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11.30 น. พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคาร 1 ผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 3 ประตู 1 เคานเ์ตอรส์าย

การบนิแอรเ์อเชยี Thai Air Asia(FD) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกท่กุทา่น 

14.30 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงหลวงพระบาง โดยเทีย่วบนิที ่FD1030 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2  

ช ัว่โมง) 

 **บนเทีย่วบนิไมม่อีาหารท ัง้ขาไปและกลบั** 

 

 

16.00 น. เดนิทางถงึ เมอืงหลวงพระบาง ประเทศลาว ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

จากน ัน้ น าท่านเดนิทางสู่ พระธาตภุูษ ี(Phou Si Mountian) สองขา้งทางร่มรืน่ดว้ยตน้ดอกจ าปา ภษีู นี้

หมายถงึ “ภศูร”ี คอืเป็นศรขีองเมอืงหลวงพระบางน่ันเอง ตัง้โดดเดน่กลางใจเมอืงมจีุดชมววิกอ่นถงึยอด

วนัแรก กรงุเทพฯ • หลวงพระบาง • พระธาตภุษู ี• ตลาดมดื      (-/-/เยน็) 
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พระธาต ุมองเห็นวัด บา้นเรอืน ทอดยาวขนานกบัแมน่ ้าโขงจรดปากแมน่ ้าคาน ยอดสงูสดุของภษีู อยูบ่น

พืน้ที่ราบแคบๆ ตัวพระธาตุเป็นทรงดอกบัวสีเ่หลี่ยมทาสทีอง ตัง้อยู่บนฐานสีเ่หลี่ยมยอดประดับดว้ย

เศวตฉัตรทองส ารดิ7 ชัน้ สูงประมาณ 21 เมตร จะสวยมากในยามเย็น แบบนี้แสงแดดจะส่ององคพ์ระ

ธาตเุป็นสทีองสกุปลั่ง มทีางเดนิรอบองคพ์ระธาตุสามารถชมทวิทัศน์ตัวเมอืงหลวงพระบางไดเ้กอืบรอบ

เลยทเีดยีว 

 

ค า่  รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (มือ้ที1่)  

จากน ัน้ น าท่านชอ้ปป้ิงตลาดมดื (NIGHT MARKET) ซึง่ชาวหลวงพระบางจะวางของขายตามถนนศรสีว่าง

วงศจ์นถงึหนา้พระราชวัง ใหทุ้กท่านเลอืกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศัยไวเ้ป็นของฝากหรอืเป็นของทีร่ะลกึ ให ้

ทกุทา่นเลอืกซือ้สนิคา้ไดต้ามอธัยาศัย 

 น าทา่นเขา้สูพ่กัที ่Angthong Hotel/ Flora Hotel ณ หลวงพระบาง หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
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เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ รา้นอาหาร (มือ้ที2่) 

05.30 น. ตืน่เชา้ไปรว่ม ท าบญุ-ใสบ่าตรขา้วเหนยีว กบัชาวหลวงพระบางทกุเชา้ชาวหลวงพระบางทกุบา้นจะพา

กนัออกมาน่ังรอตักบาตรพระสงฆท์ีเ่รยีงแถวเดนิมาตามถนนเป็นรอ้ยๆรปู ซึง่เป็นภาพยามเชา้ทีม่ชีวีติชวีา

ของหลวงพระบางโดยสะทอ้นถงึวถิชีวีติของสงัคมอนัสงบสขุและความเลือ่มใสศรัทธาทีม่ตีอ่พทุธศาสนา

ทีห่ยั่งรากลกึลงในวัฒนธรรมของชาวลา้นชา้ง และน าท่านแวะเทีย่วชม ตลาดเชา้ ทีเ่ต็มไปดว้ยอาหาร

พืน้เมอืง และของฝาก แวะชมิกาแฟลาวทีข่ ึน้ชือ่ รา้นประชานยิม ใหท้่านไดล้ิม้รสกาแฟลาว คู่กับ ขนมคู ่

