
    

 

 

 

   

เยอืนเมืองหลวงพระบาง เมืองแห่งมรดกโลกอนัคงคุณค่าและความงดงาม 

ชื�นชม วฒันธรรม ประเพณแีละวิถชีวิีต อนัเรยีบง่ายของชาวลา้นชา้ง 

พรอ้มเที	ยวชมเมืองหลวง นครหลวงเวยีงจนั เมืองหลวงของ สปป.ลาว 

โดยสายการบนิลาวแอรไ์ลน ์พกั ( ดาว พรอ้มชดุขา้วเหนยีวตกับาตรเชา้ 

 

 

 



    

 

 

วนัแรก          กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-นํ�าตกตาดกวางส-ีพระธาตพุูส-ีตลาดไนทบ์ารซ์า 
07.30 น. พรอ้มกนัที� สนามบนิสุวรรณภูม ิช ั�น 4 ทางเขา้ประตู 8 เคานเ์ตอร ์W สายการบนิลาว เจา้หนา้ที� คอยตอ้นรบั

และอาํนวยความสะดวก 
10.20 น ออกเดนิทางสู่ หลวงพระบาง โดยสายการบนิลาว เที�ยวบนิที� QV634 
12.30 น. ถึงสนามบินหลวงพระบาง อดีตราชธานีของอาณาจกัรลา้นชา้ง เดิมชื�อ “ศรีสตันาคนหุตมะราชธานี” 

เจรญิรุ่งเรอืงมากในสมยัพระเจา้ฟ้างุม้ ผ่านพธีิการตรวจคนเขา้เมอืง  
เที%ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (1) 
จากนั�น ออกเดินทางไปนํ� าตกตาดกวางซีระหว่างทางผ่านหมู่บา้นชนบทชม

วถิชีีวติของชาวบา้น ถงึนํ �าตกตาดกวางซ ี ซึ�งเป็นนํ �าตกที�สวยที�สุด
ในเขตหลวงพระบาง  ชมความงามของนํ �าตก ที�ลดหล ั �นเป็นช ั�นๆ 
อย่างสวยงาม แต่ละช ั�นเกิดจากการสะสมของหินปูนที�ไหลปะปน
มากบันํ �า พรอ้มกบัชมความร่มรื�นเขียวชอุ่มรอบๆ บริเวณ แลว้
เดนิทางกลบัหลวงพระบาง 

จากนั�น นาํท่านไปสกัการะ พระธาตุพูสีที�ต ั�งอยู่บนเนินเขาสูง 150 เมตร  ใจกลางเมอืงหลวงพระบาง  นกัท่องเที�ยว  
ที�มาเยอืนหลวงพระบาง หากไม่ไดข้ึ�นไปก็เหมอืนมาไม่ถงึหลวง
พระบาง สองขา้งทางขึ�นพระธาตุร่มรื�นและหอมอบอวลไปดว้ย
ดงดอกจาํปาลาวหลากสสีนั(ช่วง กพ.-มคี.)  มองจากยอดพูสี
คือภาพพานอรามาของราชธานีเก่าแก่ริมแม่นํ �าโขง ลอ้มรอบ
ดว้ยทิวเขาสลบัซบัซอ้นสมกบันามว่า บา้นผา เมอืงภูอูอารยะ
ธรรมลา้นชา้ง ชมพระอาทติยอ์สัดงและตวัเมอืงหลวงพระบางในมมุสูง ซึ�งเบื�องลา่งจะมองเหน็พพิธิภณัฑ ์โดย
มแีม่นํ �าโขงเป็นฉากหลงั และอกีดา้นหนึ�งจะเหน็นํ �าคานที�ไหลมาบรรจบกบัแม่นํ �าโขง  

เยน็    รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหาร วธุวิง (2)  
 
 
 
 
 
 



    

 

 

จากนั�นใหท่้านชอ้ปปิ� งสนิคา้พื�นเมอืงที�ตลาดไนทบ์ารซ์า(Night Market) เป็นถนนคนเดินตอนเยน็ต ั�งแต่เวลา 
5 โมงเยน็ถงึประมาณ R ทุ่ม ก็จะมชีาวลาวสูง ลาวเทงิ ลาวมง้ ชาวบา้นผานม แมน้แต่ชาวหลวงพระบางเองก็
จะนาํสนิคา้พื�นเมอืง ไม่ว่าจะเป็นผา้ปกั ผา้ทอมอื ผา้นุ่ง ผา้ซิ�น เครื�องเงนิ เครื�องไม ้สนิคา้มากมายถูกวางอยู่
บนถนนและรมิทางเดนิต ั�งแต่หนา้พระราชวงัจนสุดหวัถนน อสิระตามอธัยาศยั 
นําท่านเขา้สูโ่รงแรม เมืองทอง ระดบั 7 ดาว หรอืเทยีบเท่า พกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 

