
 
 

 



 
 

 

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

11.00 น. พร้อมกนัที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 2 ประตู 1 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย  
Thai Air Asia (FD) โดยมีเจา้หนา้ที่อ  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน  

13.55 น.             ออกเดินทางสู่เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง โดยเที่ยวบิน FD 1030   **ไม่มีอาหารบนเคร่ือง** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

15.20 น.        เดินทางถึง เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว ผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมือง 
จากน้ัน น าท่านเดินขึ้นบนัได 328  ขั้นสู่ พระธาตุภูษี (Phou 

Si Mountian) สองขา้งทางร่มร่ืนดว้ยตน้ดอกจ าปา 
ภูษี น้ีหมายถึง “ภูศรี” คือเป็นศรีของเมืองหลวงพระ
บางนั่นเอง ตั้งโดดเด่นกลางใจเมืองมีจุดชมววิก่อน
ถึงยอดพระธาตุ มองเห็นวดั บ้านเรือน  ทอดยาว
ขนานกับแม่น ้ าโขงจรดปากแม่น ้ าคานยอดสูงสุด
ของภูษี อยูบ่นพื้นที่ราบแคบๆ ตวัพระธาตุเป็นทรง
ดอกบัวส่ีเหล่ียมทาสีทอง  ตั้ งอยู่บนฐานส่ีเหล่ียม
ยอดประดับด้วยเศวตฉัตรทองส า ริด7 ชั้ น สูง
ประมาณ 21 เมตร จะสวยมากในยามเยน็ แบบน้ีแสงแดดจะส่ององคพ์ระธาตุเป็นสีทองสุกปลัง่ มีทางเดินรอบองค์
พระธาตุสามารถชมทิวทศัน์ตวัเมืองหลวงพระบางไดเ้กือบรอบเลยทีเดียว 

ค า่  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารเมืองหลวงพระบาง หลงัทานอาหาร  น าท่าน ชมถนนข้าวเหนียว ของ
หลวงพระบาง หรือ ตลาดมืด เลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองไวเ้ป็นของฝากหรือเป็นที่ระลึก  

   น าท่านเข้าสู่พัก SUNWAY HOTEL  ณ หลวงพระบาง หรือเทยีบเท่าระดับ 3 ดาวของประเทศลาว 
 



 
 

 

วันที่สอง ตักบาตรข้าวเหนียว-บ้านผานม-ถ า้ต่ิง-บ้านช่างไห-น ้าตกตาดกวงชี-พิธีบายศรีสู่ขวัญ               (เช้า/กลางวัน/เย็น)                                                                               

05.00  น. ต่ืนเชา้ไปร่วม ท าบุญ-ตักบาตร กบัชาวหลวงพระบางทุก
เชา้ชาวหลวงพระบางทุกบา้นจะพากนัออกมานั่งรอตกั
บาตรพระสงฆ์ที่เรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นร้อยๆ รูป
ซ่ึงเป็นภาพยามเช้าที่มีชีวิตชีวาของหลวงพระบางโดย
สะท้อนถึงวิถี ชีวิตของสังคมอันสงบสุขและความ
เล่ือมใสศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนาที่หย ัง่รากลึกลงใน
วฒันธรรมของชาวล้านช้างและน าท่านแวะเที่ยวชม 
ตลาดเช้า ใหท้่านไดซ้ื้อของที่ระลึก 



 
 

 
เช้า             บริการอาหารเช้า ณ  โรงแรมที่พัก 

จากน้ัน น าท่านแวะชอ้ปป้ิงผา้พื้นเมืองที่ บ้านผานม เป็นหมู่บา้นชาวไทล้ือ มีฝีมือในการทอผา้อยา่งสวยงาม อดีตเป็นแหล่งทอ
ผา้ถวายแด่เจา้มหาชีวิต ปัจจุบนัผา้ทอจากบา้นผานมน้ีมีช่ือเสียงมาก และมีการรวมกลุ่มตั้งเป็นศูนยห์ัตถกรรมแสดง
สินคา้ และยงัมีการสาธิตให้ท่านชมดว้ย จากนั้นน าท่านลงเรือเดินทางชมวิวทิวทศัน์สองฝ่ังแม่น ้ าโขง ถ ้าต่ิง (Ting 

