
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

WE301:หลง..หลวงพระบาง  3วนั2คนื 
หลวงพระบาง โปรแกรมทอ่งเทีย่วส ำหรับผูท้ีม่ใีจรกัธรรมชำต ิวัฒนธรรม ชวีติควำมเป็นอยู ่และชอบ
ควำมคลำสสกิของเมอืงมรดกโลก ทีนั่กทอ่งเทีย่วจำกทั่วมมุโลกหลงใหล ในเสน่หข์องเมอืงหลวงพระ

บำง สูเ่มอืงมรดกโลก ครบทกุรสชำต ิธรรมชำต ิวัฒนธรรม ชวีติผูค้น ผสมผสำนกนัอยำ่งลงตัว 

พกัโรงแรมหลวงพระบาง 2คนื 
  

เดนิทางโดยสายการบนิไทยสมายลแ์อรเ์วย ์

วนัเดนิทาง 
ราคา

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก2-6ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 
ทีน่ ัง่ 

21-23 กมุภาพนัธ ์63 11,888 

 

2,500 18 

28กมุภาพนัธ-์1มนีาคม63 11,888 2,500 18 

6-8 มนีาคม 63 11,888 2,500 18 

13-15 มนีาคม 63 11,888 2,500 18 

20-22 มนีาคม 63 11,888 2,500 18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทวัรล์าว : รหสั LPQ131 
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วนัแรก  กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง - วดัเชียงทอง - วดัว ิชุน - พระธาติภูษี - ตลาดมืด  
-/เทีย่ง-เย็น                                                                                                                            

06.30 น. พรอ้มกันทีท่่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกตา่งประเทศช ัน้4  ประต ู
4-5 เคานเ์ตอร ์H-J 6 สายการบนิไทยสมายล ์ โดยมเีจำ้หนำ้ทีค่อยอ ำนวยควำมสะดวก
ใหก้บัทำ่น 

08.45      เดนิทำงสูเ่มอืงหลวงพระบำง ประเทศลำว โดยสายการบนิไทยสมายล ์(WE) เทีย่วบนิ

ที ่WE576 
10.20          เดนิทำงถงึเมอืงหลวงพระบาง ประเทศลำว หลังจำกนัน้น ำท่ำนผ่ำนพธิีตรวจคนเขำ้

