
Page 1 of 13 

 

 

Code: IB06-LAO-LAO02-32FD-FEB-MAY-13-16-M0220 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 2 of 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ– เวยีงจนัทร ์– พระธาตุหลวง – ประตูชยั –วงัเวยีง – ถนนโรต ี   (-/-/

เย็น) 

09.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืงอาคาร 1 ขาออก ช ัน้ 2 ประตู 1 เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชยี 

Thai Air Asia (FD) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกทุ่กท่าน 

12.05 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงหลวงนครเวยีงจันทนโ์ดยเทีย่วบนิ FD 1040 (มบีรกิารอาหารรอ้นบนเครือ่ง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิ วตัไตเมอืงเวยีงจนัทน ์ประเทศลาว ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

บา่ย น าท่านไปสักการะ วดัพระธาตุหลวงตัง้อยู่ทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือของประตูชัยเป็นศาสนสถานที่ส าคญั

ที่สุดของประเทศลาว เป็นสัญลักษณ์ประจ าชาตลิาวมีความหมายต่อจิตใจของประชาชนชาวลาวอย่างใหญ่

หลวงแทนถงึความเป็นเอกราชและอ านาจอธปิไตยของลาวสรา้งขึน้ในศตวรรษที่ 16เป็นเจดยีท์ี่มลีักษณะโดด
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เดน่ทีส่ดุในอาณาจักรลา้นชา้งเป็นการผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมในพระพุทธศาสนากบัสถาปัตยกรรมของ

อาณาจักรมลีกัษณะคลา้ยป้อมปราการมกีารกอ่สรา้งระเบยีงสงูใหญ่ขึน้โอบลอ้มองคพ์ระธาตไุวพ้รอ้มกับท าช่อง

หนา้ตา่งเล็กๆเอาไวโ้ดยตลอด ประตทูางเขา้เป็นบานประตไูมใ้หญ่ลงรักสแีดงรอบๆองคพ์ระธาตยุังมเีจดยีบ์รวิาร

ลอ้มอยู่โดยรอบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่น  ชมอนุสาวรยีป์ระตูชยัตัง้อยู่ทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือของนครเวยีงจันทน์บนถนนลา้นชา้งจะไปสิน้สดุที่

บรเิวณประตชูยั สรา้งเสร็จในปี พ.ศ.2512

เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลกึถึงประชาชน

ชาวลาวที่สละชีว ิตในสงครามก่อนหนา้

การปฏวิัตพิรรคคอมมวินิสตป์ระตูชัยมีชือ่

เรียกอกีอย่างว่า รัยเวยแ์นวตัง้เพราะการ

ก่อสร า้ง น้ีใชปู้นซีเมนส์จ ากประ เทศ

อเมรกิาที่ซือ้มาเพื่อสรา้งสนามบนิใหม่ใน

เวยีงจันทนใ์นระหวา่งสงครามอนิโดจีนแต่



Page 4 of 13 

 

 

พ่ายเสยีก่อนจงึไดน้ ามาสรา้งประตูชยัแทนเป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานศลิปะลา้นชา้งกับฝรั่งเศสเขา้ดว้ยกนั

อย่างงดงามและกลมกลนือย่างยิง่ 

จากน ัน้ น าท่านเดินทางมุ่งสู่เมืองวังเวียงสัมผัสวิถีชีว ิต

ความเป็นอยู่และธรรมชาตทิ่ามกลางขุนเขาที่ราย

ลอ้มอยู่โดยรอบ จนไดช้ือ่วา่เป็น “กุย้หลนิแหง่

เมอืงลาว 

ค า่ รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหารทีว่งั

เว ียง   และใหท้่ านไดพ้ัก ผ่อนตามอัธยาศัย

เพลดิเพลนิไปกบัสสีนัยามค า่คนืในเมอืงวงัเวยีงบน 

ถนนคนเดนิ( Walking Street )หรือถนนโรตี

ซ ึง่มโีรตใีหท้่านไดเ้ลอืกชมิกนัอย่างจุใจ 

เขา้สูท่ ีพ่กั THE GRAND RIVERSIDE HOTEL (4*) หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

 

วนัสอง วงัเวยีง – ถ า้จงั – หลวงพระบาง – พระธาตุภษู–ี ถนนคนเดนิ                                   (เชา้/

กลางวนั/เย็น) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ  โรงแรมทีพ่กั หลังอาหารพาท่านตระการตากบัความงามของหนิงอกหนิยอ้ยใน ถ า้