Cave) ซ่ึงเป็นถ ้ าอยูบ่นหน้าผาริมแม่น ้ าโขงมีอยู ่2 ถ ้ า คือ ถ ้ าล่างและถ ้าบน ถ ้ าต่ิงลุ่ม หรือ ถ ้ าล่างสูง 60 เมตร จากพื้น
น ้ ามีลกัษณะเป็นโพรงน ้ าต้ืนๆ มีหินงอกหินยอ้ย มีพระพทุธรูปไมจ้  านวนนบั 2,500 องค ์ส่วนใหญ่จะเป็นพระยนื มีทั้ง
ปางประทานพร และปางห้ามญาติ ถ ้ าต่ิงบน จะไปทางแยกซ้ายเดินขึ้ นบันไดไป 218 ขั้น ปากถ ้ าไม่ลึกมากมี
พระพุทธรูปอยูใ่นถ ้ าแต่ไม่มากเท่าถ ้าล่าง สมยัโบราณเป็นที่สักการะบวงสรวงดวงวิญญาณ ผีฟ้า ผีแถน เทวดาผาต่ิง 
ต่อมาพระเจา้โพธิสารทรงเล่ือมใสพระพุทธศาสนาเป็นผูน้ าพระพุทธรูปเขา้มา และจึงทรงใช้ถ ้ าต่ิงเป็นสถานที่
ศกัด์ิสิทธ์ิทางพทุธศาสนาแลว้ล่องเรือกลบั  

   
เที่ยง            บริการอาหารกลางวันพื้นบ้านแบบขันโตก บนเรือ พร้อมด่ืมด ่ากับบรรยากาศ ริมฝั่งแม่น ้าโขง 



 
 

     
ก่อนถึงตวัเมืองหลวงพระบางแวะ บ้านช่างไห ชมวิถีชีวิตของชาวบา้นที่อยูริ่มแม่น ้ าโขง มีอาชีพในการหมกัสาโท 
และตม้เหลา้ขาว จ าหน่ายและยงัเป็นแหล่งรวมสินคา้พื้นเมืองจ าพวก ผา้ทอลวดลายสวยงามมากมาย เคร่ืองเงิน วาง
จ าหน่ายอยา่งเป็นระเบียบ ชมความร่วมมือของชาวบา้นที่ไดจ้ดัแต่งลานบา้น อยา่งสวยงามเพื่อรอรับนักท่องเที่ยว 
ไดเ้วลาพอสมควรลงเรือเดินทางกลบัสู่ตวัเมืองหลวงพระบาง 

บ่าย น าเดินทางผา่นหมู่บา้นชนบทชมวถีิชีวติของชาวบา้นสู่ น ้าตกตาดกวงชี(Kuang Xi Waterfall) ห่างจากหลวงพระ
บาง 30 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใต ้หน่ึงในน ้ าตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง ชมความงามของน ้ าตก
ที่ตกลดหลัน่เป็นชั้นๆอยา่งสวยงามแต่ละชั้นเกิดจากการผสมของหินปูนสูงราว 70 เมตร มี 2 ชั้น สภาพป่าร่มร่ืน มี
สะพานและเสน้ทางเดินชมรอบๆ น ้ าตก 



 
 

 
       ได้เวลาสมควรน าทุกท่านเดินทางกลับเข้าสู่เมืองหลวงพระบาง 

ค า่  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารเมืองหลวงพระบาง  (พิเศษ!! พิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณพืี้นบ้านของ
หลวงพระบาง) 

   น าท่านเข้าสู่พัก SUNWAY HOTEL  ณ หลวงพระบาง หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาวของประเทศลาว 
 

วันที่สาม วัดเชียงทอง-วัดวิชุนราช-วัดใหม่สุวรรณภูมาราม-พระราชวังเก่า-หอพระบาง--กรุงเทพฯ       (เช้า/กลางวัน/-)                                                                               

เช้า     บริการอาหารเช้า ณ  โรงแรมที่พัก 
น าท่าน เที่ยวชม วัดเชียงทอง (Xieng Thong Temple) เป็นวดัหลวงคู่บา้นคู่เมืองหลวงพระบางสร้างขึ้นในสมัยพระเจา้