เมอืง 
เมอืงหลวงพระบำง สปป.ลำว ปัจจุบันองคก์ำรยูเนสโกไดย้กใหห้ลวงพระบำงเป็นเมอืงมรดก
โลกทำงวัฒนธรรม เมืองที่เก็บรักษำกลิ่นไอของประวัติศำสตร์ไวอ้ย่ำงครบถว้น เมืองที่
ผสมผสำนกนัระหวำ่งธรรมชำตแิละวัฒนธรรมไดอ้ยำ่งลงตัว 
เดนิทำงถงึน ำทำ่นรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.รา้นอาหาร 
จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสูพ่ระราชวงัหลวงพระบาง
(Royal Palace Museum) เป็นพระรำชวังเกำ่แก่
ของเจำ้มหำชีวิตสำยหลวงพระบำงโดดเด่นดว้ย
สถำปัตยกรรมและตัวอำคำรที่มีกำรผสมผสำนของ
สถำปัตยกรรมแบบยุโรป ตัวอำคำรมีลักษณะแบบ
ฝร่ังเศส ส่วนหลังคำจะเป็นทรงลำว ดำ้นหนำ้หันไป
ท ำ ง พ ร ะ ธ ำ ตุ พู สี   ปั จ จุ บั น ถู ก ตั ้ ง ใ ห ้ เ ป็ น
พพิธิภัณฑสถำนแหง่ชำตเิมอืงหลวงพระบำงและหอ
พระแกว้ ที่นี่ เคยเป็นพระรำชวังเก่ำ ที่ประทับของเจำ้มหำชีวิต หมำยถึงที่ประทับของ
พระมหำกษัตรยิ ์สรำ้งขึน้ในปี พ.ศ.2447 สมัยเจำ้มหำชวีติศรสีวำ่งวงศ ์สบืทอดตอ่มำถงึสมัย
เจำ้มหำชีวติศรีสว่ำงวัฒนำ เจำ้มหำชีวติองค์สุดทำ้ยของลำว  บรเิวณขอ้ปฏิบัตสิ ำคัญคือ 
หำ้มถำ่ยรปู ยกเวน้ภำยนอกตัวอำคำร 
และน ำทำ่นนมัสกำร หอพระบาง ซึง่เป็นพระคูบ่ำ้นคูเ่มอืงของหลวงพระบำง เป็นพระพุทธรูป
ประทับยืน ปรำงค์หำ้มสมุทร เป็นพระพุทธรูปศลิปะขอมสมัยหลังบำยน น ้ำหนัก 54 กก. 
ประกอบดว้ยทองค ำ 90% และยังมีพระพุทธรูปนำคปรกสลักศิลำศิลปะขอมอีก 4องค์
ประดษิฐำนอยู ่ 
จำกนั้นน ำท่ำนเที่ยวชม วดัเชียงทอง (Xieng 
Thong Temple) เป็นวัดหลวงคู่บำ้นคู่เมืองหลวง
พระบำง สรำ้งขึ้นในสมัยพระเจำ้ไชยเชษฐำธิรำช
ก่อนที่จะยำ้ยเมืองหลวงไปเวยีงจันทน์ และยังไดรั้บ
กำรอุปถัมภ์จำกเจำ้มหำชีวติศรีสว่ำงวงศ์ และเจำ้
ชวีติศรสีว่ำงวงศวั์ฒนำ กษัตรยิส์องพระองคส์ุดทำ้ย
ข อ ง ล ำ ว บ ริ เ ว ณ ที่ ตั ้ ง ข อ ง วั ด อ ยู่ ท ำ ง ทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเมอืงหลวงพระบำง ใกล ้
บรเิวณที่แม่น ้ำคำนไหลมำบรรจบกันกับแม่น ้ำโขง ไฮไลต์ คือ พระอุโบสถ หรอืภำษำลำว
เรียกว่ำ “สมิ” ที่ถือไดว้่ำเป็นอัญมณีแห่งสถำปัตยกรรมสกุลช่ำงลำ้นชำ้ง  สิง่ที่โดดเด่นจน
สะดดุตำคอืหลังคำ ทีซ่อ้น 3 ตับ ถกูดัดใหอ้อ่นโคง้ไลร่ะดับต ่ำลงมำมำกทเีดยีวและตรงกลำง
หลังคำยังมยีอดฉัตรทีเ่ดน่ตระหงำ่นสญัลักษณ์ทีแ่สดงถงึวัดของพระมหำกษัตรยิ ์
จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้ชม วดัวชุินราช (Visounnarath Temple) สรำ้งขึน้ในสมัยพระเจำ้วิ
ชุนรำช ในปี พ.ศ. 2046 สรำ้งขึน้เพื่อเป็นที่ประดษิฐำนพระบำง ซึง่อำรำธนำมำจำกเมือง
เวียงค ำ มีเจดีย์ปทุมหรือพระธำตุดอกบัวใหญ่ วัดนี้มีพระธำตุเจดีย์องค์ใหญ่รูปทรงคลำ้ย
แตงโมผ่ำครึง่ ท ำใหช้ำวลำวเรียกกันว่ำ พระธาตุหมากโม เป็นทรงโอคว ่ำ ยอดพระธำตุ
ลักษณะคลำ้ยรัศมีแบบเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลังกำหรือสุโขทัย เจดีย์นี้อำจดูทรุด
โทรมมำกแมจ้ะมกีำรปฏสิังขรณ์มำ 2 ครัง้แลว้ในปี พ.ศ.2402 ในสมัยพระเจำ้สักกรนิทร ์(ค ำ