หรอื ปาทอ่งโก ๋

วนัที่สอง ตกับาตรขา้วเหนยีว • หมูบ่า้นชา่งฆอ้ง • หมูบ่า้นชา่งไห • ถ า้ติง่ • สวนพนูสขุคาเฟ่ • น า้ตก

ตาดกวางส ี          (เชา้/อสิระ/เยน็) 
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จากน ัน้ น าท่านเยี่ยมชม บา้นช่างฆอ้ง ศูนย์หัตกรรม

พื้นบา้นอีกแห่งหนึ่งของเมืองหลวงพระบางที่

รวบรวมสนิคา้หัตกรรมงานฝีมอืต่างๆ ไวส้ าหรับ

นักท่องเที่ยวเขา้เยี่ยมชมหรือเรียนรูว้ธิีการท า 

อาท ิการท างานกระดาษสา การทอผา้ไหมของ

ลาว  

จากนั้นเดินทางสู่ท่าเรือบ้านช่างไห  เพื่อ

ล่องเรอืชมววิทวิทัศน์สองฝ่ังแมน่ ้าโขงสู่ ถ า้ต ิง่ 

ซึง่เป็นถ ้าอยู่บนหนา้ผารมิแม่น ้าโขงมอียู่ 2 ถ ้า 

คอื ถ ้าล่างและถ ้าบน ถ ้าติง่ลุ่ม หรือ ถ ้าล่างสูง 

60 เมตร จากพืน้น ้ามลีักษณะเป็นโพรงน ้าตืน้ๆ มหีนิงอกหนิยอ้ย มพีระพุทธรูปไมจ้ านวนนับ 2,500 องค ์

สว่นใหญจ่ะเป็นพระยนื มทีัง้ปางประทานพร และปางหา้มญาต ิถ ้าติง่บน จะไปทางแยกซา้ยเดนิขึน้บนัได

ไป 218 ขัน้ ปากถ ้าไม่ลกึมากมพีระพุทธรูปอยู่ในถ ้าแต่ไม่มากเท่าถ ้าล่าง สมัยโบราณเป็นทีส่ักการะ

บวงสรวงดวงวญิญาณ ผฟ้ีา ผแีถน เทวดาผาติง่ ต่อมาพระเจา้โพธสิารทรงเลือ่มใสพระพุทธศาสนาเป็น

ผูน้ าพระพทุธรปูเขา้มา และจงึทรงใชถ้ ้าติง่เป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์างพทุธศาสนา 
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จากน ัน้ น าท่านอสิระแวะพักผ่อนที ่สวนพูนสุข คาเฟ่ (Joma Bakery) โด่งดังขนาดใชเ้รยีกเป็นชือ่ซอยขา้ง

รา้นวา่ซอยโจมา เป็นอาหารสไตลต์ะวันตก เนน้อาหารแบบฟาสตฟ์ดูสไ์ดแ้ก ่เบอรเ์กอร ์แซนดว์ชิ พซิซา่ 

สลัด ซปุ เครือ่งดืม่รอ้น เย็นตา่งๆ ไอศกรมี อกีทัง้ยงัมเีบเกอรี ่จะเนน้พวกขนมปัง คกุกีแ้ละ เคก้ (ไมร่วม

คา่อาหารและคา่เครือ่งดืม่) 

บา่ย  น าเดนิทางผ่านหมูบ่า้นชนบทชมวถิชีวีติของชาวบา้นสู ่น า้ตกตาดกวางส ี(Kuang Xi Waterfall)

ห่างจากหลวงพระบาง 30 กโิลเมตร ไปทางทศิตะวันตกเฉียงใต ้โดยผ่านหมูบ่า้นชนบทรมิถนน 2 ขา้ง

ทาง เป็นหนึง่ในน ้าตกทีส่วยทีส่ดุในเขตหลวงพระบาง มแีมน่ ้าใสสมีรกตตลอดปี ชมความงามของน ้าตก

