
 

 
 

 
 

 
 
 
 เที่ยวฟิน ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 



 

 
 

 

วันแรก กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) – เวียงจันทน์ – วัดสีสะเกด - พระธาตุหลวง – ประตูชัย –วังเวียง  

10.00 น. คณะพร้อมกันที ่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ออกชั้น 2-3 เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน แอร์เอเชีย (Air 

Asia) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน 

 **หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผู้โดยสารพร้อม 
ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที  
เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วกรุ๊ประบบ Random ไม่สามารถล็อกที่นั่งได้ ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่ง
ติดกันและไม่สามารถเลือกช่วงท่ีนั่งบนเครื่องบินได้ในคณะ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน   

12.50 น.  บินลัดฟ้าสู่ เมืองเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยสายการบิน แอร์เอเชีย (Air Asia) 
เที่ยวบินที่ FD1040 
 **ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง** 

14.00 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติวัตไต เมืองเวียงจันทน์ 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หลังผ่านขั้นตอนการ

ตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว น าท่านเดินทาง

สู่ วัดสีสะเกด หรือ วัดสตสหัสสาราม กับ หอค า พระราชวัง

หลวงของกษัตริย์ลาวสมัยก่อน วัดสีสะเกดสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 

2094 โดยพระเจ้าโพธิสารราช พระบิดาของพระเจ้าไชย

เชษฐาธิราช ในพุทธศตวรรษที่ 16 สาเหตุที่ได้ชื่อว่าวัดสีสะเกด

เพราะอยู่ใกล้กับพระราชวังหลวง พระเจ้าแผ่นดินลาวทุก

พระองค์นับแต่พระเจ้าโพธิสารราชผู้สร้างนครหลวงเวียงจันทน์ 

ทรงบรรทมหันศีรษะมาทางวัดนี้เพ่ือแสดงความเคารพต่อพระ

รัตนตรัย เพราะมีพระพุทธรูปส าคัญของล้านช้างประดิษฐานอยู่

หลายองค ์รวมทั้งพระแก้วมรกตที่ทรงอัญเชิญไปจากเชียงใหม่  ดังนั้นวัดนี้จึงถูกเรียกว่า "วัดสีสะเกด"  คือวัดที่

พระเจ้าแผ่นดินทรงบรรทมหันพระเศียร(ศีรษะ)ไปยังที่ตั้งวัด ดุจพระสารีบุตรนอนหันศีรษะไปในทิศที่พระอัสชิ

อยู่ จากนั้นน าท่านชม พระธาตุหลาง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประตูชัยเป็นศาสนสถานที่ส าคัญ

ที่สุดของประเทศลาว เป็นสัญลักษณ์ประจ าชาติลาวมีความหมายต่อจิตใจของประชาชนชาวลาวอย่างใหญ่

หลวงแทนถึงความเป็นเอกราชและอ านาจอธิปไตยของลาวสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 16เป็นเจดีย์ที่มีลักษณะโดด

เด่นที่สุดในอาณาจักรล้านช้างเป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมในพระพุทธศาสนากับสถาปัตยกรรม 



 

 
 

 

ของอาณาจักรมีลักษณะคล้ายป้อมปราการมีการก่อสร้างระเบียงสูงใหญ่ขึ้นโอบล้อมองค์พระธาตุไว้พร้อมกับท า

ช่องหน้าต่างเล็กๆเอาไว้โดยตลอด ประตูทางเข้าเป็นบานประตูไม้ใหญ่ลงรักสีแดงรอบๆองค์พระธาตุยังมีเจดีย์

บริวารล้อมอยู่โดยรอบ น าท่านชม ประตูชัย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของนครเวียงจันทน์บนถนนล้าน

ช้างจะไปสิ้นสุดที่บริเวณประตูชัย สร้างเสร็จในปี พ.ศ.2512เป็นอนุสรณ์สถานเพ่ือระลึกถึงประชาชนชาวลาวที่

สละชีวิตในสงครามก่อนหน้าการปฏิวัติพรรคคอมมิวนิสต์ประตูชัยมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า รัยเวย์แนวตั้งเพราะการ