 
 

สุก) ซึง่เป็นพระรำชบดิำของเจำ้มหำชวีติศรสีว่ำงวงศ ์ไดโ้ปรดใหม้ีกำรบูรณะใหม่และไดม้ี
กำรบูรณะครัง้ใหญ่ในปี พ.ศ.2457 ในรัชสมัยของเจำ้มหำชีวิตศรีสว่ำงวงศ์ ไดค้น้พบ
โบรำณวัตถุมีค่ำมำกมำย เช่น เจดีย์ทองค ำ พระพุทธรูปหล่อส ำรดิ พระพุทธรูปทองค ำ 
ปัจจบุันน ำไปเก็บไวใ้นหอพพิธิภัณฑห์ลวงพระบำง ในพระรำชวังหลวงจนปัจจบุัน  
น ำท่ำนดนิทำงสูจุ่ดชมววิ 360องศำ สำมำรถมองเห็นเมอืงหลวงพระบำงจำกมุมสูง พระธาตุ
พูส(ีPhou Si Mountian) ตัง้อยู่ใจกลำงเมืองหลวงพระบำงอยู่บนยอดเขำที่มีควำมสูง
ประมำณ 150เมตร เดนิขึน้บันได 328 ขัน้สู่ พระธาตุภูษี  สองขำ้งทำงร่มรืน่ดว้ยตน้ดอก
จ ำปำ ภษีูนี้ หมำยถงึ “ภศูร”ี คอืเป็นศรขีองเมอืงหลวง
พระบำงน่ันเอง ตัง้โดดเด่นกลำงใจเมืองมีจุดชมววิ
ก่อนถงึยอดพระธำตุ มองเห็นวัด บำ้นเรอืน ทอดยำว
ขนำนกับแม่น ้ำโขงจรดปำกแม่น ้ำคำน ยอดสงูสดุของ
ภษีู อยู่บนพืน้ทีร่ำบแคบๆ ตัวพระธำตุเป็นทรงดอกบัว
สีเ่หลีย่มทำสทีอง ตัง้อยู่บนฐำนสีเ่หลีย่มยอดประดับ

ดว้ยเศวตฉัตรทองส ำรดิ7ชัน้สงูประมำณ 21 เมตร  
ค ำ่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัาคาร  

หลังอำหำรใหท้่ำนเดนิเที่ยวชม ตลาดมดื หรอื ถนนคนเดนิของเมอืงหลวงพระบาง ให ้
ท่ำนไดเ้ลอืกซือ้สนิคำ้พื้นเมือง เป็นของระลกึ หรอืของฝำก มีซุม้รำ้นคำ้กว่ำ 100 รำ้น ส่วน
ใหญ่จะเป็นเสือ้ผำ้ ผำ้ทอมอื และของตกแตง่บำ้นทีเ่ป็นงำนท ำมอืและมเีอกลักษณ์เฉพำะตัว
ของชนเผ่ำต่ำงๆในหลวงพระบำง และ ของฝำกพืน้เมอืง อสิระชอ้ปป้ิงตำมอัธยำศัยไดเ้วลำ
พอสมควรน ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สูท่ีพั่ก   
:ทีพ่กั SUNWAY HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 

วนัทีส่อง   ท าบุญตกับาตรตอนเช้า - บา้นช่างไห่ - ถ า้ต ิง่ - น า้ตกตาดกวางส ี        (เชา้-

เทีย่ง-เย็น)                                                                                                                            