ไชยเชษฐาธิราชก่อนที่จะยา้ยเมืองหลวงไปเวียงจนัทน์ และยงัไดรั้บการอุปถมัภจ์ากเจา้มหาชีวิตศรีสว่างวงศ ์และ
เจา้ชีวิตศรีสว่างวงศว์ฒันา กษตัริยส์องพระองคสุ์ดทา้ยของลาว บริเวณที่ตั้งของวดัอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ
ของตวัเมืองหลวงพระบาง ใกลบ้ริเวณที่แม่น ้ าคานไหลมาบรรจบกนักบัแม่น ้ าโขง มีพระอุโบสถ หรือภาษาลาว



 
 

เรียกว่า “สิม” เป็นหลงัไม่ใหญ่โตนัก หลงัคาพระอุโบสถแอ่นโคง้และลาดต ่าลงมาก ซ้อนกนัอยู ่3 ชั้น เป็นศิลปะ
แบบหลวงพระบาง ส่วนกลางมี ช่อฟ้า ประกอบดว้ย 17 ช่อ ซ่ึงเป็นที่สงัเกตกนัวา่ เป็นวดัที่พระมหากษตัริยส์ร้างขึ้น
จึงมี 17 ขั้น ส่วนสามญัจะสร้างกนัแค่ 1-7 ช่อ เช่ือกนัวา่จะเก็บของมีค่าไวใ้นนั้นดว้ย ส่วนหนา้บนั หรือภาษาลาวว่า 
“โหง่” เป็นรูปเศียรนาค ความงามของวดัอยูท่ี่ความสงบสง่าสะอาดมีการวางผงัออกแบบและบ ารุงรักษาอยา่งดีเยีย่ม  

 

 



 
 

จากน้ัน น าท่านเทียวชม วัดวิชุนราช น าท่านนมสัการ พระธาตุหมากโม เป็นเจดียป์ทุมหรือพระธาตุดอกบวั แต่ชาวลาวทัว่ไป
เรียกว่า พระธาตุหมากโม เน่ืองจากเห็นว่ามีรูปทรงคลา้ยแตงโมผ่าคร่ึงหรือทรงโอคว  ่า คล้ายสถูปฟองน ้ าที่สาญจี 
ประเทศอินเดีย ยอดพระธาตุมีลกัษณะคลา้ยรัศมีแบบเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลงักาหรือสุโขทยั บริเวณมุมฐาน
ชั้นกลางและชั้นบนมีเจดยท์ิศทรงดอกบวัตูมทั้งส่ีมุม 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
หลังอาหารน าท่านเดินทางไปวัดใหม่
สุวรรณภูมารามหรือที่ชาวหลวงพระ
บางเรียกกนัสั้นๆว่า "วัดใหม่" เคยเป็น
ที่ประทบัของสมเด็จพระสังฆราชบุญ
ทัน  ซ่ึงเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์
สุ ดท้า ยขอ งลาวและย ัง เ ค ย เ ป็นที่
ประดิษฐานพระบาง  พระพุทธรูปคู่
เมืองหลวงพระบางในรัชสมัยของเจ้า
มหาชีวิตสักรินฤทธ์ิ  จนกระทั่งถึงปี
พ.ศ. 2437 จึงได้อัญเชิญพระบางไป
ประดิษฐานในหอพระบางภายใน
พระราชวงัจวบจนกระทัง่ปัจจุบนั เม่ือมาเยอืนวดัแห่งน้ีส่ิงที่เราจะสังเกตเห็นถึงความแตกต่างจากวดัอ่ืนๆ คือตวั
อุโบสถ(สิม) ลกัษณะจะเป็นอาคารทรงโรง หลงัคามีขนาดใหญ่ มีชายคาปกคลุมทั้งส่ีดา้นสองระดบัต่อเน่ืองกัน 
จากนั้น น าท่านชม ชม พระราชวังเก่า (Royal Palace Museum)  เป็นวงัที่ เจา้มหาชีวิตศรีสว่างวงศ ์ทรงประทบั
อยู่ที่ น่ีจนส้ินพระชนม์  เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการปกครองเม่ือปี พ.ศ.2518  พระราชวงัก็ได้ถูกเปล่ียนเป็น 
พิพิธภณัฑ ์ประกอบดว้ยหอฟังธรรมห้องรับแขกของเจา้มหาชีวิตและพระมเหสี ห้องทอ้งพระโรง   ทางดา้นหลงัก็
เป็นพระต าหนักซ่ึงมีเคร่ืองใชไ้มส้อยต่างๆ  จดัเก็บไวเ้ป็นระเบียบเรียบง่าย และ นมัสการหอพระบาง ซ่ึงเป็นพระ
คู่บา้นคู่เมืองของหลวงพระบาง เป็นพระพทุธรูปประทบัยนืปรางคห์า้มสมุทรเป็นพระพ3ุทธรูปศิลปะขอมสมัยหลงั
บายน น ้ าหนัก 54 กก. ประกอบด้วยทองค า 90% และยงัมีพระพุทธรูปนาคปรกสลักศิลาศิลปะขอมอีก 4 องค์
ประดิษฐานอยู ่ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดินทางมุ่งหนา้สู่สนามบินนานาชาติหลวงพระบาง 



