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พเีรยีดเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว สายการบนิ จ านวน 

31 มนีาคม – 01 เมษายน 61 8,998 1,500 FD 24 

7 – 8 เมษายน 61 8,998 1,500 FD 24 

14 – 15 เมษายน 61  (วนัสงกรานต)์ 9,999 1,500 FD 24 

21 – 22 เมษายน 61 8,998 1,500 FD 24 

5 – 6 พฤษภาคม 61 8,998 1,500 FD 24 

12 – 13 พฤษภาคม 61 8,998 1,500 FD 24 

19 – 20 พฤษภาคม 61 8,998 1,500 FD 24 

26 – 27 พฤษภาคม 61 8,998 1,500 FD 24 

 

สะบายด ี “หลวงพระบาง”  2 วนั 1 คนื 

ไหวพ้ระ 9 วดั เสรมิสริมิงคล ณ เมอืงลาว เยอืนบา้นพีเ่มอืงนอ้ง 

รว่มประเพณีทอ้งถิน่ “ตกับาตรขา้วเหนยีว” ธรรมเนยีมชาวลาวทีส่บืทอดมายาวนาน 

ชมศลิปะลา้นชา้ง...ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืง ผา้พนัคอ,ผา้ถงุ ฯลฯ 

เดนิทางโดยสายการบนิแอรเ์อเซยี (FD) 

 ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ // ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 
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วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง – หลวงพระบาง – วดัป่าโพนเพา – วดัทาดหลวง – พระธาตพุูส ี– ถนนคนเดนิ

หลวงพระบาง 

11.30 น. พรอ้มกันทีส่นามบนิดอนเมอืงชัน้ 4 ประตู 1-2 เคาทเ์ตอรส์ายการบนิแอรเ์อเชยี FD โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวย

ความสะดวกแกท่กุทา่น 

13.55 น. ออกเดนิทางสู ่หลวงพระบาง สปป.ลาว โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี เทีย่วบนิ FD1030  

15.20 น. ถงึ สนามบนิหลวงพระบาง ผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงและดา่นศลุกากร (เวลาทอ้งถิน่ทีล่าว เทา่กบัไทย)  

 น าท่านเดนิทางสู ่“วดัป่าโพนเพา” ซึง่ตัง้อยู่บนยอดเขาชม “สนัตเิจดยี”์ ซึง่

ภายในแบ่งเป็น 4 ชัน้ แสดงภาพพุทธประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจา้และ

ภาพเขียนฝาผนังเรื่องเกี่ยวกับนรก-สวรรค์ จากจุดชมวิวของวัดป่าโพนเพา

สามารถมองเห็นตัวเมอืงดา้นทศิเหนือและสนามบนิใหม่หลวงพระบางไดอ้ย่าง

ชัดเจน ทุกๆ ปีช่วงเดือนธันวาคม จะมีพธิีตักบาตรเครื่องอุปโภค-บริโภคใน

ประเพณี “บญุเขา้กรรม” ชาวหลวงพระบางเชือ่วา่จะไดบ้ญุมากกวา่การตกับาตร

ขา้วเหนยีวโดยทั่วไป 

 น าท่านเดินทางสู่ วดัทาดหลวง ตามต านานกล่าวว่าวัดทาดหลวงสรา้งขึน้

โดยสังฆฑูตของพระเจา้อโศกมหาราช ซึง่เดนิทางจากอนิเดยีมาเผยแพร่พุทธศาสนาในพุทธศตวรรษที ่3 

สรา้งขึน้ในปีพ.ศ.2361 ในสมัยเจา้มหาชวีติมันธาธุรัตน์ หนา้สมิดา้นทศิเหนือมเีจดยีส์รา้งขึน้ตัง้แต่พ.ศ.2363 

โดยเจา้หญงิปทมุมาพระธดิาของเจา้อนุรทุราช  ตอ่มาใน พ.ศ.2508 ไดบ้รูณะเจดยีเ์พือ่เป็นทีเ่ก็บพระสรรัีงคาร

ของเจา้มหาชวีติศรสีวา่งวงศ ์ในอโุบสถมคีวามงามของบานหนา้ตา่งซึง่แกะสลักลงด าแบบลา้นชา้ง เสาในอโุบสถ