ทีต่กลดหลั่นเป็นชัน้ๆอยา่งสวยงามแต่ละชัน้เกดิจากการผสมของหนิปนูสงูราว 70 เมตร ม ี2 ชัน้ สภาพ

ป่าร่มรืน่ มสีะพานและเสน้ทางเดนิชมรอบๆ น ้าตก ใหเ้วลาอสิระดืม่ด า่กบัธรรมชาต ิและ อสิระกบั

การเลน่น า้   
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ค า่       บรกิารอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (มือ้ที3่)  

 น าทา่นเขา้สูพ่กัที ่Angthong Hotel/ Flora Hotel ณ หลวงพระบาง หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม(มือ้ที4่)  

น าทา่นชม พระราชวงัเกา่ (Royal Palace Museum) เป็นวังทีเ่จา้มหาชวีติศรสีว่างวงศ ์ทรงประทับอยูท่ีน่ี่จน

สิน้พระชนม ์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี พ.ศ.2518  พระราชวังก็ไดถู้กเปลี่ยนเป็น 

พพิธิภัณฑ ์ประกอบดว้ยหอฟังธรรมหอ้งรับแขกของเจา้มหาชวีติและพระมเหส ีหอ้งทอ้งพระโรง  ทาง

ดา้นหลังก็เป็นพระต าหนักซึง่มเีครือ่งใชไ้มส้อยตา่งๆ  จัดเก็บไวเ้ป็นระเบยีบเรยีบงา่ย  

ชม วดัวชุินราช น าทา่นนมสัการ พระธาตหุมากโม เป็นเจดยีป์ทมุหรอืพระธาตดุอกบวั แตช่าวลาวทั่วไป

เรยีกวา่ พระธาตหุมากโม เนือ่งจากเห็นวา่มรีปูทรงคลา้ยแตงโมผา่ครึง่หรอืทรงโอคว ่า คลา้ยสถูปฟองน ้า

วนัที่สาม หลวงพระบาง • พระราชวงั • วดัเชยีงทอง • วดัวชิุน • นัง่รถไฟความเรว็สูงลาว-จนีไปวงัเวยีง 

• บลูากนู • ลอ่งเรอืชมแมน่ า้ซอง      (เชา้/กลางวนั/เยน็)  
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ทีส่าญจ ีประเทศอนิเดยี ยอดพระธาตุมลีักษณะคลา้ยรัศมแีบบเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลังกาหรอื

สโุขทัย บรเิวณมมุฐานชัน้กลางและชัน้บนมเีจดยท์ศิทรงดอกบวัตมูทัง้สีม่มุ 

 

จากน ัน้ น าท่านชม วดัเชยีงทอง (Xieng Thong Temple) เป็นวัดหลวงคู่บา้นคู่เมอืงหลวงพระบางสรา้งขึน้

ในสมัยพระเจา้ไชยเชษฐาธิราชก่อนที่จะยา้ยเมอืงหลวงไปเวียงจันทน์ มพีระอุโบสถ หรือภาษาลาว

เรยีกว่า “สนิ” เป็นหลังไม่ใหญ่โตนัก หลังคาพระอุโบสถแอน่โคง้และลาดต ่าลงมาก ซอ้นกันอยู่ 3 ชัน้ 

เป็นศลิปะแบบหลวงพระบาง ส่วนกลางม ีชอ่ฟ้า ประกอบดว้ย 17 ชอ่ ซึง่เป็นทีส่ังเกตกันว่า เป็นวัดที่

พระมหากษัตรยิส์รา้งขึน้จงึม ี17 ขัน้ สว่นสามญัจะสรา้งกนัแค ่1-7 ชอ่ เชือ่กันว่าจะเก็บของมคี่าไวใ้นนัน้

ดว้ย สว่นหนา้บนั หรอืภาษาลาววา่ “โหง”่ เป็นรปูเศยีรนาค ความงามของวัดอยูท่ีค่วามสงบสง่าสะอาดมี

