
 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ– เวียงจันทร์ – พระธาตุหลวง – ประตูชัย –วงัเวยีง – ถนนโรต ี �(-/-/เยน็) 

#$.&# น. พร้อมกนัที�สนามบินดอนเมืองอาคาร / ขาออก ชั1น 2 ประตู / เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย 
Thai Air Asia (FD) โดยมีเจา้หนา้ที�อาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

/2.#4 น. ออกเดินทางสู่เมืองหลวงนครเวียงจนัทน์โดยเที�ยวบิน FD 1040 (มีบริการอาหารร้อนบนเครื6อง) 
 
 
 
 
 
 
 
/&./4 น. เดินทางถึงสนามบิน วตัไตเมืองเวยีงจันทน์ ประเทศลาว ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 
บ่าย นาํท่านไปสักการะ วัดพระธาตุหลวงตั,งอยู่ทาง

ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของประตูชยัเป็นศาสน
สถานที� สําคัญที� สุดของประ เทศลาว  เ ป็น
สัญลกัษณ์ประจาํชาติลาวมีความหมายต่อจิตใจ
ของประชาชนชาวลาวอย่างใหญ่หลวงแทนถึง
ความเป็นเอกราชและอาํนาจอธิปไตยของลาว
สร้างขึ,นในศตวรรษที� 16เป็นเจดียที์�มีลกัษณะ
โดดเด่นที� สุดในอาณาจักรล้านช้างเป็นการ
ผ ส ม ผ ส า น ร ะ ห ว่ า ง ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม ใ น
พระพุทธศาสนากบัสถาปัตยกรรมของอาณาจกัรมีลกัษณะคลา้ยป้อมปราการมีการก่อสร้างระเบียงสูงใหญ่ขึ,น
โอบลอ้มองคพ์ระธาตุไวพ้ร้อมกบัทาํช่องหนา้ต่างเลก็ๆเอาไวโ้ดยตลอด ประตูทางเขา้เป็นบานประตูไมใ้หญ่ลง
รักสีแดงรอบๆองคพ์ระธาตุยงัมีเจดียบ์ริวารลอ้มอยู่โดยรอบ  และนาํท่าน ชมอนุสาวรีย์ประตูชัยตั,งอยู่ทางทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือของนครเวียงจนัทน์บนถนนลา้นชา้งจะไปสิ,นสุดที�บริเวณประตูชยั สร้างเสร็จในปี พ.ศ.



 

  

 

2512เป็นอนุสรณ์สถานเพื�อระลึกถึงประชาชนชาวลาวที�สละชีวิตในสงครามก่อนหน้าการปฏิวัติพรรค
คอมมิวนิสตป์ระตูชยัมีชื�อเรียกอีกอยา่งว่า รัยเวยแ์นวตั,งเพราะการก่อสร้างนี, ใชปู้นซีเมนส์จากประเทศอเมริกาที�
ซื,อมาเพื�อสร้างสนามบินใหม่ในเวียงจนัทน์ในระหว่างสงครามอินโดจีนแต่พ่ายเสียก่อนจึงได้นํามาสร้าง
ประตูชยัแทนเป็นสถาปัตยกรรมที�ผสมผสานศิลปะลา้นชา้งกบัฝรั�งเศสเขา้ดว้ยกนัอย่างงดงามและกลมกลืน
อยา่งยิ�ง 

 
จากนั,น นาํท่านเดินทางมุ่งสู่เมืองวงัเวียงสัมผสัวิถีชีวิตความเป็นอยู่

และธรรมชาติท่ามกลางขนุเขาที�รายลอ้มอยูโ่ดยรอบ จนได้
ชื6อว่าเป็น “กุ้ยหลนิแห่งเมืองลาว 

คํ6า �รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารที6วังเวียง  และให้
ท่านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยัเพลิดเพลินไปกบัสีสันยามคํ�า
คืนในเมืองวงัเวียงบน ถนนคนเดิน( Walking Street )

หรือถนนโรตีซึ�งมีโรตีใหท่้านไดเ้ลือกชิมกนัอยา่งจุใจ 
�เข้าสู่ที6พกั THE GRAND RIVERSIDE HOTEL (4*) หรือเทยีบเท่าระดับ = ดาว 
 



 

  

 