เป็นการแกะสลักลงด า มอีงคพ์ระประธานปางสมาธแิละองคพ์ระพทุธรูป พรอ้มงาน

ศลิปะกรรมโบราณและยังมโีบราณวัตถุหลายอยา่งฝังอยูใ่ตฐ้านเจดยี ์ปัจจุบันเก็บ

ไวใ้นหอพพิธิภณัฑห์ลวงพระบาง  

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านชม “วดัป่ารวก” วัดหนึง่เดยีวในหลวงพระบาง ทีส่ันนษิฐานว่าสรา้งโดย

รัชกาลที ่3 แห่งราชวงศจั์กรขีองไทย ตัง้อยู่บรเิวณเชงิเขาทางขึน้พระธาตุพูส ีจากนัน้น าคณะเดนิขึน้บันได 

328 ขัน้ เพือ่นมัสการ “พระธาตุพูส”ี พระธาตุศักดิส์ทิธิ ์ศูนยร์วมจติใจของชาวหลวงพระบาง เมือ่เราขึน้สู่

จดุสงูสดุสามารถมองเห็นตัวเมอืงหลวงพระบางในแบบพาโนรามา่ ถ่ายรูป “พระ

อาทติยต์กเขา” กนัแบบจใุจ 

น าทา่นเดนิเทีย่วชม “ตลาดกลางคนื” หรอื “ถนนคนเดนิหลวง

พระบาง” ทีม่สีนิคา้พืน้เมอืงของชาวหลวงพระบางราคาถูก เชน่ 

เสือ้ยดืสกรนีเป็นภาษาลาว, ผา้คลุมเตยีง, ผา้คลุมไหล่, กระเป๋า

ถอืสุภาพสตร,ี กระเป๋าใสเ่ศษเหรยีญ เครือ่งประดับ, ของตกแต่ง

บา้น, ภาพเขยีน ฯลฯ จุดเด่นคือ สนิคา้แทบทุกชิน้เป็นสนิคา้แฮนดเ์มดของชาวบา้นแท ้ๆ  ให ้

ทา่นเลอืกซือ้เลอืกชมตามอธัยาศัยกนัอยา่งจใุจ จนถงึเวลานัดหมาย 

  ทีพ่กั SUNWAY HOTEL LAO หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง  ตกับาตรขา้วเหนยีว  – ตลาดเชา้หลวงพระบาง – วดัแสนสขุาราม – วดัใหมส่วุรรณภมูาราม 

– พระราชวงัหลวงพระบาง – วดัหนองสคีูนเมอืง – วดัวชุินราช – วดัเชยีงทอง – วดัภูควาย – 

สนามบนิ – กรงุเทพฯ 

เชา้  น าท่านร่วม “ท าบุญตกับาตรขา้วเหนยีว” แด่พระสงฆ์จ านวนนับรอ้ยๆ รูปเดนิเรียงรายอยู่บรเิวณกลาง

เมอืง (ค่าขา้วเหนียว ไม่รวมในรายการ แลว้แต่กระติ๊บเล็กหรอืกระติ๊บใหญ่ ตามก าลังศรัทธาคะ) 

จากนั้นน าท่านเดนิเที่ยวชม ตลาดเชา้หลวงพระบาง ตลาดสดที่

ชาวเมืองหลวงพระบางออกมาจับจ่ายซือ้ของกันอย่างครกึครื้น 

เนื่องจากยังไม่มแีหล่งชอ้ปป้ิงสมัยใหม่อย่างหา้งสรรพสนิคา้หรือ

ซปุเปอรม์ารเ์กต สนิคา้ทีว่างขายอยู่จะเป็นพวกประเภท ผัก ผลไม ้

เนือ้สตัวแ์ละสตัวป่์านานาชนดิ ขนมพืน้เมอืง ขา้วของเครือ่งใช ้ฯลฯ ชมวถิชีวีติ

ชาวหลวงพระบาง ทา่นสามารถเดนิชมหรอืหาของทานเลน่จนถงึเวลานัดหมาย 

 น าท่านเขา้ชม วดัแสนสุขารามหรือที่ชาวหลวงพระบางเรยีกว่า "วดั

แสน" ตัง้อยูบ่นถนนศรสีว่างวงศ ์สรา้งขึน้ในปีพ.ศ.2261 ในสมัยพระเจา้กิง่กดิ

สะราช ตามประวัตเิล่าว่่า ชือ่ของวัดมาจากเงนิจ านวน 100,000 กบี ที่มีผู ้

บรจิาคใหเ้ป็นทุนเริม่สรา้ง เป็นวัดเกา่แกท่ีถู่กสรา้งขึน้ภายหลังทีน่ครหลวงพระ
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บางแยกออกจากนครเวยีงจันทนไ์ด ้11 ปี โดยวัดแสนไดรั้บการบรูณะ 2 ครัง้ ครัง้แรกในปีพ.ศ.2475 ครัง้ทีส่อง

