
 

 
 

 
 

 

มหัศจรรย์...ลาว หลวงพระบาง บินประหยัด อยู่สบาย 



 

 
 

 

 

วันแรก กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-พระธาตุภูษ-ีตลาดมืด                                       (-/-/เย็น)                                                                                                                            

11.00 น. พร้อมกันทีส่นามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 ประตู 1 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย  

Thai Air Asia (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน  

13.55 น.             ออกเดินทางสู่เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง โดยเที่ยวบิน FD 1030   **ไม่มีอาหารบนเครื่อง** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

15.20 น.        เดินทางถึง เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 

จากนั้น นำท่านเดินขึ้นบันได 328  ขั้นสู่ พระธาตุภูษี 

(Phou Si Mountian) สองข้างทางร่มรื่น

ด้วยต้นดอกจำปา ภูษี นี้หมายถึง “ภูศร”ี คือ

เป็นศรีของเมืองหลวงพระบางนั่นเอง ตั้งโดด

เด่นกลางใจเมืองมีจุดชมวิวก่อนถึงยอดพระ

ธาตุ มองเห็นวัด บ้านเรือน ทอดยาวขนาน

กับแม่น้ำโขงจรดปากแม่น้ำคานยอดสูงสุด

ของภูษี อยู่บนพื้นที่ราบแคบๆ ตัวพระธาตุ

เป็นทรงดอกบัวสี่เหลี่ยมทาสีทอง ตั้งอยู่บน

ฐานสี่เหลี่ยมยอดประดับด้วยเศวตฉัตรทองสำริด7 ชั้น สูงประมาณ 21 เมตร จะสวยมากในยามเย็น แบบนี้

แสงแดดจะส่ององค์พระธาตุเป็นสีทองสุกปลั่ง มีทางเดินรอบองค์พระธาตุสามารถชมทิวทัศน์ตัวเมืองหลวงพระ

บางได้เกือบรอบเลยทีเดียว 

ค่ำ  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารเมืองหลวงพระบาง หลังทานอาหาร  นำท่าน ชมถนนข้าวเหนียว 

ของหลวงพระบาง หรือ ตลาดมืด เลือกซื้อสินค้าพ้ืนเมืองไว้เป็นของฝากหรือเป็นที่ระลึก  

   นำท่านเข้าสู่พัก SUNWAY HOTEL  ณ หลวงพระบาง หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาวของประเทศลาว 



 

 
 

 

วันที่สอง ตักบาตรข้าวเหนียว-บ้านผานม-ถ้ำติ่ง-บ้านช่างไห-น้ำตกตาดกวงชี-พิธีบายศรีสู่ขวัญ (เช้า/กลางวัน/เย็น)                                                                               

05.00  น. ตื่นเช้าไปร่วม ทำบุญ-ตักบาตร กับชาวหลวงพระ

บางทุกเช ้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากัน

ออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ที่เรียงแถวเดินมา

ตามถนนเป็นร้อยๆ รูปซึ ่งเป็นภาพยามเช้าที ่มี

ชีวิตชีวาของหลวงพระบางโดยสะท้อนถึงวิถีชีวิต

ของสังคมอันสงบสุขและความเลื่อมใสศรัทธาที่มี

ต่อพุทธศาสนาที่หยั่งรากลึกลงในวัฒนธรรมของ

ชาวล้านช้างและนำท่านแวะเที่ยวชม ตลาดเช้า ให้

ท่านได้ซื้อของที่ระลึก 

 

เช้า             บริการอาหารเช้า ณ  โรงแรมท่ีพัก 

จากนั้น นำท่านแวะช้อปปิ้งผ้าพื้นเมืองที่ บ้านผานม เป็นหมู่บ้านชาวไทลื้อ มีฝีมือในการทอผ้าอย่างสวยงาม อดีตเป็น

แหล่งทอผ้าถวายแด่เจ้ามหาชีวิต ปัจจุบันผ้าทอจากบ้านผานมนี้มีชื่อเสียงมาก  และมีการรวมกลุ่มตั้งเป็นศูนย์

