
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#4928 ทัวร์ลาว เวียงจันทร ์3 วัน 2 
คืน พระธาตุหลวง  

บิน FD   
   



   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โปรแกรม 3 วนั 2 คนื : เดินทางโดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชีย      

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – เวียงจนัทร ์– พระธาตหุลวง – ประตูชยั – วงัเวียง - ถนนโรต ี                        (-/-/เยน็)                                                                                                                            

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

Thai Air Asia (FD) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน  

12.05 น.    ออกเดนิทางสู่เมอืงมรดกโลกหลวงพระบาง โดยเทีย่วบนิ FD 1040 (มีบรกิารอาหารรอ้นบนเครื่อง)  

13.25 น.        เดนิทางถงึสนามบนิ วตัไต เมืองเวยีงจนัทน์ ประเทศลาว ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

บา่ย น าท่านไปสกัการะ วดัพระธาตุหลวง ตัง้อยู่ทางทศิตะวนัออกเฉียงเหนือของประตูชยัเป็น 

ศาสนสถานทีส่  าคญัทีสุ่ดของประเทศลาว เป็นสญัลกัษณป์ระจ าชาตลิาว มคีวามหมายต่อ 

จติใจของประชาชนชาวลาวอย่างใหญ่หลวงแทนถงึความเป็นเอกราชและอ านาจอธปิไตย 

ของลาวสรา้งขึ้นในศตวรรษที ่16 เป็นเจดียท์ีม่ลีกัษณะโดดเด่นทีสุ่ดในอาณาจกัรลา้นชา้ง  

เป็นการผสมผสานระหว่างสถาปตัยกรรมในพระพทุธศาสนากบัสถาปตัยกรรมของอาณาจกัร มลีกัษณะคลา้ยป้อม

ปราการ มกีารก่อสรา้งระเบยีงสูงใหญ่ขึ้นโอบลอ้มองคพ์ระธาตไุวพ้รอ้มกบัท าช่องหนา้ต่างเลก็ๆ เอาไวโ้ดยตลอด ประตู

ทางเขา้เป็นบานประตูไมใ้หญ่ลงรกัสแีดง รอบๆองคพ์ระธาตุยงัมเีจดยีบ์รวิารลอ้มอยู่โดยรอบ  และน าท่าน ชม

อนุสาวรยีป์ระตูชยั ตัง้อยู่ทางทศิตะวนัออกเฉียงเหนือของนครเวยีงจนัทน ์บนถนนลา้นชา้งจะไปสิ้นสุดที่บรเิวณ

ประตูชยั สรา้งเสรจ็ในปี พ.ศ.2512 เป็นอนุสรณ์ 

สถานเพือ่ระลกึถงึประชาชนชาวลาวทีส่ละชวีติในสงครามก่อนหนา้การปฏวิตัพิรรคคอมมวินิสต์

ประตูชยัมชีื่อเรยีกอีกอย่างว่า รยัเวยแ์นวตัง้ เพราะการก่อสรา้งน้ีใชปู้นซเีมนสจ์ากประเทศอเมริกาที่

ซื้อมาเพือ่สรา้งสนามบนิใหมใ่นเวยีงจนัทนใ์นระหว่างสงครามอนิโดจนีแต่พ่ายเสยีก่อนจงึไดน้ ามา



   

 

สรา้งประตูชยัแทน เป็นสถาปตัยกรรมทีผ่สมผสานศิลปะลา้นชา้งกบัฝร ัง่เศสเขา้ดว้ยกนัอย่างงดงาม

และกลมกลนือย่างยิง่ จากนัน้น าท่านเดนิทางมุง่สู่เมอืงวงัเวยีงสมัผสัวถิชีวีติความเป็นอยู่และ

ธรรมชาตท่ิามกลางขนุเขาทีร่ายลอ้มอยู่โดยรอบ จนไดช่ื้อว่าเป็น “ กุย้หลนิแห่งเมืองลาว  

