
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โปรแกรม 3 วนั 2 คนื : เดินทางโดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชีย       

 



 

วนัแรก กรุงเทพฯ – เวียงจนัทร ์– พระธาตุหลวง – ประตูชยั – วงัเวียง - ถนนโรตี                         (-/-/เย็น)                                                                                                                            

09.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ขาออก ชัน้ 2 ประตู 1 เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชีย  

Thai Air Asia (FD) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่  านวยความสะดวกแก่ทกุท่าน  

12.05 น.    ออกเดินทางสู่เมอืงหลวงนครเวยีงจนัทน ์โดยเทีย่วบนิ FD 1040 (มบีริการอาหารรอ้นบนเครื่อง)  

 

 
 
 

 
 
 
 
13.25 น.        เดินทางถงึสนามบนิ วตัไต เมอืงเวยีงจนัทน์ ประเทศลาว ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืง 

บ่าย น าท่านไปสกัการะ วดัพระธาตหุลวง ต ัง้อยู่ทางทศิตะวนัออกเฉียงเหนือของประตูชยัเป็น 

ศาสนสถานทีส่  าคญัทีสุ่ดของประเทศลาว เป็นสญัลกัษณ์ประจ าชาตลิาว มคีวามหมายต่อ 

จติใจของประชาชนชาวลาวอย่างใหญ่หลวงแทนถงึความเป็นเอกราชและอ านาจอธิปไตย 

ของลาวสรา้งขึ้นในศตวรรษที ่16 เป็นเจดียท์ีม่ลีกัษณะโดดเด่นทีสุ่ดในอาณาจกัรลา้นชา้ง  

เป็นการผสมผสานระหว่างสถาปตัยกรรมในพระพทุธศาสนากบัสถาปตัยกรรมของอาณาจกัร มลีกัษณะคลา้ยป้อมปราการ มี

การก่อสรา้งระเบยีงสูงใหญ่ขึ้นโอบลอ้มองคพ์ระธาตไุวพ้รอ้มกบัท าช่องหนา้ต่างเลก็ๆ เอาไวโ้ดยตลอด ประตูทางเขา้เป็นบาน

ประตูไมใ้หญ่ลงรกัสแีดง รอบๆองคพ์ระธาตยุงัมเีจดียบ์ริวารลอ้มอยู่โดยรอบ  และน าท่าน ชมอนุสาวรียป์ระตูชยั ต ัง้อยู่ทางทศิ

ตะวนัออกเฉียงเหนือของนครเวยีงจนัทน ์บนถนนลา้นชา้งจะไปสิ้นสุดทีบ่ริเวณประตูชยั สรา้งเสร็จในปี พ.ศ.2512 เป็นอนุสรณ์ 

สถานเพือ่ระลกึถงึประชาชนชาวลาวทีส่ละชวีติในสงครามก่อนหนา้การปฏิวตัพิรรคคอมมวินิสตป์ระตูชยัมชีือ่

เรียกอกีอย่างว่า รยัเวยแ์นวต ัง้ เพราะการก่อสรา้งนี้ ใชปู้นซเีมนสจ์ากประเทศอเมริกาทีซ่ ื้อมาเพือ่สรา้ง

สนามบนิใหม่ในเวยีงจนัทนใ์นระหว่างสงครามอนิโดจนีแต่พ่ายเสยีก่อนจงึไดน้ ามาสรา้งประตูชยัแทน เป็น

สถาปตัยกรรมทีผ่สมผสานศิลปะลา้นชา้งกบัฝร ัง่เศสเขา้ดว้ยกนัอย่างงดงามและกลมกลนือย่างยิ่ง จากน ัน้น า

ท่านเดินทางมุ่งสู่เมอืงวงัเวยีงสมัผสัวถิชีวีติความเป็นอยู่และธรรมชาตท่ิามกลางขนุเขาทีร่ายลอ้มอยู่โดยรอบ 

จนไดช่ื้อวา่เป็น “ กุย้หลนิแห่งเมอืงลาว  

ค า่   รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหารทีว่งัเวยีง  และใหท่้านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั 

เพลดิเพลนิไปกบัสีสนัยามค า่คืนในเมอืงวงัเวยีงบน ถนนคนเดนิ( Walking Street )  

หรือถนนโรตซีึง่มโีรตใีหท่้านไดเ้ลอืกชมิกนัอย่างจใุจ 

 เขา้สูท่ีพ่กั THE GRAND RIVERSIDE HOTEL (4*) หรือเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัสอง วงัเวียง – ถ ้าจงั – หลวงพระบาง – พระธาตุภูษี – ถนนคนเดิน                                   (เชา้/กลางวนั/เย็น)                                                                                                                            