หัตถกรรมแสดงสินค้า และยังมีการสาธิตให้ท่านชมด้วย จากนั้นนำท่านลงเรือเดินทางชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำ

โขง ถ้ำติ่ง (Ting Cave) ซึ่งเป็นถ้ำอยู่บนหน้าผาริมแม่น้ำโขงมีอยู่ 2 ถ้ำ คือ ถ้ำล่างและถ้ำบน ถ้ำติ่งลุ่ม หรือ ถ้ำ

ล่างสูง 60 เมตร จากพื้นน้ำมีลักษณะเป็นโพรงน้ำตื้นๆ มีหินงอกหินย้อย มีพระพุทธรูปไม้จำนวนนับ 2,500 องค์ 

ส่วนใหญ่จะเป็นพระยืน มีทั้งปางประทานพร และปางห้ามญาติ ถ้ำติ่งบน จะไปทางแยกซ้ายเดินขึ้นบันไดไป 218 

ขั้น ปากถ้ำไม่ลึกมากมีพระพุทธรูปอยู่ในถ้ำแต่ไม่มากเท่าถ้ำล่าง สมัยโบราณเป็นที่สักการะบวงสรวงดวงวิญญาณ 

ผีฟ้า ผีแถน เทวดาผาติ่ง ต่อมาพระเจ้าโพธิสารทรงเลื่อมใสพระพุทธศาสนาเป็นผู้นำพระพุทธรูปเข้ามา และจึง

ทรงใช้ถ้ำติ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนาแล้วล่องเรือกลับ  



 

 
 

   

เที่ยง            บริการอาหารกลางวันพื้นบ้านแบบขันโตก บนเรือ พร้อมดื่มด่ำกับบรรยากาศ ริมฝั่งแม่น้ำโขง 

     

ก่อนถึงตัวเมืองหลวงพระบางแวะ บ้านช่างไห ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำโขง มีอาชีพในการหมัก

สาโท และต้มเหล้าขาว จำหน่ายและยังเป็นแหล่งรวมสินค้าพื้นเมืองจำพวก ผ้าทอลวดลายสวยงามมากมาย  

เครื่องเงิน วางจำหน่ายอย่างเป็นระเบียบ ชมความร่วมมือของชาวบ้านที่ได้จัดแต่งลานบ้าน อย่างสวยงามเพ่ือ

รอรับนักท่องเที่ยว ได้เวลาพอสมควรลงเรือเดินทางกลับสู่ตัวเมืองหลวงพระบาง 

บ่าย นำเดินทางผ่านหมู่บ้านชนบทชมวิถีชีวิตของชาวบ้านสู่  น้ำตกตาดกวงชี(Kuang Xi Waterfall) ห่างจาก

หลวงพระบาง 30 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ หนึ่งในน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง ชมความ 

 



 

 
 

 

งามของน้ำตกที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆอย่างสวยงามแต่ละชั้นเกิดจากการผสมของหินปูนสูงราว 70 เมตร มี 2 ชั้น 

สภาพป่าร่มรื่น มีสะพานและเส้นทางเดินชมรอบๆ น้ำตก 

 

       ได้เวลาสมควรนำทุกท่านเดินทางกลับเข้าสู่เมืองหลวงพระบาง 

ค่ำ  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารเมืองหลวงพระบาง  (พิเศษ!! พิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณี

พื้นบ้านของหลวงพระบาง) 

   นำท่านเข้าสู่พัก SUNWAY HOTEL  ณ หลวงพระบาง หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาวของประเทศลาว 

วันที่สาม     วัดเชียงทอง-วัดวิชุนราช-วัดใหม่สุวรรณภูมาราม-พระราชวังเก่า-หอพระบาง—กรุงเทพฯ (เช้า/กลางวัน/-)                                                                               

เช้า     บริการอาหารเช้า ณ  โรงแรมท่ีพัก 



 

 
 

 

นำท่าน เที่ยวชม วัดเชียงทอง (Xieng Thong Temple) เป็นวัดหลวงคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางสร้างขึ้นในสมัย

พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชก่อนที่จะย้ายเมืองหลวงไปเวียงจันทน์  และยังได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้ามหาชีวิตศรี

