
#16029 ทัวรลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน วัดเชียงทอง
นํ้าตกตาดกวางสี บิน FD
ทัวรลาว หลวงพระบาง พระธาตุภูษี ถนนขาวเหนียว ทําบุญตักบาตรขาวเหนียว
บานผานม ถํ้าติ่ง บานชางไห วัดวิชุนราช วัดใหมสุวรรณภูมาราม พระราชวังเกา
หอพระบาง



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานหลวงพระบาง - พระธาตุพูสี - ตลาดคํ่า   

Sunway
Hotel
หรือเทียบ
เทา

2 ตักบาตรขาวเหนียว - ตลาดเชาหลวงพระบาง - บานผานม - ถ้ําต่ิง - บานซางไห - น้ําตกตาดก
วงชี - หลวงพระบาง   

Sunway
Hotel
หรือเทียบ
เทา

3 วัดเชียงทอง - วัดวิชุนราช - วัดใหมสุวรรณภูมาราม - พระราชวังหลวงพระบาง - หอพระบาง -
ทาอากาศยานหลวงพระบาง - ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

21 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63 ฿12,900 ฿12,500 ฿11,900 ฿3,000

4 ก.ย. 63 - 6 ก.ย. 63 ฿12,900 ฿12,500 ฿11,900 ฿3,000

11 ก.ย. 63 - 13 ก.ย. 63 ฿11,900 ฿11,500 ฿10,900 ฿3,000

18 ก.ย. 63 - 20 ก.ย. 63 ฿11,900 ฿11,500 ฿10,900 ฿3,000

2 ต.ค. 63 - 4 ต.ค. 63 ฿13,900 ฿13,500 ฿12,900 ฿3,000

11 ต.ค. 63 - 13 ต.ค. 63 ฿13,900 ฿13,500 ฿12,900 ฿3,000

16 ต.ค. 63 - 18 ต.ค. 63 ฿12,900 ฿12,500 ฿11,900 ฿3,000

30 ต.ค. 63 - 1 พ.ย. 63 ฿13,900 ฿13,500 ฿12,900 ฿3,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานหลวงพระบาง - พระ
ธาตุพูสี - ตลาดค่ํา

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

11.00 น. พรอมกันท่ี สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 ประตู 1 เคานเตอรสายการบินไทยแอรเอเชีย Thai Air
Asia (FD) โดยมีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกแกทุกทาน

บาย

13.55 น. ออกเดินทางสูเมืองมรดกโลก หลวงพระบาง โดยเท่ียวบิน FD 1030 **ไมมีอาหารบนเครื่อง**

15.20 น. เดินทางถึง เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง

นําทานเดิน ขึ้นบันได 328 ขั้นสู พระธาตุภูษี (Phou Si Mountian) สองขางทางรมรื่นดวยตนดอกจําปา ภูษี น้ีหมายถึง
“ภูศรี” คือเป็นศรีของเมืองหลวงพระบางน่ันเอง ตั้งโดดเดนกลางใจเมืองมีจุดชมวิวกอนถึงยอดพระธาตุ มองเห็นวัด บานเรือน
ทอดยาวขนานกับแมน้ําโขงจรดปากแมน้ําคานยอดสูงสุดของภูษี อยูบนพ้ืนท่ีราบแคบๆ ตัวพระธาตุเป็นทรงดอกบัวสี่เหล่ียมทาสี
ทอง ตั้งอยูบนฐานสี่เหล่ียมยอดประดับดวยเศวตฉัตรทองสําริด7 ชั้น

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหารเมืองหลวงพระบาง หลังทานอาหาร

นําทาน ชมถนนขาวเหนียว ของหลวงพระบาง หรือ ตลาดมืด เลือกซ้ือสินคาพ้ืนเมืองไวเป็นของฝากหรือเป็นท่ีระลึก

พักท่ี Sunway Hotel หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานดอนเมือง เชา