ค า่   รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหารที่วงัเวยีง  และใหท่้านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั 

เพลดิเพลนิไปกบัสสีนัยามค า่คืนในเมอืงวงัเวยีงบน ถนนคนเดิน( Walking Street )  

หรอืถนนโรตซีึง่มโีรตใีหท่้านไดเ้ลอืกชิมกนัอย่างจใุจ 

 เขา้สูท่ี่พกั THE GRAND RIVERSIDE HOTEL (4*) หรือเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว 

วนัสอง วงัเวียง – ถ ้าจงั – หลวงพระบาง – พระธาตภุษีู – ถนนคนเดิน                                   (เชา้/กลางวนั/

เยน็)                                                                                                                            

เชา้          บรกิารอาหารเชา้ ณ  โรงแรมที่พกั หลงัอาหารพาท่านตระการตากบัความงามของ 

หนิงอกหนิยอ้ยใน ถ ้าจงั ภายในบรรยากาศเยน็สบายรวมท ัง้สูดอากาศแสนบริสุทธิ์บน 

ยอดถ า้ พรอ้มท ัง้ชม จุดชมววิ สุดยอดถ า้ทีท่่านจะสามารถมองเหน็เมอืงวงัเวยีงไดท้ ัง้ 

เมอืง  และชม สระมรกต ซึง่เป็นบอ่น า้แร่ที่ไดจ้ากภูเขาหนิปูน ไดเ้วลาสมควรพาทกุ 

ท่านมุง่หนา้เมอืงหลวงพระบางเมอืงมรดกโลก ระหว่างทาง ท่านจะไดผ้่านหมูบ่า้นชาว 

ลาวพรอ้มท ัง้ตน้ไมน้านาพนัธุ ์ เพลดิเพลนิไปกบัทศันียภาพอนังดงาม การท านาข ัน้บนัได และหมูบ่า้นชนเผ่าต่างๆ ของ

ลาว ผ่านเมอืง กาส ี พคููณ เชยีงเงนิ   และเสน้ทางสายน้ีถอืว่าเป็นสนัทางที่สวยที่สุด เสน้ทางหน่ึงในเอเชียอาคเนย ์ 

ระหว่างทางใหท่้านถ่ายรูปจากมมุสูงของยอดเขาทีส่วยทีสุ่ดแห่งหน่ึงบนเสน้ทางน้ีและพกัผ่อนหย่อนใจกบับรรยากาศ

แสนสบายที ่ภเูพยีงฟ้า 

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร ถงึหลวงพระบางแลว้น าท่านเดนิขึ้นบนัได 328 ข ัน้ 

เพือ่นมสัการ พระธาตุภษีู (Phou Si Mountian) สองขา้งทางร่มรื่นดว้ยตน้ดอกจ าปา ภษูน้ีี 

หมายถงึ “ภศูร”ี คือเป็นศรขีองเมอืงหลวงพระบางนัน่เอง ตัง้โดดเด่นกลางใจเมอืงมจีุดชมววิ 

ก่อนถงึยอดพระธาต ุมองเหน็วดั บา้นเรอืน ทอดยาวขนานกบัแมน่ า้โขงจรดปากแมน่ า้คาน 

ยอดสูงสุดของภูษ ีอยู่บนพื้นที่ราบแคบๆ ตวัพระธาตเุป็นทรงดอกบวัสีเ่หลีย่มทาสทีอง ตัง้ 

อยู่บนฐานสีเ่หลีย่มยอดประดบัดว้ยเศวตฉตัรทองส ารดิ7 ช ัน้ สูงประมาณ 21 เมตร จะสวยมากในยามเยน็ แบบน้ี

แสงแดดจะ ส่ององคพ์ระธาตเุป็นสทีองสุกปล ัง่ มทีางเดนิรอบองคพ์ระธาตสุามารถชมทวิทศันต์วัเมอืงหลวงพระบางได ้