05.30 น. ตื่นเชำ้ไปร่วม ท าบุญ-ตกับาตร กับชำวหลวงพระ
บำงทุกเชำ้ชำวหลวงพระบำงทุกบำ้นจะพำกันออกมำ
น่ังรอตักบำตรพระสงฆท์ีเ่รยีงแถวเดนิมำตำมถนนเป็น
รอ้ย ๆ รปู ซึง่เป็นภำพยำมเชำ้ทีม่ชีวีติชวีำของหลวง 
พระบำงโดยสะทอ้นถึงวถิีชีวติของสังคมอันสงบสุข
และควำมเลือ่มใสศรัทธำทีม่ตีอ่พุทธศำสนำทีห่ยั่งรำก
ลกึลงในวัฒนธรรมของชำวลำ้นชำ้ง (ค่ำทัวร์ไม่รวม
ของใสบ่ำตร)  
จำกนัน้น ำเทีย่วชมตลาดเชา้ทีช่ำวหลวงพระบำงจะมำจับจ่ำยซือ้ของใชช้มวถิชีวีติคนหลวง
พระบำงยำมเชำ้ ชมิขำ้วจี ่กำแฟลำวที ่รา้นกาแฟประชานยิมซึง่รำ้นนี้เป็นรำ้นธรรมดำมำก
กบัผูท้ีเ่ดนิทำงไปครัง้แรกแตเ่มือ่ไดช้มิกำแฟหรอืโอวัลตนิ จะยกนิว้แสดงถงึรสชำตทิีอ่ร่อย 

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ทีห่อ้งอำหำรโรงแรม 
จำกนัน้น ำท่ำนเยีย่มชม บำ้นผำนมศนูยหั์ตถกรรมพืน้บำ้นของเมอืงหลวงพระบำง   ทีร่วบรวม
สนิคำ้หัตกรรมงำนฝีมอืตำ่งๆ ไวส ำหรับนักท่องเทีย่วเขำ้เยีย่มชม  และชมงำนฝีมอื เชน่ งำน
กระดำษสำกำรทอผำ้ไหมของลำว  จำกนัน้เดนิทำงสูท่่ำเรอื บำ้นชำ่งไห เพือ่ลอ่งเรอืเดนิทำง
ชมววิทวิทัศนส์องฝ่ังแมน่ ้ำโขง 
สูถ่ า้ต ิง่ ผำรมิแม่นำ้โขงมอียู่ 2 ถำ้ คอืถ ้ำลำ่งและถ ้ำบน ถ ้ำติง่ลุม่ หรอืถ ้ำลำ่งสงู 60 เมตรจำก
พื้นน ้ ำ มีลักษณะเป็นโพรงน ้ ำ ภำยในถ ้ำมีหินงอกหินยอ้ยที่เกิดขึ้นเองตำมธรรมชำติ มี
พระพุทธรปูไมจ้ ำนวนนับ 2,500 องคส์ว่นใหญ่จะเป็นพระยนืมทัีง้ปำงประทำนพรและปำงหำ้ม
ญำตถิำ้ ติง่บน จะไปทำงแยกซำ้ยเดนิขึน้บันไดไป 218 ขัน้ปำกถ ้ำ  แตเ่ดมิทีน่ี่เป็นทีส่ักกำระ
บวงสรวงดวงวญิญำณ ผีฟ้ำ ผแีถน เทวดำผำติง่ ก่อนทีศ่ำสนำพุทธจะเขำ้มำในแผ่นดนิลำว 
และใชถ้ ้ำติง่เป็นสถำนทีศั่กดิส์ทิธิท์ำงพุทธศำสนำ 
ถ ้ำติง่ แสดงถงึยุคแห่งกำรปฏวัิตคิวำมเชือ่ของชำวลำวในอดตีทีเ่คยนับถอืผีพระเจำ้โพธสิำร
รำชทรงเลือ่มใส จำกนัน้ลอ่งเรอืกลับ 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.รา้นอาหาร 



 
 

