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Code: IP13-LAO-43DD_VZ-Aug-Dec-15-18-A220805 

 

Thai-Laos High-Speed Railway  

 

 

บนิลดัฟ้าสูอ่ดุรธาน ีขา้มดา่นไทย-ลาวทีห่นองคาย 

น ัง่รถไฟความเร็วสงู 2 ขา เวยีงจนัทน-์หลวงพระบางและหลวงพระบาง-วงัเวยีง 
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พกัหลวงพระบาง 2 คนื วงัเวยีง 1 คนื 

 

หมายเหต ุหากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลับจากกรงุเทพฯ กรณุาสอบถาม

เทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอความกรณุาใหท้า่นซือ้ตั๋วเครือ่งบนิประเภททีส่ามารถเลือ่นวัน

และเวลาเดนิทางได ้อันเนื่องมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไม่ว่าจะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การ

ลา่ชา้ของสายการบนิ การยบุเทีย่วบนิรวมกัน ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์

แลว้พบว่าอยูเ่หนือการความคุมของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิพาณชิย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภัย 

ดังนัน้เหตุผลเหล่านี้ อยูเ่หนือการควบคุมของบรษัิทฯ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบและไมค่นืค่าใชจ้่ายใดๆ 

ทัง้ส ิน้ อนึง่ บรษัิทฯ จะคอนเฟิรม์กรุ๊ป ประมาณ 7-10 วันกอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 

 

อา้งองิจากสถานการณ์โควดิ-19 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการรับลกูคา้/ผูเ้ดนิทางทีไ่ดรั้บวคัซนีป้องกนัโควดิ-19 ครบตาม

เกณฑท์ีรั่ฐบาลและ/หรอืกระทรวงสาธารณสขุรับรอง ตอ้งแสดงเอกสารไดรั้บวคัซนีฯ และรายงานผลตรวจโควดิ (เป็น

ภาษาองักฤษ ระบชุือ่-นามสกลุ เลขหนังสอืเดนิทางทีถ่กูตอ้ง) จากสถานพยาบาลทีไ่ดรั้บการรับรองเทา่นัน้ 

***เงือ่นไขการเดนิทางเขา้-ออกประเทศ ทัง้ สปป.ลาว และไทย อาจมกีารเปลีย่นแปลง ทางบรษัิทจะท าการแจง้ให ้

ทา่นทราบอกีครัง้ เมือ่มปีระกาศอยา่งเป็นทางการ*** 

 

***ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงสายการบนิ และไฟลท์บนิ 

***การเปลีย่นแปลงเป็นไปตามเงือ่นไขของสายการบนิ 

***คา่ทวัรร์วมน ้าหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 10 กก. (ทา่นสามารถซือ้น ้าหนักสมัภาระเพิม่และอปัเกรดทีน่ั่งไดก้อ่น

การเดนิทาง 3 วัน มคีา่ใชจ้า่ยไมร่วมในราคาทัวร ์ผูเ้ดนิทางเป็นผูรั้บผดิชอบ) *** สมัภาระถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กก. 

วนัที ่ โปรแกรม เชา้ เทีย่ง เย็น ทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ-สนามบนิอดุรธาน-ีสะพานมติรภาพไทยลาว-

นครหลวงเวยีงจนัทน-์ประตชูยั-อนสุาวรยีข์องพระเจา้

ไชยเชษฐาธริาช-ชมหอพระแกว้-วดัศรเีมอืง-น ัง่รถไฟ

ความเร็วสงูสูห่ลวงพระบาง 

 

 

 

 

 

 

 

 โรงแรม ในหลวงพระ

บาง หรอืเทยีบเทา่ 

2 ใสบ่าตรตอนเชา้-ตลาดเชา้ของชาวหลวงพระบาง-วดั

เชยีงทอง-หมูบ่า้นซา่งไห-น า้ตกตาดกวางส-ีเขาพสู ี 
   

โรงแรม ในหลวงพระ

บาง หรอืเทยีบเทา่ 

3 วดัวชุินราช-พระราชวงัหลวงพระบาง-น ัง่รถไฟความเร็ว

สงูสูว่งัเวยีง-ถ า้นางฟ้า-อสิระกจิกรรมทีว่งัเวยีง 
   

โรงแรมในวงัเวยีง 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 วงัเวยีง - บลลูากนู - เวยีงจนัทน ์- หนองคาย - อดุรธาน ี