จงัภายในบรรยากาศเย็นสบายรวมทัง้สูด

อากาศแสนบรสิุทธิบ์นยอดถ ้า พรอ้มทัง้

ชม  จุดชมวิว  สุดยอดถ ้ าที่ท่ านจะ

สามารถมองเห็นเมอืงวงัเวยีงไดท้ัง้เมอืง  

และชม สระมรกต ซึง่เป็นบ่อน ้าแร่ทีไ่ด ้

จากภูเขาหินปูนไดเ้วลาสมควรพาทุก

ท่านมุ่งหนา้เมืองหลวงพระบางเมือง

มรดกโลกระหว่างทาง ท่านจะไดผ้่าน

หมู่บา้นชาวลาวพรอ้มทั ้งตน้ไมน้านา

พันธุ ์  เพลดิเพลนิไปกับทัศนียภาพอัน

งดงาม การท านาขัน้บันไดและหมู่บา้นชนเผ่าตา่งๆ ของลาว ผ่านเมอืง กาส ีพูคณู เชยีงเงนิ   และเสน้ทางสายน้ี

ถือว่าเป็นสันทางทีส่วยทีส่ดุ เสน้ทางหนึ่งในเอเชยีอาคเนยร์ะหว่างทางใหท้่านถ่ายรูปจากมุมสูงของยอดเขาที่

สวยทีส่ดุแห่งหนึง่บนเสน้ทางน้ีและพักผ่อนหย่อนใจกบับรรยากาศแสนสบายทีภ่เูพยีงฟ้า 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร ถงึหลวงพระบางแลว้น าท่านเดนิขึน้บันได 328 ขัน้เพือ่นมัสการพระ

ธาตุภูษ ี(Phou Si Mountian) สองขา้งทางร่มรื่นดว้ยตน้ดอกจ าปา ภูษีน้ีหมายถงึ “ภูศรี” คอืเป็นศรีของเมือง
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หลวงพระบางน่ันเองตัง้โดดเด่นกลางใจเมืองมีจุดชมววิก่อนถงึยอดพระธาตุ มองเห็นวัด บา้นเรือนทอดยาว

ขนานกับแม่น ้าโขงจรดปากแม่น ้าคานยอดสูงสุดของภูษี อยู่บนพื้นที่ราบแคบๆตัวพระธาตุเป็นทรงดอกบัว

สีเ่หลีย่มทาสทีองตัง้อยู่ 

บนฐานสีเ่หลีย่มยอดประดับดว้ยเศวตฉัตรทองส ารดิ7 ชัน้ สูงประมาณ 21 เมตรจะสวยมากในยามเย็น แบบน้ี

แสงแดดจะส่ององคพ์ระธาตุเป็นสทีองสกุปลัง่มทีางเดนิรอบองคพ์ระธาตุสามารถชมทวิทัศน์ตวัเมอืงหลวงพระ

บางไดเ้กอืบรอบเลยทเีดยีว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่   รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร(พศิษ!! พธิบีายศรสีูข่วญัตามประเพณีพืน้บา้นของหลวงพระ

บาง) 

หลังทานอาหารสามารถเดนิเที่ยว ชมถนนขา้วเหนยีว ของหลวงพระบาง หรือ ตลาดมดืเลือกซื้อสนิคา้

พืน้เมอืงไวเ้ป็นของฝากหรอืเป็นทีร่ะลกึ อสิระพักผ่อนตามอธัยาศยั  

น าทา่นเขา้สูพ่กัที ่ChitchareungMuanglouang Hotel ณ หลวงพระบาง หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว  
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วนัสาม ตกับาตรขา้วเหนยีว - วดัเชยีงทอง– พระราชวงั – หอพระบาง –วดัวชุินราช - กรงุเทพฯ            (เชา้/

กลางวนั/-) 

05.00  น. ตื่นเชา้ไปร่วมท าบุญ-ตกับาตรกับชาวหลวงพระบาง

ทุกเชา้ชาวหลวงพระบางทุกบา้นจะพากันออกมาน่ังรอ

ตักบาตรพระสงฆ์ที่เรียงแถวเดนิมาตามถนนเป็นรอ้ยๆ 

รูปซึง่เป็นภาพยามเชา้ที่มีชีวติชวีาของหลวงพระบาง

โดยสะทอ้นถึงวถิีชวีติของสังคมอันสงบสุขและความ

เลื่อมใสศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนาที่หยั่งรากลกึลงใน

