
 



 



 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-พระธาตุภูษี-ตลาดมืด     (-/-/เยน็)                                                                                                                            

11.00น. พร้อมกนัท่ี สนามบินดอนเมืองอาคาร 1 ขาออก ช้ัน 2 ประตู 1 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย 
Thai Air Asia (FD)โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

**พเีรียดช่วงเดือน ต.ค. - ธ.ค. 62 เปลีย่นแปลงเวลาขาไปเป็น 13.55-15.20 น.** 
13.55น.ออกเดินทางสู่เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง โดยเท่ียวบิน FD 1030**ไม่มีอาหารบนเคร่ือง** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15.20 น. เดินทางถึง เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 
 



 
จากนั้น น าท่านเดินข้ึนบนัได 328 ขั้นสู่ พระธาตุภูษี (Phou Si Mountian)สองขา้งทางร่มร่ืนดว้ยตน้ดอกจ าปา ภูษีน้ี

หมายถึง  “ภูศรี” คือเป็นศรีของเมืองหลวงพระบางนัน่เองตั้งโดดเด่นกลางใจเมืองมีจุดชมววิก่อนถึงยอดพระธาตุ 
มองเห็นวดั บา้นเรือนทอดยาวขนานกบั
แม่น ้าโขงจรดปากแม่น ้าคานยอดสูงสุด
ของภูษี อยูบ่นพื้นท่ีราบแคบๆตวัพระธาตุ
เป็นทรงดอกบวัส่ีเหล่ียมทาสีทองตั้งอยู่
บนฐานส่ีเหล่ียมยอดประดบัดว้ยเศวตฉตัร
ทองส าริด7 ชั้น สูงประมาณ 21 เมตรจะ
สวยมากในยามเยน็ แบบน้ีแสงแดดจะ
ส่ององคพ์ระธาตุเป็นสีทองสุกปลัง่มี
ทางเดินรอบองคพ์ระธาตุสามารถชม
ทิวทศัน์ตวัเมืองหลวงพระบางไดเ้กือบ
รอบเลยทีเดียว 

คํ่า รับประทานอาหารเยน็ ณ ร้านอาหารเมืองหลวงพระบางหลงัทานอาหาร  น าท่าน ชมถนนข้าวเหนียว  ของหลวง
พระบาง หรือ ตลาดมืดเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองไวเ้ป็นของฝากหรือเป็นท่ีระลึก 

นําท่านเข้าสู่พกัที่Chitchareung Muanglouang Hotelณ หลวงพระบาง หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาวของประเทศลาว  
 

วนัทีส่อง ตักบาตรข้าวเหนียว-บ้านผานม-ถํา้ติ่ง-บ้านช่างไห -นํา้ตกตาดกวงชี-พธีิบายศรีสู่ขวญั               (เช้า/กลางวนั/เยน็)                                                                               

05.00  น. ต่ืนเชา้ไปร่วม ทาํบุญ-ตักบาตร กบัชาวหลวง
พระบางทุกเชา้ชาวหลวงพระบางทุกบา้นจะ
พากนัออกมานัง่รอตกับาตรพระสงฆท่ี์เรียง
แถวเดินมาตามถนนเป็นร้อยๆ รูปซ่ึงเป็นภาพ
ยามเชา้ท่ีมีชีวติชีวาของหลวงพระบางโดย
สะทอ้นถึงวถีิชีวติของสังคมอนัสงบสุขและ
ความเล่ือมใสศรัทธาท่ีมีต่อพุทธศาสนาท่ีหย ัง่
รากลึกลงในวฒันธรรมของชาวลา้นชา้งและ
น าท่านแวะเท่ียวชม ตลาดเช้า 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ  โรงแรมทีพ่กั 



