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รหสัทวัร ์LPQ144 

 

บนิดว้ยสำยกำรบนินกแอร ์(DD) : ขึน้เครือ่งทีท่ำ่อำกำศยำนดอนเมอืง (DMK) 

DD088 DMK(ดอนเมอืง) – UTH(อดุรธำน)ี 05.55 – 07.00 

DD309 UTH(อดุรธำน)ี – DMK(ดอนเมอืง) 19.00 – 20.00  

**รวมน ำ้หนกักระเป๋ำส ำหรบัโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 20 ก.ก.  
และถอืข ึน้เครือ่งบนิไดน้ ำ้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก.** 

**อำจจะมกีำรเปลีย่นแปลงไฟลท์ขึน้อยูก่บัสำยกำรบนิ** 

วนัแรก กรุงเทพฯ (ดอนเมอืง) – ทำ่อำกำศยำนอุดรธำน ี– ดำ่นพรมแดนสะพำนมติรภำพไทย-ลำว
จงัหวดัหนองคำย – นครหลวงเวยีงจนัทน ์– วดัศรเีมอืง – ชมหอพระแกว้ – พระธำตุหลวง 
ประตชูยั  รำ้นหตักรรมเครือ่งเงนิ – ข ึน้รถไฟควำมเร็วสงูสูห่ลวงลวงพระบำง – ตลำดมดืหลวง
พระบำง                   (–/L/D) 

04.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ทำ่อำกำศยำนดอนเมอืง ชัน้ 3 เคำนเ์ตอรส์ำยกำรบนินกแอร ์มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ 
คอยใหก้ารตอ้นรับ อ ำนวยควำมสะดวกในกำรลงทะเบยีนเพือ่รบัหนำ้กำกอนำมยั และมคัคเุทศกค์อยให้
ค ำแนะน ำมำตรำกำรกำรป้องกนั COVID-19 กอ่นออกเดนิทำง   

 *กรณุำเผือ่เวลำในกำรเดนิทำงมำยงัสนำมบนิ เนือ่งจำกตอ้งใชเ้วลำในกำรเช็คอนิ สำยกำรบนิจะปิด
ใหท้ ำกำรเช็คอนิกอ่นเวลำบนิประมำณ 1 ช ัว่โมง* 

05.55 น. ออกเดนิทางสู ่ทำ่อำกำศยำนอดุรธำน ีจังหวัดอดุรธาน ีโดยสำยกำรบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD088 ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 55 นาท ี 
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**ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิและสำยกำรบนิ** 
**อำจจะมกีำรเปลีย่นแปลงไฟลท์ขึน้อยูก่บัสำยกำรบนิ** 
**หำกอพัทีน่ ัง่ไดก้อ่นเดนิทำง 72 ช ัว่โมง (มคีำ่ใชจ้ำ่ย)  
**รวมน ำ้หนกักระเป๋ำส ำหรบัโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 20 ก.ก. และถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ ำ้หนกัไม่เกนิ 7 
ก.ก.** 

07.00 น. เดนิทางถงึ ทำ่อำกำศยำนอดุรธำน ีจังหวัดอดุรธาน ี
------------  หลงัจำกทกุทำ่นรบัสมัภำระ และท ำธุระสว่นตวัเรยีบรอ้ยแลว้ -------------- 

น าทา่นออกเดนิทางไป ดำ่นพรมแดนสะพำนมติรภำพไทย-ลำวจงัหวดัหนองคำย เพือ่ท าเอกสารผา่นแดน
ขา้มไปประเทศสปป.ลาว **เอกสารทีใ่ชแ้สดงตรงจุดนี้ คอื หนังสอืเดนิทาง(พาสปอรต์)เล่มปัจจุบนัทีม่อีายคุง
มากกว่าเหลือ 6 เดือน และหลักฐานการฉีดวัคซีนครบโดส (INTERNATIONAL VACCINE COVID-19 
CERTIFICATE) เชน่ วัคซนีพาสปอรต์แบบเลม่(สเีหลอืง) , ชนดิอเิล็กทรอนกิส ์(E-VACCINE PASSPORT) เป็น
ตน้ **   
จากนัน้เดนิทางเขา้ด่านสะพานมติรภาพไทย-ลาวมุ่งหนา้สู่ นครหลวงเวยีงจนัทน ์น าท่านออกเดนิทางไป
สกัการะเจา้แมส่เีมอืงที ่วดัศรเีมอืง หรอืวัดสเีมอืงเป็นพระอารามหลวงในนครหลวงเวยีงจันทน ์ถอืเป็น 1 ใน ศร ี
5 ประกอบดว้ย ศรเีมอืง ศรพีลู ศรฐีาน สบีวับาน ศรหีอม จากนัน้น าทา่นไปยงั หอพระแกว้ หรอืพพิธิภณัฑห์ลวง
ทีม่คีวามเกา่แกแ่ละทรงคณุคา่ยิง่ทางประวัตศิาสตรข์องสปป.ลาว 