วัฒนธรรมของชาวลา้นชา้ง และน าท่านแวะเที่ยวชม

ตลาดเชา้ 

เชา้    บรกิารอาหารเชา้ ณ  โรงแรมทีพ่กั 

จากน ัน้ น าท่านเทีย่วชม วดัเชยีงทอง (Xieng Thong Temple) เป็นวดัหลวงคูบ่า้นคูเ่มอืงหลวงพระบางสรา้งขึน้ในสมยั

พระเจา้ไชยเชษฐาธริาชกอ่นทีจ่ะยา้ยเมอืงหลวงไปเวยีงจันทนแ์ละยังไดร้ับการอปุถัมภจ์ากเจา้มหาชวีติศรสีว่าง

วงศ์ และเจา้ชีว ิตศรีสว่างวงศว์ัฒนากษัตริย์สองพระองค์สุดทา้ยของลาวบริเวณที่ตัง้ของวัดอยู่ทางทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเมืองหลวงพระบางใกลบ้รเิวณที่แม่น ้าคานไหลมาบรรจบกันกับแม่น ้าโขง มีพระ

อโุบสถ หรอืภาษาลาวเรยีกวา่“สมิ” เป็นหลงัไม่ใหญ่โตนัก หลงัคาพระอโุบสถแอน่โคง้และลาดต ่าลงมาก ซอ้น

กนัอยู่ 3 ชัน้ เป็นศลิปะแบบหลวงพระบาง สว่นกลางม ีชอ่ฟ้า ประกอบดว้ย 17 ชอ่ซึง่เป็นทีส่งัเกตกนัว่า เป็นวัด

ที่พระมหากษัตรยิส์รา้งขึน้จงึม ี17 ขัน้ส่วนสามัญจะสรา้งกันแค่ 1-7 ช่อ เชือ่กันว่าจะเก็บของมคี่าไวใ้นนัน้ดว้ย

ส่วนหนา้บัน หรือภาษาลาวว่า “โหง่” เป็นรูปเศยีรนาคความงามของวัดอยู่ที่ความสงบสง่าสะอาดมกีารวางผัง

ออกแบบและบ ารุงรักษาจากนัน้น าท่านชมพระราชวงัเกา่ (Royal Palace Museum) เป็นวงัที ่เจา้มหาชวีติศรี

สวา่งวงศท์รงประทับอยู่ทีน่ี่จนสิน้พระชนม ์ เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงการปกครองเมือ่ปี พ.ศ.2518  พระราชวงัก็ได ้

ถูกเปลีย่นเป็น พพิธิภัณฑ ์ประกอบดว้ยหอฟังธรรมหอ้งรับแขกของเจา้มหาชวีติและพระมเหส ีหอ้งทอ้งพระโรง 

ทางดา้นหลงัก็เป็นพระต าหนักซึง่มเีครือ่งใชไ้มส้อยตา่งๆ จัดเก็บไวเ้ป็นระเบยีบเรยีบง่าย และ นมสัการหอพระ

บางซึง่เป็นพระคู่บา้นคู่เมืองของหลวงพระบาง เป็นพระพุทธรูปประทับยืนปรางคห์า้มสมุทรเป็นพระพุทธรูป

ศลิปะขอมสมัยหลังบายน น ้าหนัก 54 กก. ประกอบดว้ยทองค า 90% และยังมีพระพุทธรูปนาคปรกสลักศลิา

ศลิปะขอมอกี 4 องคป์ระดษิฐานอยู่ 
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เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 หลงัอาหารน าท่านเดนิทางไปวดัใหมสุ่วรรณภมูารามหรือทีช่าวหลวงพระบางเรยีกกันสัน้ๆว่า "วดัใหม"่ เคย

เป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน ซึง่เป็นสมเด็จพระสงัฆราชองคส์ดุทา้ยของลาวและยังเคยเป็นที่

ประดษิฐานพระบาง พระพุทธรูปคู่เมืองหลวงพระบางในรัชสมัยของเจา้มหาชีวติสักรนิฤทธิ์ จนกระทั่งถงึปี

พ.ศ. 2437 จงึไดอ้ัญเชญิพระบางไปประดษิฐานในหอพระบางภายในพระราชวังจวบจนกระทั่งปัจจุบัน เมื่อมา

เยอืนวดัแห่งน้ีสิง่ทีเ่รา 

จะสังเกตเห็นถงึความแตกต่างจากวัดอืน่ๆ คอืตัวอุโบสถ(สมิ) ลักษณะจะเป็นอาคารทรงโรง หลังคามีขนาด