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี

ทาอากาศยานหลวงพระบาง

พระธาตุพูสี

 บาย

เป็นทาอากาศยานนานาชาติท่ีมีความสําคัญเป็นลําดับสองของประเทศลาว รองจากทา
อากาศยานนานาชาติวัตไตท่ีกรุงเวียงจันทน ทาอากาศยานแหงน้ีตั้งอยูใกลกับใจกลาง
เมืองหลวงพระบาง และยังเป็นฐานการบินลําดับท่ีสองของสายการบินลาว

พระธาตุภูษี (Phou Si Mountian) สองขางทางรมรื่นดวยตนดอกจําปา ภูษีน้ี หมายถึง
“ภูศรี” คือเป็นศรีของเมืองหลวงพระบางน่ันเอง ตั้งโดดเดนกลางใจเมืองมีจุดชมวิวกอนถึง
ยอดพระธาตุ มองเห็นวัด บานเรือน ทอดยาวขนานกับแมน้ําโขงจรดปากแมน้ําคาน ยอด
สูงสุดของภูษี อยูบนพ้ืนท่ีราบแคบๆ ตัวพระธาตุเป็นทรงดอกบัวสี่เหล่ียมทาสีทอง ตั้งอยู

่ ่ ้



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ตักบาตรขาวเหนียว - ตลาดเชาหลวงพระบาง - บานผานม - ถ้ํา
ติ่ง - บานซางไห - น้ําตกตาดกวงชี - หลวงพระบาง

ไมมีอาหารบนเครื่อง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

บนฐานสี่เหล่ียมยอดประดับดวยเศวตฉัตรทองสําริด 7 ชั้น สูงประมาณ 21 เมตร จะสวย
มากในยามบายแกๆ แบบน้ีแสงแดแจะสององคพระธาตุเป็นสีทองสุกปล่ัง มีทางเดินรอบ
องคพระธาตุ

ตลาดคํ่า คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Sunway Hotel หรือเทียบเทา

เป็นตลาดกลางคืนบนบนถนนศรีสวางวงศ ตั้งแตหนาพระราชวังจนสุดถนน ในตลาดมี
สินคาในบรรยากาศแบบหลวงพระบางยามราตรี มีท้ังเสื้อยืดสกรีนเป็นภาษาลาว, ผาคลุม
ไหล, กระเปาถือ, เครื่องประดับ, โลหะเกะสลัก, ภาพเขียน ฯลฯ จุดเดนคือ สินคาแทบทุก
ชิ้นเป็นสินคาแฮนดเมดของชาวบานแทๆ ซ่ึงวางจําหนายในราคาท่ีตอรองกันได อีกท้ังยังมี
เบเกอรี่ ตาง ๆ เพ่ือใหทานไดล้ิมลอง และขนมเคกอันแสนอรอยนานาชนิด หากทานใดจะ
เลือกซ้ือของใสบาตรในเชาวันรุงขึ้นก็สามารถจัดแจงหาซ้ือไดเชนกัน

 กิจกรรม เชา

05.00 น. ตื่นเชาไปรวม ทําบุญ-ตักบาตร กับชาวหลวงพระบางทุกเชาชาวหลวงพระบางทุกบานจะพากันออกมาน่ังรอ
ตักบาตรพระสงฆท่ีเรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นรอยๆ รูปซ่ึงเป็นภาพยามเชาท่ีมีชีวิตชีวาของหลวงพระบางโดยสะทอนถึงวิถี
ชีวิตของสังคมอันสงบสุขและความเล่ือมใสศรัทธาท่ีมีตอพุทธศาสนาท่ีหย่ังรากลึกลงในวัฒนธรรมของชาวลานชางและนําทาน
แวะเท่ียวชม ตลาดเชา ใหทานไดซ้ือของท่ีระลึก

บริการอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก

นําทานแวะชอปป้ิงผาพ้ืนเมืองท่ี บานผานม เป็นหมูบานชาวไทล้ือ มีฝีมือในการทอผาอยางสวยงาม อดีตเป็นแหลงทอผา
ถวายแดเจามหาชีวิต ปัจจุบันผาทอจากบานผานมน้ีมีชื่อเสียงมาก และมีการรวมกลุมตั้งเป็นศูนยหัตถกรรมแสดงสินคา และยัง
มีการสาธิตใหทานชมดวย