เกอืบรอบเลยทเีดยีว 

  ค า่   รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหาร (พศิษ!! พธีิบายศรีสูข่วญัตามประเพณีพื้นบา้นของหลวงพระบาง) 

  หลงัทานอาหารสามารถเดินเที่ยว ชมถนนขา้วเหนียว ของหลวงพระบาง หรอื ตลาดมืด เลอืกซื้อสนิคา้พื้นเมอืงไวเ้ป็น

ของฝาก หรอืเป็นทีร่ะลกึ  อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั  

   น าท่านเขา้สูพ่กัที่ Luangprabang Regent Boutique Hotel ณ หลวงพระบาง หรือเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว 
 

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

)                                                                               

05.00  น. ตื่นเชา้ไปร่วม ท าบญุ-ตกับาตร กบัชาวหลวงพระบางทุกเชา้ชาวหลวงพระบางทุกบา้นจะพา 

กนัออกมานัง่รอตกับาตรพระสงฆท์ีเ่รียงแถวเดินมาตามถนนเป็นรอ้ย ๆ รูป ซึง่เป็นภาพ 

ยามเชา้ทีม่ชีวีติชวีาของหลวงพระบางโดยสะทอ้นถงึวถิชีวีติของสงัคมอนัสงบสุขและความเลือ่ม 



   

 

ใสศรทัธาทีม่ต่ีอพทุธศาสนาที่หย ัง่รากลกึลงในวฒันธรรมของชาวลา้นชา้งและน าท่านแวะเทีย่ว 

ชม ตลาดเชา้  

เชา้         บรกิารอาหารเชา้ ณ  โรงแรมที่พกั 

จากนัน้ น าท่านเทีย่วชม วดัเชียงทอง (Xieng Thong Temple) เป็นวดัหลวงคู่บา้นคู่เมอืงหลวงพระบางสรา้งขึ้นในสมยัพระเจา้

ไชยเชษฐาธริาชก่อนทีจ่ะยา้ยเมอืงหลวงไปเวยีงจนัทน ์และยงัไดร้บัการอปุถมัภจ์ากเจา้มหา 

ชวีติศรสีว่างวงศ ์และเจา้ชวีติศรีสว่างวงศว์ฒันา กษตัรยิส์องพระองคสุ์ดทา้ยของลาว 

 บรเิวณทีต่ ัง้ของวดัอยู่ทางทศิตะวนัออกเฉียงเหนือของตวัเมอืงหลวงพระบาง ใกล ้

บรเิวณที่แมน่ า้คานไหลมาบรรจบกนักบัแมน่ า้โขง มพีระอโุบสถ หรอืภาษาลาวเรยีกว่า 

“สมิ” เป็นหลงัไมใ่หญ่โตนกั หลงัคาพระอโุบสถแอ่นโคง้และลาดต า่ลงมาก ซอ้นกนั 

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

พระมหากษตัรยิส์รา้งขึ้นจงึม ี17 ข ัน้ ส่วนสามญัจะสรา้งกนัแค่ 1-7 ช่อ เชื่อกนัว่าจะเกบ็ของมค่ีาไวใ้นนัน้ดว้ย ส่วนหนา้บนั 

หรอืภาษาลาวว่า “โหง”่ เป็นรูปเศียรนาคความงามของวดัอยู่ทีค่วามสงบสงา่สะอาดมกีารวางผงัออกแบบและบ ารุงรกัษา 

จากนัน้น าท่านชม พระราชวงัเก่า (Royal Palace Museum) เป็นวงัที ่ เจา้มหาชวีติศรสีว่างวงศ ์ ทรงประทบัอยู่ที่น่ีจน

สิ้นพระชนม ์ เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงการปกครองเมือ่ปี พ.ศ.2518  พระราชวงักไ็ดถ้กูเปลีย่นเป็น พพิธิภณัฑ ์ประกอบดว้ย