- กรงุเทพฯ 
  

-  
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วนัที ่1 กรงุเทพฯ - อดุรธาน ี- เวยีงจนัทน ์- น ัง่รถไฟความเร็วสงู - หลวงพระบาง 

 

04.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิเคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI VIETJET AIR  หรอื สนามบนิดอน

เมอืง เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI VIETJET AIR /THAI LION AIR/NOK AIR พบเจา้หนา้ทีข่อง

บรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

06.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิอดุรธาน ี

โดยสายการบนิ THAI VIETJET AIR เทีย่วบนิที ่VZ200  หรอื THAI LION AIR เทีย่วบนิที ่SL600 

หรอื NOK AIR เทีย่วบนิ DD300 (บรกิารอาหารเชา้ ที ่อดุรธาน)ี (มือ้ที ่1) 

07.05 น. เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับคณะที ่สนามบนิอดุรธาน ี

09.00 น. เดนิทางไป สะพานมติรภาพ ไทย-ลาว เพือ่รอท าเอกสารผา่นแดนขา้มไปประเทศลาว 

จากนัน้เดนิทางเขา้ดา่น สะพานมติรภาพไทย-ลาว 1 เดนิทางถงึดา่นลาว ผา่นจดุคดักรองตรวจคนเขา้เมอืง 

 สมควรแกเ่วลามุง่หนา้สู ่ตัวเมอืง นครหลวงเวยีงจนัทน ์

ชม ประตชูยั ซึง่เป็นสญัลักษณ์ของชยัชนะและอธปิไตยของลาว  

เขา้ชม อนสุาวรยีข์องพระเจา้ไชยเชษฐาธริาช  

- นมสัการพระธาตหุลวงเวยีงจนัทน ์ซึง่เป็นสญัลักษณ์ของเมอืงเวยีงจันทร ์ชมศลิปแบบลา้นชา้ง เลอืก

ชมของพืน้เมอืงทีแ่มค่า้ชาวลาวน ามาจ าหน่าย  

  

 

 

 

 

 

 

วดัศรเีมอืง  

- เป็นทีต่ัง้ของเสาหลกัเมอืง มคี าบอกเลา่เกา่แกว่า่เกีย่วขอ้งกบัสาวชือ่ ส ีเป็นหญงิทอ้งแก ่ยอมสละชวีติ

พรอ้มลกูในทอ้งพรอ้มกบัมา้อกีหนึง่ตัว เป็นผอีารักษ์เสาหลกัเมอืงเวยีงจันทน ์จงึน าเอาชือ่สาวสมีาตัง้

เป็นชือ่วดัวา่ "วดัสเีมอืง" ชาวเวยีงจันทนไ์ดเ้รยีกสาวสวีา่ ยา่แมส่เีมอืง  สกัการะพระธาตวุัดสเีมอืง เป็น

ธาตทุีส่รา้งดว้ยศลิาแลง 

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่2) 

ศนูยเ์ครือ่งเงนิหตัถกรรม เลอืกซือ้สนิคา้ราคาถกูโดยฝีมอืคนลาว เชน่ ผา้ไหม เครือ่งเงนิ ของทีร่ะลกึอืน่ๆ 

เดนิทางสูส่ถานรีถไฟความเร็วสงูออกจาก เวยีงจนัทน ์ไป หลวงพระบาง (ใชเ้วลาประมาณ 2 ชัว่โมง)  

***อาจมกีารเปลีย่นแปลงเวลารถไฟและสถานตีามความเหมาะสม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มต่อ้งแจง้ให ้

ทราบหากมกีารเปลีย่นแปลง*** 
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เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่3)  