นําทานลง เรือเดินทางชมวิวทิวทัศนสองฝ่ังแมน้ําโขง ถํ้าติ่ง (Ting Cave) ซ่ึงเป็นถํ้าอยูบนหนาผาริมแมน้ําโขงมีอยู 2 ถํ้า
คือ ถํ้าลางและถํ้าบน ถํ้าติ่งลุม หรือ ถํ้าลางสูง 60 เมตร จากพ้ืนน้ํามีลักษณะเป็นโพรงน้ําตื้นๆ มีหินงอกหินยอย มีพระพุทธรูป
ไมจํานวนนับ 2,500 องค สวนใหญจะเป็นพระยืน มีท้ังปางประทานพร และปางหามญาติ ถํ้าติ่งบน จะไปทางแยกซายเดินขึ้น
บันไดไป 218 ขั้น ปากถํ้าไมลึกมากมีพระพุทธรูปอยูในถํ้าแตไมมากเทาถํ้าลาง

บาย

บริการอาหารกลางวันพ้ืนบานแบบขันโตก บนเรือ พรอมด่ืมด่ํากับบรรยากาศ ริมฝ่ังแมน้ําโขง

นําทานเดินทางกอนถึงตัวเมือง หลวงพระบางแวะ บานชางไห ชมวิถีชีวิตของชาวบานท่ีอยูริมแมน้ําโขง มีอาชีพในการหมัก
สาโท และตมเหลาขาว จําหนายและยังเป็นแหลงรวมสินคาพ้ืนเมืองจําพวก ผาทอลวดลายสวยงามมากมาย เครื่องเงิน วาง
จําหนายอยางเป็นระเบียบ ชมความรวมมือของชาวบานท่ีไดจัดแตงลานบาน

นําเดินทางผานหมูบานชนบทชมวิถีชีวิตของชาวบานสู น้ําตกตาดกวงชี (Kuang Xi Waterfall) หางจากหลวงพระบาง 30
กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต หน่ึงในน้ําตกท่ีสวยท่ีสุดในเขตหลวงพระบาง ชมความงามของน้ําตกท่ีตกลดหล่ันเป็น

้ ้ ้ ่



ชั้นๆอยางสวยงามแตละชั้นเกิดจากการผสมของหินปูนสูงราว 70 เมตร มี 2 ชั้น สภาพปารมรื่น มีสะพานและเสนทางเดินชม
รอบๆ น้ําตก

ไดเวลาสมควรนําทุกทานเดินทางกลับเขาสู เมืองหลวงพระบาง

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหารเมืองหลวงพระบาง (พิเศษ!! พิธีบายศรีสูขวัญตามประเพณีพ้ืนบานของหลวงพระบาง)

พักท่ี Sunway Hotel หรือเทียบเทา

ตักบาตรขาวเหนียว

ตลาดเชาหลวงพระบาง

บานผานม

ถํ้าต่ิง

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ตักบาตรขาวเหนียว (Tak Bat Kaonew) การใสบาตรของชาวบานในยามเชาตรู โดยทุกๆ
เชาราวตีหาครึ่ง พระสงฆและสามเณรจากทุกวัดในตัวเมืองราว 300-400 รูป จะออกมา
บิณฑบาตตามทองถนนเมืองหลวงพระบางน้ี นิยมใสบาตรรวมกับชาวหลวงพระบาง บาง
คนเรียกการตักบาตรแบบชาวหลวงพระบางวา “ ตักบาตรขาวเหนียว” เหตุเพราะสังเกต
เห็นวาคนหลวงพระบางใสบาตรแตขาวเหนียวเปลา โดยไมมีกับขาวเหมือนในเมืองไทย