ในปี พ.ศ.2500 ซึง่เป็นการบรูณะครัง้ใหญ่ มกีารประดับดอกดวงท าดว้ยมกุประดับทองค าทีส่วยสดงดงามตาม

ระเบียงและพัทธสีมา ศลิปะการตกแต่งนี้เป็นสกุลช่างหลวงพระบางในศตวรรษที่ 20 ภายในประดษิฐาน 

พระพทุธรปูปางเปิดโลก อยูใ่นหอพระยนืตดิกับโรงเก็บเรอืแขง่ พระพุทธรุปเป็นแบบเดยีวกับพระอัฎฐารสทีว่ัด

มหาธาต ุจังหวัดสโุขทัย คนหลวงพระบางเรยีกพระพทุธรปูนีว้า่ "พระเจา้18 ศอก" เนือ่งจากมคีวามสงูวัดได ้18 

ศอก มพีระพักตรท์ีง่ดงาม และมหีอรอยพระพุทธบาทจ าลองดา้นขา้งหอพระยนื ตัวของอโุบสถหรอืสมิ จัดเป็น

ศลิปะแบบหลวงพระบางตอนกลางศตวรรษที ่20 สงัเกตไดจ้ากเสาแปดเหลีย่ม 

และยอดเสารูปกลบีบัว สว่นผนังภายในสมิตกแต่งดว้ยการเขยีนภาพสทีองลง

บนพืน้แดง โดยตรงกลางเป็นทีป่ระดษิฐานพระประธานหรอืพระองคห์ลวง.  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 น าทา่นเขา้ชม วดัใหมส่วุรรณภมูาราม หรอื "วดัใหม"่ เคยเป็นทีป่ระทับของ

สมเด็จพระสงัฆราชบญุทัน ซึง่เป็นสมเด็จพระสงัฆราชองคส์ดุทา้ยของลาวและ

ยังเคยเป็นทีป่ระดษิฐานพระบาง พระพุทธรูปคู่เมอืงหลวงพระบางในรัชสมัย

ของเจา้มหาชวีติสักรนิฤทธิ ์จนกระทั่งถงึปีพ.ศ. 2437 จงึไดอ้ัญเชญิพระบางไปประดษิฐานในหอพระบาง

ภายในพระราชวัง แตใ่นชว่งงานบญุสงกรานตข์องทกุปีจะมกีารอญัเชญิพระบางออกมาใหช้าวหลวงพระบางได ้

สกัการะ ชมอโุบสถ(สมิ)ทีแ่ตกตา่งจากวัดอืน่ ชมจติรกรรมฝาผนังจากฝีมือ้ชา่งหลวงประจ ารัชกาลเจา้มหาชวีติ

ศรสีวา่งวงศท์ีเ่ลา่เรือ่งพระเวสสนัดรชาดกและภาพวาดอืน่ๆทีน่่าสนใจอกีมากมาย. 

 น าทา่นเดนิทางเขา้ชม พระราชวงัหลวงพระบาง อาคารแบบฝร่ังแต่

หลังคาเป็นแบบทรงลาว ตัง้อยูร่มิแมน่ า้โขง หันหนา้เขา้สูพ่ระธาตุพู

ส ีตัวพระราชวังเป็นอาคารเตีย้ๆชัน้เดียว ตัง้อยู่บนพืน้ยกสูง มคีวาม

งดงามลงตัวของศิลปะยุคอาณานิคมผสมกับศิลปะแบบล้าน

ชา้ง สรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2447 สมัยเจา้มหาชวีติศรสีวา่งวงศ ์สบื