 
น าท่านเขา้สักการะ พระธำตหุลวง หรอืพระเจดยีโ์ลกะจุฬามณี ตามต านานกลา่ววา่หลังจากสรา้งพระธาตุพนม 
พระเจา้จันทบรุปีระสทิธศิักดิ ์ผูร้องเวยีงจันทน์ ไดท้ าพธิบีรรจุพระบรมสารรีกิธาตุจากเมอืงราชคฤหไ์วท้ีน่ี่แลว้ 
และน าท่านชม ประตชูยั หรอืปะตูไซ เป็นแลนดม์ารค์ทีส่ าคัญอกีแหง่ของเวยีงจันทนค์รับ ทีน่ี่สรา้งขึน้เพือ่เป็น
อนุสรณ์สถานใหก้ับประชาชนที่ต่อสูแ้ละเสยีชวีติในสงครามก่อนการปฏวิัตพิรรคคอมมวินิสต์ จะเห็นไดว้่า
ประตูชัยมีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ซึง่ไดรั้บอทิธพิลมาจากประตูชัยในกรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส บรเิวณ
โดยรอบจะถกูลอ้มรอบดว้ยสวนสวย น ้าพ ุและดอกไมท้ีถ่กูตกแตง่อยา่งสวยงาม  

เทีย่ง รบัประทำนอำหำร ณ รำ้นอำหำร 
 น าทา่นออกเดนิทางสูส่ถานรีถไฟเพือ่ ขึน้รถไฟควำมเร็วสงูเดนิทำงสูห่ลวงพระบำง 

**อำจจะมกีำรเปลีย่นแปลงเวลำรถไฟตำมควำมเหมำะสม ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธไ์มต่อ้งแจง้ใหท้รำบ
หำกมกีำรเปลีย่นแปลง** ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำร ณ รำ้นอำหำร 
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จากนนัน้น าท่านไปยัง ตลำดมดืหลวงพระบำง ตัง้อยุใ่จกลางเมอืงหลวงพระบาง บนถนนบรเิวณดา้นหนา้หอ
พพิธิภัณฑห์ลวงพระบาง(พระราชวังเดมิ) เป็นแหล่งรวมสนิคา้พืน้เมอืงโดยเฉพาะผา้ซิน่ ผา้นุ่ง ผา้คลุมไหล่ 
กระเป๋า เครือ่งประดับ ฯลฯ ท านองเดยีวกบัไนตบ์าซารท์ีเ่ชยีงใหม ่ 
น ำทกุทำ่นเขำ้สูท่ ีพ่กั SUNWAY HOTEL ,หลวงพระบำง โรงแรมระดบั 3 ดำวทอ้งถิน่หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีส่อง ตกับำตรขำ้วเหนยีว – วดัเชยีงทอง – พระรำชวงัเกำ่หลวงพระบำง – พระธำตพุสู ี 
 น ำ้ตกตำดกวำงส ี– ข ึน้รถไฟควำมเร็วสงูสูว่งัเวยีง        (B/L/D) 
05.30 น. ตกับำตรขำ้วเหนยีวตามประเพณีชาวหลวงพระบาง(รำคำทวัรไ์มร่วมคำ่ของตกับำตร)  

 **เฉพาะทา่นทีต่อ้งการเขา้รว่มกจิกรรมตักบาตร** 

เชำ้  รบัประทำนอำหำร ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

 

น าท่านเดนิทางไป วดัเชยีงทอง วัดที่ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าโขงสรา้งในรัชสมัยพระเจา้ไชยเชษฐาธริาช ช่วง

ประมาณ ปี พ.ศ. 2102 – 2103 ซึง่วัดเชยีงทองไดรั้บการอปุถัมภจ์ากเจา้มหาชวีติศรสีว่างวงค ์และเขา้ชวีติศรี