ใหญ่ มชีายคาปกคลมุทัง้สีด่า้นสองระดบัตอ่เน่ืองกัน จากนัน้น าท่าน นมัสการ พระธาตุหมากโมเป็นเจดยีป์ทุม

หรือพระธาตุดอกบัว แต่ชาวลาวทั่วไปเรียกว่า พระธาตุหมากโม เน่ืองจากเห็นว่ามีรูปทรงคลา้ยแตงโมผ่าครึง่

หรือทรงโอคว ่า คลา้ยสถูปฟองน ้าทีส่าญจ ีประเทศอนิเดยี ยอดพระธาตุมลีักษณะคลา้ยรัศมแีบบเปลวไฟของ

พระพุทธรูปแบบลังกาหรอืสโุขทัย บรเิวณมุมฐานชัน้กลางและชัน้บนมเีจดยท์ศิทรงดอกบัวตูมทัง้สีมุ่ม ไดเ้วลา

สมควรน าทุกท่านมุ่งหนา้สูส่นามบนินานาชาตหิลวงพระบาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.30 น. ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเซยี เทีย่วบนิที ่FD 1031  

17.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯโดยสวสัดภิาพ 

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

หมายเหตุ :  

1. ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใด ๆท ัง้ส ิน้ หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การ

เปลีย่นแปลงไฟลท์บนิรวมถงึเวลาบนิ , การประทว้ง,การนดัหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีทา่นถูกปฎเิส

ธการเขา้หรอืออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง หรอื เจา้หน้าทีก่รมแรงงานท ัง้จากไทยและ

ต่างประเทศ หรอื สภาพอากาศแปรปรวน หรอื เกดิเหตุภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิการปิดของสถานทีท่อ่งเทีย่ว

ตา่ง ๆรวมถงึรา้นอาหารโดยมไิดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ (ซึง่ลูกคา้

จะตอ้งยอมรบัในเง ือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 
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2. อาหารทอ้งถิน่ รูปแบบ วตัถดุบิและรสชาตจิะเป็นไปตามรสนยิมของคนทอ้งถิน่ ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัใน

รสชาตขิองอาหาร 

3. โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทวัรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เทา่น ัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแตโ่รงแรมที่

เขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทยีบเทา่กนั 

4. ลูกคา้จะตอ้งปฎบิตัติามกฎระเบยีบขอ้บงัคบัของสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ เพือ่ประโยชนข์องทา่นเองและบคุคล

อืน่ 

5. ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใด ๆท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตุที่

เกดิจากความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเอง หรอื ในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรอืช ารดุจากสายการบนิ 

6. รปูภาพในโปรแกรมเป็นรปูภาพเพือ่ใชป้ระกอบการโฆษณาเทา่น ัน้ 

 

**ท ัง้นี ้กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเง ือ่นไขการเดนิทางทกุหนา้อยา่งถีถ่ว้น หากลูกคา้จา่ยเงนิมดัจ าแลว้ 

ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ลูกคา้ยอมรบัในเง ือ่นไขท ัง้หมด** 

 

อตัราคา่บรกิารและเง ือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

ตาราง วนัเดนิทาง ราคา ลาว เวยีงจนัทร ์วงัเวยีง หลวงพระบาง พกั 4 ดาว 3 วนั บนิ FD 

เร ิม่เดนิทาง 
กลบัจาก

เดนิทาง 
จ านวน ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง เด็กไมม่เีตยีง พกัเดีย่ว 

จอยแลนด ์

(ราคาไม่

รวมต ัว๋) 

15 ก.พ.63 17 ก.พ.63 24+1 14,900 14,500 13,900 3,000 10,900 

07 ม.ีค.63 09 ม.ีค.63 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 9,900 

21 ม.ีค.63 23 ม.ีค.63 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 9,900 

04 เม.ย.63 06 เม.ย.63 24+1 15,900 15,500 14,900 3,000 11,900 

11 เม.ย.63 13 เม.ย.63 24+1 16,900 16,500 15,900 3,000 12,900 

12 เม.ย.63 14 เม.ย.63 24+1 16,900 16,500 15,900 3,000 12,900 

13 เม.ย.63 15 เม.ย.63 24+1 16,900 16,500 15,900 3,000 12,900 

02 พ.ค.63 04 พ.ค.63 24+1 15,900 15,500 14,900 3,000 11,900 

16 พ.ค.63 18 พ.ค.63 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 9,900 
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30 พ.ค.63 01 ม.ิย.63 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 9,900 