วนัที%สอง         ตกับาตรเชา้-ตลาดเชา้-พพิธิภณัฑห์ลวงพระบางวดัเชียงทอง-ลอ่งเรอืนํ�าโขง-บา้นช่างไห-ถํ�าติ%ง 
05.30 น.   ตื�นเชา้กนัซกัหน่อยร่วม   ทําบุญ-ตกับาตรขา้วเหนียว   กบัชาวหลวงพระ

บาง ทุกเชา้ชาวหลวงพระบาง ทุกบา้นจะพากนัออกมานั �งรอตกับาตร

พระสงฆท์ี�เรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นรอ้ยๆ รูป ซึ�งเป็นภาพยามเชา้ที�มี

ชวีติชวีาของหลวงพระบาง โดยสะทอ้นถงึวถิชีวีติของสงัคมอนัสงบสุขและ 

ความเลื�อม ใสศรทัธาที�มต่ีอพทุธศาสนาที�หย ั �งรากลกึลงในวฒันธรรมของชาวลา้นชา้ง ( พเิศษชุดตกับาตรเชา้

ท่านละ @ ชุด ) 

จากนั�นชม วดัแสนสุขาราม    วดัแสนสรา้งขึ�นในปี พ.ศ.  UUVW ตาม

ประวตัิกล่าวว่าชื�อของวดัมาจากเงนิจาํนวน WXX,XXX กีบ ที�มผูีบ้ริจาคให ้

เป็นทนุเริ�มสรา้งวดัแสนไดร้บัการบูรณะ U คร ั�ง โดยช่างสกุลลาว จดุเด่น

คือ พระพทุธรูปยนืองคใ์หญ่ องคเ์ดยีวภายในแขวงหลวงพระบาง 
 

06.30 น. เที�ยวชม    ตลาดเชา้     เมอืงหลวงพระบางสมัผสักบัวถิชีวีติ พ่อคา้ แม่คา้ชาวบา้น ที�นาํสนิคา้พื�นเมอืง 

มากมายมาวางขาย  

07.30 น.  รบัประทานอาหารเชา้ที%โรงแรม (B)                                    

จากนั�น ชมพพิธิภณัฑห์ลวงพระบางอดีตเป็นพระราชวงัหลวงซึ�งเป็นที�ประทบั

ของเจา้มหาชวีติลาว สรา้งขึ�นในปี ค.ศ.1904(พ.ศ.2447) โดยสถาปนิก

ชาวฝร ั �งเศสเป็นผูอ้อกแบบ เมื�อปี ค.ศ.1975 (พ.ศ.2519) มีหอที�

ประดิษฐานพระบาง พระพทุธรูปปางหา้มสมทุร สูง 1.14 เมตร หนกั 

54 กิ โลกร ัม  กล่ าวก ันว่ า  ทําด ว้ยทองคํา  90 เปอร์เซ็นต์เ ป็น



    

 

 

พระพทุธรูปคู่บา้นคู่เมอืงหลวงพระบางและของชาวลาว ซึ�งเป็นที�มาของชื�อเมอืงหลวงพระบาง เดิมเมอืงนี�ชื�อ

เมอืงขวา แลว้เปลี�ยนมาเป็น เชยีงดง เชยีงทอง ตามลาํดบั 

จากนั�น ชมวดัเชียงทองซึ�งเป็นวดัหลวงคู่เมอืงหลวงพระบาง โดยพระเจา้ไชย

เชษฐาธิราชไดโ้ปรดใหส้รา้งขึ�น และไดร้บัการอปุถมัภจ์ากเจา้มหาชวีติ

ศรีสว่างวงศ์ และเจา้ชีวิตศรีสว่างวงศ์วฒันามากเป็นพิเศษ บริเวณ

ที�ต ั�งของวดัอยู่ตอนหวัโคง้ของแผ่นดินที�แม่นํ �าคานมาบรรจบกนักบั

แม่นํ �าโขง เป็นศูนยศิ์ลปกรรมลา้นชา้ง ความงามของวดัอยู่ที�ความ

สงบ สงา่ สะอาด มกีารวางผงัออกแบบ และบาํรุงรกัษาอย่างดีเยี�ยม ชมสมิหรอืโบสถ ์ซึ�งเป็นตน้กาํเนิดของ