ก่อสร้างนี้ใช้ปูนซีเมนส์จากประเทศอเมริกาที่ซื้อมาเพ่ือสร้างสนามบินใหม่ในเวียงจันทน์ในระหว่างสงครามอิน

โดจีนแต่พ่ายเสียก่อนจึงได้น ามาสร้างประตูชัยแทนเป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานศิลปะล้านช้างกับฝรั่งเศสเข้า

ด้วยกันอย่างงดงามและกลมกลืนอย่างยิ่ง  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางต่อไปยัง วังเวียง อีกหนึ่งเมือง

ท่องเที่ยวใน แขวงเวียงจันทน์ ห่างจากเวียงจันทน์ประมาณ 160 ก.ม. วังเวียง เมืองในลุ่มน้ าซองที่เงียบสงบโอบ

ล้อมไปด้วยขุนเขากับสายหมอกยามเช้าที่สวยที่สุด ดังค าล่ าลือที่นักท่องเที่ยวขนานนามว่า กุ้ยหลินเมืองลาว 

 

 

 

 

 

 

ค่่า  บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร 

สมควรแก่เวลาน าท่านเข้าท่ีพัก THE GRAND RIVERSID HOTEL*4 หรือเทียบเท่า เมืองวังเวียง 

 

วันที่สอง ล่องแม่น้่าซอง – หลวงพระบาง– พระธาตุพูสี – ตลาดไนท์บาร์ซ่า 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ตื่นเช้ารับอรุณกับบรรยากาศเย็นสบาย น าท่าน ล่องเรือแม่น้่าซอง ชมธรรมชาติและเก็บภาพบรรยากาศตลอด

สองข้างทาง  ได้เวลาออกเดินทางไปยัง เมืองหลวงพระบาง ระหว่างทางจะเห็นวิถีชีวิตของชาวลาวสองข้าง 



 

 
 

 

ถนนที่ตั้งบ้านเรือนแตกต่างกัน

ออกไป การเดินทางจะไต่ระดับขึ้น

สู่ที่สูงสลับที่ลาดเชิงเขา ท่านจะได้

พบเห็นป่าไม้และทิวทัศน์ที่สวยงาม

ประกอบกับภูเขาหินปูนที่มีรูปร่าง

ต่างๆ แปลกตาสวยงามและยังคง

สามารถรักษาธรรมชาติไว้ได้อย่างดี

และสร้างความประทับใจแก่ผู้มา

เยือน สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางต่อไปยัง หลวงพระบาง อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยว ห่างจากวังเวียงประมาณ 

182 ก.ม. หลวงพระบางเป็นเมืองที่ขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งมรดกโลก 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากนั้นน าท่านขึ้นสู่ เขาพูสี ขึ้นบันได 328 ขั้น นมัสการพระธาตุพูสี เจดีย์ธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระ

บาง ตลอดทางขึ้นท่านจะได้รับความกลิ่นหอมจากดอกจ าปาลาว (ดอกลีลาวดี) ซึ่งเป็นดอกไม้ประจ าชาติลาว 

เมื่อท่านถึงยอดให้ท่านนมัสการองค์ธาตุ ซึ่งสร้างในสมัยพระเจ้า 

 

ค่่า  บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร 



 

 
 

 

 หลังอาหารค่ าอิสระเดินเที่ยวชม ตลาดค่่า (NIGHT MARKET) บนถนนศรีสว่างวงศ์ ตั้งแต่หน้าพระราชวังจน

สุดถนน ให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อสินค้าในบรรยากาศแบบหลวงพระบางยามราตรี มีทั้งเสื้อยืดสกรีนเป็น

ภาษาลาว, ผ้าคลุมไหล่, กระเป๋าถือ, เครื่องประดับ, โลหะเกะสลัก, ภาพเขียน ฯลฯ จุดเด่นคือ สินค้าแทบทุก

ชิ้นเป็นสินค้าแฮนด์เมดของชาวบ้านแท้ๆ  วางจ าหน่ายในราคาท่ีต่อรองกันได้ อีกทั้งยังมีเบเกอรี่ ต่าง ๆ เพ่ือให้

