
 

 

 

 
 

วนัแรก กรงุเทพฯ-หลวงพระบาง-นํา้ตกตาดกวางส-ีลอ่งเรอืชมพระอาทติยต์กดนิ-ตลาดมดื    (-/

กลางวนั/เย็น)                                                                                                                            

 

06.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 ประต ู4 เคาทเ์ตอร ์F สายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์Bangkok 

Airway (PG) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกท่กุทา่น  

09.25 น.    ออกเดนิทางสูห่ลวงพระบาง โดยเทีย่วบนิ PG 941  ** บรกิารอาหารบนเครือ่ง** 

11.35 น.        เดนิทางถงึ เมอืงหลวงพระบาง ประเทศลาว ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

จากนัน้ น าเดนิทางผา่นหมูบ่า้นชนบทชมวถิชีวีติของชาวบา้นสู ่นํา้ตกตาดกวางส ี(Kuang Xi Waterfall)หา่งจาก

หลวงพระบาง 30กโิลเมตร ไปทางทศิตะวันตกเฉียงใต ้โดยผา่นหมูบ่า้นชนบทรมิถนน 2 ขา้งทาง เป็นหนึง่ใน

น ้าตกทีส่วยทีส่ดุในเขตหลวงพระบาง มแีมน่ ้าใสสมีรกตตลอดปี ชมความงามของน ้าตกทีต่กลดหลั่นเป็นชัน้ๆ

อยา่งสวยงามแตล่ะชัน้เกดิจากการผสมของหนิปนูสงูราว 70 เมตร ม ี2 ชัน้ สภาพป่ารม่รืน่ มสีะพานและเสน้ทาง

เดนิชมรอบๆ น ้าตก ใหเ้วลาอสิระดืม่ด ่ากบัธรรมชาต ิและ อสิระกบัการเลน่น ้า   



 

 

 
 

คํา่ น าทา่นลงเรอืเพือ่ชมบา้นเรอืน และการด ารงชวีติของ

ชาวเมอืงหลวงพระบาง ใหท้า่นเพลดิเพลนิกบับรรยากาศ

พระอาทติยอ์สัดง และ อ ิม่อรอ่ยกบัอาหารบนเรอื 

จากนัน้ น าทา่นเลอืกซือ้สนิคา้ที ่ตลาดมดื ซึง่ชาวหลวง

พระบางจะวางของขายตามถนนศรสีวา่งวงศจ์นถงึหนา้

พระราชวัง ใหท้กุทา่นเลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศัยพืไ้ว ้

เป็นของฝากหรอืเป็นของทีร่ะลกึ  

            นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั Chitchareung   

 Muanglouang Hotel ณ หลวงพระบาง หรอื

เทยีบเทา่ระดบั 4 ดาวของประเทศลาว 

 
 

วนัทีส่อง บา้นชา่งฆอ้ง-ถํา้ต ิง่-บา้นชา่งไห-พระราชวงัเกา่-วดัเชยีงทอง-วดัใหม-่พระธาตษูุส-ีบายศรสีูข่วญั              
  

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

จากนัน้ น าทา่นเยีย่มชม บา้นชา่งฆอ้ง ศนูยห์ัตกรรมพืน้บา้นอกีแห่งหนึง่ของเมอืงหลวงพระบางทีร่วบรวมสนิคา้หัตกรรม

งานฝีมอืตา่งๆ ไวส้ าหรับนักทอ่งเทีย่วเขา้เยีย่มชมหรอืเรยีนรูว้ธิกีารท า อาท ิการท างานกระดาษสา การทอผา้ไหม

ของลาว จากนัน้เดนิทางสูท่า่เรอืบา้นชา่งไห เพือ่ลอ่งเรอืเดนิทางชมววิทวิทัศน์สองฝ่ังแมน่ ้าโขงสู ่ถํา้ต ิง่ ซึง่เป็น

