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โดยสายการบนิ LAO AIRLINES 

เยอืนเมอืงหลวงพระบาง เมอืงแหง่มรดกโลกอนัคงคณุคา่และความงดงาม  

ชืน่ชม วฒันธรรม ประเพณีและวถิชีวีติ อนัเรยีบงา่ยของชาวลา้นชา้ง 

พรอ้มเทีย่วชมเมอืงหลวง นครหลวงเวยีงจนั เมอืงหลวงของ สปป.ลาว 

พกัโรงแรมหรรูะดบั 4 ดาว พรอ้มชุดขา้วเหนยีวตกับาตรเชา้ 
 

 
 

 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบั รวมเป็น 600 บาท ตอ่คนลกูคา้ 1 ทา่น ในสว่น
ของหวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลคณะจากเมอืงไทย ตามแตท่า่นจะเห็นสมควร** 

 
 
 
 

วนัแรก      กรงุเทพมหานคร – หลวงพระบาง – น า้ตกตาดกวงซ ี– พระธาตภุษู ี– ตลาดไนทบ์ารซ์า 

 
 

08.00 น. สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกช ัน้ 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 8 เคาทเ์ตอร ์

W สายการบนิลาว แอรไ์ลน ์โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและน าโหลดสมัภาระ 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก  พกัเดีย่ว 

5-7 ตลุาคม 61 14,999.- 14,999.- 4,000 

12-14 ตลุาคม 61 15,999.- 15,999.- 4,000 

13-15 ตลุาคม 61 16,999.- 16,999.- 4,000 

20-22 ตลุาคม 61 14,999.- 14,999.- 4,000 

16-18 พฤศจกิายน 61 14,999.- 14,999.- 4,000 

7-9 ธนัวาคม 61 15,999.- 15,999.- 4,000 

8-10 ธนัวาคม 61 16,999.- 16,999.- 4,000 

21-23 ธนัวาคม 61 14,999.- 14,999.- 4,000 

30 ธนัวาคม 61 – 1 มกราคม 62 18,999.- 18,999.- 5,000 

31 ธนัวาคม 61 – 2 มกราคม 62 18,999.- 18,999.- 5,000 

11-13 มกราคม 62 14,999.- 14,999.- 4,000 

16-18 กมุภาพนัธ ์62 14,999.- 14,999.- 4,000 

8-10 มนีาคม 62 14,999.- 14,999.- 4,000 
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บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

10.20 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติหลวงพระบาง ประเทศลาว โดยสายการบิน              

LAO AIRLINE เทีย่วบนิที ่QV634 

12.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตหิลวงพระบาง ประเทศลาว หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง
และศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ จากนั้นน าท่านเดนิทางเขา้สู่ เมอืงหลวงพระบาง อดีตราชธานีของ
อาณาจักรลา้นชา้ง เดมิชือ่ “ศรสีตันาคนหตุมะราชธาน”ี เจรญิรุง่เรอืงมากในสมยัพระเจา้ฟ้างุม้ โดยรถตู ้
ปรับอากาศ  

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารพืน้เมอืง (1) 
 

 ออกเดนิทางไป น า้ตกตาดกวางซ ีระหว่างทางผ่านหมูบ่า้นชนบทชมวถิชีวีติของชาวบา้น ถงึน ้าตก
ตาดกวางซ ี ซึง่เป็นน ้าตกทีส่วยทีส่ดุในเขตหลวงพระบาง  ชมความงามของน ้าตก ทีล่ดหลั่นเป็นชัน้ๆ 
อยา่งสวยงาม แตล่ะชัน้เกดิจากการสะสมของหนิปนูทีไ่หลปะปนมากบัน ้า พรอ้มกับชมความร่มรืน่เขยีว
ชอุม่รอบๆ บรเิวณ แลว้เดนิทางกลับหลวงพระบาง 

  