สว่างวัฒนา กษัตรยิส์องพระองคส์ดุทา้ย ชมพระอโุบสถ ทีม่ศีลิปะแบบลา้นชา้ง หลังศรแอน่โคง้ต ่า ซอ้นกันอยู่

สามชัน้ มีช่อฟ้าที่อยู่ตรงกลางของหลังคารวมกัน 17 ช่อ ถา้เป็นคนสามัญสรา้งจะมี 1-7 ช่อเท่านั้น ชม

พระพทุธรปูป่างหา้มสมทุรในอปูมงู ดา้นขา้งพระอโุบสถ ชมวหิารพระมา่นทีป่ระดษิฐานพระมา่น ผนังสชีมพ ูภาพ

ประดับกระจกสเีล่าถงึวถิชีวีติชาวหลวงพระบาง ชมโรงราชรถออกแบบโดยเจา้มณีวงศ ์ภายในบรรจุพระพุทธรูป

แกะสลักไมจ้ านวนมากทีเ่ก็บมาจากวัดรา้งต่างๆ จากนัน้น าท่านไปชม พระรำชวงัเกำ่หลวงพระบำง สรา้งใน

รัชสมยัเจา้มหาชวีติศรสีวา่งวงศ ์โดยสถาปนกิชาวฝร่ังเศส เป็นการผสมผสานระหวา่งศลิปะแบบฝร่ังเศสและลาว 

เป็นทีป่ระทับของเจา้มหาชวีติศรสีวา่งวงศ ์จนพระองคส์วรรคต ก็มกีารเปลีย่นแปลงการปกครอง เมือ่ พ.ศ.2518  

ปัจจุบันไดเ้ปลี่ยนมาเป็นพพิธิภัณฑ ์น าท่านชมหอพระบางเป็นที่ประดษิฐานพระบาง พระคู่บา้นคู่เมอืง เป็น

พระพทุธรปูประทับยนืปางหา้มสมทุรเป็นศลิปะขอมสมยับายน น ้าหนัก 54 กโิลกรัม เป็นทองค า 90 เปอรเ์ซน็ต ์

 

จากนัน้น าท่านไปชมววิ 360 องศาของเมอืงหลวงพระบางที ่พระธำตพุูส ีซ ึง่ค าว่าพูสแีปลว่า ฤาษี เชือ่กันว่า

เป็นภูเขาของพระฤาษี ซึง่คนส่วนใหญ่จะมาขอพรกับพระฤาษีนี่แหละที ่เสยีงลอืเสยีงเล่าอา้งกันว่า ศักดิส์ทิธิ์

มาก พระธาตนุีส้รา้งขึน้ในสมยัพระเจา้อนุรทุ ประมาณพทุธศักราช ปี 2337เรยีกไดว้า่มอีาย ุ226 ปีมาแลว้ 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำร ณ รำ้นอำหำร 

น าทา่นออกเดนิทางสู ่น ำ้ตกตำดกวำงส ีหรอืน ้าตกกวางส ีน ้าตกทีส่วยทีส่ดุในหลวงพระบาง เป็นน ้าตกหนิปนู 

สงูราว 70 เมตรมสีองชัน้ สภาพป่าร่มรืน่ มสีะพานและเสน้ทางเดนิชมรอบๆน ้าตกและสามารถเลาะขา้งน ้าตกไป

ชมน ้าตกชัน้บนสามมารถเลน่น ้าบรเิวณล าธารได ้นอกจากจะชืน่ชมความงามของน ้าตกแลว้ ยงัหาซือ้ของทีร่ะลกึ

ทีท่างเขา้น ้าตก ซึง่เป็นสนิคา้พืน้เมอืงทีท่ าจากไมไ่ผเ่ป็นของใชห้ลายชนดิ  

น าทา่นออกเดนิทางสูส่ถานรีถไฟเพือ่ ขึน้รถไฟควำมเร็วสงูเดนิทำงสูว่งัเวยีง 
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**อำจจะมกีำรเปลีย่นแปลงเวลำรถไฟตำมควำมเหมำะสม ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธไ์มต่อ้งแจง้ใหท้รำบ

หำกมกีำรเปลีย่นแปลง** ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำร ณ รำ้นอำหำร 

