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รหัสโปรแกรม : 12137 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
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เยอืนเมืองมรดกโลก/สกัการะพระธาตพุสู ี

 อิ่มบญุ อิ่มใจ ไปทัวรไ์หว้พระ 9 วัดดัง!!! 
 

            จาก Lao Airlines สายการบินแห่งชาต ิสปป. ลาว 

 
 

โปรแกรมการเดนิทาง  1 มถินุายน 2562 – 30 กนัยายน 2562 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ

1. กรุป๊ออกเดินทางตอ้ง มีจ  านวนตั้งแต ่8 ท่านข้ึนไป ไม่มีหัวหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย และมี

ไกดท์อ้งถิ่ น(พูดไทยได)้รอรบัท่ีสนามบินหลวงพระบาง 

2. ค่าบรกิารทวัรไ์ม่รวม ทิปไกดแ์ละคนขบั ท่านละ 800 บาท 
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07.00 น. …พรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประต ู10 เคานเ์ตอร ์W 

  สายการบินลาวแอรไ์ลน(์QV) 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

10.25 น. ...เดินทางสู่ หลวงพระบาง โดยสายการบินลาวแอรไ์ลน ์เที่ยวบิน QV634 

  (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

12.25 น. …ถึง สนามบินหลวงพระบาง ประเทศลาว ...หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมือง  

  ไกดท์อ้งถ่ินรอรบัคณะท่ีสนามบินหลวงพระบาง โดยชูป้าย 

 

 

 

 

 

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

...น าท่านเท่ียวชมและท าบุญท่ี วัดใหม่สุวันพูมาราม 

 ซ่ึงอยู่ถนนศรีสว่างวงศ์ติดกับพระราชวงัหลวง สรา้งใน

 สมยัพระเจา้อนุรุท ในปี พ.ศ.2337 หรือช่ือสั้นๆ ว่า วดั

 ใหม่ วดัน้ีเคยเป็นท่ีประทับของสมเด็จพระสงัฆราชบุญ

 ทัน นับเป็นสงัฆราชองคสุ์ดทา้ยของลาว มีอุโบสถท่ี สวยงามดว้ยศิลปะแบบอูบมุง และปัจจุบนัใช้

เป็นโรงเรียนปริยติั 

   

 วนัแรกของการเดนิทาง (1)      สนามบนิสวุรรณภมูิ – หลวงพระบาง

 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

4 
 

…น าท่านเท่ียวชมและท าบุญท่ี วดัแสนสุขาราม วดัแสน สรา้งขึ้ นในปี พ.ศ. 2261 ตามประวติั

กล่าววา่ช่ือของวดั  มาจากเงินจ านวน 100,000 กีบ ท่ี

มีผูบ้ริจาคใหเ้ป็นทุนเร่ิมสรา้งวดัแสนไดร้บัการบรูณะ 2 

ครั้ง โดยช่างสกุลลาวจุดเด่นคือ พระพุทธรูปยืนองค์

ใหญ่องคเ์ดียวภายในแขวงหลวงพระบาง 

 
 

 ...น าท่านเท่ียวชมและท าบุญท่ี วัดเชียงทอง เป็นวัด

หลวงคู่บา้นคู่เมืองหลวงพระบางสรา้งขึ้ นใน   ส มั ย

พระเจา้ไชยเชษฐาธิราช ก่อนท่ีจะยา้ยเมืองหลวงไปเวียงจนัทน์ และยงัไดร้บัการอุปถมัภจ์าก  

 เจา้มหาชีวิตศรีสวา่งวงศ ์และเจา้ชีวิตศรีสวา่งวงศว์ฒันา กษัตริยส์องพระองคสุ์ดทา้ยของลาว   

 บริเวณตั้งของวดัอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของตวัเมืองหลวงพระบางใกลบ้ริเวณท่ีแมน่ ้าคาน  

 ไหลมาบรรจบกนักบัแมน่ ้าโขงมีพระอุโบสถ หรือภาษาลาวเรียกวา่ “สิม” เป็นหลงัไมใ่หญ่โตนัก  

 หลงัคาพระอุโบสถแอ่นโคง้และลาดต า่ลงมาก ซอ้นกนัอยู ่3 ชั้น เป็นศิลปะแบบหลวงพระบาง  

 ส่วนกลางมีช่อฟ้า ประกอบดว้ย 17 ช่อ ซ่ึงเป็นท่ีสงัเกตกนัวา่ เป็นวดัท่ีพระมหากษัตริยส์รา้งขึ้ นจึงมี  