สว่างวงศ์ และเจ้าชีวิตศรีสว่างวงศ์วัฒนา กษัตริย์สองพระองค์สุดท้ายของลาว บริเวณที่ตั้งของวัดอยู่ทางทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเมืองหลวงพระบาง ใกล้บริเวณที่แม่น้ำคานไหลมาบรรจบกันกับแม่น้ำโขง มีพระ

อุโบสถ หรือภาษาลาวเรียกว่า “สิม” เป็นหลังไม่ใหญ่โตนัก หลังคาพระอุโบสถแอ่นโค้งและลาดต่ำลงมาก ซ้อน

กันอยู่ 3 ชั้น เป็นศิลปะแบบหลวงพระบาง ส่วนกลางมี ช่อฟ้า ประกอบด้วย 17 ช่อ ซึ่งเป็นที่สังเกตกันว่า เป็น

วัดที่พระมหากษัตริย์สร้างขึ้นจึงมี 17 ขั้น ส่วนสามัญจะสร้างกันแค่ 1-7 ช่อ เชื่อกันว่าจะเก็บของมีค่าไว้ในนั้น

ด้วย ส่วนหน้าบัน หรือภาษาลาวว่า “โหง่” เป็นรูปเศียรนาค ความงามของวัดอยู่ที่ความสงบสง่าสะอาดมีการ

วางผังออกแบบและบำรุงรักษาอย่างดีเยี่ยม  

 



 

 
 

 

จากนั้น นำท่านเทียวชม วัดวิชุนราช นำท่านนมัสการ พระธาตุหมากโม เป็นเจดีย์ปทุมหรือพระธาตุดอกบัว แต่ชาวลาว

ทั่วไปเรียกว่า พระธาตุหมากโม เนื่องจากเห็นว่ามีรูปทรงคล้ายแตงโมผ่าครึ่งหรือทรงโอคว่ำ คล้ายสถูปฟองน้ำที่

สาญจี ประเทศอินเดีย ยอดพระธาตุมีลักษณะคล้ายรัศมีแบบเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลังกาหรือสุโขทัย 

บริเวณมุมฐานชั้นกลางและชั้นบนมีเจดย์ทิศทรงดอกบัวตูมทั้งสี่มุม 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

หลังอาหารนำท่านเดินทางไปวัดใหม่

สุวรรณภูมารามหรือที่ชาวหลวงพระ

บางเรียกกันสั้นๆว่า "วัดใหม่" เคยเป็น

ที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญ

ทัน ซึ ่งเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์

ส ุดท ้ายของลาวและย ังเคยเป ็นที่

ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปคู่

เมืองหลวงพระบางในรัชสมัยของเจ้า

มหาชีว ิตสักรินฤทธิ์ จนกระทั ่งถึงปี

พ.ศ. 2437 จึงได้อัญเชิญพระบางไป

ประดิษฐานในหอพระบางภายในพระราชวังจวบจนกระทั่งปัจจุบัน เมื่อมาเยือนวัดแห่งนี้สิ่งที่เราจะสังเกตเห็น

ถึงความแตกต่างจากวัดอ่ืนๆ คือตัวอุโบสถ(สิม) ลักษณะจะเป็นอาคารทรงโรง หลังคามีขนาดใหญ่ มีชายคาปก

คลุมทั้งสี่ด้านสองระดับต่อเนื่องกัน จากนั้น นำท่านชม ชม พระราชวังเก่า (Royal Palace Museum)  เป็น

วังที่ เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ทรงประทับอยู่ที่นี่จนสิ้นพระชนม์  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี 

พ.ศ.2518  พระราชวังก็ได้ถูกเปลี่ยนเป็น พิพิธภัณฑ์ ประกอบด้วยหอฟังธรรมห้องรับแขกของเจ้ามหาชีวิตและ

พระมเหสี ห้องท้องพระโรง  ทางด้านหลังก็เป็นพระตำหนักซึ่งมีเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ  จัดเก็บไว้เป็นระเบียบ

เรียบง่าย และ นมัสการหอพระบาง ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบาง เป็นพระพุทธรูปประทับยืน 



 

 
 

 