เป็นตลาดสดใหทานเลือกซ้ืออาหารพ้ืนเมืองและชมของปาซ่ึงของปาบางชนิดก็แปลกตา
และเป็นท่ีสนใจของเหลานักทองเท่ียวผูมาเยือน จะมีการรอใสบาตรขาวเหนียว พรอมกับ
ประชาชนชาวหลวงพระบาง ซ่ึงพระสงฆและสามเณรจากวัดตางๆ ท่ัวเมืองหลวงพระบางจะ
ออกบิณฑบาตเป็นแถวนับรอยรูป ซ่ึงเป็นภาพอันนาประทับใจและสื่อถึงความศรัทธา
เล่ือมใสในพระพุทธศาสนาของชาวเมืองหลวงพระบาง

บานผานม หมูบานชาวไทล้ือผูทอผาของเจามหาชีวิตลาว อีกหน่ึงจุดทองเท่ียวซ่ึงผูมาเยือน
หลวงพระบางไมควรพลาด เพราะบานผานมมีชื่อเสียงในการทําผาทอมือดวยกี่กระตุกแบบ
ด้ังเดิม ผาทอบานผานมมีท้ังผาแพรเบี่ยงลวดลายแบบล้ือแทๆ และผาท่ีประยุกตเป็น
ของใชในชีวิตปัจจุบัน เชน ผาปูโตะ ผาคลุมเตียง ผารองแกวรองจานฯลฯ เด๋ียวน้ีชาวบาน
ผานม นําผาทอมาวางจําหนายใหนักทองเท่ียวเลือกซ้ือท่ีศูนยหัตถกรรมกลางหมูบาน

ลองเรือชม ถํ้าติ่ง ตั้งอยูในภูเขาลูกใหญตระหงานอยูริมน้ําโขง เป็นลักษณะถํ้าริมหนาผา
มีโพรงถํ้าตื้นๆ มีหินงอกหินยอยเล็กนอย เดิมมีพระพุทธรูปทอง เงิน นาก ปัจจุบันเหลือ
แตพระพุทธรูปไมจํานวนนับพันองค ในอดีตเจามหาชีวิตแหงหลวงพระบาง ตองไปสักกา
ระบูชาพระพุทธรูปในถํ้า โดยเฉพาะชวงปีใหมลาว ท้ังเจามหาชีวิต ขาราชบริพาร พระสงฆ
ประชาชนท่ัวไปจะเดินทางไปสรงน้ําพระพุทธรูปท่ีถํ้าติ่งบนและถํ้าติ่งลาง  ดังนั้นถํ้าติ่งจึง
เป็นอีกไฮไลสําคัญท่ีทานจะไปไปชมและสักการะพระพุทธรูปภายในถํ้า

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือนําเท่ียว เมนู ขันโตก

บานซางไห บาย

บานซางไห (Sanghai) ตั้งอยูริมแมน้ําโขง เป็นหมูบานท่ีมีชื่อเสียงเรื่องการตมเหลาขาว
หรือท่ีชาวตางประเทศเรียกกันวา “เหลาลาว (Lau Lao)” แทบทุกหลังคาเรือนจะมีการตม
เหลา อันเป็นเอกลักษณเดนๆ และเป็นอาชีพหลักของหมูบานซางไห นอกจากจะใหทาน
ไดชมกรรมวิธีการตมเหลาแลวยังมีสินคาท่ีเป็นเหลาหมักอีกมากมาย อาทิเชน เหลาดอง
แมงปอง เหลาดองงู จะซ้ือเป็นของฝากก็ไดนอกจากจะมีเหลาตมแลวยังมีการทอผา เครื่อง
เงินและของท่ีระลึกของชาวเขาเผาแมววางจําหนายอีกดวย



วันท่ี 3 วัดเชียงทอง - วัดวิชุนราช - วัดใหมสุวรรณภูมาราม -
พระราชวังหลวงพระบาง - หอพระบาง - ทาอากาศยานหลวง
พระบาง - ทาอากาศยานดอนเมือง