 17 ขัน้ ส่วนสามญัจะสรา้งกนัแค่ 1-7 ช่อ เช่ือกนัวา่จะเก็บของมีค่าไวใ้นน้ันดว้ย ส่วนหนา้บนั หรือ  

 ภาษาลาววา่ “โหง”่ เป็นรูปเศียรนาค ความงามของวดัอยูท่ี่ความสงบสง่าสะอาดมีการวางผัง  

 ออกแบบและบ ารุงรกัษาอยา่งดีเยี่ยม 

   

  ...น าท่านเท่ียวชม และท าบุญท่ี วดัโพนชยัชนะสงคราม 

  ดว้ยความท่ีช่ือวัดมีความหมายท่ีดี กล่าวกันว่าในอดีต

  เป็นประเพณีท่ีพระมหากษัตริยแ์ห่งนครหลวงพระบาง

  และเหล่าแม่ทัพนายกองทั้งหลายตอ้งมาท าพิธีนมสัการ

  พระองคห์ลวง(พระประธาน) เพ่ือขอพรก่อนจะออกไป

  รบทพัจบัศึก ซ่ึงความเช่ือน้ียงัสืบต่อกนัมาถึงปัจจุบนั ชาว

  หลวงพระบางจึงมกัไปท าบุญและขอพรจากพระประธาน

  ในวดัแห่งน้ีอยูเ่ป็นประจ า  
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...น าท่านเท่ียวชม ตลาดมืดหลวงพระบาง หรือ ตลาดไนทบ์ารซ์า เป็นถนนคนเดินตอนเย็นตั้งแต่

เวลา 5 โมงเย็นถึงประมาณ 4 ทุ่ม ก็จะมีชาวลาวสูง ลาวเทิง ลาวมง้ ชาวบา้นผานม แมแ้ต่ชาวหลวง

พระบางเองก็จะน าสินคา้พ้ืนเมือง ไม่ว่าจะเป็นผา้ปัก ผา้ทอมือ ผา้นุ่ง ผา้ซ่ิน เคร่ืองเงิน เคร่ืองไม ้

สินคา้มากมายถูกวางอยู่บนถนนและริมทางเดินตั้งแต่หน้าพระราชวังจนสุดหัวถนน อิสระตาม

อธัยาศยั 

  

ค า่  อิสระอาหารค า่  

 

น าท่านเขา้ท่ีพกั PONGKHAM RESIDENCE หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

05.30 น. ...น าท่าน ท าบุญ-ตกับาตรขา้วเหนียว กบั

 ชาวหลวงพระบาง ทุกเชา้ชาวหลวงพระบาง

 ทุกบา้นจะพากนัออกมานัง่รอตกับาตร

 พระสงฆท่ี์เรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นรอ้ยๆ 

 รูป ซ่ึงเป็นภาพยามเชา้ท่ี มีชีวิตชีวาของหลวง

 พระบาง โดยสะทอ้นถึงวิถีชีวิตของสงัคมอนั

 สงบสุขและความเล่ือมใสศรทัธาท่ีมีต่อพุทธ

 ศาสนาท่ีหยัง่รากลึกลงในวฒันธรรมของชาวลา้นชา้ง 

  ขา้วเหนียวพรอ้มอุปกรณ ์ส าหรบัตกับาตร ท่านละ100 บาท ไม่รวมอยูใ่นค่าบริการทวัร ์

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  ...จากน้ันน าท่านเท่ียวชม ตลาดเชา้หลวงพระบาง สมัผสักบัวิถีชีวิต พ่อคา้ แมค่า้ชาวบา้น ท่ีน า

 สินคา้พ้ืนเมือง มากมายมาวางขาย  

   

 วนัที่สองของการเดนิทาง (2)     หลวงพระบาง
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  ...น าท่านเท่ียวชมและท าบุญท่ี วดัพระบาทใต ้วดั 