วนัสอง วงัเวยีง – ถํ1าจัง – หลวงพระบาง – พระธาตุภูษี– ถนนคนเดิน                                  �(เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า  �บริการอาหารเช้า ณ  โรงแรมที6พัก หลงั
อาหารพาท่านตระการตากับความงามของ
หินงอกหินยอ้ยใน ถํ1าจังภายในบรรยากาศ
เยน็สบายรวมทั,งสูดอากาศแสนบริสุทธิ> บน
ยอดถํ, า พร้อมทั, งชม จุดชมวิว สุดยอดถํ, าที�
ท่านจะสามารถมองเห็นเมืองวงัเวียงได้ทั, ง
เมือง  และชม สระมรกต ซึ� งเป็นบ่อนํ, าแร่ที�
ไดจ้ากภูเขาหินปูนไดเ้วลาสมควรพาทุกท่าน
มุ่งหน้าเมืองหลวงพระบางเมืองมรดกโลก
ระหว่างทาง ท่านจะไดผ้่านหมู่บา้นชาวลาวพร้อมทั,งตน้ไมน้านาพนัธ์ุ  เพลิดเพลินไปกบัทศันียภาพอนังดงาม 
การทาํนาขั,นบนัไดและหมู่บา้นชนเผ่าต่างๆ ของลาว ผ่านเมือง กาสี พูคูณ เชียงเงิน   และเส้นทางสายนี, ถือว่า
เป็นสันทางที�สวยที�สุด เส้นทางหนึ� งในเอเชียอาคเนยร์ะหว่างทางให้ท่านถ่ายรูปจากมุมสูงของยอดเขาที�สวย
ที�สุดแห่งหนึ�งบนเสน้ทางนี,และพกัผอ่นหยอ่นใจกบับรรยากาศแสนสบายที�ภูเพยีงฟ้า 

เที6ยง � บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ถึง
หลวงพระบางแลว้นาํท่านเดินขึ,นบนัได 328 
ขั, น เพื� อนมัสการพระธาตุ ภู ษี  (Phou Si 

Mountian) สองขา้งทางร่มรื�นดว้ยตน้ดอก
จาํปา ภูษีนี, หมายถึง “ภูศรี” คือเป็นศรีของ
เมืองหลวงพระบางนั�นเองตั,งโดดเด่นกลาง
ใจเมืองมีจุดชมวิวก่อนถึงยอดพระธาตุ 
มองเห็นวัด บ้านเรือนทอดยาวขนานกับ
แม่นํ, าโขงจรดปากแม่นํ, าคานยอดสูงสุดของ
ภูษี อยู่บนพื,นที�ราบแคบๆตวัพระธาตุเป็นทรงดอกบวัสี� เหลี�ยมทาสีทองตั,งอยู่บนฐานสี� เหลี�ยมยอดประดบัดว้ย
เศวตฉตัรทองสาํริด7 ชั,น สูงประมาณ 21 เมตรจะสวยมากในยามเยน็ แบบนี,แสงแดดจะส่ององคพ์ระธาตุเป็นสี
ทองสุกปลั�งมีทางเดินรอบองคพ์ระธาตุสามารถชมทิวทศัน์ตวัเมืองหลวงพระบางไดเ้กือบรอบเลยทีเดียว 

คํ6า  � รับประทานอาหารเยน็ ณ ร้านอาหาร(พศิษ!! พธีิบายศรีสู่ขวญัตามประเพณพืี1นบ้านของหลวงพระบาง) 
หลงัทานอาหารสามารถเดินเที�ยว ชมถนนข้าวเหนียว ของหลวงพระบาง หรือ ตลาดมืดเลือกซื,อสินคา้พื,นเมือง
ไวเ้ป็นของฝากหรือเป็นที�ระลึก อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั  
 
 



 

  

 

�นําท่านเข้าสู่พกัที6 ChitchareungMuanglouang Hotel ณ หลวงพระบาง หรือเทยีบเท่าระดับ = ดาว  
 

วนัสาม ตักบาตรข้าวเหนียว - วดัเชียงทอง– พระราชวงั – หอพระบาง –วดัวชุินราช - กรุงเทพฯ           � (เช้า/กลางวนั/-) 

EF.EE  น. ตื�นเชา้ไปร่วมทําบุญ-ตักบาตรกบัชาวหลวงพระบางทุก
เช้าชาวหลวงพระบางทุกบา้นจะพากนัออกมานั�งรอตกั
บาตรพระสงฆที์�เรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นร้อยๆ รูปซึ�ง
เป็นภาพยามเช้าที� มีชีวิตชีวาของหลวงพระบางโดย
สะทอ้นถึงวิถีชีวิตของสังคมอนัสงบสุขและความเลื�อมใส
ศรัทธาที�มีต่อพุทธศาสนาที�หย ั�งรากลึกลงในวฒันธรรม
ของชาวลา้นชา้ง และนาํท่านแวะเที�ยวชมตลาดเช้า 