พกัที ่ โรงแรม ในหลวงพระบาง หรอืเทยีบเทา่ 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

จากนัน้น าทา่นพาเดนิเทีย่ว ไนทบ์าซารห์ลวงพระบาง (ตลาดมดืหลวงพระบาง) 
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วนัที ่2 หลวงพระบาง - ตกับาตรขา้วเหนยีว - ตลาดเชา้ - วดัเชยีงทอง - หมูบ่า้นซา่งไห - น า้ตกตาดกวาง

ส ี- เขาพูส ี 

 

05.30 น. เชญิทา่นรว่ม ท าบญุใสบ่าตรขา้วเหนยีว พรอ้มกบัประชาชนชาวหลวงพระบางในทกุเชา้  

- พระสงฆแ์ละสามเณรจากวดัตา่งๆ จะออกบณิฑบาต เป็นแถวนบัรอ้ยรปู ซึง่เป็นภาพอนันา่

ประทบัใจ และสือ่ถงึความเลือ่มใสในพระพุทธศาสนาของชาวหลวงพระบาง 

 

น าทา่นเดนิชม ตลาดเชา้ของชาวหลวงพระบาง  

- เป็นตลาดสด ทา่นสามารถเลอืกซือ้อาหารพืน้เมอืง และของป่า ซึง่เป็นแบบฉบบัของชาวลาว **การใส่

บาตรขา้วเหนยีวเป็นบญุสว่นบคุคล ผูเ้ดนิทางตอ้งเป็นผูช้ าระเอง 

จ านวน ขัน้ต ่า 100 บาท** 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่4) 

ชม วดัเชยีงทอง  

- ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าโขงสรา้งในรัชสมัยพระเจา้ไชยเชษฐาธริาช 

ชว่งประมาณ ปี พ.ศ. 2102 – 2103 ซึง่วัดเชยีงทองไดรั้บการ

อปุถัมภจ์ากเจา้มหาชวีติศรสีว่างวงค ์และเขา้ชวีติศรสีว่างวัฒนา กษัตรยิส์องพระองคส์ดุทา้ย ชมพระ

อุโบสถ ที่มศีลิปะแบบลา้นชา้ง หลังศรแอ่นโคง้ต ่า ซอ้นกันอยู่สามชัน้ มีช่อฟ้าที่อยู่ตรงกลางของ

หลังคารวมกนั 17 ชอ่ ถา้เป็นคนสามญัสรา้งจะม ี1-7 ชอ่เทา่นัน้ ชมพระพุทธรูปป่างหา้มสมทุรในอปูมงู 

ดา้นขา้งพระอุโบสถ ชมวหิารพระม่านที่ประดษิฐานพระม่าน 

ผนังสชีมพ ูภาพประดับกระจกสเีลา่ถงึวถิชีวีติชาวหลวงพระบาง 

ชมโรงราชรถออกแบบโดยเจา้มณีวงศ ์ภายในบรรจุพระพุทธรูป

แกะสลักไมจ้ านวนมากทีเ่ก็บมาจากวัดรา้งตา่งๆ 

 เดนิทางไปยงั หมูบ่า้นซา่งไห เพือ่ขึน้เรอืเดนิทางชมววิทวิทัศน ์

           สองฝ่ังแมน่ ้าโขง ไปยงั ถ ้าติง่ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่งบนเรอื (มือ้ที ่5)  

ถ า้ต ิง่  

- เป็นถ ้าอยูบ่นหนา้ผารมิแมน่ ้าโขงมอียู ่2 ถ ้า คอื ถ ้าล่างและถ ้า

บน  

- ถ ้าติง่ลุ่ม หรือ ถ ้าล่างสูง 60 เมตรจากพื้นน ้า มลีักษณะเป็น

โพรงน ้าตืน้ๆ มหีนิงอกหนิยอ้ย มพีระพุทธรูปไมจ้ านวน 2,500 

องค ์สว่นใหญจ่ะเป็นพระยนื มทีัง้ปางประทานพร และปางหา้ม

ญาต ิ 

- ถ ้าติง่บน จะไปทางแยกซา้ยเดนิขึน้บนัไดไป 218 ขัน้ ปากถ ้าไมล่กึมากมพีระพทุธรปูอยูใ่นถ ้าแตไ่มม่าก