จากนั้น น าท่านแวะชอ้ปป้ิงผา้พื้นเมืองท่ี บ้านผานม เป็นหมู่บา้นชาวไทล้ือ มีฝีมือในการทอผา้อยา่งสวยงามอดีตเป็นแหล่ง
ทอผา้ถวายแด่เจา้มหาชีวติ ปัจจุบนัผา้ทอจากบา้นผานมน้ีมีช่ือเสียงมากและมีการรวมกลุ่มตั้งเป็นศูนยห์ตัถกรรม
แสดงสินคา้ และยงัมีการสาธิตใหท้่านชมดว้ยจากนั้นน าท่านลงเรือเดินทางชมววิทิวทศัน์สองฝ่ังแม่น ้าโขง ถํา้ติ่ง 
(Ting Cave) ซ่ึงเป็นถ ้าอยูบ่นหนา้ผาริมแม่น ้าโขงมีอยู ่ 2 ถ ้า คือ ถ ้าล่างและถ ้าบนถ ้าต่ิงลุ่ม หรือ ถ ้าล่างสูง 60 เมตร 
จากพื้นน ้ามีลกัษณะเป็นโพรงน ้าต้ืนๆมีหินงอกหินยอ้ย มีพระพุทธรูปไมจ้  านวนนบั 2,500 องค ์ส่วนใหญ่จะเป็น
พระยนืมีทั้งปางประทานพร และปางหา้มญาติ ถ ้าต่ิงบน จะไปทางแยกซา้ยเดินข้ึนบนัไดไป 218 ขั้น ปากถ ้าไม่ลึก
มากมีพระพุทธรูปอยูใ่นถ ้าแต่ไม่มากเท่าถ ้าล่างสมยัโบราณเป็นท่ีสักการะบวงสรวงดวงวญิญาณ ผฟ้ีา ผแีถน เทวดา
ผาต่ิงต่อมาพระเจา้โพธิสารทรงเล่ือมใสพระพุทธศาสนาเป็นผูน้ าพระพุทธรูปเขา้มาและจึงทรงใชถ้ ้าต่ิงเป็นสถานท่ี
ศกัด์ิสิทธ์ิทางพุทธศาสนาแลว้ล่องเรือกลบัก่อนถึงตวัเมืองหลวงพระบางแวะ บ้านช่างไห  ชมวถีิชีวติของชาวบา้นท่ี
อยูริ่มแม่น ้าโขงมีอาชีพในการหมกัสาโท และตม้เหลา้ขาวจ าหน่ายและยงัเป็นแหล่งรวมสินคา้พื้นเมืองจ าพวก ผา้
ทอลวดลายสวยงามมากมายเคร่ืองเงิน วางจ าหน่ายอยา่งเป็นระเบียบชมความร่วมมือของชาวบา้นท่ีไดจ้ดัแต่งลาน
บา้น อยา่งสวยงามเพื่อรอรับนกัท่องเท่ียวไดเ้วลาพอสมควรลงเรือเดินทางกลบัสู่ตวัเมืองหลวงพระบาง 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าเดินทางผา่นหมู่บา้นชนบทชมวถีิชีวติของชาวบา้นสู่ นํา้ตกตาดกวงชี(Kuang Xi Waterfall)ห่างจากหลวงพระบาง 

30กิโลเมตรไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใต ้หน่ึงในน ้าตกท่ีสวยท่ีสุดในเขตหลวงพระบางชมความงามของน ้าตกท่ีตก
ลดหลัน่เป็นชั้นๆอยา่งสวยงามแต่ละชั้นเกิดจากการผสมของหินปูนสูงราว 70 เมตร มี 2 ชั้นสภาพป่าร่มร่ืน มีสะพาน
และเส้นทางเดินชมรอบๆ น ้าตก 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ได้เวลาสมควรนําทุกท่านเดินทางกลบัเข้าสู่เมืองหลวงพระบาง  
คํ่า   รับประทานอาหารเยน็ ณ ร้านอาหารเมืองหลวงพระบาง 

 (พเิศษ!! พธีิบายศรีสู่ขวญัตามประเพณพืีน้บ้านของหลวงพระบาง) 
นําท่านเข้าสู่พกัทีC่hitchareung Muanglouang Hotelณ หลวงพระบาง หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาวของประเทศลาว 
 