 
 

   
15.50 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD 1031 **ไม่มีอาหารบนเคร่ือง** 
17.20 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

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

หมายเหตุ :  
1. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน ,  การเปลี่ยนแปลงไฟล์ท

บินรวมถึงเวลาบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่
ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ หรือ สภาพอากาศแปรปรวน หรือ เกิดเหตุภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ การปิดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆรวมถึงร้านอาหารโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ (ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตาม
ความเหมาะสม) 

2. อาหารท้องถิ่น รูปแบบ วัตถุดิบและรสชาติจะเป็นไปตามรสนิยมของคนท้องถิ่น ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในรสชาติของ
อาหาร 

3. โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมทีน่ าเสนอเบ้ืองต้นเท่าน้ัน ซ่ึงอาจมกีารเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็น
โรงแรมระดับเทียบเท่ากัน 

4. ลูกค้าจะต้องปฎิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคบัของสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ เพ่ือประโยชน์ของท่านเองและบุคคลอ่ืน 
5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบัุติเหตุที่เกิดจากความ

ประมาทของนักท่องเที่ยวเอง หรือ ในกรณทีี่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 
6. รูปภาพในโปรแกรมเป็นรูปภาพเพ่ือใช้ประกอบการโฆษณาเท่าน้ัน 

 



 
 

 

**ทั้งนี ้ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดนิทางทุกหน้าอย่างถีถ้่วน หากลกูค้าจ่ายเงนิมดัจ าแล้ว 
ทางบริษัทฯจะถือว่าลกูค้ายอมรับในเง่ือนไขทั้งหมด** 

**เวลาบินบางพเีรียดอาจจะไม่ตรงกนัรบกวนเช็คเวลาบินตามตารางท้ายรายการค่ะ** 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 
ตาราง วนัเดนิทาง ราคา ลาว หลวงพระบาง วดัเชียงทอง 3 วนั บิน FD 

วนัเดนิทาง จ านวน เวลาเดนิทาง ผู้ใหญ่ เดก็มเีตียง เดก็ไม่มเีตียง ราคาจอยแลนด์ 
(ไม่รวมต๋ัวเคร่ืองบิน) 

พกัเดีย่ว 

27-29 ม.ีค. 63 24+1 
FD1030 13.55-15.20 
FD1031 16.30-17.55 12,900 12,500 11,900 8,900 3,000 

04-06 เม.ย. 63 24+1 
FD1030 14.30-16.00 
FD1031 16.30-17.55 13,900 13,500 12,900 9,900 3,000 

13-15 เม.ย. 63 24+1 
FD1030 14.30-16.00 
FD1031 16.30-17.55 16,900 16,500 15,900 12,900 3,000 

08-10 พ.ค. 63 24+1 
FD1030 14.30-16.00 
FD1031 16.30-17.55 9,900 9,900 9,900 5,900 3,000 

22-24 พ.ค. 63 24+1 
FD1030 14.30-16.00 
FD1031 16.30-17.55 9,900 9,900 9,900 5,900 3,000 

03-05 ม.ิย.63 24+1 FD1030 14.30-16.00 
FD1031 16.30-17.55 12,900 12,500 11,900 8,900 3,000 

12-14 ม.ิย.63 24+1 FD1030 14.30-16.00 
FD1031 16.30-17.55 11,900 11,500 10,900 7,900 3,000 

26-28 ม.ิย.63 24+1 FD1030 14.30-16.00 
FD1031 16.30-17.55 12,900 12,500 11,900 8,900 3,000 

05-07 ก.ค.63 24+1 FD1030 14.30-16.00 
FD1031 16.30-17.55 13,900 13,500 12,900 9,900 3,000 

17-19 ก.ค.63 24+1 FD1030 14.30-16.00 
FD1031 16.30-17.55 12,900 12,500 11,900 8,900 3,000 