การวางผังออกแบบและบ ารงุรักษาอยา่งดเียีย่ม 
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กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (มือ้ที5่) 

บา่ย จากน ัน้เดนิทางสูส่ถานรีถไฟความเร็วสูง เตรยีมตวัมุง่หนา้สูว่งัเวยีง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

1 ช ัว่โมง) ใหท้า่นไดช้มบรรยากาศ ธรรมชาตติลอดสองขา้งทางในรถไฟ 

*เนือ่งจาก ต ัว๋รถไฟเป็นระบบ Random ไมส่ามารถล็อคทีน่ ัง่ไดท้ีน่ ัง่อาจจะไมไ่ดน้ ัง่ตดิกนัและไมส่ามารถเลอืก

ทีน่ ัง่บนรถไฟไดใ้นคณะ* 
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**รถไฟอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นเวลาตามความเหมาะสม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

14.30 น. เดนิทางถงึสถานรีถไฟวงัเวยีง  

จากน ัน้  ใหท้่านอสิระเล่นน ้าตามอัธยาศัยที ่บลูลา

กนู  

จากนั้นน าท่านไปยังสถานที่เช่า บอลลูน

ยักษ์ ส าหรับท่านที่อยากขึน้บอลลูนยักษ์

เพื่อชมเมืองวังเวียงอันสวยงามในมุมสูง

เพื่อความประทับใจแปลกใหม่อย่างที่ไม่

เคยพบเห็นที่ไหน (ไม่รวมในค่าบรกิาร 

3,000 บาท/ทา่น)  

** หมายเหต!ุ! ในกรณีทีส่ภาพอากาศไมเ่อือ้อ านวยท าใหไ้มส่ามารถน ัง่บอลลนูได ้ทางบรษิทัฯ จะคนืเงนิคา่

บอลลนูให ้(หากทา่นใดสนใจขึน้บอลลนูรบกวนแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้) ** 
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จากน ัน้ น าทา่น ลอ่งเรอืชมแมน่ า้ซอง สัมผัสวถิี

ชวีติความเป็นอยูแ่ละธรรมชาตทิ่ามกลาง

ขนุเขาทีร่ายลอ้มอยู่โดยรอบ จนไดช้ือ่ว่า

เป็น “กุ ้ยหลินแห่งเมืองลาว” (รวม

คา่บรกิารลอ่งเรอืแลว้) 

 

 

 

ค า่  บรกิารอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (มือ้ที6่)  

เขา้สูท่ ีพ่กั Inthira Vangvieng (4*) หรอืเทยีบเทา่ 
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เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที7่)  

จากน ัน้ เดนิทางสูเ่วยีงจนัทน ์น าท่านสักการะ วดัพระธาตหุลวง (THATLUANG PAGODA) ตัง้อยูท่างทศิ

ตะวันออกเฉียงเหนือของประตูชยัเป็นศาสนาสถานทีส่ าคัญทีส่ดุของประเทศลาว เป็นสัญลักษณ์ประจ า

ชาตลิาวมีความหมายต่อจติใจของประชาชนชาวลาวอย่างใหญ่หลวงแทนถงึความเป็นเอกราชและ

อ านาจอธปิไตยของลาวสรา้งขึน้ในศตวรรษที่ 16 เป็นเจดยีท์ีม่ลีักษณะโดดเด่นทีส่ดุในอาณาจักรลา้น

ชา้งเป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมในพระพุทธศาสนากับสถาปัตยกรรมของอาณาจักรมี

ลักษณะคลา้ยป้อมปราการมกีารก่อสรา้งระเบยีงสูงใหญ่ขึน้โอบลอ้มองค์พระธาตุไวพ้รอ้มกับท าช่อง

หนา้ต่างเล็กๆเอาไวโ้ดยตลอด ประตูทางเขา้เป็นบานประตูไมใ้หญ่ลงรักสแีดงรอบๆองค์พระธาตุยังมี