เทา่ถ ้าลา่งสมยัโบราณเป็นทีส่กัการะบวงสรวงดวงวญิญาณ ผฟ้ีา ผแีถน เทวดาผาติง่ ตอ่มาพระเจา้โพธิ
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สารทรงเลือ่มใสพระพุทธศาสนาเป็นผูน้ าพระพุทธรูปเขา้มา และจงึทรงใชถ้ ้าติง่เป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิ์

ทางพทุธศาสนา 

ชม น า้ตกตาดกวางส ี 

- ห่างจากเมอืงหลวงพระบางประมาณ 30 กม.ผ่านหมู่บา้นชนบทรมิสองขา้งทาง ชมความงดงามของ

น ้าตก ซึง่เป็นน ้าตกที่สูงราว 70-80 เมตร ถือเป็นน ้าตกที่สวยที่สุดในหลวงพระบาง โดยมสีายน ้าที่

ลดหลั่นผ่านชัน้หนิปนูลงสูแ่อง่น ้าทีส่ดใส มทีางเดนิลัดเลาะขึน้ไปสูช่ัน้บนเพือ่ชมความงามอกีมมุหนึง่

ของน ้ าตก อิสระใหท้่านดื่มด ่ ากับธรรมชาติ เล่นน ้ า 

บนัทกึภาพอนัประทับใจ 

ขึน้สู ่เขาพูส ี 

- ขึน้บันได 328 ขัน้ เชญินมัสการธาตุพูสี เจดีย์ธาตุ

คู่บา้นคู่เมอืงของชาวหลวงพระบาง ตลอดทางขึน้ท่านจะ

ไดรั้บกลิน่หอมจากดอกจ าปาลาว ดอกไมป้ระจ าชาตลิาว 

เมือ่ท่านถงึยอดใหท้่านนมัสการองคพ์ระธาตุ ซึง่สรา้งใน

สมัยพระเจา้อนุรุท เมือ่ปี พ.ศ. 2337 พระธาตุเป็นรูปทรงดอกบัว อยูบ่นฐานสีเ่หลีย่มยอดประดับดว้ย

เศวตฉัตรทองส ารดิ 7 ชัน้ สงูประมาณ 21 เมตร  

- ชมพระอาทติยย์ามอสัดง ววิทวิทัศนร์อบเมอืงหลวงพระบางยามเย็น 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่6) 

พกัที ่ โรงแรม ในหลวงพระบาง หรอืเทยีบเทา่ 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
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วนัที ่3 หลวงพระบาง - วดัวชุินราช - น ัง่รถไฟความเร็วสงู - วงัเวยีง - อสิระเลอืกกจิกรรมเสรมิ 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มือ้ที ่7) 

ชม วดัวชุินราช  

- สรา้งในสมยัพระเจา้วชินุราช (พ.ศ. 2046) นับเป็นอกีหนึง่พระธาตทุี่

ชาวหลวงพระบางใหค้วามนับถอื ซึง่เป็นพระธาตทุีม่รีปูทรงคลา้ยกบั

ลกูแตงโมผา่ครึง่ 

เขา้ชม พระราชวงัหลวงพระบาง  

- สรา้งในรัชสมยัเจา้มหาชวีติศรสีวา่งวงศ ์โดยสถาปนกิชาวฝร่ังเศส เป็นการผสมผสานระหวา่งศลิปะแบบ