ถ ้าอยู่บนหนา้ผารมิแม่น ้าโขงมอียู่ 2 ถ ้า คือ ถ ้าล่างและถ ้าบน ถ ้าติง่ลุ่ม หรอื ถ ้าล่างสูง 60 เมตร จากพื้นน ้ามี

ลักษณะเป็นโพรงน ้าตืน้ๆ มหีนิงอกหนิยอ้ย มพีระพุทธรูปไมจ้ านวนนับ 2,500 องค ์สว่นใหญ่จะเป็นพระยนื มทีัง้

ปางประทานพร และปางหา้มญาต ิถ ้าติง่บน จะไปทางแยกซา้ยเดนิขึน้บันไดไป 218 ขัน้ ปากถ ้าไม่ลกึมากมี

พระพทุธรปูอยูใ่นถ ้าแตไ่มม่ากเทา่ถ ้าลา่ง สมยัโบราณเป็นทีส่กัการะบวงสรวงดวงวญิญาณ ผฟ้ีา ผแีถน เทวดาผา

ติง่ ตอ่มาพระเจา้โพธสิารทรงเลือ่มใสพระพทุธศาสนาเป็นผูน้ าพระพุทธรูปเขา้มา และจงึทรงใชถ้ ้าติง่เป็นสถานที่

ศักดิส์ทิธิท์างพทุธศาสนา  



 

 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

จากนัน้ น าท่านเดนิทางกลับสู ่บา้นช่างไหชมวถิชีวีติของชาวบา้นทีอ่ยู่รมิแม่น ้าโขง มอีาชพีในการหมักสาโท และตม้

เหลา้ขาว จ าหน่ายและยังเป็นแหล่งรวมสนิคา้พืน้เมอืงจ าพวก ผา้ทอลวดลายสวยงามมากมาย เครือ่งเงนิ วาง

จ าหน่ายอยา่งเป็นระเบยีบ ชมความรว่มมอืของชาวบา้นทีไ่ดจ้ัดแตง่ลานบา้น อยา่งสวยงามเพือ่รอรับนักท่องเทีย่ว 

จากนัน้เยีย่มชม พระราชวงัเกา่ (Royal Palace Museum) สรา้งขึน้ปี พ.ศ.2447 โดยสถาปนกิชาวฝร่ังเศสเป็น

ผูอ้อกแบบ เป็นวังที ่เจา้มหาชวีติศรสีว่างวงศ ์ ทรงประทับอยู่ทีน่ี่จนสิน้พระชนม ์เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงการ

ปกครองเมือ่ปี พ.ศ.2518  พระราชวังก็ไดถู้กเปลีย่นเป็น พพิธิภัณฑ ์ภายในมหีอทีป่ระดษิฐานองคพ์ระบาง

พระพทุธรปูปางหา้มญาต ิสงู 83 ซม. หนัก 54 กก. และยังประกอบดว้ยหอฟังธรรมหอ้งรับแขกของเจา้มหาชวีติ

และพระมเหส ีหอ้งทอ้งพระโรง ทางดา้นหลังก็เป็นพระต าหนักซึง่มเีครือ่งใชไ้มส้อยต่างๆ จัดเก็บไวเ้ป็นระเบยีบ

เรยีบงา่ย  

 จากนัน้น าทา่นเยีย่มชม วดัเชยีงทองเป็นวัดหลวงคูบ่า้นคูเ่มอืงหลวงพระบางสรา้งขึน้ในสมัยพระเจา้ไชยเชษฐาธิ

ราชก่อนที่จะยา้ยเมอืงหลวงไปเวียงจันทน์ มพีระอุโบสถ หรือภาษาลาวเรยีกว่า “สมิ” เป็นหลังไม่ใหญ่โตนัก 

หลังคาพระอโุบสถแอน่โคง้และลาดต ่าลงมาก ซอ้นกนัอยู ่3 ชัน้ เป็นศลิปะแบบหลวงพระบาง สว่นกลางม ีชอ่ฟ้า 