เจดยีบ์รวิารลอ้มอยูโ่ดยรอบ 

วนัที่สี ่ วงัเวยีง • เวยีงจนัทน ์• พระธาตหุลวง • ประตชูยั • สนามบนินานาชาตวิัตไต • กรงุเทพฯ 

           (เชา้/กลางวนั/-) 

 

 

 

 Grand Mosque • ถา่ยรปูกบัรถ Ferrari • ตกึเบริจ์คารฟิา ชั นที ่124    ดไูบมอลล ์    

                  (-/บนเครือ่ง/เยน็) 
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น าทา่น ชมอนุสาวรยีป์ระตูชยั (VICTORY MONUMENT)  ตัง้อยู่ทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือของนคร

เวยีงจันทน์บนถนนลา้นชา้งจะไปสิน้สุดทีบ่รเิวณประตูชยั สรา้งเสร็จในปี พ.ศ.2512 เป็นอนุสรณ์สถาน

เพือ่ระลกึถงึประชาชนชาวลาวที่สละชวีติในสงครามเป็นสถาปัตยกรรมทีผ่สมผสานศลิปะลา้นชา้งกับ

ฝร่ังเศสเขา้ดว้ยกนัอยา่งงดงามและกลมกลนือยา่งยิง่ 
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กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (มือ้ที8่) 

ไดเ้วลาสมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตวิตัไตเมอืงเวยีงจนัทน ์

13.45 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานดอนเมอืง โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD1041 

14.55 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจมริูล้มื 

……………………………………………………………………………………………… 
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อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

วันเดนิทาง วันเดนิทางกลบั 
จ านวน

ตอ่กรุ๊ป 
ไฟลท์และเวลาบนิ ผูใ้หญ ่ เด็กไมม่เีตยีง พักเดีย่ว 

15 ก.ย.65 18 ก.ย.65 24+1 

FD1030 14.30-16.00 

FD1041 13.45-14.55 

15,999 14,999 3,000 

29 ก.ย.65 02 ต.ค.65 24+1 

FD1030 14.30-16.00 

FD1041 13.45-14.55 

15,999 14,999 3,000 

06 ต.ค.65 09 ต.ค.65 24+1 

FD1030 14.30-16.00 

FD1041 13.45-14.55 

17,999 16,999 3,000 

13 ต.ค.65 16 ต.ค.65 24+1 

FD1030 14.30-16.00 

FD1041 13.45-14.55 

17,999 16,999 3,000 

20 ต.ค.65 23 ต.ค.65 24+1 

FD1030 14.30-16.00 

FD1041 13.45-14.55 

18,999 17,999 3,000 

03 พ.ย.65 06 พ.ย.65 24+1 

FD1030 14.30-16.00 

FD1041 13.45-14.55 

17,999 16,999 3,000 

10 พ.ย.65 13 พ.ย.65 24+1 

FD1030 14.30-16.00 

FD1041 13.45-14.55 

17,999 16,999 3,000 

24 พ.ย.65 27 พ.ย.65 24+1 

FD1030 14.30-16.00 

FD1041 13.45-14.55 

17,999 16,999 3,000 

01 ธ.ค.65 04 ธ.ค.65 24+1 

FD1030 14.30-16.00 

FD1041 13.45-14.55 

18,999 17,999 3,000 

08 ธ.ค.65 11 ธ.ค.65 24+1 

FD1030 14.30-16.00 

FD1041 13.45-14.55 

17,999 16,999 3,000 

15 ธ.ค.65 18 ธ.ค.65 24+1 

FD1030 14.30-16.00 

FD1041 13.45-14.55 

17,999 16,999 3,000 

29 ธ.ค.65 01 ม.ค.66 24+1 

FD1030 14.30-16.00 

FD1041 13.45-14.55 

19,999 18,999 3,000 

 

**ราคา INFANT (อายไุมถ่งึ 2 ปี บรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั) ทา่นละ 4,000 บาท  
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อตัรานีร้วมรายการทวัรแ์ละต ัว๋เครือ่งบนิแลว้** 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 ตั๋วเครือ่งบนิไป - กลับพรอ้มกรุ๊ป ดอนเมอืง - หลวงพระบาง- เวยีงจนัทน ์- ดอนเมอืง สายการบนิแอร์