ฝร่ังเศสและลาว เป็นที่ประทับของเจา้มหาชีว ิตศรีสว่างวงศ์ จน

พระองค์สวรรคต ก็มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อ พศ.2518 

ปัจจุบันไดเ้ปลี่ยนมาเป็นพิพิธภัณฑ์ น าท่านชมหอพระบางเ ป็นที่

ประดษิฐานพระบาง พระคู่บา้นคู่เมอืง เป็นพระพุทธรูปประทับยนืปาง

หา้มสมทุรเป็นศลิปะขอมสมัยบายน น ้าหนัก 54 กโิลกรัม เป็นทองค า 

90 เปอรเ์ซน็ต ์

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่8) 

 เดนิทางออกจากหลวงพระบางขึน้รถไฟความเร็วสงู (ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง)  

***อาจมกีารเปลีย่นแปลงเวลารถไฟและสถานตีามความเหมาะสม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มต่อ้งแจง้ให ้

ทราบหากมกีารเปลีย่นแปลง*** 

 เดนิทางถงึ วงัเวยีง  

- เมอืงทอ่งเทีย่วในแขวงเวยีงจันทน ์ประเทศลาว หา่งจากนครหลวงเวยีงจันทน ์ประมาณ 160 กโิลเมตร 

ไดฉ้ายาวา่ เมอืงกุย้หลนิแหง่เมอืงลาว 

น าทา่นชม ถ า้นางฟ้า   

- ถ ้าทีม่หีนิงอกหนิยอ้ยอนังดงาม ภายในบรเิวณถ ้าจะสมัผัสไดถ้งึอากาศเย็นฉ ่า  

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก  

ท ัง้นีท้า่นสามารถเลอืกกจิกรรมไดอ้ยา่งใดอยา่งหนึง่ (รวมในราคาทวัรแ์ลว้) 

โปรแกรม A: ลอ่งเรอืหางยาวชมแมน่ า้ซองทีว่งัเวยีง ดวูถิรีมิน ้าซอง ชมววิทวิทัศนเ์มอืงวังเวยีง 

 โปรแกรม B: กจิกรรมพายเรอืแคนน ู
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 *ในกรณีทีท่า่นไมส่ะดวกรว่มกจิกรรมขา้งตน้ จะไมส่ามารถคนืเงนิไดท้กุกรณี* 

 หรอืพกัผอ่นตามอธัยาศยั จนถงึเวลาอาหารเย็น 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่9) 

พกัที ่ โรงแรมในวงัเวยีง หรอืเทยีบเทา่ 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัที ่4 วงัเวยีง - บลลูากนู - เวยีงจนัทน ์- หนองคาย - อดุรธาน ี- กรงุเทพฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส าหรบัทา่นทีต่อ้งการขึน้บอลลูนยกัษ ์เพือ่ชมเมอืงวงัเวยีงอนัสวยงามในมุมสูง สมัผสัความแปลก

ใหมอ่ยา่งทีไ่มเ่คยพบเห็นมากอ่น (ไมร่วมในคา่บรกิาร ช าระเพิม่ 100 ดอลลา่สหรฐัตอ่ทา่น) ข ัน้ต า่ 

3 ทา่น 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่10) 

 อ าลาทีพั่ก มุง่หนา้สู ่สระน า้จดืสมีรกตหรอืทีเ่รยีกวา่ บลลูากนู 

(Blue Lagoon)  

- เดมิทเีป็นสระทีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาต ิและมกีารขดุเพิม่เตมิ

ขึน้มาอกีในภายหลัง ท าใหว้งัเวยีงม ีบลลูากนูกระจายตวัอยู่

หลายมมุเมอืง สาเหตทุีน่ ้าในสระเป็นสฟ้ีาหรอืเขยีวมรกตเชน่นี ้

เป็นเพราะน ้าทีผ่ดุขึน้มาจากบาดาลมแีหลง่ก าเนดิมาจากภเูขา

หนิปนูทีโ่อบลอ้มวังเวยีงเอาไว ้ซึง่ในหนิปมูแีคลเซยีม
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ส าคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ เร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 
 

คารบ์อเนตซึง่ท าใหน้ ้าตกตะกอน จงึเหลอืเพยีงความใสบนผวิน ้าเทา่นัน้  

เดนิทางกลับสูเ่วยีงจันทน ์โดยรถโคช้ หรอื รถตู ้(ใชเ้วลาประมาณ 2 ชัว่โมง) 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่11) 