 แห่งน้ีตั้งอยูใ่นเขตตวัเมืองชั้นในของหลวงพระบาง ห่าง

 จากวดัธาตุหลวงประมาณ 200 เมตร (ทางไปน ้าตกตาด

 กวางซี) วดัน้ีสรา้งในสมยัพระเจา้สามแสนไท ต่อมามี

 การบรูณะวดัซ่ึงเจา้อาวาสในขณะน้ันเป็นชาวเวียดนามท่ี

 เกิดและอาศยัอยูใ่นเมือง หลวงพระบาง ไดร้วมชาวบา้น

 ชาวเวียดนามมาบรูณะวดั ท าใหเ้กิดศิลปะแบบจีนผสม

 เวียดนามซ่ึง ไมค่่อยจะเห็นกนัสกัเท่าไหร่ในเมืองหลวง

 พระบางแห่งน้ี ชาวลาวเรียกวา่ วดัเวียด วดัพระบาทใต ้

 แห่งน้ีตั้งอยูริ่มแม่น ้าโขงท าให ้เป็นสถานท่ีหน่ึงท่ีชมพระ

 อาทิตยต์กไดอ้ยา่งสวยงามจุดนึงของเมืองหลวงพระบาง 

  

 ...น าท่านเท่ียวชม และท าบุญท่ี วดัวิชุน

ราชพระธาตุหมากโม สรา้งข้ึนในสมยัพระเจา้วิ

ชุน ราช ใน ปี พ.ศ.2046 สรา้งขึ้ นเพ่ือเป็นท่ี

ประดิษฐานพระบาง ซ่ึงอาราธนามาจากเมืองเวียง

ค า มีเจดียป์ทุม หรือพระธาตุดอกบวัใหญ่ วดัน้ีมี

พระธาตุเจดีย ์ องคใ์หญ่รูปทรงคลา้ยแตงโมผ่า

คร่ึง ท าใหช้าวลาว เรียกกนัวา่ พระธาตุ

หมากโม เป็นทรงโอคว า่  ยอดพระธาตุลกัษณะคลา้ยรศัมีแบบเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลงักา

หรือสุโขทยั เจดียน้ี์ อาจดู ทรุดโทรมมากแมจ้ะมีการปฏิสงัขรณม์า 2 ครั้งแลว้ ในปี พ.ศ.2402 ใน

สมยัพระเจา้สกักรินทร(์ค า สุก) ซ่ึงเป็นพระราชบิดาของเจา้มหาชีวิตศรีสวา่งวงศไ์ดโ้ปรดใหม้ีการ

บรูณะใหมแ่ละไดม้ีการบรูณะ ครั้งใหญ่ในปี พ.ศ.2457 ในรชัสมยัของเจา้มหาชีวิตศรีสวา่งวงศ์ ไดค้น้พบ

 โบราณวตัถุมีค่ามากมาย  เช่น เจดียท์องค า พระพุทธรูปหล่อส าริด พระพุทธรูปทองค า 

ปัจจุบนัน าไปเก็บไวใ้นหอพิพิธภณัฑ ์ หลวงพระบาง 

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

   ...จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ผา้พ้ืนเมืองท่ี บา้นผานม หมูบ่า้นทอผา้ดว้ยมือของชาวไทล้ือท่ี

 อพยพมาจากสิบสองปันนาท่ีมีฝีมือในการทอผา้สวยงาม 

 

   

 

 

  ...น าท่านเท่ียวชมและท าบุญท่ี วัดป่าโพนเพา เป็นวดั

 เล็กๆ ท่ีสรา้งขึ้ นโดยพระอาจารยส์ายสมุทร มีศาสนสถาน

 ส่วนใหญ่อยู่บริเวณเชิงเขา จุดเด่นท่ีน่าชมอยู่ท่ีสันติเจดีย์

 บนยอดเนิน สรา้งขึ้ นในปี พ.ศ. 2531ลกัษณะเป็นอาคาร

 ทรงพระธาตุภายนอกชั้นบนทาสีทอง ส่วนชั้นล่างเป็นโถง
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 ทรงเหล่ียมรอบๆ พระธาตุมีหนา้ต่างแกะสลกัเล่าเร่ืองพุทธ ประวติัภายในแบ่งเป็น 4 ชั้น แต่

ละชั้นจะ ประดบัภาพฝา ผนังเป็นเร่ืองราวเก่ียวกับนรก-สวรรค์ และพุทธศาสนสถานท่ีส าคัญๆ 

หลายแห่งทัว่โลก บริเวณ ระเบียงชั้นสองสามารถมองเห็นทิวทัศน์เมืองหลวงพระบาง ไดก้วา้งไกล