ศิลปะสกุลช่างลา้นชา้ง  
 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (4) 
 

. เดนิทางสู่ท่าเรอืลงเรอื   ลอ่งแม่นํ �าโขงสู่บา้นช่างไห่และถํ �าติ�ง   ชมววิ

ทวิทศันแ์ละวถิชีวีติสองฝั �งแม่นํ �าโขง ลอ่งเรอืถงึ บา้นช่างไห สมัผสัวถิี

ชวีติของชาวบา้นที�อาศยัอยู่รมิแม่นํ �าโขง มอีาชพีในการหมกัสาโทและ

ตม้เหลา้โรง และยงัเป็นแหล่งรวมสนิคา้พื�นเมอืงจาํพวกผา้ทอลวดลาย

สวยงามมากมายวางจาํหน่าย แลว้ลอ่งเรอืต่อสู่ ติ%งซึ�งเป็นถํ �าอยู่บนหนา้

ผารมิแม่นํ �าโขง เดมิเคยมพีระพทุธรูปทอง เงนินาก ปจัจบุนัเหลอืพระพทุธรูปไมจ้าํนวนนบัพนัองค ์ 

 
จากนั�น ลอ่งเรอืกลบัสูต่วัเมืองหลวงพระบาง ใหไ้ดไ้ดส้นุกกบัการรอ้งเพลงคาราโอเกะบนเรอื 
เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ พเิศษลอ่งเรอืแม่นํ �าโขง พรอ้มรอ้งเพลงคาราโอเกะ  (F)  
 เดนิทางถงึท่าเรอื นําท่านเขา้สูโ่รงแรม เมืองทอง ระดบั 7 ดาว หรอืเทยีบเท่า พกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 
 
 
 
 



    

 

 

วนัที%สาม  หลวงพระบาง-วดัวชิุนราช-พระธาตหุมากโม-เวยีงจนั-ประตูชยั-พระธาตหุลวง-กรุงเทพฯ 
07:00น. บรกิารอาหารเชา้ที%โรงแรม (มื�อที% 6 )                            
08:00น. นาํท่านชมวดัวชิุนราชสรา้งขึ�นในสมยัพระเจา้วชินุราช ในปี พ.ศ.UXRV สรา้งขึ�นเพื�อเป็นที�ประดษิฐานพระบาง 

ซึ�งอาราธนามาจากเมอืงเวยีงคาํ มเีจดียป์ทุมหรือพระธาตุดอกบวั
ใหญ่ วดันี�มพีระธาตุเจดียอ์งคใ์หญ่รูปทรงคลา้ยแตงโมผ่าครึ�ง ทาํ
ใหช้าวลาวเรียกกนัว่าพระธาตุหมากโมเป็นทรงโอควํ �า ยอดพระ
ธาตุลกัษณะคลา้ยรศัมีแบบเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลงักา
หรือสุโขทยั เจดียนี์�อาจดูทรุดโทรมมากแมจ้ะมกีารปฏสิงัขรณ์มา 
U คร ั�งแลว้ในปี พ.ศ.URXU ในสมยัพระเจา้สกักรินทร(์คาํสุก) ซึ�ง
เป็นพระราชบดิาของเจา้มหาชีวติศรีสว่างวงศ ์ไดโ้ปรดใหม้กีารบูรณะใหม่และไดม้กีารบูรณะคร ั�งใหญ่ในปี 
พ.ศ.URab ในรชัสมยัของเจา้มหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ไดค้น้พบโบราณวตัถุมีค่ามากมาย เช่น เจดียท์องคาํ 
พระพทุธรูปหลอ่สาํรดิ พระพทุธรูปทองคาํ ปจัจบุนันาํไปเก็บไวใ้นหอพพิธิภณัฑห์ลวงพระบาง  

จากนั�น. ชอ้ปปิ� งสนิคา้ผา้พื�นเมอืงที�บา้นผานม หมู่บา้นทอผา้ดว้ยมอืของชาวไทลื�อที�อพยพมาจากสบิสองปนันา ที�มี
ฝีมอื  ในการทอผา้สวยงาม 

 
11.00 น. บรกิารอาหารกลางวนั ณ. ผลาไช(I) 