ท่านได้ลิ้มลอง และขนมเค้กอันแสนอร่อยนานาชนิด หากท่านใดจะเลือกซ้ือของใส่บาตรในเช้าวันรุ่งขึ้นก็

สามารถจัดแจงหาซื้อได้เช่นกัน 

 สมควรแก่เวลาน าท่านเข้าท่ีพัก  CHICHAREUNE MOUANGLUANG HOTEL*4 หรือเทียบเท่า เมืองหลวง

พระบาง 

 

วันที่สาม ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - วัดใหม่สุวรรณภูมาราม - พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง – ศูนย์เครื่องเงิน - วัด

เชียงทอง - วัดวิชุนราช - หลวงพระบาง – กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) 

ตื่นเช้าท าธุระส่วนตัว จัดแจงเครื่องแต่งกายเพ่ือรอ 

ใส่บาตรข้าวเหนียวพร้อมกับประชาชนชาวหลว

พระบาง ซึ่งพระสงฆ์และสามเณรจากวัดต่างๆ ทั่ว

เมืองหลวงพระบางจ ะออกบิณฑบาตเป็นแถวนับ

ร้อยรูป ซึ่งเป็นภาพอันน่าประทับใจและสื่อถึงความ

ศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของชาวเมือง

หลวงพระบาง (ค่าท่าบุญ ไม่รวมในรายการ) 



 

 
 

 

จากนั้นให้ท่านเดินชม ตลาดเช้าของชาวหลวงพระบาง ซึ่งเป็น ตลาดสดให้ท่านเลือกซื้ออาหารพ้ืนเมืองและ

ชมของป่าซึ่งของป่าบางชนิดก็แปลกตาและเป็นที่สนใจของเหล่านักท่องเที่ยวผู้มาเยือน 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านชม วัดใหม่สุวรรณภูมาราม  หรือที่ชาวหลวงพระบางเรียกกันสั้นๆ ว่า "วัดใหม่" เคยเป็นที่

ประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน ซึ่งเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์สุดท้ายของลาวและยังเคยเป็นที่

ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปคู่เมืองหลวงพระบางในรัชสมัยของเจ้ามหาชีวิตสักรินฤทธิ์  จนกระทั่งถึงปี 

พ.ศ. 2437 จึงได้อัญเชิญพระบางไปประดิษฐานในหอพระบางภายในพระราชวังจวบจนกระทั่งปัจจุบัน เมื่อมา

เยือนวัดแห่งนี้สิ่งที่เราจะสังเกตเห็นถึงความแตกต่างจากวัด

อ่ืนๆ คือ ตัวอุโบสถ (สิม) ลักษณะจะเป็นอาคารทรงโรง 

หลังคามีขนาดใหญ่ มีชายคาปกคลุมทั้งสี่ด้านสองระดับ

ต่อเนื่องกัน ผนังด้านหน้าพระอุโบสถตกแต่งด้วยภาพลงรัก

ปิดทองดูเหลืองอร่ามงามตายาวตลอดผนัง เล่าเรื่องพระ

เวสสันดรชาดก โดยฝีมือช่างหลวงประจ ารัชกาลเจ้ามหา

ชีวิตศรีสว่างวงศ์  จากนั้นน าท่านเดินชม พระราชวังหลวง

พระบาง (พิพิธภัณฑ์) ลักษณะอาคารเก่าที่ออกแบบโดย

สถาปนิกชาวฝรั่งเศส สถาปัตยกรรมฝรั่งเศสผสมผสาน

วัฒนธรรมลาว ด้านนอกอาคารเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ พระราชวังแห่งนี้อดีตนั้นเป็นที่

ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2518 พระราชวัง

หลวงพระบาง ได้ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นพิพิธภัณฑ์ ภายในเป็นที่ประดิษฐานของ “พระบาง”  พระพุทธรูป

คู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

น าท่านเข้าสู่ ศูนย์เครื่องเงิน ให้ท่านได้ชมงานฝีมือการท าเครื่องเงิน และเครื่องประดับของใช้ต่างๆ ที่มีการ