ประกอบดว้ย 17 ชอ่ ซึง่เป็นทีส่งัเกตกนัวา่ เป็นวัดทีพ่ระมหากษัตรยิส์รา้งขึน้จงึม ี17 ขัน้ สว่นสามญัจะสรา้งกันแค ่

1-7 ชอ่ เชือ่กันว่าจะเก็บของมคี่าไวใ้นนัน้ดว้ย สว่นหนา้บัน หรอืภาษาลาวว่า “โหง่” เป็นรูปเศยีรนาค ความงาม

ของวัดอยูท่ีค่วามสงบสงา่สะอาดมกีารวางผังออกแบบและบ ารงุรักษาอยา่งดเียีย่ม  

 

 



 

 

น าทา่นไหวพ้ระที ่วดัใหมส่วุรรณภมูาราม หรอืทีช่าวหลวงพระบางเรยีกกันสัน้ๆว่า "วดัใหม"่ เคยเป็นทีป่ระทับ

ของสมเด็จพระสังฆราชบญุทัน ซึง่เป็นสมเด็จพระสังฆราชองคส์ดุทา้ยของลาวและยังเคยเป็นทีป่ระดษิฐานพระ

บางพระพทุธรปูคูเ่มอืงหลวงพระบางในรัชสมยัของเจา้มหาชวีติสกัรนิฤทธิจ์นกระทั่งถงึปีพ.ศ. 2437 จงึไดอ้ญัเชญิ

พระบางไปประดษิฐานในหอพระบางภายในพระราชวังจวบจนกระทั่งปัจจุบัน เมือ่มาเยอืนวัดแห่งนี้ส ิง่ที่เราจะ

สงัเกตเห็นถงึความแตกต่างจากวัดอืน่ๆ คอืตัวอโุบสถ(สมิ) ลักษณะจะเป็นอาคารทรงโรง หลังคามขีนาดใหญ่ มี

ชายคาปกคลุมทัง้สีด่า้นสองระดับต่อเนื่องกัน จากนัน้ น าท่านสู่ พระธาตุภูษ ีเป็นยอดเขาทีม่คีวามสงูประมาณ 

150 เมตร ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงหลวงพระบาง เปรยีบเสมอืนเสาหลักของเมอืง และยังเป็นจุดชมววิทีนั่กท่องเทีย่ว

นยิมไปชมบรรยากาศพระอาทติยต์กดนิ และสามารถมองเห็นววิเมอืงหลวงพระบางได ้360 องศา บันไดทางขึน้มี

ทัง้หมด 328 ขัน้ ชาวหลวงพระบางกล่าวว่า “ไปเยีย่มนครหลวงพระบาง ถา้ไมไ่ดข้ ึน้ภูษถีอืวา่ไมถ่งึหลวง

พระบาง” 

 

 
 

คํา่ รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหารเมอืงหลวงพระบาง (พเิศษ!! พธิบีายศรสีู่ขวญัตามประเพณี

พืน้บา้นของหลวงพระบาง) ตามประเพณีพืน้เมอืงของคนลาว ทีจ่ัดขึน้เพือ่ตอ้นรับแขกบา้นแขกเมอืง และร่วม

รับประทานอาหารตามแบบพื้นบา้น (ขันโตก ) ได้เวลาสมควรนําท่านเข้าสู่ท ี่พกั  Chitchareung 

Muanglouang Hotel ณ หลวงพระบาง หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาวของประเทศลาว 

 
 

วนัทีส่าม ใสบ่าตรขา้วเหนยีว-วดัวชุินราช-บา้นผานม-กรงุเทพฯ 
  

 

เชา้  ตืน่เชา้ไปร่วม ทําบุญ-ใส่บาตรขา้วเหนยีว กับชาวหลวงพระบางทุกเชา้ชาวหลวงพระบางทุกบา้นจะพากัน

ออกมาน่ังรอตักบาตรพระสงฆท์ีเ่รยีงแถวเดนิมาตามถนนเป็นรอ้ยๆรูป ซึง่เป็นภาพยามเชา้ทีม่ชีวีติชวีาของหลวง