น าท่านไปสักการะ พระธาตุพูสี ที่ตัง้อยู่บนเนินเขาสูง 150 เมตร ใจกลางเมืองหลวงพระบาง  
นักท่องเทีย่ว  ทีม่าเยอืนหลวงพระบาง หากไม่ไดข้ึน้ไปก็เหมอืนมาไม่ถงึหลวงพระบาง สองขา้งทาง
ขึน้พระธาตรุม่รืน่และหอมอบอวลไปดว้ยดงดอกจ าปาลาวหลากสสีนั (ชว่ง กพ.- มคี.) มองจากยอดพูสี

คอืภาพพานอรามาของราชธานเีกา่แกร่มิแมน่ ้าโขง ลอ้มรอบดว้ยทวิเขาสลับซบัซอ้นสมกับนามว่า บา้น
ผา เมอืงภอููอารยะธรรมลา้นชา้ง ชมพระอาทติยอ์สัดง และตัวเมอืงหลวงพระบางในมมุสงู ซึง่เบือ้ง
ลา่งจะมองเห็นพพิธิภณัฑ ์โดยมแีมน่ ้าโขงเป็นฉากหลัง และอกีดา้นหนึง่จะเห็นน ้าคานทีไ่หลมาบรรจบ
กบัแมน่ ้าโขง  

 

เย็น    รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหารพืน้เมอืง วธุวิง (2) 
 จากนัน้ใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงที ่ตลาดไนทบ์ารซ์า(Night Market) เป็นถนนคนเดนิตอนเย็น

ตัง้แตเ่วลา 5 โมงเย็นถงึประมาณ 4 ทุ่ม ก็จะมชีาวลาวสงู ลาวเทงิ ลาวมง้ ชาวบา้นผานม แมน้แต่ชาว
หลวงพระบางเองก็จะน าสนิคา้พืน้เมอืง ไมว่า่จะเป็นผา้ปัก ผา้ทอมอื ผา้นุ่ง ผา้ซิน่ เครือ่งเงนิ เครือ่งไม ้
สนิคา้มากมายถกูวางอยูบ่นถนนและรมิทางเดนิตัง้แตห่นา้พระราชวังจนสดุหัวถนน อสิระตามอธัยาศัย 

 

ทีพ่กั โรงแรม เมอืงทอง ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วนัทีส่อง     ตกับาตรตอนเชา้เชา้ – ตลาดเชา้ – พพิธิภณัฑห์ลวงพระบาง - วดัเชยีงทอง – ลอ่งเรอืน า้โขง 

– บา้นชา่งไห - ถ า้ต ิง่ 
 

 

เชา้ตรู ่  น าท่านชมบรรยากาศของการ ท าบุญ-ตกับาตรขา้วเหนยีว กับชาวหลวงพระบาง ทุกเชา้ชาวหลวง
พระบาง ทกุบา้นจะพากนัออกมาน่ังรอตักบาตรพระสงฆท์ีเ่รยีงแถวเดนิมาตามถนนเป็นรอ้ยๆ รูป ซึง่เป็น
ภาพยามเชา้ทีม่ชีวีติชวีาของหลวงพระบาง โดยสะทอ้นถงึวถิชีวีติของสงัคมอนัสงบสขุ และความเลือ่ม 
ใสศรัทธาทีม่ตีอ่พทุธศาสนาทีห่ยัง่รากลกึลงในวัฒนธรรมของชาวลา้นชา้ง (พเิศษชดุตักบาตรเชา้ท่าน
ละ 1 ชดุ ) 

 

 จากนัน้ชม วดัแสนสขุาราม วัดแสนสรา้งขึน้ในปี พ.ศ.  2261 ตามประวัตกิลา่ววา่ชือ่ของวัดมาจากเงนิ
จ านวน 100,000 กบี ทีม่ผีูบ้รจิาคใหเ้ป็นทุนเริม่สรา้งวัดแสนไดรั้บการบูรณะ 2 ครัง้ โดยชา่งสกุลลาว 
จดุเดน่คอื พระพทุธรปูยนืองคใ์หญ ่องคเ์ดยีวภายในแขวงหลวงพระบาง 

 