วนัทีส่าม วดัเชียงทอง- วดัวชุินราช-วดัใหม่สุวรรณภูมาราม-พระราชวงัเก่า-หอพระบาง--กรุงเทพฯ (เช้า/กลางวนั/-)                                                                               

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ  โรงแรมทีพ่กั 
น าท่าน เท่ียวชม วดัเชียงทอง  (Xieng Thong Temple) เป็นวดัหลวงคู่บา้นคู่เมืองหลวงพระบางสร้างข้ึนในสมยัพระเจา้ไชย

เชษฐาธิราชก่อนท่ีจะยา้ยเมืองหลวงไปเวยีงจนัทน์และยงัไดรั้บการอุปถมัภจ์ากเจา้มหาชีวติศรีสวา่งวงศ ์และเจา้ชีวติ



ศรีสวา่งวงศว์ฒันากษตัริยส์องพระองคสุ์ดทา้ยของลาวบริเวณท่ีตั้งของวดัอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของตวัเมือง
หลวงพระบางใกลบ้ริเวณท่ีแม่น ้าคานไหลมาบรรจบกนักบัแม่น ้าโขง มีพระอุโบสถ หรือภาษาลาวเรียกวา่  “สิม” เป็น
หลงัไม่ใหญ่โตนกั หลงัคาพระอุโบสถแอ่นโคง้และลาดต ่าลงมาก ซอ้นกนัอยู ่ 3 ชั้น เป็นศิลปะแบบหลวงพระบาง 
ส่วนกลางมี ช่อฟ้า ประกอบดว้ย 17 ช่อซ่ึงเป็นท่ีสังเกตกนัวา่ เป็นวดัท่ีพระมหากษตัริยส์ร้างข้ึนจึงมี 17 ขั้นส่วนสามญั
จะสร้างกนัแค่ 1-7 ช่อ เช่ือกนัวา่จะเก็บของมีค่าไวใ้นนั้นดว้ยส่วนหนา้บนั หรือภาษาลาววา่ “โหง่” เป็นรูปเศียรนาค
ความงามของวดัอยูท่ี่ความสงบสง่าสะอาดมีการวางผงัออกแบบและบ ารุงรักษาอยา่งดีเยีย่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้น น าท่านเทียวชม วดัวชุินราช น าท่านนมสัการ 

พระธาตุหมากโม เป็นเจดียป์ทุมหรือพระธาตุ
ดอกบวั แต่ชาวลาวทัว่ไปเรียกวา่ พระธาตุ
หมากโม เน่ืองจากเห็นวา่มีรูปทรงคลา้ย



แตงโมผา่คร่ึงหรือทรงโอคว  ่า คลา้ยสถูปฟองน ้าท่ีสาญจี ประเทศอินเดีย ยอดพระธาตุมีลกัษณะคลา้ยรัศมีแบบเปลว
ไฟของพระพุทธรูปแบบลงักาหรือสุโขทยั บริเวณมุมฐานชั้นกลางและชั้นบนมีเจดยทิ์ศทรงดอกบวัตูมทั้งส่ีมุม 