จากนั�น ออกเดินทางสูส่นามบนิหลวงพระบาง 
 
13.05 น. เดนิทางสู่นครหลวงเวยีงจนัทน์ โดยสายการบนิลาว  เที�ยวบนิที� QV 102                                  
13.50 น. ถงึสนามบนิวดัไต นครหลวงเวยีงจนั ผ่านพธีิการตรวจคนเขา้เมอืง นาํท่านชม อนุสาวรยีป์ระตูชยั สญัลกัษณ์

อนัโดดเด่นของชาวนครเวยีงจนัทน ์หลงัจากนั�นไหวอ้งคพ์ระธาตหุลวง พระธาตทุี�งดงามที�สุดในโลก ไดเ้วลา
สมควรเดนิทางสู่สนามบนิวดัไต 

16.00 น. นาํคณะสู่ สนามบนิวดัไต นครหลวงเวยีงจนัทร ์เพื�อเดนิทางกลบัโดยสายการบนิลาว แอรไ์ลน ์LaoAirlines  

18.35 น. เดนิทางสู่กรุงเทพ เที�ยวบนิที�  Lao Airlines QV445                
19.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิ สุวรรณภูมดิว้ยความประทบัใจ 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 



    

 

 

อตัราค่าบริการ 
 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดี�ยว 

**อาสาฬหบชูา** 

27 – 29 กรกฎาคม 61 
14,999 14,999 4,000 

**เฉลมิพระชนมพรรษา ร.10**  

 28 – 30 กรกฎาคม 61 
14,999 14,999 4,000 

**วนัแม*่* 11 – 13 สงิหาคม 61 14,999 14,999 4,000 

21-23 กนัยายน 61 12,999 12,999 3,000 

5-7 ตลุาคม 61 14,999.- 14,999.- 4,000.- 

12-14 ตลุาคม 61 15,999.- 15,999.- 4,000.- 

13-15 ตลุาคม 61 16,999.- 16,999.- 4,000.- 

20-22 ตลุาคม 61 14,999.- 14,999.- 4,000.- 

16-18 พฤศจกิายน 61 14,999.- 14,999.- 4,000.- 

7-9 ธนัวาคม 61 15,999.- 15,999.- 4,000.- 

8-10 ธนัวาคม 61 16,999.- 16,999.- 4,000.- 

21-23 ธนัวาคม 61 14,999.- 14,999.- 4,000.- 

30 ธนัวาคม 61 – 1 มกราคม 62 18,999.- 18,999.- 5,000.- 

11-13 มกราคม 62 14,999.- 14,999.- 4,000.- 

16-18 กมุภาพนัธ ์62 14,999.- 14,999.- 4,000.- 

8-10 มนีาคม 62 14,999.- 14,999.- 4,000.- 

 

ราคานี� เป็นราคาโปรโมชั �นเมื�อจองทวัรแ์ลว้ไม่สามารถเปลี�ยนแปลง ยกเลิก ขอคืนเงินค่าจองทวัร ์ค่าทวัรไ์ดใ้นทุกกรณี 

 



    

 

 

หมายเหต ุ:  

1.อตัราค่าบริการเป็นราคาตั �วเครื�องบินโปรโมชั �น เมื�อจองทวัร ์ไมส่ามารถยกเลิก เปลี�ยนแปลง เลื�อนวนัเดินทางได ้และ/

หรือ ขอคืนเงินค่าทวัร ์ค่าจองทวัร ์

2.กรุป๊ออกเดินทางตอ้งมีจาํนวนไมต่ํ �ากว่า / ท่านขึ1 นไป ไมมี่หวัหนา้ทวัร ์ออกเดินทาง 23 ท่านขึ1 นไปมีหวัหน้าทวัร ์                

กรณีไมถึ่งไมส่ามารถออกเดินทางได ้บริษัทฯจะแจง้ใหท่้านทราบก่อนการเดินทางอยา่งน้อย10 วนั  

3.บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี�ยนอตัราค่าบริการ เนื�องจาก ค่าภาษี เซอรช์ารท์นํ1ามนัสายการบินปรบัขึ1 น และ/หรือมีผล

มาจากอตัราแลกเปลี�ยน  

4.กรณีที�ท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดัโดยสายการบินภายในประเทศ กรุณาแจง้บริษัทฯก่อนทาํการจอง มิฉะนั1น  

บริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆทั1งสิ1 น  

ประกาศสาํคญั 
สายการบิน มีนโยบายใน จาํกดันํ�าหนกัท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรมั  กรณีนํ�าหนกักระเป๋าเกิน 20 กิโลกรมั ท่านตอ้ง
ชาํระค่านํ�าหนกัส่วนเกินกบัสายการบินโดยตรงตามอตัราสายการบินเรียกเก็บและกรุป๊ออกเดินทางได ้1 ท่านขึ� นไป
ไม่มีหวัหนา้ทวัร ์ออกเดินทาง 34 ท่านขึ� นไปมีหวัหนา้ทวัรเ์ดินทางพรอ้มคณะ  
 
อตัรานี� รวม 
ค่าตั �วเครื�องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ– หลวงพระบาง / หลวงพระบาง– เวียงจนัทน์ - กรุงเทพ ชั1นประหยดั โดยสายการบิน
ลาวแอรไ์ลน์  
ค่าภาษีสนามบินกรุงเทพฯ และที�เมืองหลวงพระบาง เมืองเวียงจนั  
ค่าที�พกัโรงแรม  รวมทั1งสิ1 น 2 คืนพกัหอ้งละ E-F ท่าน 
ค่าอาหารครบทุกมื1 อตลอดรายการ  
ค่ารถรบั-ส่งสนามบิน และ รายการทวัรต์ลอดรายการ  
ค่าเรือล่องแม่นํ1าโขง พรอ้มคาราโอเกะ 
อตัราค่าเขา้ชมสถานที�ที�ระบุไวใ้นรายการ  
ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง 2,HHH,HHH บาท / ค่ารกัษาพยาบาล 5HH,HHH บาท ตามเงื�อนไขของบริษัทฯ
ประกนัภยั  
ชุดขา้วเหนียวตกับาตรเชา้ ท่านละ 2 ชุด 
 
อตัรานี� ไม่รวม  
ภาษีมลูค่าเพิ�ม K %,  ค่าบริการ และค่าใชจ้่ายส่วนตวัที�ไมร่ะบุไวใ้นรายการ,ค่าระวางนํ1าหนักเกิน EH กิโลกรมั  
 

ค่าทิปไกดท์อ้งถิ�น คนขบัรถ ท่านละ 200 บาท / วนั / คน  (รวม 8 วนั = :;; บาท / ลกูคา้ 3 ท่าน) 
****หวัหนา้ทวัรไ์ทย แลว้แตค่วามพึงพอใจในการบริการ**** 

เอกสารที�ประกอบการเดินทางหนังสือเดินทางเหลืออายุการใชง้านไม่ตํ �ากวา่ 6 เดือนนับจากวนัหมดอายุ และเหลือหนา้
วา่งติดกนัอย่างนอ้ย E หนา้ / การจองทวัร ์ท่านละ 5,000 บาทที�เหลือชาํระก่อนการเดินทางอย่างนอ้ยEHวนั 



    

 

 

 
การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์
เนื�องจากเป็นราคาตั �วเครื�องบินโปรโมชั �น เมื�อจองทวัรช์าํระเงินค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลิก เลื�อน ขอคืนเงิน ไดทุ้ก
กรณี  และ กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองทั1งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศที�ระบุไวใ้น
รายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิOที�จะไมคื่นค่าทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆทั1งสิ1 น รวมถึง เมื�อท่านออกเดินทางไปกบัคณะ 
แลว้ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ�งหรือไมเ่ดินทางพรอ้มคณะถือวา่ท่านสละสิทธิOไมอ่าจเรียกรอ้งค่าบริการ
และเงินมดัจาคืนไมว่า่กรณีใดๆทั1งสิ1 น เนื�องจากรายการทวัรแ์บบเหมาเหมาจ่าย 
 
หนงัสือเดินทาง 

*** กรุณาส่งสาํเนาหนังสือเดินทางใหบ้ริษทัฯ ก่อนออกเดินทาง A; วนั เพื�อทางบริษทัฯ จะไดส้่งใหท้างสายการบิน
เพื�อออกตั Bวเครื�องบิน ***เอกสารการเดินทาง  หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านมากกว่า : เดือนขึ� นไป (นับ
จากวนัออกเดินทาง) และตอ้งเหลือหนา้ว่างสาํหรบัแสตมป์วีซ่ามากกว่า A หนา้ขึ� นไป   

 
หมายเหต ุ:  