น าทา่นเดนิชม ตลาดเชา้หลวงพระบาง ทกุๆเชา้ชาวเมอืงหลวงพระบางจงึตอ้งออกมาจับจา่ยซือ้ขา้ว
ของจากตลาดเพือ่น ากลบัไปปรงุเป็นอาหารทีบ่า้น โดยเฉพาะทีต่ลาดเชา้แหง่นี ้ส าหรับสนิคา้ที่ว่างขาย
อยู่ทั่วไปก็มีตัง้แต่ ผัก ผลไม ้อาหารปรุงส าเร็จ ขนมพื้นบา้น ขา้วของเครื่องใชใ้นชวีิตประจ าวัน 
เนื้อสัตวท์ั่วไป รวมถงึปลาแม่น ้าโขงและสัตวป่์านานาชนดิ ทีค่นลาวนยิมน ามาปรุงอาหาร เรยีกไดว้่า
โดยพืน้เพแลว้ตลาดเชา้หลวงพระบางแหง่นีเ้ป็นตลาดเพือ่คนทอ้งถิน่อยา่งแทจ้รงิ ไมใ่ชต่ลาดทีเ่ปิดมา
เพือ่รองรับนักทองเทีย่วโดยเฉพาะ   

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 
 

น าท่านเดนิทางสู่ พพิธิภณัฑห์ลวงพระบาง อดตีเป็นพระราชวังหลวงซึง่เป็นทีป่ระทับของเจา้มหา
ชวีติลาว สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1904(พ.ศ.2447) โดยสถาปนกิชาวฝร่ังเศสเป็นผูอ้อกแบบ เมือ่ปี ค.ศ.
1975 (พ.ศ.2519) มหีอที่ประดษิฐานพระบาง พระพุทธรูปปางหา้มสมุทร สูง 1.14 เมตร หนัก 54 
กโิลกรัม กลา่วกนัวา่ ท าดว้ยทองค า 90 เปอรเ์ซน็ตเ์ป็นพระพทุธรปูคูบ่า้นคูเ่มอืงหลวงพระบางและของ
ชาวลาว ซึง่เป็นทีม่าของชือ่เมอืงหลวงพระบาง เดมิเมอืงนี้ช ือ่เมอืงขวา แลว้เปลีย่นมาเป็น เชยีงดง 
เชยีงทอง ตามล าดับ 

จากนัน้ชม วดัเชยีงทอง ซึง่เป็นวัดหลวงคูเ่มอืงหลวงพระบาง โดยพระเจา้ไชยเชษฐาธริาชไดโ้ปรดให ้
สรา้งขึน้ และไดรั้บการอุปถัมภจ์ากเจา้มหาชวีติศรีสว่างวงศ ์และเจา้ชวีติศรสีว่างวงศว์ัฒนามากเป็น
พเิศษ บรเิวณทีต่ัง้ของวัดอยูต่อนหัวโคง้ของแผ่นดนิทีแ่ม่น ้าคานมาบรรจบกันกับแมน่ ้าโขง เป็นศูนย์
ศลิปกรรมลา้นชา้ง ความงามของวัดอยูท่ีค่วามสงบ สง่า สะอาด มกีารวางผังออกแบบ และบ ารุงรักษา
อยา่งดเียีย่ม ชมสมิหรอืโบสถ ์ซ ึง่เป็นตน้ก าเนดิของศลิปะสกลุชา่งลา้นชา้ง  