พระบางโดยสะทอ้นถงึวถิชีวีติของสงัคมอนัสงบสขุและความเลือ่มใสศรัทธาทีม่ตีอ่พทุธศาสนาทีห่ยัง่รากลกึลงใน

วัฒนธรรมของชาวลา้นชา้ง และน าท่านแวะเทีย่วชม ตลาดเชา้ ทีเ่ต็มไปดว้ยอาหารพืน้เมอืง และของฝาก แวะ

ชมิกาแฟลาวทีข่ ึน้ชือ่ รา้นประชานยิม ใหท้า่นไดล้ิม้รสกาแฟลาว คูก่บั ขนมคู ่หรอื ปาทอ่งโก ๋

 บรกิารอาหารเชา้ ณ  โรงแรมทีพ่กั 

จากนัน้ จากนัน้น าท่านเทีย่วชม วดัวชุินราช น าท่านนมัสการ พระธาตุหมากโม เป็นเจดยีป์ทุมหรอืพระธาตุดอกบัว แต่

ชาวลาวทั่วไปเรยีกวา่ พระธาตหุมากโม เนือ่งจากเห็นวา่มรีปูทรงคลา้ยแตงโมผา่ครึง่หรอืทรงโอคว ่า คลา้ยสถูป

ฟองน ้าทีส่าญจี ประเทศอนิเดยี ยอดพระธาตุมลีักษณะคลา้ยรัศมแีบบเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลังกาหรือ

สโุขทัย บรเิวณมมุฐานชัน้กลางและชัน้บนมเีจดยท์ศิทรงดอกบวัตมูทัง้สีม่มุ จากนัน้ น าทา่นแวะชอ้ปป้ิงผา้พืน้เมอืง

ที ่บา้นผานม เป็นหมูบ่า้นชาวไทลือ้ มฝีีมอืในการทอผา้อยา่งสวยงาม อดตีเป็นแหลง่ทอผา้ถวายแดเ่จา้มหาชวีติ 

ปัจจุบันผา้ทอจากบา้นผานมนี้มชี ือ่เสยีงมาก และมกีารรวมกลุ่มตัง้เป็นศูนยห์ัตถกรรมแสดงสนิคา้ และยังมกีาร

สาธติใหท้า่นชมดว้ย 



 

 

 
 

ไดเ้วลาสมควร  เดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตหิลวงพระบาง เพือ่เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ 

12.20 น. ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG 942 ** บรกิารอาหารและ

เครือ่งดืม่บนเครือ่ง **  

14.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯโดยสวัสดภิาพ 

....................................................................................... 

 

อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

ตาราง วนัเดนิทาง ราคา ลาว หลวงพระบาง วดัเชยีงทอง 3 วนั 2 คนื บนิ PG 

เร ิม่เดนิทาง กลบัจากเดนิทาง จํานวน ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง เด็กไมม่เีตยีง พกัเดีย่ว 

01 ก.พ.62 03 ก.พ.62 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

08 ก.พ.62 10 ก.พ.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

15 ก.พ.62 17 ก.พ.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

22 ก.พ.62 24 ก.พ.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

01 ม.ีค.62 03 ม.ีค.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

08 ม.ีค.62 10 ม.ีค.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 ต ัว๋เครือ่งบนิช ัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลีย่นแปลงต ัว๋ 

 ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 2 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น(กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดีย่ว) 

 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลบัมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนอูาหารตามสถานการณ์)  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ 

 คา่รถตูร้บั-สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบ ุ

 คา่ไกดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรนํ์าเทีย่วตามรายการ 



 

 

 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

 ภาษนํีา้มนัและภาษตี ัว๋ทกุชนดิ(สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง) 

 คา่ระวางนํา้หนกักระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.ตอ่ 1 ใบ 

 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษมีลูคา่เพิม่ 7%  

 คา่ทําหนงัสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมสําหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิ อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร,์ซกัรดีที่

ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยดุ

งาน,การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้ที่

เมอืงไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษิทัฯ 

 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ,ผูช้ว่ยคนขบัรถ 600 บาท/ทรปิ/ลกูทวัร ์ 1 ทา่น(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนยีม

ของประเทศคะ่) 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนินํา้ใจของทกุทา่นคะ่(ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแตไ่มบ่งัคบัทปิคะ่) 

 

เงือ่นไขการสํารองทีน่ ัง่และการยกเลกิทวัร ์

 

การจองทวัร ์: 

 กรณุาจองทวัรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระมดัจํา 5,000 บาท สว่นทีเ่หลอืชําระทนัทกีอ่นการ

เดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั มฉิะน ัน้ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ชว่งเทศกาลกรณุาชําระกอ่น

เดนิทาง 21 วนั) 

 

กรณียกเลกิ : 

 ยกเลกิการเดนิทางก่อนการเดนิทาง 30 วนั บรษิทัฯ จะคนืเงนิคา่มดัจําใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุด

เทศกาล, วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิมดัจําโดยไมม่เีงือ่นไขใด ๆ ท ัง้ส ิน้ 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15 - 30 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ทวัร ์50% และรบิเงนิมดัจําท ัง้หมด 

 ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิคา่ทวัรท์ ัง้หมดไมว่า่กรณีใด ๆ ท ัง้ส ิน้ 

 

กรณีเจ็บป่วย :  

 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯ จะทําการ

เลือ่น            การเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอื

เลือ่นการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วนัทําการ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี 

 

เงือ่นไขอืน่ ๆ :  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด กรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทาง

ไม่ครบตามจํานวนทีบ่รษิทัฯ กําหนดไว ้(15 ท่านขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษิทัฯ และผู ้

เดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษิทัตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่ง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

 คณะผูเ้ดนิทางจํานวน 10 ทา่นขึน้ไป จงึออกเดนิทาง  ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 10 ทา่น ไมม่หีวัหนา้ทวัร ์

ไทยรว่มเดนิทางไปดว้ยโดยทางบรษิทัจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 10 วนักอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่า่นตอ้งออกต ัว๋ภายใน เชน่ (ต ัว๋เครือ่งบนิ, ต ัว๋รถทวัร,์ ต ัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้

กอ่นทําการออกต ัว๋ เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ในกรณี ถา้ทา่นออกต ัว๋ภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟลท์

บนิมกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืวา่ทา่นยอมรบัในเงือ่นไขดงักลา่ว 

 กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่นํา้เงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากทา่นถูกปฏเิสธใน

การเขา้ – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรแ์ละรบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้ส ิน้ 

 



 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 บรษิทัฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 

 เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์อง

ผูเ้ดนิทางเป็นสําคญั 

 หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพือ่

ทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ (หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบหากอายุ

เหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้) 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การประทว้ง

,การนดัหยดุงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีทา่นถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง 

หรอื เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้จากไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯหรอืเหตภุยั

พบิตัทิางธรรมชาต(ิซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่น

โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจําตวั ซึง่ไมไ่ดเ้กดิ

จากอบุตัเิหตใุนรายการทอ่งเทีย่ว(ซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่อยู่

นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ,ไม่

ทานอาหารบางมือ้,เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่งทางบรษิทัฯไดชํ้าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจา่ย

ขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจาก

ความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรอืชํารดุจากสายการบนิ 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รงุเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบไุว้

ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ 

 ต ัว๋เครือ่งบนิเป็นต ัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถนํามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิและไม่

สามารถเปลีย่นชือ่ได ้

 เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิไมว่า่ท ัง้หมดหรอืบางสว่นผา่นตวัแทนของบรษิทัฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทาง

บรษิทัฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแ้ลว้ท ัง้หมด 

 กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอื

ตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่ทวัร ์

ท ัง้หมด 

 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจําเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง** 

 

 

 

 