ตั้งแต่สนามบินตวัเมือง  สะพานเหล็ก แม่น ้าคาน พระธาตุพูสีและเทือกเขาท่ีโอบลอ้มดา้นหลังมี

ประตูทางเขา้ทั้งส่ีทิศ ความส าคัญของวดัป่าโพนเพา นอกจากจะเป็นจุดชมวิวของเมืองหลวงพระบาง

 แลว้ในเดือนอา้ย  (ธนัวาคมของทุกๆ ปี) มีการจดังานประเพณี "บุญเขา้ก า" (บุญเขา้กรรม) 

เป็นกิจกรรมของสงฆ ์ เรียกว่า “เขา้ปริวาสกรรม” โดยใหพ้ระภิกษุสงฆท่ี์ตอ้งอาบติั (กระท าผิด) สงัฆทิ

เสส ไดส้ารภาพต่อ หน้าคณะสงฆ์เพ่ือเป็นการฝึกจิตส านึกถึงความบกพร่องของตนแลว้  ปรับตัว

ประพฤติตนใหถู้กตอ้ง ตามพระวินัย พิธีเขา้ปริวาสกรรมก าหนดไว ้9 ราตรี 

...น าท่านเท่ียวชมและท าบุญท่ี วดัป่าฮวก หรือวดัป่ารวก สรา้ง เคียงคู่ภูสี ขนานถนนหนา้

พระราชวงั หนัหนา้ไปทางทิศเหนือ  ดงัน้ันหากไปยืน

หนา้โบสถม์องไปทางทิศเหนือ ขวามือก็เป็นภูเขา มีร่องรอย

การสรา้งกุฏิพระ เดิมเป็นป่าไผ่รวกหรือไมฮ้วก อนัเป็นท่ีมา

ของช่ือวดัแห่งน้ี ท่านสมบุน กล่าววา่ในอนาคตหากเป็นไปได้

จะสรา้งกุฏิพระขึ้ นมาในสถานท่ีเดิม เพ่ือจะไดม้ีพระมาจ า

พรรษา และจะไดดู้แลโบสถอ์นัส าคญัแห่งน้ีดว้ย 

  

...น าท่านสกัการะ พระธาตุพูสี ท่ีตั้งอยูบ่นเนินเขาสูง 150 เมตร ใจกลางเมืองหลวงพระบาง  

 นักท่องเท่ียวท่ีมาเยือนหลวงพระบาง หากไมไ่ดข้ึ้ นไปก็เหมือนมาไม่ถึงหลวงพระบาง สองขา้งทาง

 ขึ้ นพระธาตุร่มร่ืนและหอมอบอวลไปดว้ยดงดอกจ าปาลาวหลากสีสนั(ช่วง กพ.-มีค.) มองจากยอด

 พสีูคือภาพพานอรามาของราชธานีเก่าแก่ริมแม่น ้าโขง ลอ้มรอบดว้ยทิวเขาสลบัซบัซอ้นสมกบันาม

 วา่ บา้นผา เมืองภูอูอารยะธรรมลา้นชา้ง ชมพระอาทิตยอ์สัดง และตวัเมืองหลวงพระบางในมุมสูง 

 ซ่ึงเบ้ืองล่างจะมองเห็นพิพิธภณัฑ ์โดยมีแม่น ้าโขงเป็นฉากหลงั และอีกดา้นหน่ึงจะเห็นน ้าคานท่ีไหล

 มาบรรจบกบัแมน่ ้าโขง  

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเขา้ท่ีพกั PONGKHAM RESIDENCE หรือเทียบเท่า 
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (Set Box) 

  ...น าท่านสู่ สนามบินหลวงพระบาง 

07.20 น. เดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินลาวแอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ QV633 

   (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

09.20 น.     ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

หมายเหต ุ  โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนตามความสภาพอากาศ และความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน ์

 ของลกูคา้เป็นส าคญั 

อตัราค่าบริการ  1 มิถุนายน – 30 กนัยายน 2562 

 ก าหนดวนัเดินทาง  ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 ท่าน พกัเดี่ยว จ่ายเพ่ิม  