**ราคา INFANT (อายุไมถ่งึ 2 ปี บรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั) ทา่นละ 3,000 บาท อตัรานีร้วมรายการทวัรแ์ละต ัว๋

เคร ือ่งบนิแลว้** 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 ต ัว๋เคร ือ่งบนิช ัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลีย่นแปลงต ัว๋ 

 ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ2 คนื (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดีย่ว) 

 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลบัมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ

 คา่รถตูร้บั-สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบุ 

 คา่ไกดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรน์ าเทีย่วตามรายการ 

 ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%และภาษมีูลคา่เพิม่ 7% 

 ประกนัอบุตัเิหตุวงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเง ือ่นไขตามกรมธรรม)์  

 เง ือ่นไขประกนัการเดนิทาง  คา่ประกนัอบุตัเิหตุและค่ารกัษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดร้บัอุบตัเิหตุ

ระหวา่งการเดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการสูญเสยีทรพัยส์นิสว่นตวัและไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวัของผูเ้ดนิทาง 

 ภาษนี า้มนัและภาษตี ัว๋ทกุชนดิ(สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง) 

 คา่ระวางน า้หนกักระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.ตอ่ 1 ใบ 

 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่ท าหนงัสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิ อาหารและเคร ือ่งดืม่ทีส่ ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร,์ซกัรดีที่

ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อุบตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยดุ

งาน,การถูกปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้ที่

เมอืงไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความควบคุมของบรษิทัฯ 

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

ของประเทศคะ่) 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน า้ใจของทกุทา่นคะ่(ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแตไ่มบ่งัคบัทปิคะ่) 
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เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่และการยกเลกิทวัร ์

การจองทวัร ์: 

 กรณุาจองทวัรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า 11,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการ

เดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั มฉิะน ัน้ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ชว่งเทศกาลกรณุาช าระกอ่น

เดนิทาง 30 วนั) 

 กรณุาช าระคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน ในกรณีทีค่า่ทวัรม์รีาคา ต า่กวา่ 11,000 บาท 

กรณียกเลกิ (จอยกรุป๊) : 

 ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 45 วนั บรษิทัฯ จะหกัคา่ใชจ้า่ย 1,000 บาท/ทา่น ยกเวน้ในกรณีวนัหยุด

เทศกาล, วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60 วนั จะหกัคา่ใชจ้า่ย 1,000 บาท/ทา่น 

 ยกเลกินอ้ยกวา่ 45 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัค่าทวัร ์60%จากราคาขาย และยดึเงนิมดัจ าท ัง้หมดไม่วา่กรณี

ใด ๆ ท ัง้ส ิน้ 

 ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั กอ่นการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บเงนิคา่ทวัรท์ ัง้หมดไมว่า่กรณีใด ๆ ท ัง้ส ิน้ 

 

กรณีเจ็บป่วย :  

 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯ จะท าการ

เลือ่น            การเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอื

เลือ่นการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี 

 

เง ือ่นไขอืน่ ๆ :  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้า่ยท ัง้หมด กรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทาง

ไม่ครบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯ ก าหนดไว ้(15 ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯ และผู ้

เดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่ง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

 คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป จงึออกเดนิทาง  ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น ขอสงวนสทิธิเ์ล ือ่น

วนัเดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 10 วนักอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่า่นตอ้งออกต ัว๋ภายใน เช่น (ต ัว๋เคร ือ่งบนิ, ต ัว๋รถทวัร,์ ต ัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้

กอ่นท าการออกต ัว๋ เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอืเวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ในกรณี ถา้ทา่นออกต ัว๋ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์

บนิมกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืวา่ทา่นยอมรบัในเง ือ่นไขดงักลา่ว 

 กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เล่มน า้เงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากทา่นถูกปฏเิสธใน

การเขา้ – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรแ์ละรบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้ส ิน้ 
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รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 บรษิทัฯมสีทิธ ิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 

 เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชนข์อง

ผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

 หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพือ่

ทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ (หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบหากอายุ

เหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้) 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การประทว้ง

,การนดัหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีทา่นถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง 

หรอื เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้จากไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯหรอืเหตุภยั

พบิตัทิางธรรมชาต(ิซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเง ือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิยั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่น

โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจ าตวั ซึง่ไมไ่ดเ้กดิ

จากอบุตัเิหตุในรายการทอ่งเทีย่ว(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเง ือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิยั ซึง่อยู่

นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 

 กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่มอ่นุญาตใิหท้า่นเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบกอ่นการจองทวัรว์า่