เอเชยี (FD) เป็นตั๋วหมูค่ณะไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้

 ทีพ่ักโรงแรมตามรายการ 3 คนื พักหอ้งละ 2-3 ทา่น (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพิม่เงนิพักหอ้งเดีย่ว) 

 ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดไดท้่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง Hand Carry 7 

กก.ตอ่ 1 ใบ 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามรายการระบ ุ(สงวนสทิธิใ์นการสลับมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 น ้าดืม่บรกิารบนรถวันละ 1 ขวด/ทา่น 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ

 คา่รถโคช้/รถตู(้VIP)รับ-สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบ ุ

 คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทัวรน์ าเทีย่วคนไทย 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 ภาษีน ้ามนัและภาษีตั๋วทกุชนดิ (สงวนสทิธิเ์ก็บเพิม่หากสายการบนิปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง) 

 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

เงือ่นไขประกนัการเดนิทาง  คา่ประกนัอุบตัเิหตแุละคา่รกัษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดร้บั

อบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการสญูเสยีทรพัยส์นิสว่นตวัและไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวั

ของผูเ้ดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

- คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

- คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัมตอ่ทา่น 

- ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาท ิอาหารและเครื่องดืม่ทีส่ั่งเพิม่พเิศษ,โทรศัพท-์โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มนิบิาร์,ซักรดีที่

ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

- คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยดุงาน,

การถูกปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทย

และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษัิทฯ 

- หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรอื ลาวมกีารปรับเปลีย่นขอ้ก าหนดเกีย่วกับการกักตัวเพิม่เตมิ และ/หรอื ขอ

เรยีกตรวจโรคเพิม่เตมิ ทางผูเ้ดนิทางจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยสว่นเกนิ 

- ค่าตรวจ RT-PCR กอ่นเดนิทาง 72 ชัว่โมง หรอื ATK 24 ชัว่โมง  กอ่นเดนิทางออกจากประเทศไทย ส าหรับ

ทา่นทีย่งัไมไ่ดรั้บวัคซนี 

- ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่,พนักงานขับรถ,ผูช้ว่ยคนขับรถ 1,000 บาท/ทรปิ/ลูกทัวร ์1 ท่าน(บังคับตามระเบยีบธรรม

เนยีมของประเทศ) 

- คา่ทปิหัวหนา้ทัวรต์ามสนิน ้าใจของทกุทา่นคะ่(ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแตไ่มบ่งัคับทปิคะ่) 
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เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่และการยกเลกิทวัร ์

การจองทัวร ์: 

 กรณุาจองทัวรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า 11,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระทันทกีอ่นการเดนิทาง

ไมน่อ้ยกวา่ 21 วันหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด มฉิะนัน้ถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ(ชว่งเทศกาล,

วันหยดุนักขตัฤกษ์ กรณุาช าระกอ่นเดนิทาง 30 วัน) 

กรณียกเลกิ : (จอยกรุ๊ป) 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป บรษัิทฯ จะคนืเงนิค่ามัดจ าใหท้ัง้หมด โดยหักค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 

บาท+คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ ยกเวน้ในกรณีวันหยดุเทศกาล, วันหยดุนักขตัฤกษ์ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน 

จะคนืเงนิคา่มดัจ าใหท้ัง้หมด โดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วัน ก่อนการเดนิทาง หักค่าทัวร ์50% จากราคาขาย และหักค่าธรรมเนียมท่านละ 

1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

 ยกเลกิการเดนิทาง 0-14 วัน ก่อนการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บเงนิค่าทัวร์ทัง้หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ทัง้ส ิน้ 

 

กรณีเจ็บป่วย : 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการ

เดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันกอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วันท าการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี 

 