น่ังรถบัสเดินทำงสู่ น า้ตกตาดกวางส ีไดช้ื่อว่ำเป็น
น ้ำตกทีส่วยทีส่ดุของหลวงพระบำงเป็นอกีหนึง่จุดทีค่วร
ค่ำแก่กำรมำเยือนสักครัง้โดยน ้ ำตกแห่งนี้เป็นน ้ ำตก
หนิปูน น ้ำในน ้ำตกจงึเป็นสเีขยีวมรกตสดใส แวดลอ้ม
ดว้ยป่ำไมอ้ันอุดมสมบูรณ์ และดว้ยควำมสวยงำมของ
ธรรมชำต ิน ้ำตกตำดกวำงส ีจงึเป็นจุดที่นักท่องเที่ยว
ต่ำงชำตินิยมมำตั้งแคมป์ผจญภัยกันนักท่องเที่ยว
สำมำรถเที่ยวชมน ้ ำตกไดใ้นชัน้ต่ำงๆ ส่วนจุดที่เป็น
ไฮไลต ์คอื สะพำนไมท้ีช่ัน้ 4 

ค ำ่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัาคาร  
:ทีพ่กั SUNWAY HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 

วนัสาม   สนามบนิหลวงพระบาง – สนามบินสุวรรณภูม ิ                                           
(เชา้//)                                                                                                                            

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ทีห่อ้งอำหำรโรงแรม 
  อสิระใหท้ำ่นพักผอ่น และ สมัผัสบรรยำกำศของเมอืงหลวงพระบำงตำมอัธยำศัย 
  ไดเ้วลำพอสมควรน ำทำ่นเดนิทำงสูส่นำมบนิหลวงพระบำง 
11.20น.  เดินทำงสู่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน โดยสายการบนิไทยสมายล(์WE) เที่ยวบนิที ่

WE577 (สำยกำรบนิมบีรกิำรจ ำหน่ำยอำหำรและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) **ค่าทวัรไ์ม่รวม
คา่อาหารบนเครือ่ง 

12.55น. เดนิทางถงึทา่อากาศสุวรรณภูมโิดยสวัสดภิำพ 
                                                                       --- 

การทอ่งเทีย่วในตวัเมอืงหลวงพระบาง ไมส่ามารถทอ่งเทีย่วโดยรถทอ่งเทีย่วขนาดใหญ ่
จะตอ้งเปลีย่นเป็นรถเล็กรถตู ้น ัง่คนัละ 8-10ทา่น 

........................................ 
หมายเหต ุ:รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

กรณีทีท่ำ่นเดนิทำงมำจำกตำ่งจังหวดัโดยเครือ่งบนิภำยในประเทศ กรุณำแจง้บรษัิทกอ่นท ำกำรจองตัว๋เครือ่ง 
มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ำมำรถรับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ กรณีกรุ๊ปออกเดนิทำงไมไ่ด ้

กรุ๊ปออกเดนิทำงได ้9ทำ่นขึน้ไป มหีวัหนำ้ทวัร ์ 
 

อตัราคา่บรกิารรวม คำ่ตั๋วเครือ่งบนิ กรุงเทพฯ–หลวงพระบำง–กรุงเทพฯ ไปกลบัพรอ้มทีพ่ัก2คนื พกัหอ้งละ 2-3ทำ่น  อำหำร

ทัวร ์ (เชำ้ กลำงวัน และเย็นหรอืค ำ่ตำมรำยกำร) บตัรทอ่งเทีย่วสถำนทีต่ำ่ง ๆ คำ่รถ คำ่จอดรถ คำ่ทำงดว่น คำ่มคัคเุทศก ์คำ่
น ้ำหนักกระเป๋ำไมเ่กนิ 20กก. คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล โดยความ

คุม้ครองเป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัฯประกนัภยัทีบ่รษิทัท าไว ้ ** รวมคำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่และคำ่ภำษีน ้ำมันของ
สำยกำรบนิตำมรำยกำร   *คา่บรกิารนีร้บัเฉพาะนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้  
 