 น ำทกุทำ่นเขำ้สูท่ ีพ่กั THAVISOUK HOTEL,วงัเวยีง โรงแรมระดบั 3 ดำวทอ้งถิน่หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัทีส่ำม บลูลำกูน – สะพำนแขวนสฟ้ีำ – ถ ำ้นำงฟ้ำ – สะพำนมติรภำพไทย-ลำว – ท่ำอำกำศยำน
อดุรธำน ี– กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง)                    (B/L/–) 

เชำ้  รบัประทำนอำหำร ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  
น าท่านเดนิทางต่อไปยัง บลูลำกูน (BLUE LAGOON) เดมิทีเป็นสระที่เกดิขึน้ตามธรรมชาต ิและมีการขุด
เพิม่เตมิขึน้มาอกีในภายหลัง ท าใหว้ังเวยีงมบีลู ลากนูกระจายตัวอยูห่ลายมมุเมอืง สาเหตุทีน่ ้าในสระเป็นสฟ้ีา
หรอืเขยีวมรกตเชน่นี้ เป็นเพราะน ้าทีผุ่ดขึน้มาจากบาดาลมแีหล่งก าเนดิมาจากภูเขาหนิปูนทีโ่อบลอ้มวังเวยีง

เอาไว ้ซึง่ในหนิปมูแีคลเซยีมคารบ์อเนตซึง่ท าใหน้ ้าตกตะกอน จงึเหลอืเพยีงความใสบนผวิน ้าเทา่นัน้ 
น าท่านเดนิทางสู ่ถ ำ้นำงฟ้ำ ใหท้่านถา่ยรูปกับ สะพำนแขวนสฟ้ีำ ทีพ่าดขา้มแมน่ ้าซอง ชมหนิงอกหนิยอ้ยที่
ถ ้านางฟ้า บรเิวณนีม้กีจิกรรมโหนสลงิ น่ังหว่งยางเขา้ถ ้านอน และมจีดุชมววิมากมาย  

 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำร ณ รำ้นอำหำร 
จากนัน้น าท่านเดนิไป ดำ่นพรมแดนสะพำนมติรภำพไทย-ลำว เพือ่ท าเอกสารผ่านแดนขา้มกลับประเทศ
ไทย ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดนิทางสู ่ทำ่อำกำศยำนอุดรธำน ีจังหวัด
อดุรธาน ี

19.00 น. ออกเดนิทางสู่ ท่ำอำกำศยำนดอนเมอืง โดย สำยกำรบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD309 ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1ชัว่โมง 10 นาท ี  

 **ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิและสำยกำรบนิ** 
 **อำจจะมกีำรเปลีย่นแปลงไฟลท์ขึน้อยูก่บัสำยกำรบนิ** 
 **หำกอพัทีน่ ัง่ไดก้อ่นเดนิทำง 72 ช ัว่โมง (มคีำ่ใชจ้ำ่ย)  
 **รวมน ำ้หนกักระเป๋ำส ำหรบัโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 20 ก.ก. และถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ ำ้หนกัไม่เกนิ 7 

ก.ก.** 
20.00 น. เดนิทางถงึ ทำ่อำกำศยำนดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

  ***************************************************************************** 
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  อตัรำคำ่บรกิำร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผูใ้หญ ่หอ้งละ 

2-3 ทำ่น อตัรำทำ่นละ 

พกัเดีย่ว 

เพิม่อตัรำ ทำ่นละ 

02 – 04 สงิหำคม 2565 12,999 2,500 

05 – 07 สงิหำคม 2565 12,999 2,500 

06 – 08 สงิหำคม 2565 12,999 2,500 

16 – 18 สงิหำคม 2565 12,999 2,500 

18 – 20 สงิหำคม 2565 12,999 2,500 

19 – 21 สงิหำคม 2565 12,999 2,500 

23 – 25 สงิหำคม 2565 12,999 2,500 

26 – 28 สงิหำคม 2565 12,999 2,500 

27 – 29 สงิหำคม 2565 12,999 2,500 

01 – 03 กนัยำยน 2565 12,999 2,500 

05 – 07 กนัยำยน 2565 12,999 2,500 

09 – 11 กนัยำยน 2565 12,999 2,500 

13 – 15 กนัยำยน 2565 12,999 2,500 

15 – 17 กนัยำยน 2565 12,999 2,500 

17 – 19 กนัยำยน 2565 12,999 2,500 

21 – 23 กนัยำยน 2565 12,999 2,500 

23 – 25 กนัยำยน 2565 12,999 2,500 

26 – 28 กนัยำยน 2565 12,999 2,500 

30 กนัยำยน – 02 ตลุำคม 2565 12,999 2,500 

04 – 06 ตลุำคม 2565 12,999 2,500 

07 – 09 ตลุำคม 2565 12,999 2,500 

08 – 10 ตลุำคม 2565 12,999 2,500 

11 – 13 ตลุำคม 2565 12,999 2,500 

13 – 15 ตลุำคม 2565 14,999 2,500 
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14 – 16 ตลุำคม 2565 14,999 2,500 