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารพืน้เมอืง (4) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดนิทางสู่ท่าเรอืลงเรือ ล่องแม่น ้าโขงสู่ บา้นช่างไห่ และ ถ า้ต ิง่ ชมววิทวิทัศน์และวถิชีวีติสองฝ่ัง
แม่น ้าโขง ล่องเรอืถงึ บา้นชา่งไห สัมผัสวถิชีวีติของชาวบา้นทีอ่าศัยอยู่รมิแม่น ้าโขง มอีาชพีในการ
หมกัสาโทและตม้เหลา้โรง และยงัเป็นแหลง่รวมสนิคา้พืน้เมอืงจ าพวกผา้ทอลวดลายสวยงามมากมาย
วางจ าหน่าย แลว้ลอ่งเรอืตอ่สู ่ถ ้าติง่ซ ึง่เป็นถ ้าอยูบ่นหนา้ผารมิแมน่ ้าโขง เดมิเคยมพีระพทุธรปูทอง เงนิ
นาก ปัจจบุนัเหลอืพระพทุธรปูไมจ้ านวนนับพันองค ์
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“ลอ่งเรอืกลบัสูต่วัเมอืงหลวงพระบาง ใหไ้ดไ้ดส้นกุกบัการรอ้งเพลงคาราโอเกะบนเรอื” 
 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น พเิศษลอ่งเรอืแมน่ า้โขง พรอ้มรอ้งเพลงคาราโอเกะ (5)  
 

ทีพ่กั โรงแรม เมอืงทอง ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วนัทีส่าม     หลวงพระบาง – วดัวชุินราช – พระธาตุหมากโม – เวยีงจนั – ประตูชยั – พระธาตุหลวง –

กรงุเทพมหานคร 
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
 

น าท่านชม วดัวชุินราช สรา้งขึ้นในสมัยพระเจา้วิชุนราช ในปี พ.ศ.2046 สรา้งขึ้นเพื่อเป็นที่
ประดษิฐานพระบาง ซึง่อาราธนามาจากเมอืงเวยีงค า มเีจดยีป์ทุมหรอืพระธาตุดอกบัวใหญ่ วัดนี้มพีระ
ธาตเุจดยีอ์งคใ์หญร่ปูทรงคลา้ยแตงโมผา่ครึง่ ท าใหช้าวลาวเรยีกกนัวา่ พระธาตหุมากโม เป็นทรงโอ
คว ่า ยอดพระธาตุลักษณะคลา้ยรัศมแีบบเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลังกาหรอืสโุขทัย เจดยีน์ี้อาจดู
ทรุดโทรมมากแมจ้ะมกีารปฏสิังขรณ์มา 2 ครัง้แลว้ในปี พ.ศ.2402 ในสมัยพระเจา้สักกรนิทร(์ค าสุก) 
ซึง่เป็นพระราชบดิาของเจา้มหาชวีติศรสีว่างวงศ์ ไดโ้ปรดใหม้กีารบูรณะใหม่และไดม้กีารบูรณะครัง้
ใหญ่ในปี พ.ศ.2457 ในรัชสมัยของเจา้มหาชวีติศรสีว่างวงศ ์ไดค้น้พบโบราณวัตถุมคี่ามากมาย เชน่ 
เจดยีท์องค า พระพทุธรปูหลอ่ส ารดิ พระพทุธรปูทองค า ปัจจบุนัน าไปเก็บไวใ้นหอพพิธิภณัฑห์ลวงพระ
บาง 
 

น าท่านสู่ บา้นผานม เป็นหมู่บา้นชาวไทลือ้ที่อพยพมาจากเมอืงสบิสองปันนา มปีระชากรประมาณ 
250 ครอบครัว ผูห้ญงิชาวไทลือ้ช านาญในการทอผา้ ในอดตีบา้นผานมเป็นแหล่งทอผา้ถวายเจา้มหา
ชวีติและราชส านักในปัจจุบันบา้นผานมไดรั้บการยกระดับจากทางการใหเ้ป็น “หมบูา้นวัฒนธรรม” ผา้
ทอมอืจากบา้นผานมเป็นผา้ทอทีม่ชี ือ่เสยีงมาก มกีารรวมกลุ่มตัง้เป็นศูนยห์ัตถกรรมแสดงสนิคา้ มกีาร
สาธติการทอผา้ดว้ยกีก่ระตุกแบบดัง้เดมิและยังมผีา้ทอรูปแบบต่างๆ จ าหน่ายใหนั้กท่องเทีย่ว ผา้ทอ
บา้นผานมมทีัง้ผา้แพรเบีย่งลวดลายแบบลือ้แท ้ๆ และผา้ทีป่ระยกุตใ์ชใ้นชวีติประจ าวัน  เชน่ ผา้ปโูต๊ะ, 
ผา้คลมุเตยีง, ผา้รองแกว้รองจาน ฯลฯ 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารพืน้เมอืง ผลาไช (7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมควรแกเ่วลาออกเดนิทางสูส่นามบนิหลวงพระบาง เพือ่เดนิทางสูน่ครหลวงเวยีงจัน 
 