เช้า   � บริการอาหารเช้า ณ  โรงแรมที6พกั 
จากนั,น นาํท่านเที�ยวชม วัดเชียงทอง (Xieng Thong Temple) เป็นวดัหลวงคู่บา้นคู่เมืองหลวงพระบางสร้างขึ,นในสมยั

พระเจา้ไชยเชษฐาธิราชก่อนที�จะยา้ยเมืองหลวงไปเวียงจนัทน์และยงัไดรั้บการอุปถมัภจ์ากเจา้มหาชีวิตศรีสว่าง
วงศ์ และเจ้าชีวิตศรีสว่างวงศ์ว ัฒนากษัตริย์สองพระองค์สุดท้ายของลาวบริเวณที�ตั, งของวัดอยู่ทางทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือของตวัเมืองหลวงพระบางใกลบ้ริเวณที�แม่นํ, าคานไหลมาบรรจบกนักบัแม่นํ, าโขง มีพระ
อุโบสถ หรือภาษาลาวเรียกวา่“สิม” เป็นหลงัไม่ใหญ่โตนกั หลงัคาพระอุโบสถแอ่นโคง้และลาดตํ�าลงมาก ซอ้น
กนัอยู ่3 ชั,น เป็นศิลปะแบบหลวงพระบาง ส่วนกลางมี ช่อฟ้า ประกอบดว้ย 17 ช่อซึ�งเป็นที�สังเกตกนัว่า เป็นวดั
ที�พระมหากษตัริยส์ร้างขึ,นจึงมี 17 ขั,นส่วนสามญัจะสร้างกนัแค่ 1-7 ช่อ เชื�อกนัว่าจะเก็บของมีค่าไวใ้นนั,นดว้ย
ส่วนหนา้บนั หรือภาษาลาวว่า “โหง่” เป็นรูปเศียรนาคความงามของวดัอยู่ที�ความสงบสง่าสะอาดมีการวางผงั
ออกแบบและบาํรุงรักษาจากนั,นนาํท่านชมพระราชวังเก่า (Royal Palace Museum) เป็นวงัที� เจา้มหาชีวิตศรี
สว่างวงศท์รงประทบัอยูที่�นี�จนสิ,นพระชนม ์ เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงการปกครองเมื�อปี พ.ศ.2518  พระราชวงัก็
ไดถู้กเปลี�ยนเป็น พิพิธภณัฑ ์ประกอบดว้ยหอฟังธรรมหอ้งรับแขกของเจา้มหาชีวิตและพระมเหสี หอ้งทอ้งพระ
โรง ทางดา้นหลงัก็เป็นพระตาํหนกัซึ�งมีเครื�องใชไ้มส้อยต่างๆ จดัเก็บไวเ้ป็นระเบียบเรียบง่าย และ นมัสการหอ
พระบางซึ� งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบาง เป็นพระพุทธรูปประทับยืนปรางค์ห้ามสมุทรเป็น
พระพุทธรูปศิลปะขอมสมยัหลงับายน นํ, าหนกั 54 กก. ประกอบดว้ยทองคาํ 90% และยงัมีพระพทุธรูปนาคปรก
สลกัศิลาศิลปะขอมอีก 4 องคป์ระดิษฐานอยู ่



 

  

 

 

 
เที6ยง  � บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 หลงัอาหารนาํท่านเดินทางไปวัดใหม่สุวรรณภูมารามหรือที�ชาวหลวงพระบางเรียกกนัสั,นๆว่า "วัดใหม่" เคย