ออกแบบไว้อย่างสวยงามเป็นสินค้าส่งออกที่มีชื่อเสียงของลาว  จากนั้นน าท่านสู่ อีกหนึ่งสถานที่ของผู้มาเยือน

เมืองหลวงพระบางควรมาเที่ยวชม วัดเชียงทอง ซึ่งเป็นวัดที่ส าคัญและมีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งจนได้รับการ

ยกย่องจากนักโบราณคดีว่าเป็นดั่งอัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว วัดเชียงทองถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าไชย

เชษฐาธิราช ผนังภายในปิดทองฉลุบนพื้นรักสีด า เล่าเรื่องพุทธประวัติพระสุธน-มโนราห์ ทศชาติชาดกและภาพ 



 

 
 

 

นิทานเพ่ือนบ้าน พระประธานมีชื่อว่า “พระองค์หลวง”นอกจากวัดเชียงทองจะมีพระอุโบสถที่โดดเด่นด้วย

สถาปัตยกรรมแบบล้านช้างแล้ว การตกแต่งลวดลายตามผนังภายในมีการตบแต่งด้วยการน ากระจกสีมาตัดต่อ

กันเป็นรูปต้นโพธิ์ขนาดใหญ่ ด้านข้างก็ติดเป็นรูปสัตว์ในวรรคดี ยามบ่ายที่แสงแดดส่องสะท้อนลงมาดูสวยงาม 

สถานที่ที่เราจะไปเยี่ยมชมอีกที่ซึ่งมีความส าคัญและเรื่องราวยาวนานเช่นเดียวกันคือ วัดวิชุนราช ที่สร้างขึ้นใน

สมัยพระเจ้าวิชุนราช (พ.ศ. 2046) นับเป็นอีกหนึ่งพระธาตุที่ชาวหลวงพระบางให้ความนับถือ ซึ่งเป็นพระธาตุที่

มีรูปทรงคล้ายกับลูกแตงโมผ่าครึ่ง ชาวหลวงพระบาง จึงเรียกชื่อ พระธาตุหมากโม นี้มาจนถึงปัจจุบัน  สมควร

แก่เวลาอ าลาเมืองหลวงพระบาง เดินทางสู่ สนามบินนานาชาติหลวงพระบาง เพ่ือน าท่านเดินทางกลับสู่

ประเทศไทย 

 

15.50 น.  บินลัดฟ้าสู่ กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) โดยสายการบิน แอร์เอเชีย (Air Asia) เที่ยวบินที่ FD1031 **ไม่มี
บริการอาหารบนเครื่อง** 

17.20 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
 

************************************************************************ 

 

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขการใช้บริการ 

FT- VTE FD01V - เที่ยวฟิน ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน โดย FD 



 

 
 

 

               *** ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 5,990 *** 

***ราคานี้รวมรายการทัวร์ และ ตั๋วเครื่องบิน*** 

 

อัตราค่าข้างต้นนี้รวม 
1. ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ พร้อมน้ าหนักสัมภาระ 20 กิโลกรัมต่อท่าน  
2. ค่าธรรมเนียมภาษีน้ ามันเชื้อเพลิงและค่าภาษีสนามบิน 
3. ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพ่ิมเงินพักห้องเดี่ยว) 
4. อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

ก่าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พักห้อง

ละ2-3ท่าน 

เด็กอายุไม่เกิน12ปี

เสริมเตียง 

เด็กอายุไม่เกิน12ปี

ไม่เสริมเตียง 
ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน  พักเดี่ยว 

10 – 12 ม.ค. 63 14,990 14,990 14,990 9,900 3,990 

17 – 19 ม.ค. 63 13,990 13,990 13,990 9,900 3,990 

24 – 26 ม.ค. 63 15,990 15,990 15,990 10,900 3,990 

31 ม.ค. – 02 ก.ย. 63 13,990 13,990 13,990 9,900 3,990 

07 – 09 ก.พ. 63 14,990 14,990 14,990 9,900 3,990 

14 – 16 ก.พ. 63 13,990 13,990 13,990 9,900 3,990 

21 – 23 ก.พ. 63 13,990 13,990 13,990 9,900 3,990 

28 ก.พ. – 01 มี.ค. 63 13,990 13,990 13,990 9,900 3,990 

06 – 08 มี.ค. 63 13,990 13,990 13,990 9,900 3,990 

13 – 15 มี.ค. 63 13,990 13,990 13,990 9,900 3,990 

20 – 22 - มี.ค. 63 13,990 13,990 13,990 9,900 3,990 

27 – 29 มี.ค. 63 13,990 13,990 13,990 9,900 3,990 



 