ทอดต่อมาถงึสมัยเจา้มหาชวีติศรสีวา่งวฒันา พระมหากษัตรยิอ์งค์

สดุทา้ยของลาว ภายหลังจากการเปลีย่นแปลงการปกครองหรอืทีช่าว

ลาวเรยีกวา่ “การปลดปลอ่ย” รัฐบาลลาวไดเ้ปลีย่นพระราชวังหลวงมา

เป็น  “หอพพิธิภัณฑ”์ ในปี พ.ศ. 2519 หลังจากทีไ่ม่มพีระมหากษัตรยิป์ระทับอยู่ ทีห่อพพิธิภัณฑน์ี้ยังเป็นที่

ประดษิฐานของ “พระบาง” พระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมอืงหลวงพระบาง มลีักษณะประทับยนื ยกพระหัตถท์ัง้สอง

ขา้งขึน้หันฝ่าพระหัตถ์ออกทัง้สองขา้ง ซึง่ชาวลาวเรยีกกันว่า “ปางประทานอภัย” หรอืทีค่นไทยเรยีกว่า “ปาง

หา้มสมุทร” เป็นศลิปะเขมรสมัยหลังบายน อายุราว 300 ปี มาแลว้ 

หลอ่ดว้ยทองค าบรสิทุธิ ์90% 

 น าท่านเดนิทางเขา้สู่ วดัหนองสคีูนเมอืง เดมิชือ่ “วดัสคีูนเมอืง” 

สรา้งแด่ปี พ.ศ. ๒๒๗๒ เป็นที่ประดิษฐาน “พระเจา้องค์แสน” 

พระพุทธรูปส าคัญของเมอืง ทีไ่ดช้ ือ่เชน่นี้เนื่องจากมนี ้าหนัก ๑ แสน 

(ประมาณ ๗๒๐ กโิลกรัม) พระเจา้องคแ์สนเป็นพระพทุธรูปศลิปะแบบ

เชยีงแสนตามต านานกล่าวว่าลอยตามแมน่ ้าโขงมาแต่เมอืงเชยีงแสน 

และมาขึน้ทีเ่มอืงหลวงพระบาง ชาวหลวงพระบางเชือ่ถอืว่าพระเจา้

องค์แสนมีความศักดิ์สทิธิ์มาก เนื่องจากในปี พ.ศ. ๒๓๑๗ เกดิไฟไหมส้มิ(อุโบสถ)จนหมดสิน้ แต่องค์

พระพุทธรูปซึง่เป็นทองส ารดิมไิดไ้หมไ้ปดว้ย ชาวบา้นนยิมมาบนบานขอสิง่ต่าง ๆ จากพระพุทธรูปองคน์ี้ ในปี 

พ.ศ. ๒๓๔๗ ชาวบา้นไดช้ว่ยกันบรูณปฏสิังขรณ์วัดขึน้ใหมแ่ละไดร้วมพืน้ทีห่นองน ้าใกล ้ๆ เขา้มาในเขตพัทธ

สมีาดว้ย จงึเรยีกชือ่ใหมว่า่ “วัดหนอง” หรอื “วัดหนองสคีนูเมอืง” 

 น าท่านเขา้สู่ วดัวชุินหรือวดัวซุิน เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง

หลวงพระบาง สรา้งขึน้เมือ่ พ.ศ. 2058 ในรัชสมยัพระเจา้วชิลุราชแหง่

อาณาจักรลา้นชา้ง พอมาถงึปี พ.ศ. 2343 พวกโจรธงด าภายใตก้าร

บงัคับบญัชาของพวกฮอ่ ไดเ้ขา้มาโจมต ีจนวัดถูกท าลายไปสว่นหนึง่ 

จนมาถงึ พ.ศ. 2441 จงึมกีารบรูณปฏสิงัขรณ์ใหม ่ไดอ้ัญเชญิพระบาง

มาประดษิฐานในวัดแหง่นี ้เอกลักษณ์ของวัดนี้เห็นไดจ้ากประตูไมท้ีม่ ี

การแกะสลักอยา่งสวยงาม และมสีถาปัตยกรรมแบบขอมทีไ่ดแ้บบมา

จากปราสาทวัดภ ูแขวงจ าปาศักดิ ์ในเขตลาวภาคใต ้ดา้นในวัดมพีระพทุธรปูเกา่แก ่และศลิาจารกึรูปแบบต่างๆ 

มเหสขีองพระเจา้วชิลุราชไดช้กัน าใหม้กีารสรา้งพระธาตุขึน้ซ ึง่ต่างจากพระธาตุอืน่ๆ เพราะเป็นรูปทรงกลมตัด