เชา้          บริการอาหารเชา้ ณ  โรงแรมทีพ่กั หลงัอาหารพาท่านตระการตากบัความงามของ 

หนิงอกหนิยอ้ยใน ถ ้าจงั ภายในบรรยากาศเย็นสบายรวมท ัง้สูดอากาศแสนบริสุทธ์ิบน 



 

ยอดถ า้ พรอ้มท ัง้ชม จุดชมววิ สุดยอดถ า้ทีท่่านจะสามารถมองเหน็เมอืงวงัเวยีงได ้

ท ัง้เมือง  และชม สระมรกต ซึ่งเป็นบ่อน า้แร่ที่ไดจ้ากภูเขาหนิปูน ไดเ้วลาสมควร

พาทุกท่านมุ่งหนา้เมืองหลวงพระบางเมืองมรดกโลก ระหว่างทาง ท่านจะไดผ้่าน

หมู่บา้นชาวลาวพรอ้มท ัง้ตน้ไมน้านาพนัธุ์  เพลดิเพลนิไปกบัทศันียภาพอนังดงาม 

การท านาข ัน้บนัได และหมู่บา้นชนเผ่าต่างๆ ของลาว ผ่านเมอืง กาส ีพูคูณ เชยีง

เงิน และเสน้ทางสายนี้ ถือว่าเป็นสนัทางที่สวยที่สุด เสน้ทางหนึ่งในเอเชียอาคเนย์  

ระหว่างทางใหท่้านถ่ายรูปจากมุมสูงของยอดเขาทีส่วยที่สุดแห่งหนึ่งบนเสน้ทางนี้และ

พกัผ่อนหย่อนใจกบับรรยากาศแสนสบายที ่ภูเพียงฟ้า 

เทีย่ง   บริการอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร ถงึหลวงพระบางแลว้น าท่านเดินขึ้นบนัได 

328 ข ัน้ 

เพือ่นมสัการ พระธาตภูุษี (Phou Si Mountian) สองขา้งทางร่มรื่นดว้ยตน้ดอกจ าปา 

ภูษนีี้ 

หมายถงึ “ภูศร”ี คือเป็นศรีของเมอืงหลวงพระบางน ัน่เอง ต ัง้โดดเด่นกลางใจเมอืงมจีดุชมววิ 

ก่อนถงึยอดพระธาต ุมองเหน็วดั บา้นเรือน ทอดยาวขนานกบัแม่น า้โขงจรดปากแม่น า้คาน 

ยอดสูงสุดของภูษ ีอยู่บนพื้นทีร่าบแคบๆ ตวัพระธาตเุป็นทรงดอกบวัสีเ่หลีย่มทาสทีอง ต ัง้ 

อยู่บนฐานสีเ่หลีย่มยอดประดบัดว้ยเศวตฉตัรทองส าริด7 ช ัน้ สูงประมาณ 21 เมตร จะสวยมากในยามเยน็ แบบนี้แสงแดดจะ

 ส่ององคพ์ระธาตเุป็นสีทองสุกปล ัง่ มทีางเดินรอบองคพ์ระธาตสุามารถชมทวิทศันต์วัเมอืงหลวงพระบางไดเ้กอืบรอบเลยทเีดียว 

  ค า่   รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหาร (พิศษ!! พิธีบายศรีสูข่วญัตามประเพณีพื้นบา้นของหลวงพระบาง) 

  หลงัทานอาหารสามารถเดินเทีย่ว ชมถนนขา้วเหนียว ของหลวงพระบาง หรือ ตลาดมดื เลอืกซื้อสนิคา้พื้นเมอืงไวเ้ป็นของฝาก

 หรือเป็นทีร่ะลกึ  อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั  

   น าทา่นเขา้สูพ่กัที ่Chitchareung Muanglouang Hotel ณ หลวงพระบาง หรือเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัสาม       ตกับาตรขา้วเหนียว - วดัเชียงทอง – พระราชวงั – หอพระบาง – วดัวิชุนราช - กทม.            (เชา้/กลางวนั/-)                                                                               

05.00  น. ตืน่เชา้ไปร่วม ท าบญุ-ตกับาตร กบัชาวหลวงพระบางทกุเชา้ชาวหลวงพระบางทกุบา้นจะพา 

กนัออกมาน ัง่รอตกับาตรพระสงฆท์ีเ่รียงแถวเดนิมาตามถนนเป็นรอ้ย ๆ รูป ซึง่เป็นภาพ 

ยามเชา้ทีม่ชีวีติชวีาของหลวงพระบางโดยสะทอ้นถงึวถิชีวีติของสงัคมอนัสงบสุขและความเลือ่ม 