หอฟงัธรรมหอ้งรบัแขกของเจา้มหาชวีติแล 

พระมเหส ีหอ้งทอ้งพระโรง  ทางดา้นหลงัก็เป็นพระต าหนกัซึง่มเีครื่องใชไ้มส้อยต่างๆ  จดัเกบ็ไวเ้ป็นระเบยีบเรยีบงา่ย และ 

นมสัการหอพระบาง ซึง่เป็นพระคู่บา้นคู่เมอืงของหลวงพระบาง เป็นพระพทุธรูปประทบัยนืปรางคห์า้มสมทุรเป็น

พระพทุธรูปศิลปะขอมสมยัหลงับายน น า้หนกั 54 กก. ประกอบดว้ยทองค า 90% และยงัมพีระพทุธรูปนาคปรกสลกัศิลา

ศิลปะขอมอกี 4 องคป์ระดิษฐานอยู่  

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 หลงัอาหารน าท่านเดนิทางไปวดัใหม่สุวรรณภมูาราม หรอืทีช่าวหลวงพระบางเรียกกนัส ัน้ๆว่า "วดัใหม่" เคยเป็นที่

ประทบัของสมเดจ็พระสงัฆราชบญุทนั ซึง่เป็นสมเดจ็พระสงัฆราชองคสุ์ดทา้ยของลาวและยงั 

เคยเป็นที่ประดษิฐานพระบาง พระพทุธรูปคู่เมอืงหลวงพระบางในรชัสมยัของเจา้ 

มหาชวีติสกัรนิฤทธิ์ จนกระท ัง่ถงึปีพ.ศ. 2437 จงึไดอ้ญัเชญิพระบางไปประดษิฐาน 

ในหอพระบางภายในพระราชวงัจวบจนกระท ัง่ปจัจบุนั เมือ่มาเยอืนวดัแห่งน้ีสิง่ทีเ่รา 

จะสงัเกตเหน็ถงึความแตกต่างจากวดัอื่นๆ คือตวัอโุบสถ(สมิ) ลกัษณะจะเป็นอาคาร 

ทรงโรง หลงัคามขีนาดใหญ่ มชีายคาปกคลุมท ัง้สีด่า้นสองระดบัต่อเน่ืองกนั จากนัน้ 

น าท่าน นมสัการ พระธาตหุมากโม เป็นเจดียป์ทมุหรอืพระธาตดุอกบวั แต่ชาวลาว 

ทัว่ไปเรยีกว่า พระธาตุหมากโม เน่ืองจากเหน็ว่ามรูีปทรงคลา้ยแตงโมผ่าครึ่งหรอืทรงโอคว า่ คลา้ยสถูปฟองน า้ทีส่าญจ ี

ประเทศอินเดยี ยอดพระธาตุมลีกัษณะคลา้ยรศัมแีบบเปลวไฟของพระพทุธรูปแบบลงักาหรอืสุโขทยั บรเิวณมมุฐานช ัน้

กลางและชัน้บนมเีจดยท์ศิทรงดอกบวัตูมท ัง้สีม่มุ ไดเ้วลาสมควรน าทุกท่านมุง่หนา้สู่สนามบนินานาชาติหลวงพระบาง  

16.45 น. ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดย สายการบนิไทยแอรเ์อเซีย เที่ยวบนิที่ FD 1031  

18.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯโดยสวสัดภิาพ 

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

 
 



   

 

อตัราค่าบรกิารและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

 

ตาราง วนัเดินทาง ราคา ลาว เวยีงจนัทร ์วงัเวยีง หลวงพระบาง พกั 4 ดาว 3 วนั บิน FD 

เริม่เดินทาง กลบัจากเดินทาง จ านวน ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