ราคาทวัรไ์มร่วม คำ่ใชจ่้ำยสว่นตวัอำท ิอำหำรและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ โทรศัพท ์โทรสำร มนิบิำร ์ทวีชีอ่งพเิศษ คำ่ท ำหนังสอื
เดนิทำง คำ่ซกัรดี คำ่สมัภำระทีห่นักเกนิสำยกำรบนิก ำหนด (ปกต ิ30 กก.) คำ่วซีำ่พำสปอรต์ตำ่งดำ้ว  นักทอ่งเทีย่ว
ชำวตำ่งชำต(ิเก็บเพิม่ 800บำท),คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 900บาท/ทรปิ/ทา่น  ส ำหรับหวัหนำ้ทวัรแ์ลว้แตค่วำม
ประทับใจในกำรบรกิำร  รำคำทัวรไ์มร่วมคำ่วซีำ่  
 

 เงือ่นไขในการจอง มดัจ าทา่นละ  5,000 บาทตอ่ทา่น  และ ช ำระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทำงอยำ่งนอ้ย 15 วันลว่งหนำ้ 

(กำรไมช่ ำระเงนิคำ่มัดจ ำ หรอืช ำระไมค่รบ หรอืเชค็ธนำคำรถกูระงับกำรจ่ำยไมว่ำ่ดว้ยสำเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิกำรจอง
หรอืยกเลกิกำรเดนิทำง)   

เม่ือท่านไดท้ ารายการจองทวัร์ กบั เอก็ซ์ซอติก ฮอลิเดย ์จากนั้น เจา้หนา้ท่ีจะติดต่อกลบั 
เพื่อแจง้นดัวนั ช าระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผา่นธนาคาร ดงัต่อไปน้ี 

ธนาคาร สาขา ช่ือบัญชี ประเภท หมายเลขบัญชี 

 

เดอะมอลล์ บางกะปิ บ.เอก็ซ์ซอติก ฮอลเิดย์ จ ากดั ออมทรัพย์ 281-222986-8 

 

สาขาย่อยเดอะมอลล์ บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ ออมทรัพย์ 732-2-31864-9 
 

http://www.exoticontour.com/
http://www.exoticontour.com/ExoticTour/home/payment.php


 
 

เอกสำรทีป่ระกอบกำรเดนิทำง     
หนังสอืเดนิทำงเหลอือำยกุำรใชง้ำนไมต่ ำ่กวำ่ 6 เดอืน นับจำกวันหมดอำย ุ นับจำกวันเดนิทำงไป-กลบั  **กรุณำตรวจสอบ
กอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทำงบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพำสปอรต์หมดอำยแุละดำ่นตรวจปฏเิสธกำรออกและเขำ้เมอืงทำ่น*** 
กรุณำสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐำนกำรโอนเงนิมัดจ ำ หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื 
 

การยกเลกิการจอง  เน่ืองจำกเป็นรำคำโปรโมชัน่ ตั๋วเครือ่งบนิเป็นรำคำแบบซือ้ขำด เมือ่ทำ่นตกลงจองทวัรโ์ดยจ่ำยเงนิมัดจ ำ 
หรอื คำ่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินกำรยกเลกิ กำรเดนิทำง หรอื เลือ่นกำรเดนิทำง ขอคนืเงนิไมว่ำ่กรณีใดทัง้สิน้ 
  
 

 

หมายเหต ุ
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้
และบรษิทัฯ และเมือ่ทา่นช าระเงนิคา่จอง และหรอื คา่ทวัรแ์ลว้ ถอืวา่ทา่นยอมรบัเงือ่นไขของบรษิทัแลว้ 
 1) ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณทีีม่ผีูเ้ดนิทางต า่กวา่ 20 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บัทำ่นได ้

ทรำบลว่งหนำ้อยำ่งนอ้ย  7 วันกอ่นกำรเดนิทำง  

2) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดบำงประกำรในทัวร ์เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมส่ำมำรถแกไ้ขได ้ 

3) ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคำ่เสยีหำยทีเ่กดิจำกสำยกำรบนิ กำรนัดหยดุงำน  ภัยธรรมชำต ิกำรกอ่จลำจล กำรปฏวิัต ิ

อบุัตเิหต ุและอืน่ ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนือกำรควบคมุของทำงผูจั้ด หรอื คำ่ใชจ่้ำยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทำงตรงหรอืทำงออ้ม เชน่ กำร
เจ็บป่วย กำรถกูท ำรำ้ย กำรสญูหำย ควำมลำ่ชำ้ หรอื จำกอบุัตเิหตตุำ่ง ๆ   
4) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับรำคำตำมสถำนกำรณ์ทีม่กีำรปรับขึน้จำกภำษีเชือ้เพลงิทีท่ำงสำยกำรบนิอำจจะมกีำรเรยีกเกบ็เพิม่เตมิ 

ตลอดจนกำรเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิและตำมตำรำงบนิของสำยกำรบนิ   
5) หำกมกีำรถอนตัวหรอืไมไ่ดใ้ชบ้รกิำรตำมทีจ่องระบเุอำไวห้รอืกอ่นรำยกำรทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ผูจั้ดถอืวำ่ผูท้อ่งเทีย่วสละ

สทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคำ่บรกิำรทีไ่ดช้ ำระไว ้ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ เน่ืองจำกคำ่ใชจ่้ำยทีท่ำ่นไดจ่้ำยใหก้ับผูจั้ด เป็นกำรช ำระ
แบบยนืยันกำรใชบ้รกิำรแบบผูจั้ดเป็นตวัแทนนำยหนำ้ ผูจั้ดไดช้ ำระคำ่ใชจ่้ำยทัง้หมดใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิำรในแตล่ะแหง่แบบช ำระ
เต็มมเีงือ่นไข   
6) กรณีเกดิควำมผดิพลำดจำกตัวแทนหรอืหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีำรยกเลกิ ลำ่ชำ้ เปลีย่นแปลง กำรบรกิำรจำกสำยกำร

บนิ บรษัิทขนสง่ หรอื หน่วยงำนทีใ่หบ้รกิำร ผูจ้ัดจะด ำเนนิโดยสดุควำมสำมำรถทีจ่ะประสำนงำนใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแก่
ลกูคำ้ แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ ำหรับคำ่บรกิำรนัน้ ๆ  
7) กำรประกันภัย ทีบ่รษัิทไดท้ ำไวส้ ำหรับควำมคุม้ครองผูเ้ดนิทำง เป็นกำรกำรประกนัอบุัตเิหตจุำกกำรเดนิทำงทอ่งเทีย่ว

เทำ่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทำ่นสำมำรถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทได ้และทำงบรษัิทถอื
วำ่ทำ่นไดเ้ขำ้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทำ่นช ำระเงนิคำ่ทวัร ์  (ทำ่นสำมำรถซือ้ประกันสขุภำพ ในระหวำ่งกำรเดนิทำงได ้
จำกบรษัิท ประกันทัว่ไป)  
7) มคัคเุทศก ์พนักงำนและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินกำรใหค้ ำสญัญำใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจำกมเีอกสำรลงนำมโดยผู ้

มอี ำนำจของผูจ้ัดก ำกับเทำ่นัน้  
8) ผูจ้ดัจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ำมำรถคนืคำ่ใชจ่้ำยตำ่งๆ ไดเ้น่ืองจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกับตัวแทนตำ่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำงไม่

ผำ่นกำรพจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่ำ่จะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมอืงหรอืกรมแรงงำนของทกุประเทศใน
รำยกำรทอ่งเทีย่ว อันเน่ืองมำจำกกำรกระท ำทีส่อ่ไปในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหนี เขำ้ออกเมอืง เอกสำรเดนิทำงไมถ่กูตอ้ง 
หรอื กำรถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 
 