13.05 น. เดนิทางสู ่นครหลวงเวยีงจนั โดยสายการบนิลาว แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่QV 102                                            
 

13.50 น. ถงึสนามบนิวดัไต นครหลวงเวยีงจนั ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง หลังจากนั้น น าท่านชม 
อนุสาวรยีป์ระตูชยั สัญลักษณ์อันโดดเด่นของชาวนครเวียงจันทน์ หลังจากนัน้ไหวอ้งค์พระธาตุ
หลวง พระธาตทุีง่ดงามทีส่ดุในโลก  

 

  น าคณะสู ่สนามบนิวัดไต นครหลวงเวยีงจัน เพือ่เดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย  
 

18.35 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพมหานคร โดยสายการบนิ LAO 
AIRLINES เทีย่วบนิที ่ QV445                 

 

19.35 น. เดนิทางถงึกรงุเทพมหานคร โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 



QV04 หลวงพระบาง เวยีงจนัทน ์เริม่ตน้ 14,999 
 

**ราคาไมร่วมคา่ทปิ** 

กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ทา่นควรอา่นเงือ่นไขตา่งๆ ใหค้รบถว้นจนเป็นทีพ่อใจกอ่นช าระคา่บรกิาร 

หมายเหต ุ:  

1. อตัราคา่บรกิารเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวร ์ไมส่ามารถยกเลกิ เปลีย่นแปลง เลือ่นวันเดนิทาง

ได ้และ/หรอื ขอคนืเงนิคา่ทัวร ์คา่จองทัวร ์

2. กรุ๊ปออกเดนิทางตอ้งมจี านวนไมต่ ่ากวา่ 8 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึไมส่ามารถออกเดนิทางได ้บรษัิทฯจะแจง้ให ้

ทา่นทราบกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 10 วัน  

3. บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นอตัราคา่บรกิาร เนือ่งจาก คา่ภาษี เซอรช์ารท์น ้ามนัสายการบนิปรับขึน้ และ/

หรอืมผีลมาจากอตัราแลกเปลีย่น  

4. กรณีทีท่า่นเดนิทางมาจากตา่งจังหวดัโดยสายการบนิภายในประเทศ กรณุาแจง้บรษัิทฯกอ่นท าการจอง มฉิะนัน้  

บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้  
 

 

ประกาศส าคญั  
          สายการบนิ มนีโยบายใน จ ากดัน า้หนกัท่านละไม่เกนิ 20 กโิลกรมั  กรณีน า้หนกักระเป๋าเกนิ 20 
กโิลกรมั ทา่นตอ้งช าระคา่น า้หนกัสว่นเกนิกบัสายการบนิโดยตรงตามอตัราสายการบนิเรยีกเก็บ และกรุ๊ป
ออกเดนิทางได ้15 ทา่นขึน้ไปมหีวัหนา้ทวัร ์ 

 

อตัรานีร้วม 
 

o คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ กรงุเทพฯ – หลวงพระบาง / หลวงพระบาง – เวยีงจันทร ์– กรงุเทพ ชัน้ประหยดั โดย
สายการบนิลาวแอรไ์ลน ์ 

o คา่ภาษีสนามบนิกรงุเทพฯ และทีเ่มอืงหลวงพระบาง ,  
o คา่ทีพั่กโรงแรม  รวมทัง้สิน้ 2 คนืพักหอ้งละ 2-3 ทา่น,  
o คา่อาหารครบทกุมือ้ตลอดรายการ ,  
o คา่รถรับ-สง่สนามบนิ และ รายการทวัรต์ลอดรายการ ,  
o อตัราคา่เขา้ชมสถานทีท่ีร่ะบไุวใ้นรายการ 
o คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงือ่นไขของ