ปรางค์ห้ามสมุทรเป็นพระพุ3ทธรูปศิลปะขอมสมัยหลังบายน น้ำหนัก 54 กก. ประกอบด้วยทองคำ 90% และ

ยังมีพระพุทธรูปนาคปรกสลักศิลาศิลปะขอมอีก 4 องค์ประดิษฐานอยู่ ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่

สนามบินนานาชาติหลวงพระบาง 

   

15.50 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD 1031 **ไม่มีอาหารบนเครื่อง** 

17.20 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

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

 

หมายเหตุ :  

1. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั ้งสิ ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน ,  การ
เปลี่ยนแปลงไฟล์ทบินรวมถึงเวลาบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการ
เข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ  หรือ 
สภาพอากาศแปรปรวน หรือ เกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ การปิดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆรวมถึงร้านอาหาร
โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ใน
กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

2. อาหารท้องถิ่น รูปแบบ วัตถุดิบและรสชาติจะเป็นไปตามรสนิยมของคนท้องถิ่น ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในรสชาติ
ของอาหาร 



 

 
 

3. โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีนำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมท่ีเข้า
พักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน 

4. ลูกค้าจะต้องปฎิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อประโยชน์ของท่านเองและบุคคลอ่ืน 
5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก

ความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง หรือ ในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชำรุดจากสายการบิน 
6. รูปภาพในโปรแกรมเป็นรูปภาพเพื่อใช้ประกอบการโฆษณาเท่านั้น 

 

 

**ทั้งนี้ ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางทุกหน้าอย่างถีถ่้วน หากลูกค้าจ่ายเงินมัดจำแล้ว 

ทางบริษัทฯจะถือว่าลูกค้ายอมรับในเงื่อนไขท้ังหมด** 

**เวลาบินบางพีเรียดอาจจะไม่ตรงกันรบกวนเช็คเวลาบินตามตารางท้ายรายการค่ะ** 

 

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

ตาราง วันเดินทาง ราคา ลาว หลวงพระบาง วัดเชียงทอง 3 วัน บิน FD 

วันเดินทาง จำนวน เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง 

ราคาจอยแลนด์ 

(ไม่รวมตั๋ว

เครื่องบิน) 

พักเดี่ยว 

27-29 มี.ค. 63 24+1 

FD1030 13.55-

15.20 

FD1031 16.30-

17.55 

12,900 12,500 11,900 8,900 3,000 

04-06 เม.ย. 63 24+1 

FD1030 14.30-

16.00 

FD1031 16.30-

17.55 

13,900 13,500 12,900 9,900 3,000 



 

 
 

13-15 เม.ย. 63 24+1 

FD1030 14.30-

16.00 

FD1031 16.30-

17.55 

16,900 16,500 15,900 12,900 3,000 

08-10 พ.ค. 63 24+1 

FD1030 14.30-

16.00 

FD1031 16.30-

17.55 

9,900 9,900 9,900 5,900 3,000 

22-24 พ.ค. 63 24+1 

FD1030 14.30-

16.00 

FD1031 16.30-

17.55 

9,900 9,900 9,900 5,900 3,000 

03-05 มิ.ย.63 

24+1 FD1030 14.30-

16.00 

FD1031 16.30-

17.55 

12,900 12,500 11,900 8,900 3,000 

12-14 มิ.ย.63 

24+1 FD1030 14.30-

16.00 

FD1031 16.30-

17.55 

11,900 11,500 10,900 7,900 3,000 

26-28 มิ.ย.63 

24+1 FD1030 14.30-

16.00 

FD1031 16.30-

17.55 

12,900 12,500 11,900 8,900 3,000 



 

 
 