นํ้าตกตาดกวงชี

หลวงพระบาง

น้ําตกตาดกวางสี ซ่ึงหมายถึงกวางหน ุม น้ําตกน้ีตกจากเขาท่ีสูง 70 เมตร สามารถถาย
ภาพจากดานหนาซ่ึงมีสะพานพาดผานสายน้ําท่ีตกลงมา ฉากหลังคือน้ําตกหินปูนสีขาว
และน้ําใสๆ บางครั้งอาจเป็นละอองเกิดเป็นสีรุงใหไดเห็น ทัศนียภาพโดยรอบเป็น
ธรรมชาติใหเหลานักทองเท่ียวไดศึกษาแมกไมพืชพันธและยังมีจุดลงเลนน้ําตามลําธาร
เล็กๆ บริเวณดานลางของน้ําตกทานจะไดพบกับหมีดําท่ีนักทองเท่ียวนิยมถายรูป
นอกจากความงามของน้ําตกแลว ยังหาซ้ือของท่ีระลึกท่ีทางเขาน้ําตกไดอีกดวย

เป็นเมืองเอกของแขวงหลวงพระบาง ประเทศลาว อยูทางภาคเหนือของประเทศ ตัวเมือง
ตั้งอยูริมแมน้ําโขงและแมน้ําคาน ซ่ึงไหลมาบรรจบกัน หลวงพระบางไดรับการขึ้นทะเบียน
ใหเป็นมรดกโลกดวยเหตุผล คือ มีวัดวาอารามเกาแกมากมาย มีบานเรือนอันเป็นเอก
ลักษณโคโลเนียลสไตล ตัวเมืองตั้งอยูริมน้ําโขงและน้ําคาน ซ่ึงไหลบรรจบกันทามกลาง
ธรรมชาติอันงดงาม และชาวหลวงพระบางมีบุคลิกท่ีย้ิมแยมแจมใส เป็นมิตร และมี
ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีงดงาม

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Sunway Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก

นําทานเท่ียวชม วัดเชียงทอง (Xieng Thong Temple) เป็นวัดหลวงคูบานคูเมืองหลวงพระบางสรางขึ้นในสมัยพระเจา
ไชยเชษฐาธิราชกอนท่ีจะยายเมืองหลวงไปเวียงจันทน และยังไดรับการอุปถัมภจากเจามหาชีวิตศรีสวางวงศ และเจาชีวิตศรีสวาง
วงศวัฒนา กษัตริยสองพระองคสุดทายของลาว บริเวณท่ีตั้งของวัดอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเมืองหลวงพระบาง
ใกลบริเวณท่ีแมน้ําคานไหลมาบรรจบกันกับแมน้ําโขง มีพระอุโบสถ

นําทานเทียวชม วัดวิชุนราช นําทานนมัสการ พระธาตุหมากโม เป็นเจดียปทุมหรือพระธาตุดอกบัว แตชาวลาวท่ัวไปเรียกวา
พระธาตุหมากโม เน่ืองจากเห็นวามีรูปทรงคลายแตงโมผาครึ่งหรือทรงโอคว่ํา คลายสถูปฟองน้ําท่ีสาญจี ประเทศอินเดีย ยอดพระ
ธาตุมีลักษณะคลายรัศมีแบบเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลังกาหรือสุโขทัย บริเวณมุมฐานชั้นกลางและชั้นบนมีเจดยทิศทรง
ดอกบัวตูมท้ังสี่มุม

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางไป วัดใหมสุวรรณภูมาราม "วัดใหม" เคยเป็นท่ีประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน ซ่ึงเป็นสมเด็จพระ
สังฆราชองคสุดทายของลาวและยังเคยเป็นท่ีประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปคูเมืองหลวงพระบางในรัชสมัยของเจามหาชีวิตสัก
รินฤทธิ ์จนกระท่ังถึงปีพ.ศ. 2437 จึงไดอัญเชิญพระบางไปประดิษฐานในหอพระบางภายในพระราชวังจวบจนกระท่ังปัจจุบัน
เมื่อมาเยือนวัดแหงน้ีสิ่งท่ีเราจะสังเกตเห็นถึงความแตกตางจากวัดอ่ืนๆ คือตัวอุโบสถ(สิม)