เทีย่ง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
หลงัอาหารน าท่านเดินทางไปวดัใหม่สุวรรณภูมารามหรือท่ีชาวหลวงพระบางเรียกกนัสั้นๆวา่  "วดัใหม่"  เคยเป็นท่ี
ประทบัของสมเด็จพระสังฆราชบุญทนั ซ่ึงเป็นสมเด็จพระสังฆราชองคสุ์ดทา้ยของลาวและยงัเคยเป็นท่ีประดิษฐาน
พระบาง  พระพุทธรูปคู่เมืองหลวงพระบางในรัชสมยัของเจา้มหาชีวติสักรินฤทธ์ิ  จนกระทัง่ถึงปีพ.ศ.  2437  จึงได้
อญัเชิญพระบางไปประดิษฐานในหอพระบางภายในพระราชวงัจวบจนกระทัง่ปัจจุบนั เม่ือมาเยอืนวดัแห่งน้ีส่ิงท่ีเรา
จะสังเกตเห็นถึงความแตกต่างจากวดัอ่ืนๆ คือตวัอุโบสถ(สิม) ลกัษณะจะเป็นอาคารทรงโรง  หลงัคามีขนาดใหญ่  มี
ชายคาปกคลุมทั้งส่ีดา้นสองระดบัต่อเน่ืองกนั จากนั้น น าท่านชมพระราชวงัเก่า(Royal Palace Museum) เป็นวงัท่ี 
เจา้มหาชีวติศรีสวา่งวงศท์รงประทบัอยูท่ี่น่ีจนส้ินพระชนม ์ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการปกครองเม่ือปี พ.ศ. 2518  
พระราชวงัก็ไดถู้กเปล่ียนเป็น พิพิธภณัฑ ์ประกอบดว้ยหอฟังธรรมหอ้งรับแขกของเจา้มหาชีวติและพระมเหสี หอ้ง
ทอ้งพระโรง ทางดา้นหลงัก็เป็นพระต าหนกัซ่ึงมีเคร่ืองใชไ้มส้อยต่างๆ จดัเก็บไวเ้ป็นระเบียบเรียบง่าย และ 
นมัสการหอพระบาง ซ่ึงเป็นพระคู่บา้นคู่เมืองของหลวงพระบาง เป็นพระพุทธรูปประทบัยนืปรางคห์า้มสมุทรเป็น
พระพุ3ทธรูปศิลปะขอมสมยัหลงับายน น ้าหนกั 54 กก. ประกอบดว้ยทองค า 90% และยงัมีพระพุทธรูปนาคปรก
สลกัศิลาศิลปะขอมอีก 4 องคป์ระดิษฐานอยู ่ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางมุ่งหนา้สู่สนามบินนานาชาติหลวงพระ
บาง 

**พเีรียดช่วงเดือน ต.ค. - ธ.ค. 62 เปลีย่นแปลงเวลาขากลบัเป็น 15.50-17.20 น.** 
15.50น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเซีย เทีย่วบินที ่FD 1031**ไม่มีอาหารบนเคร่ือง** 
17.20น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ 

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

 
 
 
 
 
 



อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 
ตาราง วนัเดินทาง ราคา ลาว หลวงพระบาง วดัเชียงทอง พกั 4 ดาว 3 วนั บิน FD 

เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดินทาง จํานวน ผู้ใหญ่ เด็กมเีตียง เด็กไม่มเีตียง พกัเดี่ยว 

15 พ.ย.62 17 พ.ย.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

29 พ.ย.62 01 ธ.ค.62 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

06 ธ.ค.62 08 ธ.ค.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

08 ธ.ค.62 10 ธ.ค.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

13 ธ.ค.62 15 ธ.ค.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

20 ธ.ค.62 22 ธ.ค.62 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

28 ธ.ค.62 30 ธ.ค.62 24+1 16,900 16,500 15,900 3,000 

29 ธ.ค.62 31 ธ.ค.62 24+1 17,900 17,500 16,900 3,000 

30 ธ.ค.62 01 ม.ค.63 24+1 18,900 18,500 17,900 3,000 

10 ม.ค. 63 12 ม.ค. 63 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

24 ม.ค. 63 26 ม.ค. 63 24+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

07 ก.พ. 63 09 ก.พ. 63 24+1 15,900 15,500 14,900 3,000 

14 ก.พ. 63 16 ก.พ. 63 24+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

28 ก.พ. 63 01 ม.ีค. 63 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

13 ม.ีค. 63 15 ม.ีค. 63 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

27 ม.ีค. 63 29 ม.ีค. 63 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

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

11 เม.ย. 63 13 เม.ย. 63 24+1 15,900 15,500 14,900 3,000 



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

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

08 พ.ค. 63 10 พ.ค. 63 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

22 พ.ค. 63 24 พ.ค. 63 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

 
อตัราค่าบริการรวม 

 ตั๋วเคร่ืองบินช้ันทศันาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่นแปลงตั๋ว  
 ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ2 คืน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิม่เงินพกัห้องเดี่ยว)  
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมื้อหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
 ค่ารถตู้รับ-ส่งสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบุ 
 ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทวัร์นําเทีย่วตามรายการ  
 ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกนัการเดินทาง ค่าประกนัอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณทีีไ่ด้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจําตัวของผู้เดินทาง 