01 - 03 มิถุนายน 2562 7,888.-บาท 1,500.-บาท 

07 - 09 มิถุนายน 2562 7,888.-บาท 1,500.-บาท 

14 - 16 มิถุนายน 2562 7,888.-บาท 1,500.-บาท 

21 - 23 มิถุนายน 2562 7,888.-บาท 1,500.-บาท 

28 - 30 มิถุนายน 2562 7,888.-บาท 1,500.-บาท 

05 - 07 กรกฎาคม 2562 7,888.-บาท 1,500.-บาท 

12 - 14 กรกฎาคม 2562 7,888.-บาท 1,500.-บาท 

15 - 17 กรกฎาคม 2562     Long   weekend     8,888.-บาท 1,700.-บาท 

19 - 21 กรกฎาคม 2562 7,888.-บาท 1,500.-บาท 

26 - 28 กรกฎาคม 2562 7,888.-บาท 1,500.-บาท 

27 - 29 กรกฎาคม 2562     Long   weekend     8,888.-บาท 1,700.-บาท 

02 - 04 สิงหาคม 2562 7,888.-บาท 1,500.-บาท 

09 - 11 สิงหาคม 2562 7,888.-บาท 1,500.-บาท 

10 - 12 สิงหาคม 2562     Long   weekend     8,888.-บาท 1,700.-บาท 

16 - 18 สิงหาคม 2562 7,888.-บาท 1,500.-บาท 

23 - 25 สิงหาคม 2562 7,888.-บาท 1,500.-บาท 

30 สิงหาคม - 01 กนัยายน 2562 7,888.-บาท 1,500.-บาท 

06 - 08 กนัยายน 2562 7,888.-บาท 1,500.-บาท 

13 - 15 กนัยายน 2562 7,888.-บาท 1,500.-บาท 

20 - 22 กนัยายน 2562 7,888.-บาท 1,500.-บาท 

27 - 28 กนัยายน 2562 7,888.-บาท 1,500.-บาท 

 วนัที่สามของการเดนิทาง (3)     หลวงพระบาง-สนามบนิสุวรรณภมูิ
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อตัราค่าบริการน้ีรวม  

 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน กรุงเทพฯ–หลวงพระบาง-กรุงเทพฯ โดยสายการบินลาว แอรไ์ลน์(QV) 

 รถตูป้รบัอากาศน าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการ 

 ท่ีพกั 2 คืน ตามท่ีระบุในรายการ 

 อาหารเมนูมาตรฐาน อาหารไทย+ลาว ตามท่ีระบุในรายการ 

 ค่าธรรมเนียมการท่องเท่ียวประเทศลาว ตามท่ีระบุในรายการ 

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามท่ีระบุในรายการ 

 มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน พดูภาษาไทย ดูแลท่านตลอดการเดินทาง 

 ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์บริษัท

ไทยประกนัภยั 
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อตัราค่าบริการไม่รวม  

 อาหารและเคร่ืองด่ืม และ ค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่าง ๆ นอกเหนือจากท่ีรายการรายการระบุไว ้

 ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และหกัภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 ธรรมเนียมวีซ่า ส าหรบัลกูคา้ต่างชาติ ท่ีไมใ่ช่คนไทย 

 ทิปไกดแ์ละคนขบัรถ ท่านละ 800 บาท 

 ขา้วเหนียวพรอ้มอุปกรณ ์ส าหรบัตกับาตร ที่เมืองหลวงพระบาง 100 บาทตอ่ท่าน 

 

หมายเหตุ  

1. อตัราค่าบริการเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลิก เปล่ียนแปลง เล่ือนวนั

เดินทางได ้และ/หรือ ขอคืนเงินค่าทวัร ์ค่าจองทวัร ์

2. กรุป๊ออกเดินทางตอ้งมีจ  านวนไม่ต  า่กว่า 8 ท่านข้ึนไป /ไม่มีหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย และมีไกดท์อ้งถิ่นรอ

รบัที่สนามบินหลวงพระบาง กรณีไมถึ่งไมส่ามารถออกเดินทางได ้บริษัทฯ จะแจง้ใหท่้านทราบก่อนการเดินทาง

อยา่งนอ้ย 10 วนั  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนอตัราค่าบริการ เน่ืองจาก ค่าภาษี เซอรช์ารท์น ้ามนัสายการบินปรบัขึ้ น และ/

หรือมีผลมาจากอตัราแลกเปล่ียน  

4. กรณีท่ีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดัโดยสายการบินภายในประเทศ กรุณาแจง้บริษัทฯก่อนท าการจอง มิฉะน้ัน

บริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน  

5. สายการบินมีนโยบายใน จ ากดัน ้าหนักท่านละไมเ่กิน 20 กิโลกรมั  กรณีน ้าหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรมั ท่าน