ใสศรทัธาทีม่ต่ีอพทุธศาสนาทีห่ย ัง่รากลกึลงในวฒันธรรมของชาวลา้นชา้งและน าท่านแวะเทีย่ว 

ชม ตลาดเชา้  

เชา้         บริการอาหารเชา้ ณ  โรงแรมทีพ่กั 

จากน ัน้ น าท่านเทีย่วชม วดัเชียงทอง (Xieng Thong Temple) เป็นวดัหลวงคู่บา้นคู่เมอืงหลวงพระบางสรา้งขึ้นในสมยัพระเจา้ไชย

เชษฐาธิราชก่อนทีจ่ะยา้ยเมอืงหลวงไปเวยีงจนัทน ์และยงัไดร้บัการอปุถมัภจ์ากเจา้มหา 

ชวีติศรีสว่างวงศ์ และเจา้ชวีติศรีสว่างวงศ์วฒันา กษตัริยส์องพระองคสุ์ดทา้ยของลาว 

 บริเวณทีต่ ัง้ของวดัอยู่ทางทศิตะวนัออกเฉียงเหนือของตวัเมอืงหลวงพระบาง ใกล ้

บริเวณทีแ่ม่น า้คานไหลมาบรรจบกนักบัแม่น า้โขง มพีระอโุบสถ หรือภาษาลาวเรียกว่า 



 

“สมิ” เป็นหลงัไม่ใหญ่โตนกั หลงัคาพระอโุบสถแอ่นโคง้และลาดต า่ลงมาก ซอ้นกนั 

อยู่ 3 ช ัน้ เป็นศิลปะแบบหลวงพระบาง ส่วนกลางม ีช่อฟ้า ประกอบดว้ย 17 ช่อ ซึง่เป็นทีส่งัเกตกนัว่า เป็นวดัทีพ่ระมหากษตัริย์

สรา้งขึ้นจงึม ี17 ข ัน้ ส่วนสามญัจะสรา้งกนัแค่ 1-7 ช่อ เชือ่กนัว่าจะเก็บของมค่ีาไวใ้นน ัน้ดว้ย ส่วนหนา้บนั หรือภาษาลาวว่า “โหง่” 

เป็นรูปเศียรนาคความงามของวดัอยู่ทีค่วามสงบสง่าสะอาดมกีารวางผงัออกแบบและบ ารุงรกัษา จากน ัน้น าท่านชม พระราชวงัเกา่ 

(Royal Palace Museum) เป็นวงัที ่ เจา้มหาชวีติศรีสว่างวงศ์ ทรงประทบัอยู่ทีน่ี่จนสิ้นพระชนม ์  เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงการ

ปกครองเมือ่ปี พ.ศ.2518  พระราชวงัก็ไดถู้กเปลีย่นเป็น พพิธิภณัฑ ์ ประกอบดว้ยหอฟงัธรรมหอ้งรบัแขกของเจา้มหาชวีติและ

พระมเหส ี หอ้งทอ้งพระโรง  ทางดา้นหลงัก็เป็นพระต าหนกัซึง่มเีครื่องใชไ้มส้อยต่างๆ  จดัเก็บไวเ้ป็นระเบยีบเรียบง่าย และ 

นมสัการหอพระบาง ซึง่เป็นพระคู่บา้นคู่เมอืงของหลวงพระบาง เป็นพระพทุธรูปประทบัยืนปรางคห์า้มสมทุรเป็นพระพทุธรูป

ศิลปะขอมสมยัหลงับายน น า้หนกั 54 กก. ประกอบดว้ยทองค า 90% และยงัมพีระพทุธรูปนาคปรกสลกัศิลาศิลปะขอมอกี 4 

องคป์ระดิษฐานอยู่  

เทีย่ง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 หลงัอาหารน าท่านเดินทางไปวดัใหม่สุวรรณภูมารามหรือที่ชาวหลวงพระบางเรียกกนัส ัน้ๆว่า "วดัใหม"่ เคยเป็นทีป่ระทบัของ