นําทานชม พระราชวังเกา (Royal Palace Museum) เป็นวังท่ี เจามหาชีวิตศรีสวางวงศ ทรงประทับอยูท่ีน่ีจน
สิ้นพระชนม เมื่อมีการเปล่ียนแปลงการปกครองเมื่อปี พ.ศ.2518 พระราชวังก็ไดถูกเปล่ียนเป็น พิพิธภัณฑ ประกอบดวยหอฟัง
ธรรมหองรับแขกของเจามหาชีวิตและพระมเหสี หองทองพระโรง ทางดานหลังก็เป็นพระตําหนักซ่ึงมีเครื่องใชไมสอยตางๆ จัด
เก็บไวเป็นระเบียบเรียบงาย และ นมัสการหอพระบาง ซ่ึงเป็นพระคูบานคูเมืองของหลวงพระบาง

นําทานเดินทางมุงหนาสู สนามบินนานาชาติหลวงพระบาง

15.50 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอรเอเซีย เท่ียวบินท่ี FD 1031 **ไมมีอาหารบนเครื่อง**

17.20 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจมิรูลืม



วัดเชียงทอง

วัดวิชุนราช

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

วัดเชียงทอง เป็นวัดท่ีสําคัญและมีความงดงามท่ีสุดแหงหน่ึงจนไดรับการยกยองจากนัก
โบราณคดีวาเป็นด่ังอัญมณีแหงสถาปัตยกรรมลาว วัดเชียงทองถูกสรางขึ้นในรัชสมัย
พระเจาไชยเชษฐาธิราช ผนังภายในปิดทองฉลุบนพ้ืนรักสีดํา เลาเรื่องพุทธประวัติพระสุ
ธน-มโนราห ทศชาติชาดกและภาพนิทานเพ่ือนบาน พระประธานมีชื่อวา “พระองค
หลวง”นอกจากวัดเชียงทองจะมีพระอุโบสถท่ีโดดเดนดวยสถาปัตยกรรมแบบลานชางแลว
การตกแตงลวดลายตามผนังภายในมีการตบแตงดวยการนํากระจกสีมาตัดตอกันเป็นรูป
ตนโพธิข์นาดใหญ ดานขางก็ติดเป็นรูปสัตวในวรรคดี ยามบายท่ีแสงแดดสองสะทอนลง
มาดูสวยงาม

วัดวิชุนราช ถูกสรางขึ้นในสมัยพระเจาวิชุนราช (พ.ศ. 2046) นับเป็นอีกหน่ึงพระธาตุท่ี
ชาวหลวงพระบางใหความนับถือ ซ่ึงเป็นพระธาตุท่ีมีรูปทรงคลายกับลูกแตงโมผาครึ่ง ชาว
หลวงพระบางจึงเรียกชื่อ "พระธาตุหมากโม" มาจนถึงปัจจุบัน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

วัดใหมสุวรรณภูมาราม

พระราชวังหลวงพระบาง

หอพระบาง

 บาย

วัดใหมสุวรรณภูมาราม หรือท่ีชาวหลวงพระบางเรียกกันสั้นๆ วา "วัดใหม" เคยเป็นท่ี
ประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน ซ่ึงเป็นสมเด็จพระสังฆราชองคสุดทายของลาวและ
ยังเคยเป็นท่ีประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปคูเมืองหลวงพระบางในรัชสมัยของเจามหา
ชีวิตสักรินฤทธิ ์จนกระท่ังถึงปี พ.ศ. 2437 จึงไดอัญเชิญพระบางไปประดิษฐานในหอ
พระบางภายในพระราชวังจวบจนกระท่ังปัจจุบัน เมื่อมาเยือนวัดแหงน้ีสิ่งท่ีเราจะสังเกต
เห็นถึงความแตกตางจากวัดอ่ืนๆ คือ ตัวอุโบสถ (สิม) ลักษณะจะเป็นอาคารทรงโรง
หลังคามีขนาดใหญ มีชายคาปกคลุมท้ังสี่ดานสองระดับตอเน่ืองกัน ผนังดานหนาพระ
อุโบสถตกแตงดวยภาพลงรักปิดทองดูเหลืองอรามงามตายาวตลอดผนัง เลาเรื่องพระ
เวสสันดรชาดก โดยฝีมือชางหลวงประจํารัชกาลเจามหาชีวิตศรีสวางวงศ

