (นบัจากวนัหมดอาย)ุ 

 

 
 

 