 ภาษีนํา้มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง)  
 ค่าระวางนํา้หนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

 
อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ  

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิอาหารและเคร่ืองด่ืมทีส่ั่งเพิม่พเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดทีไ่ม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ 

 ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งทีเ่มืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทวัร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 



 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสินนํา้ใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทปิค่ะ)  
 

เง่ือนไขการสํารองทีน่ั่งและการยกเลกิทวัร์ 

การจองทวัร์ : 
 กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 5,000 บาท ส่วนทีเ่หลือชําระทนัทก่ีอนการเดินทางไม่น้อยกว่า15 

วนั มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 21 วนั) 

กรณยีกเลกิ: 
 ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณวีนัหยุดเทศกาล,วนัหยุด

นักขัตฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทวัร์ 50%และริบเงินมัดจําทั้งหมด 

 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

กรณเีจ็บป่วย: 
 กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาํการเล่ือนการ

เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งนีท่้านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรือเล่ือนการเดินทางได้ตามความเป็น
จริง 

 ในกรณเีจ็บป่วยกะทนัหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัทาํการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณ ี

เง่ือนไขอ่ืนๆ : 
 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณท่ีานยกเลกิการเดินทางและมีผลทาํให้คณะเดินทางไม่ครบตามจํานวน

ทีบ่ริษัทฯกาํหนดไว้(15 ท่านขึน้ไป)เน่ืองจากเกดิความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอ่ืนทีเ่ดินทางในคณะเดียวกนั 
บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจํานวน 15 ท่านขึน้ไปจึงออกเดินทางในกรณทีีม่ีผู้เดินทางไม่ถึง 1 5 ท่านโดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ
ล่วงหน้า 10 วนัก่อนการเดินทาง 

 กรณทีีท่่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน ,ตั๋วรถทวัร์ ,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนทาํการออกตั๋ว 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯจะไม่
รับผดิชอบใดๆในกรณถ้ีาท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลีย่นเวลาบินเพราะถือว่าท่าน
ยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

 กรณใีช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มนํา้เงิน)เดินทางเพ่ือการท่องเทีย่วกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า –ออก
ประเทศใดๆกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 



 
รายละเอยีดเพิม่เติม 

 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เทีย่วบิน , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

สําคัญ 
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเทีย่ว

เท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีก่รมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้อง
ยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม)  

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซ่ึงไม่ได้เกดิจากอุบัติเหตุใน
รายการท่องเทีย่ว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัท
ทวัร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
เป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุทีเ่กดิจากความประมาท
ของนักท่องเทีย่วเองหรือในกรณทีีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน  

 กรณทีีก่ารตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศทีร่ะบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน  

 ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณทีีท่่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลีย่น
ช่ือได้ 

 เม่ือท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆทีไ่ด้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปทีเ่ดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลทีต้่องการันตีมัดจํากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เทีย่วบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 



 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยงัไม่หมดอายุกต็าม อาจทาํให้ท่าน
โดนปฎเิสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรทีท่าํให้ใบหน้าเปลีย่นไป ดังน้ัน ท่านต้องทาํพาสปอร์ต
เล่มใหม่ก่อนทาํการจองทวัร์  

 กรณมีี “คดีความ” ทีไ่ม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาํการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์ว่าท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะไม่
รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณี “หญงิตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอยีด
อายุครรภ์ทีชั่ดเจน ส่ิงนีอ้ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณใีช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มนํา้เงิน)เดินทางเพ่ือการท่องเทีย่วกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศ
ใดๆกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน  

 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมดัจําเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 
 