ตอ้งช าระค่าน ้าหนักส่วนเกินกบัสายการบินโดยตรงตามอตัราสายการบินเรียกเก็บ 

6. เอกสารท่ีประกอบการเดินทาง หนังสือเดินทาง(Passport) ท่ีเหลืออายุการใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดือนนับจากวนั

หมดอายุ และเหลือหนา้ว่างติดกนัอยา่งนอ้ย 2 หนา้  

 

เง่ือนไขการจองทวัร ์  

- การจองทวัร ์ช าระท่านละ 2,000 บาท พรอ้มส่งส าเนาหนังสือเดินทาง ท่ีเหลืออายุการใชง้านไม่ต า่กวา่ 6 เดือน 

  นับจากวนัหมดอายุ และเหลือหนา้ว่างติดกนัอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

- ค่าทวัรท่ี์เหลือ ช าระก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทวัรช์ าระเงินค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืน

เงิน ไดทุ้กกรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้

ประเทศท่ีระบุไวใ้นรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออก

เดินทางไปกบัคณะแลว้ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ

ไมอ่าจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจาคืนไมว่า่กรณีใดๆทั้งส้ิน เน่ืองจากรายการทวัรแ์บบเหมาเหมาจ่าย 
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หมายเหตุ :  

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างท่าน

ลกูคา้และบริษทั 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางหรือปรบัราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มีผูร้่วมคณะไม่ถึง 8 ท่าน 

2 .ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิมหากสายการบินมีการปรบัข้ึนก่อนวนัเดินทาง 

3. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบินโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 

4. บริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนัด

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมายซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆทั้งส้ินหากเกิดส่ิงของสูญหายอนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรมและอุบติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

6. ก่อนตดัสินใจจองทวัร ์ท่านควรอ่านเง่ือนไขต่างๆ ใหค้รบถว้นจนเป็นท่ีพอใจก่อนช าระค่าบริการ ทั้งน้ีเพ่ือเป็น

ประโยชน์แก่ตวัท่านและสมาชิกเอง และเมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจาหรือค่าทวัรท์ั้งหมดกบัทางบริษัทฯแลว้ทาง

บริษัทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ในบริษัท ฯ ก าหนด 

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพกัใน

ต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรบัเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรมได้ 

8. การจดัการเร่ืองหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุป๊ท่ีเขา้พกัโดยมีหอ้งพกัส าหรบัผูสู้บบุหร่ี / 

ปลอดบุหร่ีได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กบัความพรอ้มใหบ้ริการของ

โรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได ้

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ิวแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ อยา่งนอ้ย 7วันก่อนการ

เดินทาง มิฉะน้ัน บริษัทฯไม่สามารถจดัการไดล้่วงหนา้ได ้ 

10. มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่ีสิทธิในการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผูม้ีอ านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่าน้ัน  

11. ผูจ้ดัจะไมร่บัผิดชอบและไมส่ามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ี

ผูเ้ดินทางไมผ่่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงาน

ของทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก

เมือง เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. การขบัรถในลาว จ ากดัความเร็ว ไม่เกิน 60-80 กมต่อชัว่โมง (แลว้แต่พ้ืนท่ี) 

13. บริการน ้าด่ืมท่านวนัละ1ขวดต่อคนต่อวนั 

14. ทางบริษัทฯ ซ่ึงไมอ่าจรบัผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของเจา้หน้าท่ี อาทิการนัด

หยุดงาน จลาจลเหตุวุน่วายหรือภยัทางการเมือง ภยัธรรมชาติต่างๆ ฯลฯซ่ึงอาจจะท าใหท้างสายการบินงดเวน้การ

บินตามเวลาท่ีก าหนด และ/หรือตารางเวลาบินของสายการบินท่ีใชใ้นเท่ียวบินน้ันๆ ไมส่ามารถเดินทางตามเวลาท่ี

ก าหนด โดยค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนจากทั้งทางตรงและทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย 

ความล่าชา้จากอุบติัเหตุต่างๆฯลฯรวมถึงการตอบปฏิเสธการเขา้และออกเมืองจากทางเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง 

อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือการถูกปฏิเสธในทุกกรณี โดยทั้งน้ีทาง

บริษัทจะยึดผลประโยชน์ทุกท่านสมาชิกเป็นส าคญั 

 