15 – 17 ตลุำคม 2565 12,999 2,500 

18 – 20 ตลุำคม 2565 12,999 2,500 

21 – 23 ตลุำคม 2565 14,999 2,500 

22 – 24 ตลุำคม 2565 14,999 2,500 

25 – 27 ตลุำคม 2565 12,999 2,500 

28 – 30 ตลุำคม 2565 12,999 2,500 

01 – 03 พฤศจกิำยน 2565 12,999 2,500 

04 – 06 พฤศจกิำยน 2565 12,999 2,500 

05 – 07 พฤศจกิำยน 2565 12,999 2,500 

08 – 10 พฤศจกิำยน 2565 12,999 2,500 

11 – 13 พฤศจกิำยน 2565 12,999 2,500 

12 – 14 พฤศจกิำยน 2565 12,999 2,500 

15 – 17 พฤศจกิำยน 2565 12,999 2,500 

18 – 20 พฤศจกิำยน 2565 12,999 2,500 

19 – 21 พฤศจกิำยน 2565 12,999 2,500 

22 – 24 พฤศจกิำยน 2565 12,999 2,500 

25 – 27 พฤศจกิำยน 2565 12,999 2,500 

26 – 28 พฤศจกิำยน 2565 12,999 2,500 

29พฤศจกิำยน – 01 ธนัวำคม 2565 12,999 2,500 

02 – 04 ธนัวำคม 2565 12,999 2,500 

03 – 05 ธนัวำคม 2565 14,999 2,500 

04 – 06 ธนัวำคม 2565 14,999 2,500 

06 – 08 ธนัวำคม 2565 12,999 2,500 

09 – 11 ธนัวำคม 2565 14,999 2,500 

10 – 12 ธนัวำคม 2565 14,999 2,500 

13 – 15 ธนัวำคม 2565 12,999 2,500 
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16 – 18 ธนัวำคม 2565 12,999 2,500 

17 – 19 ธนัวำคม 2565 12,999 2,500 

20 – 22 ธนัวำคม 2565 12,999 2,500 

23 – 25 ธนัวำคม 2565 12,999 2,500 

24 – 26 ธนัวำคม 2565 12,999 2,500 

27 – 29 ธนัวำคม 2565 12,999 2,500 

30 ธนัวำคม – 01 มกรำคม 2566 15,999 2,500 

31 ธนัวำคม – 02 มกรำคม 2566 15,999 2,500 

01 – 03 มกรำคม 2566 14,999 2,500 

ในกรณีที ่JOIN LAND (ไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ) รำคำทำ่นละ 10,000 บำท 

** รำคำเด็กอำยไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทำงกลบั (Infant) ทำ่นละ  4,900 บำท **  

(ไมม่ที ีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ และไมม่เีตยีง) 

**หำกตอ้งกำรท ำกรุป๊สว่นตวั สำมำรถสอบถำมเจำ้หนำ้ทีไ่ด*้* 

ขอ้ส ำคญั  

- อตัรานี้ยังไมร่วมค่าทปิพนักงานขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และ มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บำท ตอ่ ทรปิ ต่อ 
ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (INFANT) ทัง้นี้ทา่นสามารถให ้
มากกว่านี้ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยสว่นนี้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บกอ่น
เดนิทางทกุทา่น ทีส่นามบนิ ในวันเชค็อนิ  

- ถา้หากมผีูเ้ดนิทางต ่ากวา่ 8 คน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรยกเลกิกำรเดนิทำงหรอืมกีำรเปลีย่นแปลงรำคำ 
โดยจะแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 7 วนักอ่นกำรเดนิทำง  

- หำกมสีถำนที ่รำ้นคำ้ทีไ่มส่ำมำรถเปิดใหบ้รกิำรไดภ้ำยหลงั โปรแกรมอำจมกีำรเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำม
เหมำะสม โดยไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ โดยสว่นนีท้ำงบรษิทัจะค ำนงึถงึประโยชนข์องลกูคำ้เป็นส ำคญั หำก
กรณีทีจ่ ำเป็นจะตอ้งมคีำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่ ทำงบรษิทัจะแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้  