เป็นอาคารเกาท่ีออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส สถาปัตยกรรมฝรั่งเศสผสมผสาน
วัฒนธรรมลาว ดานนอกอาคารเป็นท่ีตั้งของอนุสาวรียเจามหาชีวิตศรีสวางวงศ พระราชวัง
แหงน้ีอดีตนั้นเป็นท่ีประทับของเจามหาชีวิตศรีสวางวงศ ตอมาเมื่อมีการเปล่ียนแปลงการ
ปกครองในปี พ.ศ.2518 พระราชวังหลวงพระบาง ไดถูกปรับเปล่ียนใหเป็นพิพิธภัณฑ
ภายในเป็นท่ีประดิษฐานของ “พระบาง” พระพุทธรูปคูบานคูเมืองหลวงพระบาง

พระคูบานคูเมืองของหลวงพระบาง เป็นพระพุทธรูปประทับยืนปรางคหามสมุทรเป็น
พระพุทธรูปศิลปะขอมสมัยหลังบายน น้ําหนัก 54 กก. ประกอบดวยทองคํา 90% และยัง
มีพระพุทธรูปนาคปรกสลักศิลาศิลปะขอมอีก 4 องคประดิษฐานอยู



 หมายเหตุ ไมมีอาหารบนเครื่อง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ทาอากาศยานหลวงพระบาง

ทาอากาศยานดอนเมือง

เป็นทาอากาศยานนานาชาติท่ีมีความสําคัญเป็นลําดับสองของประเทศลาว รองจากทา
อากาศยานนานาชาติวัตไตท่ีกรุงเวียงจันทน ทาอากาศยานแหงน้ีตั้งอยูใกลกับใจกลาง
เมืองหลวงพระบาง และยังเป็นฐานการบินลําดับท่ีสองของสายการบินลาว

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



เง่ือนไข
บริษัทฯมีสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 

เท่ียวบิน , ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเป็น
สําคัญ

หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น
(หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได )

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุด
งาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังจาก
ไทยและตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีใน
กรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซ่ึงไมไดเกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการทองเท่ียว(ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร)

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเท่ียวบางรายการ,ไมทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเป็นการ
ชําระเหมาขาด

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของ
นักทองเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน

กรณีท่ีการตรวจคนเขาเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศท่ีระบุไวในรายการเดินทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น

ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ีทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปล่ียนชื่อได

เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวา
ทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวขางตนน้ีแลวท้ังหมด

กรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเท่ียว
บินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมด

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปัจจุบัน ถึงจะยังไมหมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎิ
เสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม ผาตัดขากรรไกรท่ีทําใหใบหนาเปล่ียนไป ดังนั้น ทานตองทําพาสปอรตเลมใหมกอน
ทําการจองทัวร 

กรณีมี “คดีความ” ท่ีไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดิน
ทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดินทางได ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ
ท้ังสิ้น

กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออกนอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ
ท่ีชัดเจน สิ่งน้ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น

กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพ่ือการทองเท่ียวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆ
ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง**

การชําระเงิน
กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 10,000 บาท สวนท่ีเหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 30

วัน (ในวันเวลาทําการ) มิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 30 วัน)