เงือ่นไขอืน่ ๆ  

 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด กรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทาง 

ไม่ครบตามจ านวนที่บรษัิทฯ ก าหนดไว ้(15 ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทฯ และผู ้

เดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่ง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

 คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป จงึออกเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ท่าน ขอสงวนสทิธิเ์ลือ่นวัน

เดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 10 วันกอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่่านตอ้งออกตั๋วภายใน เชน่ (ตั๋วเครือ่งบนิ, ตั๋วรถทัวร,์ ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กครัง้กอ่น

ท าการออกตั๋ว เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ในกรณี ถา้ท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟล์ทบนิมกีาร

ปรับเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืวา่ทา่นยอมรับในเงือ่นไขดังกลา่ว 

 กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มน ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกับคณะทัวร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการ

เขา้ – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรแ์ละรับผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

 เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขต่างๆของบรษัิทฯ

ทีไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการทัวรท์ัง้หมด 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
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 บรษัิทฯ มสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 

 เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชนข์อง

ผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

 หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯรับเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทาง

เพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ (หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบหาก

อายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้) 

 ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง,การนัดหยดุงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีทา่นถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคน

เขา้เมอืง หรอื เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ

หรือเหตุภัยพบิัตทิางธรรมชาติ(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิัย ซึง่อาจจะ

ปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจ าตัว ซึง่ไมไ่ดเ้กดิ

จากอุบัตเิหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิัย ซึง่อยู่

นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิททัวร)์ 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ

,ไม่ทานอาหารบางมือ้,เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่างทางบรษัิทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้ัวแทนต่างประเทศแบบ

เหมาจา่ยขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุัตเิหตุทีเ่กดิ

จากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรอืช ารดุจากสายการบนิ 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้

ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

 ตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิและไม่

สามารถเปลี่ยนชือ่ไดห้ากมกีารปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน้ ตามอัตราค่าน ้ามันหรอืค่าเงนิแลกเปลีย่น ทาง

บรษัิท สงวนสทิธิป์รับราคาตั๋วดังกลา่ว 

 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นผา่นตัวแทนของบรษัิทฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทาง

บรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแ้ลว้ทัง้หมด 

 กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมัดจ ากับสายการบนิหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าทัวร์

ทัง้หมด 

 ในกรณีของ PASSPORT นัน้ จะตอ้งไมม่กีารช ารดุ เปียกน ้า การขดีเขยีนรปูตา่งๆหรอืแมก้ระทั่งตราป๊ัมลายการต์นู 

ทีไ่มใ่ชก่ารประทับตราอยา่งเป็นทางการของตม. กรณุาตรวจสอบ PASSPORT ของทา่นกอ่นการเดนิทางทกุครัง้ 

หาก ตม.ปฎเิสธการเขา้-ออกเมอืงของทา่น ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

 กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่มอ่นุญาตใิหท้า่นเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบกอ่นการจองทัวรว์า่ทา่น

สามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม ่ถา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ 

ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

 กรณี “หญงิตัง้ครรภ”์ ทา่นจะตอ้งมใีบรับรองแพทย ์ระบชุดัเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึ

รายละเอยีดอายคุรรภท์ีช่ดัเจน สิง่นีอ้ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

 กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ(เล่มน ้าเงนิ)เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกับคณะทัวร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการ

เขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรแ์ละรับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

 กรณีผูท้ีเ่ดนิทางไปประเทศ สปป.ลาวจะตอ้งแสดงใบรับรองการฉีดวัคซนีครบโดส (ฉบบัจรงิ/ส าเนา) อยา่งนอ้ย 

14 วันกอ่นเดนิทาง 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางและรายการทวัรอ์ยา่งละเอยีดทกุหนา้อยา่งถอ่งแท้

แลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆของ

บรษิทัฯทีไ่ดร้ะบใุนรายการทวัรท์ ัง้หมด** 
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โปรดทราบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง
เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