- เงือ่นไขและขอ้จ ำกดัในกำรเดนิทำง อำจจะมกีำรเปลีย่นแปลงไดโ้ดยเป็นไปตำมนโยบำลของทำงรฐับำล 
ท ัง้นีน้กัทอ่งเทีย่วจะตอ้งมคีวำมพรอ้มทีจ่ะท ำตำมเงือ่นไขตำ่งๆ เชน่ กำรฉดีวคัซนี กำรตรวจหำเชือ้โควดิ-
19 และกำรลงทะเบยีนตำ่งๆตำมนโยบำยของแตล่ะประเทศและสำยกำรบนิ 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนี ้รวม 

- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษี
สนามบนิและคา่ภาษีน ้ามนัทกุแหง่ กรณีตอ้งการอพัเกรด UPGRADE ใชว้ลีแชร ์(WHEEL CHAIR) หรอื เปลีย่นแปลง
บตัรโดยสาร ไมว่า่เทีย่วใด เทีย่วหนึง่ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ
คา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง 

- น ำ้หนกักระเป๋ำโหลดใตท้อ้งเครือ่งคนละ 1 ใบ ใบละไม่เกนิ 20 ก.ก. และน ำ้หนกักระเป๋ำถอืขึน้เครือ่ง 
(CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไมเ่กนิ 7 ก.ก.   (เงือ่นไขเป็นไปตำมทีส่ำยกำรบนิก ำหนด) 

- คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบ ุ(ยงัไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 
- คา่เขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบใุนโปรแกรมทอ่งเทีย่ว 
- มคัคเุทศกแ์ละหัวหนา้ทัวรน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 
- คา่โรงแรมทีพ่ักระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ะบ ุ(พัก 2-3 ทา่น ตอ่ หอ้ง กรณีพัก 3 ทา่นจะเป็นเตยีงเสรมิ 1 ทา่น) 

ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบเุต็ม ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่ก ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิ โดย
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ค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั ทางบรษัิทไมม่นีโยบายจัดคูน่อนใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จั้กกนัมากอ่น เชน่ กรณีที่
ทา่นเดนิทาง 1 ทา่น จ าเป็นตอ้งช าระคา่หอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบ ุ 

- ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัรำคำ่บรกิำรนี ้ไมร่วม 

- คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศสลาวส าหรับชาวตา่งชาต ิทีไ่มไ่ดรั้บการงดเวน้วซีา่เขา้ประเทศลาว 
- คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก(ถา้ม)ี และคา่ใชจ้า่ยสว่นตัว นอกเหนอืจากทีร่ะบใุนรายการ 
- คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มงัสวรัิต ิหรอือาหารส าหรับมสุลมิ 
- คา่ธรรมเนยีมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวตา่งชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจ่ายจรงิ 
- ไม่ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  
- คา่ธรรมเนยีมการจองทีน่ั่งบนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสายการบนิ 

และ รุน่ของเครือ่งบนิแตล่ะไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

- คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
- VAT 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 
- คา่ทปิพนักงานขบัรถ หัวหนา้ทัวร ์และ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม 1,500 บำท ตอ่ ทรปิ ตอ่ ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 

1 ท่าน รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกว่านี้ไดต้าม

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยสว่นนี ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทุกท่าน 

ทีส่นามบนิ ในวันเชค็อนิ 

 

เงือ่นไขกำรจอง  

- กรุณาท าการจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วัน ก่อนออกเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมัดจ าครัง้ที่ 1 ท่านละ 5,000 บาท 
หลังจากสง่เอกสารยนืยันการจอง 2 วัน ตัวอย่างเชน่ ท่านจองวันนี้ กรุณาช าระเงนิในวันถัดไป กอ่นเวลา 16.00 น. 
เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไมไ่ดรั้บยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงค์
จะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม ่น่ันหมายถงึวา่ กรณีทีม่คีวิรอ (WAITING LIST) ก็จะ
ใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดับ เนือ่งจากทกุพเีรยีด เรามทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากดั ยกเวน้โปรแกรมรำคำพเิศษ 
ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคำ่บรกิำร เต็มจ ำนวน เทำ่น ัน้  