26-28 ก.ค.63 24+1 FD1030 14.30-16.00 
FD1031 16.30-17.55 13,900 13,500 12,900 9,900 3,000 

08-10 ส.ค.63 24+1 FD1030 14.30-16.00 12,900 12,500 11,900 8,900 3,000 



 
 

FD1031 16.30-17.55 

12-14 ส.ค.63 24+1 FD1030 14.30-16.00 
FD1031 16.30-17.55 13,900 13,500 12,900 9,900 3,000 

21-23 ส.ค.63 24+1 FD1030 14.30-16.00 
FD1031 16.30-17.55 12,900 12,500 11,900 8,900 3,000 

04-06 ก.ย.63 24+1 FD1030 14.30-16.00 
FD1031 16.30-17.55 12,900 12,500 11,900 8,900 3,000 

11-13 ก.ย.63 24+1 FD1030 14.30-16.00 
FD1031 16.30-17.55 11,900 11,500 10,900 7,900 3,000 

18-20 ก.ย.63 24+1 FD1030 14.30-16.00 
FD1031 16.30-17.55 11,900 11,500 10,900 7,900 3,000 

02-04 ต.ค.63 24+1 FD1030 14.30-16.00 
FD1031 16.30-17.55 13,900 13,500 12,900 9,900 3,000 

11-13 ต.ค.63 24+1 FD1030 14.30-16.00 
FD1031 16.30-17.55 13,900 13,500 12,900 9,900 3,000 

16-18 ต.ค.63 24+1 FD1030 14.30-16.00 
FD1031 16.30-17.55 12,900 12,500 11,900 8,900 3,000 

30 ต.ค. - 01 พ.ย.63 24+1 FD1030 14.30-16.00 
FD1031 16.30-17.55 13,900 13,500 12,900 9,900 3,000 

**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 3,000 บาท อัตรานี้รวมรายการทัวร์และต๋ัวเคร่ืองบินแล้ว** 
 

 
 

อัตราค่าบริการรวม 
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  
 ต๋ัวเคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงต๋ัว 
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงนิพักห้องเดีย่ว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมือ้หรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ  
 ค่ารถตู้รับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
 ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเทีย่วตามรายการ 



 
 

 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  
เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 

 ภาษีน ้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวันเดินทาง) 
 ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

อัตราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อบัุติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 800 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคบัทิปค่ะ) 

 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่งและการยกเลกิทัวร์ 

การจองทัวร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 10,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทันทก่ีอนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 
20 วัน มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 30 วัน) 

 กรุณาช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน ในกรณทีี่ค่าทัวร์มรีาคา ต ่ากว่า 10,000 บาท 
กรณยีกเลิก (จอยกรุ๊ป) : 

 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุด
นักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด 

 ยกเลิกน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจ าทั้งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 

 ยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 
กรณยีกเลิก (ตัดกรุ๊ป) : 

 ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางต้องท าก่อนภายใน 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุด เทศ
กาล,วันหยุกนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

 ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 



 
 

 ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 
กรณเีจ็บป่วย :  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ  จะท าการเล่ือน            
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได้ตามความ
เป็นจริง 

 ในกรณเีจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณ ี
 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจ านวน 15 ท่านขึน้ไป จึงออกเดินทาง  ในกรณทีี่มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิเล่ือนวันเดินทาง หรือ 
ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

 กรณทีี่ท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน, ต๋ัวรถทัวร์, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออกต๋ัว 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่า
ท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

 
รายละเอียดเพิ่มเติม 

 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

ส าคญั 
 หนังสือเดินทางต้องมอีายกุารใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเที่ยว

เท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงาน



 
 

ทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้อง
ยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการท่องเทีย่ว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
ทัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาท
ของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณทีีก่ระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณทีี่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณทีี่ท่านไม่เดนิทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยน
ช่ือได้ 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจท าให้ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรทีท่ าให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังน้ัน ท่านต้องท าพาสปอร์ต
เล่มใหม่ก่อนท าการจองทัวร์  

 กรณมีี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณ ี“หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียด
อายุครรภ์ที่ชัดเจน ส่ิงนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณใีช้หนังสือเดนิทางราชการ(เล่มน า้เงิน)เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศ
ใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้แล้วจงึมดัจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 