กรุณาชําระคาทัวรเต็มจํานวน ในกรณีท่ีคาทัวรมีราคา ตํ่ากวา 10,000 บาท

อัตรานี้รวม:
ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 

ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปล่ียนแปลงตั๋ว

ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 2 คืน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพ่ิมเงินพักหองเด่ียว)

อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ) 

คาเขาชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

่ ่



คารถตูรับ-สงสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการระบุ

คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเท่ียวตามรายการ

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม) 

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะกรณีท่ีไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไม
คุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัวและไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง

ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง)

คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ
 

อัตรานี้ไมรวม:
คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ

คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดท่ีไมไดระบุไวในรายการ

คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมให
ออกและเขาเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทยและตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความควบคุม
ของบริษัทฯ

คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 800 บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)

คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถนะคะแตไมบังคับทิป)
 

วีซา
หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น

(หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได)

กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมน้ําเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเท่ียวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศ
ใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น

หมายเหตุ
**ราคา INFANT (อายุไมถึง 2 ปี บริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 3,000 บาท อัตราน้ีรวมรายการทัวรและตั๋วเครื่องบิน

แลว**

ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การเปล่ียนแปลงไฟลทบินรวม
ถึงเวลาบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง
หรือ เจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและตางประเทศ หรือ สภาพอากาศแปรปรวน หรือ เกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ การปิดของ
สถานท่ีทองเท่ียวตางๆรวมถึงรานอาหารโดยมิไดแจงใหทราบลวงหนา ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ (ซ่ึงลูกคาจะตอง
ยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

อาหารทองถิ่น รูปแบบ วัตถุดิบและรสชาติจะเป็นไปตามรสนิยมของคนทองถิ่น ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในรสชาติของอาหาร

โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวรเป็นเพียงโรงแรมท่ีนําเสนอเบื้องตนเทานั้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแตโรงแรมท่ีเขาพักจะเป็น
โรงแรมระดับเทียบเทากัน

ลูกคาจะตองปฎิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของสถานท่ีทองเท่ียวตางๆ เพ่ือประโยชนของทานเองและบุคคลอ่ืน

ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาท
ของนักทองเท่ียวเอง หรือ ในกรณีท่ีกระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน

รูปภาพในโปรแกรมเป็นรูปภาพเพ่ือใชประกอบการโฆษณาเทานั้น

**ท้ังน้ี กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางทุกหนาอยางถี่ถวน หากลูกคาจายเงินมัดจําแลวทางบริษัทฯจะถือวาลูกคา
ยอมรับในเงื่อนไขท้ังหมด**

**เวลาบินบางพีเรียดอาจจะไมตรงกันรบกวนเช็คเวลาบินตามตารางทายรายการ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายท้ังหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี
บริษัทฯ กําหนดไว (15 ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตอง
นําไปชําระคาเสียหายตาง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน
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คณะผูเดินทางจํานวน 15 ทานขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีท่ีมีผูเดินทางไมถึง 15 ทาน ขอสงวนสิทธิเ์ล่ือนวันเดินทาง หรือ
ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจงใหทานทราบลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภาย
ในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม
ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม
วาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของ
ลูกคาเป็นสําคัญ

การยกเลิก
ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหท้ังหมด ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัต

ฤกษ ยกเลิกกอนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินคามัดจําใหท้ังหมด

ยกเลิกนอยกวา 45 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจําท้ังหมดไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น

ยกเลิกนอยกวา 30 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ก็บเงินคาทัวรท้ังหมดไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น

กรณียกเลิก (ตัดกรุป) :

ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางตองทํากอนภายใน 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหท้ังหมด ยกเวนในกรณีวันหยุด เทศกาล,วัน
หยุกนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น

ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น

ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บเงินคาทัวรท้ังหมดโดยไมมีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น

กรณีเจ็บปวย : 

กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทําการเล่ือนการเดินทางของ
ทานไปยังคณะตอไป แตท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไดตามความเป็นจริง

ในกรณีเจ็บปวยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินทุกกรณี
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