ทา่นสามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม ่ถา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ท ีอ่ยูเ่หนอืการควบคุมของ

บรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 

 กรณี “หญงิต ัง้ครรภ”์ ทา่นจะตอ้งมใีบรบัรองแพทย ์ระบชุดัเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึ

รายละเอยีดอายคุรรภท์ ีช่ดัเจน สิง่นีอ้ยูเ่หนอืการควบคุมของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 

 กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เลม่น า้เงนิ)เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากทา่นถกูปฏเิสธในการ

เขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรแ์ละรบัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ,ไม่

ทานอาหารบางมือ้,เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่งทางบรษิทัฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจา่ย

ขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตุทีเ่กดิจาก

ความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรอืช ารดุจากสายการบนิ 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รงุเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้

ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ 

 ต ัว๋เคร ือ่งบนิเป็นต ัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิและไม่

สามารถเปลีย่นชือ่ได ้
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 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ท ัง้หมดหรอืบางสว่นผา่นตวัแทนของบรษิทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทาง

บรษิทัฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแ้ลว้ท ัง้หมด 

 กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอื

ตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัร ์

ท ัง้หมด 

 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเง ือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง** 

 

โปรดทราบ 

 
1. กรุณาช าระค่ามัดจ าทัวรแ์ละเงนิส่วนที่เหลอืในเวลาที่เจา้หนา้ที่ก าหนด หากลูกคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่

ลูกคา้กรุ๊ปนั้นออกโดยอัตโนมัติเพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอื่นที่รอควิอยู่ โดยถือว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตใุดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้ เชน่ มลีกูคา้กลุม่ใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย
ธรรมชาต ิเที่ยวบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและช่วงเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน 
ทัง้น้ี ลูกคา้ทราบและเขา้ใจดีว่าเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นเหตุสุดวสิัย และเชื่อมั่นว่าบริษัทฯไดพ้ยายามอย่างสุด
ความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดังนัน้ ลูกคา้จะไม่ยกเหตุน้ีมาเป็นขอ้เรียกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงคร์ับเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิ
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไม่ได ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิม่คนืเงนิทัง้หมดในทุกกรณี 
4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีล่กูคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยู่กบัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถาน
ฑตู) ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดังกล่าว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยืน่วซี่าเดีย่วเพื่อจะไดท้ราบผลวซี่าอย่างรวดเร็ว
กอ่นช าระคา่ทัวร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซี่า
ไม่ผ่าน บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วซีา่ทีส่ถานฑตู บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พือ่อ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลกูคา้ตอ้งการเจา้หนา้ที่ดูแล
เฉพาะบุคคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ท่าน 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซี่าทุกขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑูตโดยจะไม่มีการชีแ้จงเหตุผลและจะไม่คนืค่าวซี่าในทุก
กรณี หากวซีา่ไม่ผ่านบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบินปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบุคคลไม่ว่าในกรณีใด บริษัทฯจะถือว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิการ

เดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมือง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตุผล หากลูกคา้

ไม่ไดร้ับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆที่จัดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์ บรษัิทฯถือว่าลูกคา้สมัครใจสละสทิธใินการใช ้

บรกิารนัน้ๆและจะไม่มกีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื 

ดว้ยเหตุสุดวสิัยใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืค่าใชจ้่ายที่ลูกคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้ค่าวซี่า) กรณีลูกคา้ช าระดว้ย
บัตรเครดติ บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนียมบัตรเครดติ 3% 

12. เน่ืองจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสูญหายหรือล่าชา้บ่อยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความเสีย่งโดย
แบ่งสมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้ง
ปฏิบัตติามเงื่อนไขที่สายการบนิก าหนด) และ/หรือ ซื้อประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสูญหายหรือล่าชา้ หากกระเป๋า
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เดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคญั ลกูคา้อาจไม่
สามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุัตเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกนัสขุภาพทุก
กรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตวั ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกนัสขุภาพระหวา่งเดนิทาง
ไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉินทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่ันที 

14.  โปรแกรมทัวรน้ี์บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนินการ
ทัวร์โปรแกรมน้ีไดต้ลอดเวลา ทัง้น้ี บริษัทฯขอจ ากัดความรับผิดชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงินที่บริษัทไดร้ับจริงตาม
หลกัฐานทางบัญชเีท่านัน้ 
 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเง ือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 