- กรณุาช าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอือยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นออกเดนิทาง หากทา่นไมช่ าระภายในระยะเวลาทีบ่รษัิทก าหนด 
ทางบรษัิทจะถอืวา่ทา่นสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืเงนิมดัจ าใหท้า่นใดไมว่า่สว่นใน
สว่นหนึง่ก็ตาม 

- กรณีลูกคา้ท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไมถ่งึ 15 วัน กอ่นออกเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก
เก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน 100% 
 

เงือ่นไขกำรยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงกำรเดนิทำง  

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ *ในกรณีทีว่ันเดนิทางตรงกบั
วันหยดุนักขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิกอ่น 45 วัน* 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วัน คนืเงนิ 50%ของค่าทัวร ์หรอืหักค่าใชจ้่ายตามจรงิ เชน่ ค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ 
โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  
- กรณีมเีหตุยกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์เชน่ มนีโยบายหา้มการเขา้ออกของแตล่ะประเทศ หรอืการ

ยกเลกิเทีย่วบนิโดยสายการบนิ บรษัิทจะเก็บเป็นเครดติหรอืเลือ่นการเดนิทางในพเีรยีดถัดไปใหก้ับลูกคา้ โดยยดึ
ตามนโยบายของสายการบนิและโรงแรม และไมส่ำมำรถคนืเงนิไดท้กุกรณี 

 

ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธคิวำมรบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้ส ิน้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

- หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่จลาจล, การปิดด่าน,ภัยธรรมชาต ิ

หรอืกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงหรอืเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทย

และตา่งประเทศ  ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ       



บรษิทั เอ็กซซ์อตกิ ฮอลเิดย ์จ ำกดั ตอ้งกำรสอบถำมและจองทวัร ์ชอ่งทำง LINE : @exoticholidays(อยำ่ลมื
ใส@่ดำ้นหนำ้ครบั) Hot line : 092-6546423 

- หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯ ไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใชจ้่ายทุก

อยา่งทางบรษัิทฯ ไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 

- หากเกดิทรัพย์สนิสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายที่เกดิจากความประมาทของตัว

นักทอ่งเทีย่วเอง 

- ตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ หากท่านไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมว่่าจะดว้ยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถน ามาเลือ่นวัน

เดนิทางหรอืคนืเงนิได ้

- หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านอยา่งนอ้ย 6 เดอืน บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถ

เดนิทางออกนอกประเทศได ้

เงือ่นไขส ำคญัอืน่ๆทีค่วรทรำบกอ่นกำรเดนิทำง 

- คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมขีึน้ต ่า อย่างนอ้ย 8 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษัทยนิดีที่จะ

ประสานงาน เพือ่ใหท้กุทา่นเดนิทางตามความประสงคต์อ่ไป  

- ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทางไปในพเีรยีดวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้เพือ่วางแผนการเดนิทางใหมอ่กีครัง้ ทัง้นี้ กอ่นคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที่

เป็นกรณีพเิศษทกุครัง้หากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

- กรณีทีท่่านตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน่ ตั๋วเครือ่งบนิ , ตั๋วรถทัวร ์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพือ่ยนืยันกับเจา้หนา้ทีก่อ่นทกุครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นี้ข ึน้อยู่

กับฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคัญเท่านัน้ สิง่ส าคัญ ท่านจ าเป็นตอ้งมาถงึ

สนามบนิเพือ่เชค็อนิกอ่นเครือ่งบนิ อยา่งนอ้ย 3 ชัว่โมง โดยในสว่นนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ จากสายการบนิ จะแจง้ใหท้า่นทราบอกีครัง้กอ่นการเดนิทาง 

- กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนือ้สตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์(WHEEL CHAIR) กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่าง

นอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง หรอืตัง้แตท่ีท่า่นเริม่จองทัวร ์เพือ่ใหท้างบรษัิทประสานงานกับสายการบนิเพือ่จัดเตรยีม

ลว่งหนา้ กรณีมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรณุาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางทกุทา่นใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากช าระเงนิกรณีที่

ทา่นเดนิทางเป็นครอบครัว (หลายทา่น) กรณุาแจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ 

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตั๋ว) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการรับผดิชอบไมว่่า

สว่นใดสว่นหนึง่ หากท่านไม่ด าเนนิการสง่ส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษัิทเพือ่ใชใ้นการออกบัตร