ชมหอพระแกว้ เมอืงเวยีงจนัทน ์นมสัการพระประธานเพือ่ความเป็นศริมิงคลเดนิทาง 

อ าลานครหลวงเวยีงจันทนเ์ดนิทางสูด่า่น ตม.ลาว  

ใหเ้วลาคณะชอ้ปป้ิงตอ่ที ่Duty Free 

 จากน ัน้พาคณะขา้มดา่น สะพานมติรภาพ ไทย-ลาว สู ่จ.หนองคาย ประเทศไทย 

สมควรแกเ่วลาเดนิทางสู ่สนามบนิอดุรธาน ีเพือ่เดนิทางกลบักรงุเทพฯ 

18.35 น. เดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ THAI VIETJET AIR เทีย่วบนิที ่VZ203 หรอื THAI LION AIR 

เทีย่วบนิที ่SL611 หรอื NOK AIR เทีย่วบนิที ่DD309 

19.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู/ิสนามบนิดอนเมอืง สง่ทกุทา่นกลับพรอ้มความประทับใจ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนยีม (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ขอเก็บคา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ณ สนามบนิในวนัเช็คอนิ  
ทา่นละ 1,000 บาท/ทรปิ/ทา่น 

 
สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลจากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
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อตัราคา่บรกิาร 

 

11-14 สงิหาคม 2565  

*วนัแมแ่หง่ชาต*ิ 
16,900 16,900 4,500 

12-15 สงิหาคม 2565 (เปิดเพิม่) 

*วนัแมแ่หง่ชาต*ิ 
16,900 16,900 4,500 

18-21 สงิหาคม 2565 15,900 15,900 4,500 

25-28 สงิหาคม 2565 15,900 15,900 4,500 

01-04 กนัยายน 2565 15,900 15,900 4,500 

08-11 กนัยายน 2565 15,900 15,900 4,500 

15-18 กนัยายน 2565 15,900 15,900 4,500 

22-25 กนัยายน 2565 15,900 15,900 4,500 

29 กนัยายน-02 ตลุาคม 2565 15,900 15,900 4,500 

06-09 ตลุาคม 2565 15,900 15,900 4,500 

12-15 ตลุาคม 2565 (เปิดเพิม่) 

*วนัคลา้ยวนัสวรรคต ร.9* 
16,900 16,900 4,500 

13-16 ตลุาคม 2565 

*วนัคลา้ยวนัสวรรคต ร.9* 
16,900 16,900 4,500 

14-17 ตลุาคม 2565 (เปิดเพิม่) 

*วนัคลา้ยวนัสวรรคต ร.9* 
16,900 16,900 4,500 

20-23 ตลุาคม 2565 

*วนัปิยะมหาราช* 
16,900 16,900 4,500 

21-24 ตลุาคม 2565 (เปิดเพิม่) 

*วนัปิยะมหาราช* 
16,900 16,900 4,500 

22-25 ตลุาคม 2565 (เปิดเพิม่) 

*วนัปิยะมหาราช* 
16,900 16,900 4,500 

27-30 ตลุาคม 2565 15,900 15,900 4,500 

03-06 พฤศจกิายน 2565 15,900 15,900 4,500 

10-13 พฤศจกิายน 2565 15,900 15,900 4,500 

17-20 พฤศจกิายน 2565 15,900 15,900 4,500 

24-27 พฤศจกิายน 2565 15,900 15,900 4,500 

01-04 ธนัวาคม  2565 15,900 15,900 4,500 

02-05 ธนัวาคม 2565 16,900 16,900 4,500 
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ทารกตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ 

(แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไของสายการบนิ) 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยสารไป-กลับ ตามรายการทีร่ะบ ุ(รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และธรรมเนยีมเชือ้เพลงิ) 

 คา่โรงแรมทีพ่ักหอ้งคู ่ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกนั (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ดังทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่วระหวา่งการเดนิทางวงเงนิประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไข

ตามกรมธรรม)์ **คา่ประกนัอบุตัเิหตแุละคา่รักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดรั้บอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 

ไมคุ่ม้ครองถงึการสญูเสยีทรัพยส์นิสว่นตัวและไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวัของผูเ้ดนิทาง 

 คา่เบีย้ประกนัโควดิ-19 ในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงเงนิคา่รักษาพยาบาล 10,000 US  

(ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางกลับมาถงึประเทศไทย) 

 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศลาวส าหรับชาวตา่งชาต ิทีไ่มไ่ดรั้บการงดเวน้วซีา่เขา้ประเทศลาว 

*วนัพอ่แหง่ชาต*ิ 

08-11 ธนัวาคม 2565 

*วนัรฐัธรรมนญู* 
16,900 16,900 4,500 

15-18 ธนัวาคม 2565 15,900 15,900 4,500 

22-25 ธนัวาคม 2565 

*วนัครสิมาสต*์ 
16,900 16,900 4,500 

29 ธนัวาคม 65 - 01 มกราคม 66 

*วนัสิน้ปี+วนัขึน้ปีใหม*่ 
18,900 18,900 4,500 

30 ธนัวาคม 65 - 02 มกราคม 66 

*วนัสิน้ปี+วนัขึน้ปีใหม*่ 
18,900 18,900 4,500 

31 ธนัวาคม 65 - 03 มกราคม 66 

*วนัสิน้ปี+วนัขึน้ปีใหม*่ 
18,900 18,900 4,500 

*** จอยแลนด ์ไมเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ หกัออก 2,100 บาทตอ่ทา่น *** 

ราคาเด็กทารก อายตุ า่กวา่ 2 ปี 4,900 
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 คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนอืรายการทัวร ์คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร ์คา่โทรศัพท ์ฯลฯ 

 คา่ปรับส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง  

 ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 

 คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่, คนขบัรถ 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 

เงือ่นไขการออกเดนิทาง 

ในแตล่ะเสน้ทางจะมกีารก าหนดผูเ้ดนิทางขัน้ต ่าของการออกเดนิทาง โดยในทัวรน์ี้ ก าหนดใหม้ผีูเ้ดนิทางข ัน้ต า่ 

8 ทา่น หากมผีูเ้ดนิทางไม่ถงึทีก่ าหนด บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเพิม่ค่าทัวร ์หรอื เลือ่นการเดนิทาง หรอื 

ยกเลกิการเดนิทาง หากท่านมไีฟลท์บนิภายในประเทศแต่มไิดแ้จง้ใหเ้ราทราบล่วงหนา้กอ่นทางบรษัิทฯ จะไม่

รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ ดังนัน้กรณุาสอบถามยนืยนัการออกเดนิทางกอ่นจองไฟลบ์นิภายในประเทศทกุครัง้ 

 

 หากกรุ๊ปคอนเฟิรม์แลว้ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ 

หากกรุ๊ปคอนเฟิรม์เดนิทางแลว้นัน้ ทา่นจะไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ไมว่า่จะเกดิเหตกุารณ์ใดๆ ต่อท่าน

ก็ตาม อันเนื่องมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ประกอบจากตัวเลขการจองการเดนิทางของท่าน หากท่าน

ถอนตัวออก ท าใหก้รุ๊ปมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิขึน้ หรอือาจท าใหก้รุ๊ปไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ดังนัน้ ทางบรษัิท

ฯ ขอสงวนสทิธิม์อินุญาตใหเ้ลือ่นวันเดนิทางใดๆ ไดท้ัง้ส ิน้และเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดตามจ านวนเงนิของราคา

ทัวร ์ 

 การช าระเงนิหมายถงึการยนืยนัจ านวนผูเ้ดนิทาง ไมส่ามารถปรับเปลีย่นได ้  

การช าระเงนิเขา้มานัน้ หมายถงึท่านไดย้อมรับขอ้เสนอและยนืยันจ านวนตามทีท่่านไดจ้องเขา้มา หากท่าน