5 ส.ค.60  7 ส.ค.60 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

12 ส.ค.60  14 ส.ค.60 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

1 ก.ย.60 3 ก.ย.60 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

23 ก.ย.60 25 ก.ย.60 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

13 ต.ค.60 15 ต.ค.60 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

3 พ.ย.60 5 พ.ย.60 24+1 14,900 14,500 13,500 3,000 

24 พ.ย.60 26 พ.ย.60 24+1 14,900 14,500 13,500 3,000 

8 ธ.ค.60 10 ธ.ค.60 24+1 14,900 14,500 13,500 3,000 

29 ธ.ค.60 31 ธ.ค.60 24+1 15,900 15,500 14,900 3,000 

30 ธ.ค.60 1 ม.ค.61 24+1 15,900 15,500 14,900 3,000 

 
อตัราค่าบรกิารรวม 

- ตัว๋เครื่องบนิชัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ 

- ที่พกัโรงแรมตามรายการ 2 คนื (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

- อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัม้ือหรอืเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

- ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ  

- ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

- ค่าไกดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรน์ าเที่ยวตามรายการ 

- ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

- ภาษีน ้ ามนัและภาษีต ัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพิ่มหากสายการบนิปรบัข้ึนกอ่นวนัเดินทาง) 

- ค่าระวางน ้ าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม  

- ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  

- ค่าท าหนังสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 

- ค่าใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิ อาหารและเครื่องด่ืมที่ส ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรีดที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้น

รายการ 



   

 

- ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏเิสธ

ไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่

นอกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

- ค่าทิปไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ 450บาท/ทริป/ลูกทวัร ์1 ท่าน(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

- ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน ้ าใจของทกุท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทปิค่ะ) 

 
เงือ่นไขการส ารองที่นัง่ 

1.กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ กอ่นการเดินทาง พรอ้มช าระมดัจ า 5,000 บาท สว่นที่เหลอืช าระทนัทีกอ่นการเดินทางไม่นอ้ย 

  กว่า15 วนั มิฉะนั้นถอืว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระกอ่นเดินทาง 21 วนั) 

    2.กรณียกเลกิ  2.1 ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุด

เทศกาล, 

       วนัหยุดนักขตัฤกษ ์ 

    2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั กอ่นการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจ าท ัง้หมด 

   2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิการคนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

    3. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะท าการเลื่อนการ 

       เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยที่ไม่สามารถยกเลิกหรอืเลื่อนการเดินทางไดต้ามความเป็นจรงิ 

     4.บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการเกบ็ค่าใชจ้า่ยทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม 

       จ านวนที่บรษิทัฯก าหนดไว(้15 ท่านข้ึนไป)เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯและผูเ้ดินทางอืน่ที่เดินทางในคณะ 

        เดียวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่เกดิจากการยกเลกิของท่าน 

    6. คณะผูเ้ดินทางจ านวน 10 ท่านข้ึนไปจงึออกเดินทางในกรณีที่มีผูเ้ดินทางไม่ถงึ 10 ท่านไม่มีหวัหนา้ทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไป 

        ดว้ยโดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 7 วนัก่อนการเดินทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

รายละเอยีดเพิ่มเติม 

 
- บรษิทัฯมีสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

- เที่ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

- หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น 

(หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีท่าน

ถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรอื เจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือ

ความรบัผิดชอบของบรษิทัฯหรือเหตภุยัพิบตัทิางธรรมชาต ิ(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ่งอาจจะ

ปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,เพราะ

ค่าใชจ้า่ยทุกอย่างทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดินทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุี่เกดิจากความประมาทของ

นักท่องเที่ยวเองหรอืในกรณีที่กระเป๋าเกดิสูญหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 

- กรณีที่การตรวจคนเขา้เมืองทัง้ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศที่ระบไุวใ้นรายการเดินทาง 

บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิที่จะไม่คนืค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

- ต ัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิและไม่สามารถเปลี่ยนช่ือได ้

- เม่ือท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านได้

ยอมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบไุวข้า้งตน้น้ีแลว้ท ัง้หมด 

- กรุป๊ที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลที่ตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถงึเที่ยวบนิ

พเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight  จะไม่มีการคืนเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมด 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดินทางอย่างถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