โดยสาร 

- หลังจากท่านช าระค่าทัวรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทจะน าสง่ใบนัดหมายและเตรยีมตัวการเดนิทางให ้

ทา่นอยา่งนอ้ย 3 หรอื 7 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

- อตัราทัวรน์ี ้เป็นอตัราส าหรับบตัรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ทา่นจะไมส่ามารถเลือ่นไฟลท์ วัน ไป หรอื 

กลับสว่นใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามก าหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที่

เป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบรษัิทไมม่นีโยบายจัดคูน่อนใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จั้กกนัมากอ่น เชน่ กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น จ าเป็นตอ้งช าระคา่

หอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบ ุ

- หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันกลับ  

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวัง สภาพอากาศจะมดืเร็วกว่าปกต ิสีโ่มงเย็นก็จะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่่องเทีย่ว

ต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผือ่เวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานทีท่่องเทีย่ว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลืน่ไดต้อ้งใชค้วามระมัดระวังในการเดนิเป็นอยา่งสงู หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิ

บนหมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได ้

- ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากฤดกูาล สภาพภมูอิากาศ เหตกุารทาง

การเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงือ่นไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนนี้ทางบรษัิทจะ

ค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ หากกรณีทีจ่ าเป็นจะตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทางบรษัิทจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 



บรษิทั เอ็กซซ์อตกิ ฮอลเิดย ์จ ำกดั ตอ้งกำรสอบถำมและจองทวัร ์ชอ่งทำง LINE : @exoticholidays(อยำ่ลมื
ใส@่ดำ้นหนำ้ครบั) Hot line : 092-6546423 

- เนือ่งจากการเดนิทางทอ่งเทีย่วในครัง้นี ้เป็นการช าระแบบเหมาจา่ยขาดกบับรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ ทางบรษัิท

จงึขอสงวนสทิธิ ์ไมส่ามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึง่ทีท่่านไม่ตอ้งการไดรั้บบรกิาร 

หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไมว่่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่น เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถูกเก็บคา่ใชจ้่าย

แบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

- กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ 

จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

- หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้ใดหนา้หนึง่หายไป มี

กระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ ทาง

สายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์มอ่นุญาตใหท้า่นเดนิทางต่อไปได ้ดังนัน้กรุณา

ตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของทา่นใหอ้ยูใ่นสภาพดอียูต่ลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อ

กรมการกงสลุกระทรวงการต่างประเทศเพือ่ท าหนังสอืเดนิทางฉบับใหม ่โดยใชฉ้บับเกา่ไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย 

พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีส่ดุ เพือ่ยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากทา่นไดส้ง่เอกสารมาทีบ่รษัิท

เรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่งัไมแ่ (ตั๋วเครือ่งบนิ) ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้มม่คีา่ใชจ้า่ย แตห่ากออกบตัรโดยสาร (ตั๋ว

เครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญต่ั๋ว

เครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่นออกเดนิทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บักระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

- เกีย่วกบัทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนือ่งจากบตัรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวน

สทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกัน กรุณาเช็คอนิพรอ้มกัน และ สายการบนิจะพยายาม

ทีส่ดุใหท้า่นไดน่ั้งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุ  

- ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพักในโรงแรมทีพ่ัก เนือ่งจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกต่างกนั จงึ

อาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งพักเดีย่ว (SINGLE) และหอ้งคู่ (TWIN/DOUBLE) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน (TRIPLE) 

จะแตกตา่งกนั บางโรงแรม หอ้งพักแตล่ะแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

- มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใดๆทัง้สิน้แทนบรษัิทผูจั้ด นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

- บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความ

รับผดิชอบของบรษัิท  

- บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหวา่งการเดนิทาง ไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจรงิ กรณีทา่นลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งสง่มายงัจดุหมาย

ปลายทางตามทีท่า่นตอ้งการ  

- รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯอีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 

*เมือ่ทำ่นช ำระเงนิคำ่ทวัรใ์หก้บัทำงบรษิทัฯแลว้ทำงบรษิทัฯ จะถอืวำ่ทำ่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนี้

แลว้* 

** ขอขอบพระคณุทกุทำ่น ทีม่อบควำมไวว้ำงใจ ใหเ้รำบรกิำร ** 

 
 