เป็นที�ประทบัของสมเด็จพระสังฆราชบุญทนั ซึ� งเป็นสมเด็จพระสังฆราชองคสุ์ดทา้ยของลาวและยงัเคยเป็นที�
ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปคู่เมืองหลวงพระบางในรัชสมยัของเจา้มหาชีวิตสักรินฤทธิ>  จนกระทั�งถึงปี
พ.ศ. QRST จึงไดอ้ญัเชิญพระบางไปประดิษฐานในหอพระบางภายในพระราชวงัจวบจนกระทั�งปัจจุบนั เมื�อมา
เยอืนวดัแห่งนี, สิ�งที�เรา 
จะสังเกตเห็นถึงความแตกต่างจากวดัอื�นๆ คือตวัอุโบสถ(สิม) ลกัษณะจะเป็นอาคารทรงโรง หลงัคามีขนาด
ใหญ่ มีชายคาปกคลุมทั,งสี�ดา้นสองระดบัต่อเนื�องกนั จากนั,นนาํท่าน นมสัการ พระธาตุหมากโมเป็นเจดียป์ทุม
หรือพระธาตุดอกบวั แต่ชาวลาวทั�วไปเรียกว่า พระธาตุหมากโม เนื�องจากเห็นว่ามีรูปทรงคลา้ยแตงโมผ่าครึ� ง
หรือทรงโอควํ�า คลา้ยสถูปฟองนํ, าที�สาญจี ประเทศอินเดีย ยอดพระธาตุมีลกัษณะคลา้ยรัศมีแบบเปลวไฟของ
พระพุทธรูปแบบลงักาหรือสุโขทยั บริเวณมุมฐานชั,นกลางและชั,นบนมีเจดยทิ์ศทรงดอกบวัตูมทั,งสี�มุม ไดเ้วลา
สมควรนาํทุกท่านมุ่งหนา้สู่สนามบินนานาชาติหลวงพระบาง 



 

  

 

 

 
/F.&# น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเซีย เที6ยวบินที6 FD 1031  
/M.44 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ 

....................................................................................... 
อตัราค่าบริการและเงื6อนไขรายการท่องเที6ยว 

ตาราง วนัเดินทาง ราคา ลาว เวยีงจันทร์ วงัเวยีง หลวงพระบาง พกั = ดาว & วนั บิน FD 

เริ6มเดินทาง กลบัจากเดินทาง จํานวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี6ยว 

&# มี.ค.F2 #/ เม.ย.F2 2=+/ /&,900 13,500 12,900 3,000 

06 เม.ย.F2 #U เม.ย.F2 2=+/ /=,900 14,500 13,900 3,000 

14 เม.ย.F2 /F เม.ย.F2 2=+/ /F,900 16,500 15,900 3,000 

27 เม.ย.F2 2$ เม.ย.F2 2=+/ /2,900 12,500 11,900 3,000 

04 พ.ค.F2 #F พ.ค.F2 2=+/ /&,900 13,500 12,900 3,000 

11 พ.ค.F2 /& พ.ค.F2 2=+/ /&,900 13,500 12,900 3,000 



 

  

 

18 พ.ค.F2 2# พ.ค.F2 2=+/ /=,900 14,500 13,900 3,000 

25 พ.ค.F2 2M พ.ค.F2 2=+/ /&,900 13,500 12,900 3,000 

01 มิ.ย.F2 #& มิ.ย.F2 2=+/ /&,900 13,500 12,900 3,000 

15 มิ.ย.F2 /M มิ.ย.F2 2=+/ /&,900 13,500 12,900 3,000 
 

อตัราค่าบริการรวม 
� ตัXวเครื6องบินชั1นทศันาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี6ยนแปลงตัXว 
� ที6พกัโรงแรมตามรายการ2 คืน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ6มเงินพกัห้องเดี6ยว) 
� อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมื1อหรือเปลี6ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
� ค่าเข้าชมสถานที6ตามรายการระบุ 
� ค่ารถตู้รับ-ส่งสถานที6ท่องเที6ยวตามรายการระบุ 
� ค่าไกด์ท้องถิ6นและหัวหน้าทวัร์นําเที6ยวตามรายการ 
� ประกนัอุบัติเหตุวงเงนิ/,###,### บาท (เป็นไปเงื6อนไขตามกรมธรรม์)  
� ภาษีนํ1ามันและภาษีตัXวทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิ6มหากสายการบินปรับขึ1นก่อนวนัเดินทาง) 
� ค่าระวางนํ1าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 2# กก.ต่อ / ใบ 

 
อตัราค่าบริการไม่รวม 

× ภาษีหัก ณ ที6จ่าย &%และภาษีมูลค่าเพิ6ม M% 
× ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาต ิ
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิ อาหารและเครื6องดื6มที6สั6งเพิ6มพเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที6ไม่ได้ระบุไว้

ในรายการ 
× ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภยัทางธรรมชาต,ิการประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที6ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที6กรมแรงงานทั1งที6เมืองไทยและต่างประเทศ
ซึ6งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

× ค่าทปิไกด์ท้องถิ6น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ F## บาท/ทริป/ลูกทวัร์ / ท่าน(บังคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ
ค่ะ) 

× ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสินนํ1าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ6นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคบัทปิค่ะ) 
 

 



 

  

 