กรุณาอา่นศึกษารายละเอียดทั�งหมดก่อนทาํการจอง เพื�อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1.บริษทัฯขอสงวนสิทธิHที�จะเลื�อนการเดินทางหรือปรบัราคาค่าบริการขึ� นในกรณีที�มีผูร้ว่มคณะไม่ถึง 8 ท่าน 

2.ขอสงวนสิทธิOการเก็บค่านํ1ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ�มหากสายการบินมีการปรบัขึ1 นก่อนวนัเดินทาง 

3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิOในการเปลี�ยนเที�ยวบินโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอนัเนื�องจากสาเหตุต่างๆ 

4. บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั1งสิ1 นหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน,การยกเลิกบิน,การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อการ

จลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนาสิ�งของผิดกฎหมายซึ�งอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั1งสิ1 นหากเกิดสิ�งของสญูหายอนัเนื�องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรมและอุบติัเหตุจาก

ความประมาทของนักท่องเที�ยวเอง 

:. ก่อนตดัสินใจจองทวัร ์ท่านควรอา่นเงื�อนไขต่างๆ ใหค้รบถว้นจนเป็นที�พอใจก่อนชาํระค่าบริการ ทั1งนี1 เพื�อเป็นประโยชน์แก่ตวัท่านและ

สมาชิกเอง และเมื�อท่านตกลงชาํระเงินมดัจาหรือค่าทวัรท์ั1งหมดกบัทางบริษัทฯแลว้ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านไดย้อมรบัเงื�อนไขขอ้ตกลงต่างๆ

ในบริษัทฯ กาํหนด 

N. รายการนี1 เป็นเพียงขอ้เสนอที�ตอ้งไดร้บัการยนืยนัจากบริษทัฯอีกครั1งหนึ�ง หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมที�พกัในต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดย

โรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซึ�งอาจจะปรบัเปลี�ยนตามที�ระบุในโปรแกรมได ้

1. การจดัการเรื�องหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปที�เขา้พกัโดยมีหอ้งพกัสาํหรบัผูส้บูบุหรี� / ปลอดบุหรี�ได ้โดยอาจจะขอ

เปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูที้�พกั ทั1งนี1 ขึ1 นอยูก่บัความพรอ้มใหบ้ริการของโรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได ้



    

 

 

9.กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ิวแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ อยา่งน้อย Kวนัก่อนการเดินทาง มิฉะนั1น บริษัทฯไม่

สามารถจดัการไดล่้วงหน้าได ้ 

10.มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้าํสญัญาใด ๆ ทั1งสิ1 นแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของผู้

จดักาํกบัเท่านั1น  

11.ผูจ้ดัจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีที�ผูเ้ดินทางไม่ผ่านการ

พิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที�ยว อนั

เนื�องมาจากการกระทาํที�ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  

3A. บริการนํ1าดื�มท่านวนัละ2ขวดต่อคนต่อวนั 

38.ทางบริษัทฯ ซึ�งไม่อาจรบัผิดชอบต่อความเสียหายที�เกิดขึ1 นที�อยูเ่หนือการควบคุมของเจา้หน้าที� อาทิการนัดหยุดงาน จลาจลเหตุวุ่นวาย

หรือภยัทางการเมือง ภยัธรรมชาติต่างๆ ฯลฯซึ�งอาจจะทาํใหท้างสายการบินงดเวน้การบินตามเวลาที�กาํหนด และ/หรือตารางเวลาบินของ

สายการบินที�ใชใ้นเที�ยวบินนั1นๆ ไม่สามารถเดินทางตามเวลาที�กาํหนด โดยค่าใชจ้่ายเพิ�มเติมที�เกิดขึ1 นจากทั1งทางตรงและทางออ้ม เช่น การ

เจ็บป่วย การถูกทาํรา้ย การสญูหาย ความล่าชา้จากอบุติัเหตุต่างๆฯลฯรวมถึงการตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมืองจากทางเจา้หน้าที�ตรวจคน

เขา้เมือง อนัเนื�องมาจากมีสิ�งผิดกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือการถูกปฏเิสธในทุกกรณี โดยทั1งนี1 ทางบริษัทจะยดึ

ผลประโยชน์ทุกท่านสมาชิกเป็นสาํคญั 

     เอกสารที�ประกอบการเดินทาง : หนงัสือเดินทางเหลืออายกุารใชง้านไม่ตํ �ากว่า 6 เดือน  

(นบัจากวนัหมดอาย)ุ 

 

 

 

 

 