05-07 ก.ค.63 

24+1 FD1030 14.30-

16.00 

FD1031 16.30-

17.55 

13,900 13,500 12,900 9,900 3,000 

17-19 ก.ค.63 

24+1 FD1030 14.30-

16.00 

FD1031 16.30-

17.55 

12,900 12,500 11,900 8,900 3,000 

26-28 ก.ค.63 

24+1 FD1030 14.30-

16.00 

FD1031 16.30-

17.55 

13,900 13,500 12,900 9,900 3,000 

08-10 ส.ค.63 

24+1 FD1030 14.30-

16.00 

FD1031 16.30-

17.55 

12,900 12,500 11,900 8,900 3,000 

12-14 ส.ค.63 

24+1 FD1030 14.30-

16.00 

FD1031 16.30-

17.55 

13,900 13,500 12,900 9,900 3,000 

21-23 ส.ค.63 

24+1 FD1030 14.30-

16.00 

FD1031 16.30-

17.55 

12,900 12,500 11,900 8,900 3,000 



 

 
 

04-06 ก.ย.63 

24+1 FD1030 14.30-

16.00 

FD1031 16.30-

17.55 

12,900 12,500 11,900 8,900 3,000 

11-13 ก.ย.63 

24+1 FD1030 14.30-

16.00 

FD1031 16.30-

17.55 

11,900 11,500 10,900 7,900 3,000 

18-20 ก.ย.63 

24+1 FD1030 14.30-

16.00 

FD1031 16.30-

17.55 

11,900 11,500 10,900 7,900 3,000 

02-04 ต.ค.63 

24+1 FD1030 14.30-

16.00 

FD1031 16.30-

17.55 

13,900 13,500 12,900 9,900 3,000 

11-13 ต.ค.63 

24+1 FD1030 14.30-

16.00 

FD1031 16.30-

17.55 

13,900 13,500 12,900 9,900 3,000 

16-18 ต.ค.63 

24+1 FD1030 14.30-

16.00 

FD1031 16.30-

17.55 

12,900 12,500 11,900 8,900 3,000 



 

 
 

30 ต.ค. - 01 

พ.ย.63 

24+1 FD1030 14.30-

16.00 

FD1031 16.30-

17.55 

13,900 13,500 12,900 9,900 3,000 

**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 3,000 บาท อัตรานี้รวมรายการทัวร์และตั๋ว

เครื่องบินแล้ว** 

 
อัตราค่าบริการรวม 

1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  
2. ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว 
3. ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว) 
4. อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
5. ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ  
6. ค่ารถตู้รับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
7. ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ 
8. ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง 

9. ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง) 
10. ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

 
อัตราค่าบริการไม่รวม 

1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุ

ไว้ในรายการ 
3. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,

การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและ
ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

4. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 800 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของ
ประเทศค่ะ) 



 

 
 

 
5. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ) 

 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์ 

การจองทัวร์ : 

1. กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 10,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่
น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชำระก่อนเดินทาง 30 วัน) 

2. กรุณาชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน ในกรณีที่ค่าทัวร์มีราคา ต่ำกว่า 10,000 บาท 
กรณียกเลิก (จอยกรุ๊ป) : 

1. ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, 
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด 

2. ยกเลิกน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจำทั้ งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 
ทั้งสิ้น 

3. ยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
กรณียกเลิก (ตัดกรุ๊ป) : 

1. ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องทำก่อนภายใน 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุด 
เทศกาล,วันหยุกนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 
3. ยกเลิกการเดินทางหลังชำระเต็มจำนวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

กรณีเจ็บป่วย :  

1. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทำการเลื่อน            
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้
ตามความเป็นจริง 

2. ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 
เงื่อนไขอ่ืน ๆ :  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

 



 

 
 

 

2. คณะผู้เดินทางจำนวน 15 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวัน
เดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

3. กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำ
การออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทาง
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยน
เวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว 

4. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – 
ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

1. บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
2. เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้

เดินทางเป็นสำคัญ 
3. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อ

ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึง
และไม่สามารถเดินทางได้ ) 

4. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การ
นัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ 
เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความ
เหมาะสม) 

5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

6. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชำระเหมาขาด 

7. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชำรุดจากสายการบิน 

 



 

 
 

 

8. กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

9. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปลี่ยนชื่อได้ 

10. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัท
ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 

11. กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

12. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจทำให้
ท่านโดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ทำให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังนั้น ท่านต้อง
ทำพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทำการจองทัวร์  

13. กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทำการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่าน
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

14. กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง
รายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

15. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ำเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออก
ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง** 

 