ช าระเงินเขา้มาแลว้จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจ านวนของผูเ้ดนิทางได ้และหากมีความจ าเป็นจะตอ้ง

เปลีย่นแปลงท่านจะยนิยอมใหท้างบรษัิทฯ คดิค่าใชจ้่ายทีท่างบรษัิทเสยีหาย รวมถงึค่าเสยีเวลาในการขาย 

อยา่งนอ้ยทีส่ดุเทา่จ านวนเงนิมดัจ า ทัง้นีท้ัง้นัน้ใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของบรษัิทฯ  

 

เงือ่นไขการจอง การส ารองทีน่ ัง่ และการช าระเงนิ 

 กรุณาเตรยีมเงนิมดัจ าทา่นละ 11,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านสง่เอกสารการจอง 2-3 วัน กรณีลูกคา้ท า

การจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 30 วันหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

ท่านควรจัดเตรยีมค่าทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในสว่นของค่าทีพั่ก

และตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 หากไมช่ าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 เมือ่ท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ด ้

ระบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 



Page 13 of 15 

 

 

 

 ส่งรายชือ่ส ารองที่น่ัง ผูเ้ดนิทางตอ้งส่งส าเนาหนังสอืเดนิทาง (Passport) [หากไม่ส่งส าเนาหนังสอืเดนิทาง 

(Passport) มาให ้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-

นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิทัง้ส ิน้ 

 หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ทีก่อ่นออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบค่าใชจ้่ายที่

เกดิขึน้ 

 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไม่

สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแล

สมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะ

ทัวรท์ัง้หมด 

 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ 

(แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไของสายการบนิ) 

 หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ และไมค่นื

คา่ทัวรส์ว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่นไดไ้มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ เชน่ สถานทูตปฏเิสธวซีา่ ด่านตรวจคนเขา้เมอืง นโยบาย

หา้มเขา้ออกประเทศฯลฯ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 21 วัน กอ่น

ออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่่าส่วนใดสว่นหนึง่ ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับชว่งพเีรยีดวันทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของ

แตล่ะคณะ เป็นส าคัญดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 

หมายเหต ุ

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ยกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 8 

ทา่น ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 ในกรณีทา่นเดนิทางมาถงึสถานทีนั่ดพบชา้กวา่เวลานัดหมายเกนิกวา่ 1 ชัว่โมง ดว้ยเหตอุนัใดก็ตามแต ่ทางบรษัิทฯ

จะถอืวา่ทา่นสละสทิธกิารเดนิทาง และไมต่ดิใจเรยีกรอ้งขอเงนิคนืใดๆ ทัง้ส ิน้  

 ตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ หากทา่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมว่่าจะดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ไมส่ามารถน ามาเลือ่น

วันเดนิทางหรอืคนืเงนิได ้

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

 รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
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 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี ่/ 

ปลอดบหุรีไ่ด ้ โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของ

โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

 กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง Triple โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธิ

ในการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่  

 บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัยจนไมอ่าจแกไ้ข

ได ้และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้

ทัวรแ์ละอบุตัเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การลา่ชา้จากสายการบนิ การปิดด่านเขา้-ออกเมอืง การนัดหยดุงาน, ภัย

ธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 

 หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯ ไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วในบางรายการ ไมท่านอาหารบางมือ้ เพราะค่าใชจ้่ายทุก

อยา่งทางบรษัิทฯ ไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทนตา่งประเทสแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้  

 หากเกดิทรัพยส์นิสญูหายจากการโจรกรรมหรอืเกดิอบุตัเิหตสุญูหายทีเ่กดิจากความประมาณของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธคิวามรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้   

 หนังสอืเดนิทางจะตอ้งมีอายุเหลือใชง้านอย่างนอ้ย 6 เดือน บรษัิทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถงึและไม่

สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้

 กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 

 

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
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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 

 