สมเด็จพระสงัฆราชบญุทนั ซึง่เป็นสมเด็จพระสงัฆราชองคสุ์ดทา้ยของลาวและยงั 

เคยเป็นทีป่ระดิษฐานพระบาง พระพทุธรูปคู่เมอืงหลวงพระบางในรชัสมยัของเจา้ 

มหาชวีติสกัรินฤทธ์ิ จนกระท ัง่ถงึปีพ.ศ. 2437 จงึไดอ้ญัเชญิพระบางไปประดิษฐาน 

ในหอพระบางภายในพระราชวงัจวบจนกระท ัง่ปจัจุบนั เมือ่มาเยือนวดัแห่งนี้สิง่ทีเ่รา 

จะสงัเกตเหน็ถงึความแตกต่างจากวดัอืน่ๆ คือตวัอโุบสถ(สมิ) ลกัษณะจะเป็นอาคาร 

ทรงโรง หลงัคามขีนาดใหญ่ มชีายคาปกคลมุท ัง้สีด่า้นสองระดบัต่อเนื่องกนั จากน ัน้ 

น าท่าน นมสัการ พระธาตหุมากโม เป็นเจดียป์ทมุหรือพระธาตดุอกบวั แต่ชาวลาว 

ท ัว่ไปเรียกว่า พระธาตหุมากโม เนื่องจากเหน็วา่มรูีปทรงคลา้ยแตงโมผ่าครึ่งหรือทรงโอคว  า่ คลา้ยสถูปฟองน า้ทีส่าญจ ีประเทศ

อนิเดีย ยอดพระธาตมุลีกัษณะคลา้ยรศัมแีบบเปลวไฟของพระพทุธรูปแบบลงักาหรือสุโขทยั บริเวณมมุฐานช ัน้กลางและช ัน้บน

มเีจดยท์ศิทรงดอกบวัตูมท ัง้สีม่มุ ไดเ้วลาสมควรน าทกุท่านมุ่งหนา้สู่สนามบนินานาชาตหิลวงพระบาง  

16.45 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดย สายการบนิไทยแอรเ์อเซีย เทีย่วบนิที ่FD 1031  

18.05 น. เดินทางถงึสนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ 

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

 
 
 

 
 
 

 
 



 

อตัราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเท่ียว 

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

เริม่เดินทาง กลบัจากเดินทาง จ านวน ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตยีง พกัเด่ียว 

9 มี.ค.61 11 มี.ค.61 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

23 มี.ค.61 25 มี.ค.61 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

6 เม.ย.61 8 เม.ย.61 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

13 เม.ย.61 15 เม.ย.61 24+1 15,900 15,500 14,900 3,000 

14 เม.ย.61 16 เม.ย.61 24+1 15,900 15,500 14,900 3,000 

4 พ.ค.61 6 พ.ค.61 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

11 พ.ค.61 13 พ.ค.61 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

25 พ.ค.61 27 พ.ค.61 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

1 มิ.ย.61 3 มิ.ย.61 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

8 มิ.ย.61 10 มิ.ย.61 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

22 มิ.ย.61 24 มิ.ย.61 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

6 ก.ค.61 8 ก.ค.61 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

20 ก.ค.61 22 ก.ค.61 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

27 ก.ค.61 29 ก.ค.61 24+1 15,900 15,500 14,900 3,000 

3 ส.ค.61 5 ส.ค.61 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

10 ส.ค.61 12 ส.ค.61 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

17 ส.ค.61 19 ส.ค.61 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

31 ส.ค.61 2 ก.ย.61 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

7 ก.ย.61 9 ก.ย.61 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

21 ก.ย.61 23 ก.ย.61 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

28 ก.ย.61 30 ก.ย.61 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 



 

 
อตัราคา่บริการรวม 

- ต ัว๋เครื่องบนิชัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุ ๊ป อยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลี่ยนแปลงต ัว๋ 

- ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 2 คนื (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไม่ตอ้งการเพิ่มเงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

- อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัมื้อหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)์  

- คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ  

- คา่รถโคช้รบั-สง่สถานที่ทอ่งเที่ยวตามรายการระบุ 

- คา่ไกดท์อ้งถิน่และหวัหน้าทวัรน์ าเทีย่วตามรายการ 

- ประกนัอบุตัิเหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

- ภาษีน ้ ามนัและภาษีต ัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพิ่มหากสายการบนิปรบัข้ึนกอ่นวนัเดนิทาง) 

- คา่ระวางน ้ าหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.ตอ่ 1 ใบ 

 
อตัราคา่บริการไมร่วม  

- ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมูลคา่เพิ่ม 7%  

- คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาติ 

- คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครื่องดื่มทีส่ ัง่เพิ่มพิเศษ,โทรศพัท -์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิิบาร,์ซกัรีดทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

- คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยดุงาน,การถูกปฏเิสธไมใ่หอ้อก

และเขา้เมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หน้าทีก่รมแรงงานท ัง้ทีเ่มอืงไทยและตา่งประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของ

บริษทัฯ 

- คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ 450บาท/ทริป/ลูกทวัร ์1 ทา่น(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนียมของประเทศคะ่) 