เงื6อนไขการสํารองที6นั6งและการยกเลกิทวัร์ 

การจองทวัร์ : 
• กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 4,### บาท ส่วนที6เหลือชําระทนัทก่ีอนการเดินทางไม่น้อย

กว่า /4 วนั มิฉะนั1นถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 2/ วนั) 

กรณยีกเลกิ : 
• ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง &# วนั บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั1งหมด ยกเว้นในกรณีวนัหยุดเทศกาล, วนัหยุด

นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิaการคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเงื6อนไขใด ๆ ทั1งสิ1น 
• ยกเลกิการเดินทาง /4 - &# วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทวัร์ 4#% และริบเงินมัดจําทั1งหมด 
• ยกเลกิภายใน /= วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิaการคืนเงินค่าทวัร์ทั1งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั1งสิ1น 

กรณเีจบ็ป่วย :  
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ6งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทําการเลื6อน            

การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั1งนี1ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที6ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื6อนการเดินทางได้ตาม
ความเป็นจริง 

• ในกรณเีจ็บป่วยกะทนัหันก่อนล่วงหน้าเพยีง M วนัทาํการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิaในการคืนเงินทุกกรณ ี

เงื6อนไขอื6น ๆ :  
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิaในการเก็บค่าใช้จ่ายทั1งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จํานวนที6บริษัทฯ กําหนดไว้ (/4 ท่านขึ1นไป) เนื6องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื6นที6เดินทางใน
คณะเดียวกนั บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ที6เกดิจากการยกเลกิของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจํานวน /# ท่านขึ1นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที6มีผู้เดินทางไม่ถึง /# ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วม
เดินทางไปด้วยโดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า /# วนัก่อนการเดินทาง 

• กรณีที6ท่านต้องออกตัXวภายใน เช่น (ตัXวเครื6องบิน, ตัXวรถทัวร์, ตัXวรถไฟ) กรุณาสอบถามที6เจ้าหน้าที6ทุกครั1งก่อนทําการ
ออกตัXว เนื6องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี6ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะ
ไม่รับผดิชอบใด ๆ ในกรณ ีถ้าท่านออกตัXวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี6ยนเวลาบินเพราะถือ
ว่าท่านยอมรับในเงื6อนไขดังกล่าว 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มนํ1าเงิน) เดินทางเพื6อการท่องเที6ยวกบัคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิaไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใด ๆ ทั1งสิ1น 

 
 
 

รายละเอยีดเพิ6มเติม 



 

  

 

� บริษัทฯมีสิทธิaในการเปลี6ยนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณทีี6เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
� เที6ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที6ยว สามารถเปลี6ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง

เป็นสําคญั 
� หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า F เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื6อท่องเที6ยว

เท่านั1น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า F เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่
สามารถเดินทางได้ ) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั1งสิ1น หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนัด
หยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที6ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที6กรม
แรงงานทั1งจากไทยและต่างประเทศซึ6งอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบัิตทิางธรรมชาต(ิซึ6งลูกค้า
จะต้องยอมรับในเงื6อนไขนี1ในกรณทีี6เกดิเหตุสุดวสัิย ซึ6งอาจจะปรับเปลี6ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั1งสิ1น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ6งไม่ได้เกดิจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเที6ยว(ซึ6งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื6อนไขนี1ในกรณทีี6เกดิเหตุสุดวสัิย ซึ6งอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษัททวัร์) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั1งสิ1น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไม่เที6ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางมื1อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทาง
เรียบร้อยแล้วเป็นการชําระเหมาขาด 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั1งสิ1น หากเกดิสิ6งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุที6เกดิจากความ
ประมาทของนักท่องเที6ยวเองหรือในกรณทีี6กระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

� กรณทีี6การตรวจคนเข้าเมืองทั1งที6กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที6ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิaที6จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั1งสิ1น 

� ตัXวเครื6องบินเป็นตัXวราคาพเิศษ กรณทีี6ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื6อนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปลี6ยนชื6อได้ 

� เมื6อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั1งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื6อนไขข้อตกลงต่างๆที6ได้ระบุไว้ข้างต้นนี1แล้วทั1งหมด 

� กรุ๊ปที6เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที6ต้องการันตีมัดจํากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเที6ยวบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทวัร์ทั1งหมด 

 
** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเงื6อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจําเพื6อประโยชน์ของท่านเอง** 

 

 