 
 

 
5. ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
6. ค่ารถรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
7. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 
8. ค่ามัคคุเทศก์ผู้ช านาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง 
9. ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่า

รักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)  
 

อัตราค่าบริการข้างต้นนี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมภาษีน้ ามันเชื้อเพลิงและค่าภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินปรับเพิ่มข้ึน 
2. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติค่าท าใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคน

ต่างชาติ(Re-Entry) หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดท าเอง) 
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพ่ิมเอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าอาหารและ

เครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 
4. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศ
ซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

5. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ 1,500 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (โดยช าระท่ีสนามบินดอนเมืองก่อนเดินทาง) 
6. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ าใจของทุกท่าน(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถแต่ไม่บังคับทิป) 

 
เงื่อนไขการส่ารองที่นั่ง 

1.กรุณาท าการจองก่อนการเดินทาง โดยส่งแฟกซ์หรืออีเมลล์รายชื่อและหน้าหนังสือเดินทางเพ่ือยันการจองที่นั่ง พร้อมช าระ

มัดจ าค่าทัวร์เต็มจ านวน 

2.เมื่อท่านตกลงช าระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข

และข้อตกลงการให้บริการที่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ทั้งหมดนี้แล้ว 

 

เงื่อนไขการยกเลิก 

1.ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน เนื่องจากเป็นตั๋วราคาโปรโมชั่น  

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมค่ืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 



 

 
 

 

2. ส าหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ

เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจ าทั้งหมด 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 

1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ข้ึนอยู่กับดุลย

พินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์ 

2.บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 

ข้อจ ากัดด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและค านึงถึงความปลอดภัย รวมถึง

ประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นส าคัญ 

3.รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดท าและด าเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner) 

4.อัตราค่าบริการคิดค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน

ราคาค่าบริการในกรณีท่ีมีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ ามัน หรือมีการประกาศลด

ค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง 

5.ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอ

คืนค่าบริการได้ 

6.หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถน ามาขอคืนเงินได้ 

7.ค่าบริการที่ท่านช าระกับทางบริษัทฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ช าระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละ

แห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ท าให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอ

คืนค่าบริการไม่ได้ 

8.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการ

บิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะ

ไม่คืนเงินให้ส าหรับค่าบริการนั้นๆ 

9.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากับเท่านั้น 



 

 
 

 

10.โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ ต้องมีจ านวนผู้เดินทางข้ันต่ า 20 ท่านรวมในคณะตามที่ก าหนดไว้เท่านั้น หาก

มีจ านวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่ก าหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนก าหนดการเดินทาง และ

ราคาได้ 

11.บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ 

เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย ์การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธ

สงคราม การก่อการร้าย และ อ่ืน ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันด ีบริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วน

ต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระท าดังกล่าวทั้งสิ้น 

12.หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็น

เหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออ านาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด 

13.ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซ้ือสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทาง

ท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่าง

การเดินทางท่องเที่ยวนี้ 

14.ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถ

รับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจาก

ผู้เดินทาง 

15.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สาย

การบิน บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แตจ่ะท าหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้เดินทาง 

16.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัย

ธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่าย

เพ่ิมเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ 

17.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่

เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทาง

ไป 

18.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ

ในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท

ทัวร์) 



 

 
 

 

19.กรณีท่ีท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนท าการออกตั๋ว 

เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ

ในกรณีถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไข

ดังกล่าวแล้ว 

20.กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ าเงิน)เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออก

ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

22. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเที่ยว

เท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ

เดินทางได้ ) 

 
 

 