- คา่ทปิหวัหน้าทวัรต์ามสนิน ้ าใจของทุกทา่นคะ่(ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแตไ่ม่บงัคบัทปิคะ่) 

 
เงือ่นไขการส ารองทีน่ัง่ 

1.กรุณาจองทวัรล์ว่งหน้า กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า 5,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทีกอ่นการเดินทางไมน่้อย 

  กวา่15 วนั มฉิะนั้นถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระกอ่นเดนิทาง 21 วนั) 

    2.กรณียกเลิก  2.1 ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 45 วนั บริษทัฯจะคนืเงนิคา่มดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยดุเทศกาล, 

       วนัหยดุนักขตัฤกษ ์ 

    2.2 ยกเลกิการเดนิทาง 30-45 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ทวัร ์50%และริบเงนิมดัจ าท ัง้หมด 

   2.3 ยกเลกิภายใน 29 วนั กอ่นการเดนิทาง บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์การคนืเงนิคา่ทวัรท์ ัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆท ัง้สิ้น 

    3. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษทัฯจะท าการเลือ่นการ 

       เดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแต่ท ัง้น้ีทา่นจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถยกเลิกหรือเลือ่นการเดนิทางไดต้ามความเป็นจริง 

     4.บริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ในการเกบ็คา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดินทางไมค่รบตาม 

       จ านวนทีบ่ริษทัฯก าหนดไว(้15 ทา่นข้ึนไป)เน่ืองจากเกดิความเสียหายตอ่ทางบริษทัฯและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะ 

        เดยีวกนั บริษทัตอ้งน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลิกของท่าน 



 

    5. คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 10 ทา่นข้ึนไปจงึออกเดนิทางในกรณีที่มผูีเ้ดนิทางไม่ถงึ 10 ทา่นไม่มหีวัหน้าทวัรไ์ทยร่วมเดนิทางไป 

        ดว้ยโดยทางบริษัทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหน้า 7 วนักอ่นการเดนิทาง 

    6.กรณีที่ทา่นตอ้งออกต ัว๋ภายใน เช่น (ต ัว๋เครือ่งบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หน้าทีท่กุคร ัง้ 

      กอ่นท าการออกต ัว๋ เน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 
รายละเอยีดเพิ่มเตมิ 

- บริษทัฯมสีทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 

- เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั  

- หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่้อยกวา่ 6 เดอืน และบริษัทฯรบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพื่อทอ่งเทีย่วเทา่นั้น (หนังสอืเดนิทาง

ตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่้อยกวา่ 6 เดอืน บริษทัฯไมร่บัผิดชอบหากอายเุหลอืไมถ่ึงและไมส่ามารถเดนิทางได ้) 

- ทางบริษทัฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆท ัง้สิ้น หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,การประทว้ง,การนัดหยดุงาน,การกอ่จลาจล หรือกรณีทา่นถูกปฎเิส

ธการเขา้หรือออกเมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรือ เจา้หน้าทีก่รมแรงงานท ัง้จากไทยและตา่งประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของ

บริษทัฯหรือเหตภุยัพิบตัทิางธรรมชาติ (ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีทีเ่กดิเหตสุุดวสิยั ซ่ึงอาจจะปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความ

เหมาะสม) 

- ทางบริษทัฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆท ัง้สิ้น หากทา่นใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ,ไมท่านอาหารบางมื้อ,เพราะคา่ใชจ้า่ย

ทกุอยา่งทางบริษัทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดนิทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

- ทางบริษทัฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆท ัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอบุตัเิหตุทีเ่กิดจากความประมาทของนักทอ่งเที่ยวเอง

หรือในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบนิ 

- กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ที่กรุงเทพฯและในตา่งประเทศปฎิเสธมใิหเ้ดนิทางออกหรือเขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทาง บริษทัฯขอ

สงวนสทิธิ์ทีจ่ะไมค่นืคา่บริการไมว่า่กรณีใดๆท ัง้สิ้น 

- ต ัว๋เครื่องบนิเป็นต ัว๋ราคาพิเศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนัหรือคืนเงนิและไมส่ามารถเปลีย่นช่ือได ้

- เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ท ัง้หมดหรือบางสว่นผ่านตวัแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษทัฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัใน

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้น้ีแลว้ท ัง้หมด 

- กรุป๊ทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพิเศษ เช่น 

Charter Flight , Extra Flight  จะไมม่ีการคนืเงนิมดัจ าหรือคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพื่อประโยชน์ของทา่นเอง ** 