ครึง่ มองเหมอืนแตงโมจงึเรยีกว่าพระธาตุหมากโม (ธาตุปะทุม) ต่อมา พ.ศ. 2485 วัดนี้จงึไดเ้ป็นพพิธิภัณฑ์

ส าหรับเก็บรักษาพระพทุธรปูและวัตถโุบราณจ านวนมาก 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2058
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2343
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2485
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เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเทีย่วชม วดัเชยีงทอง ซึง่เป็นวัดทีส่ าคัญและมคีวามงดงาม

ทีสุ่ดแห่งหนึง่จนไดรั้บการยกย่องจากนักโบราณคดวี่าเป็นดั่งอัญมณี

แหง่สถาปัตยกรรมลาว วัดเชยีงทองถูกสรา้งขึน้ในรัชสมัยพระเจา้ไชย

เชษฐาธริาช ผนังภายในปิดทองฉลบุนพืน้รักสดี า เลา่เรือ่งพุทธประวัติ

พระสุธน-มโนราห ์ทศชาตชิาดกและภาพนทิานเพือ่นบา้น ภายในมี

การตบแต่งดว้ยการน ากระจกสมีาตัดต่อกันเป็นรูปตน้โพธิข์นาดใหญ ่

ดา้นขา้งก็ตดิเป็นรปูสตัวใ์นวรรคด ีภายในโบสถใ์หท้า่นไดน้มสัการพระ

ประธานเพือ่ความเป็นสริมิงคลกับตัวเองและครอบครัว อสิระเก็บภาพ

ประทับใจตามอธัยาศัย จนถงึเวลานัดหมายน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ

หลวงพระบาง 

หมายเหต ุ คณะควรเดินทางไปถึงสนามบนิเพื่อท าการเช็คอนิก่อนขึน้เครื่อง

ประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉนิทีอ่าจเกดิขึน้ เชน่ 

สภาพการจราจรทีค่ับคั่ง,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมตีัวแทนบรษัิท

(มคัคเุทศก,์หวัหนา้ทัวร,์คนขบัรถ)เป็นผูพ้จิารณาและบรหิารเวลาอยา่ง

เหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหากลกูคา้ไมส่ามารถขึน้เครือ่งกลบัตามวันและเวลาเทีย่วบนิทีร่ะบุ

ในรายการทัวร.์ 

15.50 น. เดนิทางกลับ กรงุเทพฯ สายการบนิแอรเ์อเซยี โดยเทีย่วบนิที ่FD1031 

17.05 น. ถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพและประทับใจในบรกิาร……….. 

 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษัิทฯทราบในวันจองทวัร ์ทัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง* 

 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทัวร์ท่องเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงหรือยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศหรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมตีัวแทน

บรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทวัร,์คนขบัรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจร

,การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตอุืน่ทีไ่ม่ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะค านึงถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็น

ส าคญั...กรุณาอา่นรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นท าการจองทวัรห์รอืช าระเงนิจากนัน้จะถอืวา่ลกูคา้รับทราบตาม

ขอ้ก าหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ 

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทวัรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะ

ตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น (ช าระทีส่นามบนิกอ่น

เดนิทาง) 
× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

เดนิทางขึน้ต า่ 15 ทา่น หากต า่กวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะ

เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่น
การเดนิทางไปในวนัอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ: 

 ช าระเต็มจ านวน กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวนัเดนิทางภายใน 30 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน  

 ช าระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

 หากไมช่ าระตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 
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 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋

เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้ หากไม่

มั่นใจโปรดสอบถาม 

 
เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอ

คนืเงนิไดท้กุกรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการ

ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่วา่กรณีใดๆ 

ทัง้ส ิน้ 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทวัรน์ีเ้ป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการ
เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่ว

หรือเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มีวซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทางส าหรับ
ประเทศทีม่วีซีา่  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทกุท่านยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิท

ก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และ

อืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และ
เวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรือคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบริษัท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสยีหายของสัมภาระ 

ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันที่ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ
ปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึน้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่า

ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  
8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจ

ของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1.กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไม่เกนิ 

1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์
อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่

โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2.สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใต ้
ทอ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  