บรษัิทฯประกนัภยั  
o ชดุตักบาตรเชา้ทา่นละ 1 ชดุ 

 

อตัรานีไ้มร่วม   
o ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 %,  คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีไ่มร่ะบไุวใ้นรายการ,คา่ระวางน ้าหนักเกนิ 15 กโิลกรัม  
o คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่+คนขบัรถ ตลอดทรปิทา่นละ 600 บาท 

 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง  หนังสอืเดนิทางเหลอือายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืนนับจากวันหมดอาย ุและเหลอื
หนา้วา่งตดิกนัอยา่งนอ้ย 2 หนา้ / การจองทวัร ์ทา่นละ 5,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 
 

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์
เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ 
ไดท้กุกรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯและในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศ
ทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไป
กบัคณะแลว้ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์มอ่าจเรยีกรอ้ง
คา่บรกิารและเงนิมดัจาคนืไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ เนือ่งจากรายการทัวรแ์บบเหมาเหมาจา่ย 

 

หนงัสอืเดนิทาง 
 

*** กรณุาสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทางใหบ้รษิทัฯ กอ่นออกเดนิทาง 25 วนั เพือ่ทางบรษิทัฯ จะไดส้ง่ใหท้างสาย
การบนิเพือ่ออกต ัว๋เครือ่งบนิ ***เอกสารการเดนิทาง  หนงัสอืเดนิทางตอ้งเหลอือายุการใชง้านมากกวา่ 6 

เดอืนขึน้ไป (นบัจากวนัออกเดนิทาง) และตอ้งเหลอืหนา้วา่งส าหรบัแสตมป์วซีา่มากกวา่ 2 หนา้ขึน้ไป   
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หมายเหต ุ:  
 
กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น
ลกูคา้และบรษิทั 
 

1. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ15 ทา่น 
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 
3. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 
4. บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ,การประทว้ง, การนัด

หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมายซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของ
บรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้หากเกดิสิง่ของสญูหายอนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ
โจรกรรมและอบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. กอ่นตัดสนิใจจองทัวร ์ท่านควรอา่นเงือ่นไขต่างๆ ใหค้รบถว้นจนเป็นทีพ่อใจกอ่นช าระค่าบรกิาร ทัง้นี้เพือ่เป็น
ประโยชน์แก่ตัวท่านและสมาชกิเอง และเมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯแลว้
ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆในบรษัิทฯ ก าหนด 

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรมได ้

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พักโดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ 
ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันก่อน
การเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที่
ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม
แรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ี
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน 
13. ทางบรษัิทฯ ซึง่ไม่อาจรับผดิชอบต่อความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ทีอ่ยูเ่หนือการควบคุมของเจา้หนา้ที ่อาทกิารนัด

หยดุงาน จลาจลเหตวุุน่วายหรอืภยัทางการเมอืง ภยัธรรมชาตติา่งๆ ฯลฯซึง่อาจจะท าใหท้างสายการบนิงดเวน้
การบนิตามเวลาทีก่ าหนด และ/หรอืตารางเวลาบนิของสายการบนิทีใ่ชใ้นเทีย่วบนินัน้ๆ ไมส่ามารถเดนิทางตาม
เวลาทีก่ าหนด โดยค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้จากทัง้ทางตรงและทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย 
การสญูหาย ความล่าชา้จากอบุัตเิหตุต่างๆฯลฯรวมถงึการตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงจากทางเจา้หนา้ที่
ตรวจคนเขา้เมอืง อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืเอกสารการเดนิทางไมถู่กตอ้งหรอืการถูกปฏเิสธในทุก
กรณี โดยทัง้นีท้างบรษัิทจะยดึผลประโยชนท์กุทา่นสมาชกิเป็นส าคัญ 


